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Увод

Даскалограф? Зашто овај назив? Даскал, на грчком значи Учитељ.
Даскалограф јесте учитељски запис српских даскала (учитеља) XV, XVI, XVII и
почеткa XVIII века. Даскал је сродан појам и појму Догма = Учење-Наука.
Даскали су они учитељи који су се појавили у најтежем периоду српског
народа, у ништавековљу турског ропства. Неки од њих су носили тај назив и
као неку врсту другоименовања: Атанасије Даскал Србин, Стефан Даскал
Раваничанин.
Даскалограф ће се бавити хронографском епохом српског стваралаштва. Он
ће акцентовати философске стране тог хронографског стваралаштва. Необориви
докази које је приложио руски филолог, културолог, па и историчар Шахматов
говоре у прилог томе да је творац првог древног Хронографа Пахомије Логотет
Србин. Хронограф се често преводи као летопис, али у Русији га називају
Временик. Хронограф је временопис, једна читава теорија времена кроз древни
запис.
Будући да смо нагласили да је први Временопис написао Пахомије Логотет
Србин у Русији у XV веку чиме је он започео једну нову стваралачку целину у
православном свету хронографска епоха доживљава свој врхунац у делу грофа
Ђорђа Бранковића ''Славеносрпске хронике'' које су написане на 2681-ој страни.
Иако, сви писци тог периода нису писци искључиво и само хронографа, него су
користили разне духовне облике писања: животописе, путописе, стихире, описе
светих места, мисаоне записе и многе друге писне облике, ипак та епоха је
обележена временописним стилом писања, записом времена и записом о
времену у коме и о коме се писало. Тако да су сви писци тог доба помало у
својим делима писали о времену у коме су живели.
Како смо већ поменули ништавековље турског или како су писци тог доба
писали: ропства агаренских синова, ми се морамо и у овом Уводу осврнути на
то доба које смо назвали Ништавековље. Зашто Ништавековље? Зато што је,
баш по опису писаца тог доба, ''насиља иноверника''1 било толико велико да је
становништво било сведено на свега неколико стотина хиљада људи. Чак и
писци у својим записима жале се да не могу писати баш због тог насиља које се
дешава: ''и просите, аште буде где што погрешно, кријах се от Турак по шуми те
писах ва лето 7143 [тј. 1635]''.2
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И у описима писца и сведока Велике Сеобе Атансија Даскала Србина имамо
један овакав статистички податак: ''И тако скончаше и не остаде десети део
људи. А они који су остали, избегоше из своје земље и оставише је сву пусту.''3
Овај опис нам указује на опште стање ствари тог доба пред и у току Велике
Сеобе. Зато читав тај период од XV века, па све до 1804. године можемо
назвати периодом Ништавековља у коме можемо рећи да је циљ турске
империје био да се физички и духовно истреби читава православна популација.
Зато можемо рећи да је Ништавековље сасвим прикладан назив за ту епоху. Али
у тој и таквој епохи писало је, стварало и радило негде између 30 и 40 писаца,
па можда и преко 40 писаца српског културног простора. Ми ћемо овим
записом покушати да захватимо неке од њих. Писце XV, XVI, XVII и почетка
XVIII века.
Даскалограф можемо именовати и још једним појмом, а то је појам који је
истоветан појму Учитељ. То је појам Наставник. У многим средњевековним
стихирама поред речи учитељ коришћена је и реч наставник. Тако кир – Силуан
у свом Запису на Крмчији светог Саве назива Светога Саву првим наставником
све српске земље4. Тако да израз Даскалограф можемо превести и исказати као
Наставникопис. А у чему су ови аутори које у овом запису духовно обрађујемо
Наставникописци? Па баш у свом писаном излагању. Поред тога даскалографи
су и у томе што су многи од њих похађали школе и оснивали школе у то доба, а
и многе школе при манстирима су у то доба постојале. Узећемо неколико
примера. На пример јањевску нижу школу похађао је патријарх Пајсије, да би
касније прешао у грачаничку, вероватно вишу, школу патријарха Јована
Кантула. У XV веку можемо слободно претпоставити да су неке новобрдске
школе похађали Димитрије Кантакузин и Владислав Граматик. Пахомије
Логотет Србин дошао је као веома учен човек директно из Хиландара у Русију.
Стефан Даскал Равничанин основао је раваничку школу. Чувена рачанска
школа у манстиру Рача код Бајне Баште изнедрила је добар број рачанских
учитеља: Кипријана, Јеротија, Христофора итд. Кипријан је касније у
Војводини основао иконописачко – књижевну школу коју је завршио Гаврил
Стефановић Венцловић. Висарион Павловић, такође даскал, је 8 септембра.
1731. отворио ''Латинско – словенску школу'', која је имала ранг ниже реалне
гимназије. На основу страдања ђака у Момишићима са своја два учитеља,
можемо претпоставити да је битисала и момишићка школа. У манстиру Јовања
код Ваљева, сматра се да је у XVI веку радила једна списалачка школа.
Из ових примера видимо да је у том ништавековном добу радило доста
различитих школа, које су у себи синтетисале и писано и иконописачко
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стваралштво и резбарско и илуминаторско и ко зна шта све не, што нисмо до
краја у могућности да реконструишемо. Зато су се ови писци својим радом
квалификовали у Наставникописце и зато је један од описа њихових дела и
Наствникопис тј. Даскалограф.
На жалост, као на примеру момишићких (м)ученика, те школе су врло често,
ако не и увек, ништавековним поступком бивале збрисане. Сличан случај, у
нашој историји, десио се и у Крагујевцу 1941. године. Али су даскали (учитељи
и наставници) своје знање и своје школе преносили на терен тада, не баш
пријатељске, али у много чему коректније и пристојније Хазбуршке монархије.
Из тих школа изашли су нововековни ствараоци XVIII века, славеносрбистичке
епохе културног стваралаштва. Великом Сеобом је настала и Карловачка
богословија, а касније и гиманзија. Захваљујући наставникописцима, XV, XVI и
XVII века, који су дошли најчешће са тла централне Србије, основале су се
просветно – образовне установе Војводства Српског. Нешто су касније у
образовању додали руски учитељи кијевских образовних установа од којих се
издваја по својој српској реидентификацији Емануел Козачински. И Вук
Стефановић Караџић који је учио прво малу школу, код свог рођака у Лозници,
потпао је под непосредни духовни утицај Стефана Јовановића, архимандрита
Троношког. У Троноши је проширивао своје знање читајући из књига
староставних и разних Србљака. Овог архимандрита је описао и у својим
житијама. Касније и сам Вук као изграђени учењак био је један, ако не и главни,
од оснивача Друштва Српске Словесности које је прерасло у Српско Учено
Друштво, а касније у Српску Краљевску Академију и Српску Академију Наука
и Уметности. Вук је кратко похађао и Карловачку гимназију, али због
престарелости није могао да настави школовање. И велики Његош је стварао
под непосредним утицајем свога стрица светог Петра Цетињског митрополита
црногорско – приморског, а учитељ му је био и чувени песник из Устанка Сима
Милутиновић Сарајлија.
Када погледамо ово историјско – просветно осликавање ми видимо тај
непрекидни просветни низ од Средњег Века, преко турског ропства и Велике
Сеобе, па све до Новог Века тј. Устанка и ослобођења у коме су се формирале
стабилне просветне установе.
Ово осликавање нам је помогло да још мало боље продубимо философску
страну настаникописа и настаникописног периода. И као што је Свети Сава у
средњевековљу ударио темељ и основ, кроз философију богомудрости, читавом
српском духовно – ставралачком карактеру, тако је централна и осовинска
личност наставникописачког и временописачког периода постао патријарх
Пајсије Јањевац (1542 – 1647/49). Радећи и стварајући негде на средини тог
периода он је некако постао и духовна осовина тог доба, светиљка око које су и

ка којој су се сви кретали. И сам надахнут личношћу Светога Саве био је
достојан наследник на његовом трону и као мудрописац и као учитељ.
Ова књига, иако не успе да захвати све писце тог доба, покушаће да захвати
бар добар део тих аутора најтежег периода. Покушаће да сагледа философску
страну њихових дела и да препозна њихову философску поруку и мудрописачку
поуку.
Један од наших највећих научника Павле Савић, тадашњи председник
САНУ, пишући предговор за монографију Хиландар, чији су приређивачи и
аутори били Димитрије Богдановић, Војислав Ј. Ђурић и Дејан Медаковић,
записао је и ово:
''Писци ове монографије наши су најпознатији стручњаци у областима о
којима говоре и читалац се на веродостојност чињеничког материјала може
ослонити. Суд о њему може бити субјективно обојен и увек је предмет научних
расправа, нових погледа и нових перспектива, а у томе је и оно вечно живо што
нам од прошлости остаје за будуће стваралаштво: тумачење чињница, а не оне
саме. А тих чињеница се огромно много сабрало у току осам столећа збивања
на овој безброј пута преораној земљи балканској. Многе су ризнице на Атосу
пљачком и пожаром уништене, али је једна од најбоље сачуваних Хиландар,
задужбина Немањића, сведок и аманет наших предака, који оставља потомству
право на битисање и сведочанство о, на закону заснованој, људској заједници у
време када је и закон био право јачег у свим кутовима људског друштва. Али,
закон је закон. О томе говоре многе хронике, повеље, предања, а најречитије
Душанов законик, као епилог Немањићке државе.
Било и прошло. У врлети Атоса – Светој Гори, остали су многобројни
споменици, али је за мене најлепши и најречитији Хиландар. Можда зато што
сам се са гордошћу осетио потомком оних безимених људи који су у самоћи,
далеко од властожељства и славе, сматрали својим дугом да потомству оставе
сећање и наук тог сећања на збивање свог времена, које, дотерано по неком
калупу, зовемо историјом. Хроника је нешто друго, непосредније, људскије.
Историја то брише, обезличује и умртвљује ону покретачку снагу која је
стварила саму њу – људску креативност.''5
И као да је кроз ове редове велики научник препознао хронографију као
науку, ''наук тог сећања на збивање свог времена''. Ово као да је најбоља
дефиниција хронографије и дефиниција тога зашто је епоха од XV до XVIII
века хронографска епоха, иако већина писаца тог доба није писала хронографе?
Зато што је сам запис о томе времену, макар стао и у једну реченицу,
временописки запис. Примера ради један запис, јако упечатљив, стаје у две
реченице:
5
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''А у та времена држаху земљу злонаравна господа, названа Турци. Авај,
тада зла година: промрзнуће лозама, никад пак тако.''6
Друга дефиниција академика Павла Савића јесте мисао о Хроникама.
Хронике нису калупи као историјографије, него су непосредније и људскије.
Хронике су један део оних покретачких снага које зовемо људска креативност,
оне у једном делу својим Делом стварају историју. Зато је хронографија наука, а
нас интересује оно философско у њој.
Као што је Ава Јустин рекао да је време исечак Вечности, тако је и један у
запису исечак времена, уствари исечак исечка Вечности и као траг остаје запис
Вечности у времену. Или као што је у наводу рекао велики научник Павле
Савић: ''у томе је и оно вечно живо''. Он се са гордошћу осетио поносним што је
потомак ових временописаца, јер је увидео да се у тим и таквим, њиховим
временописима, ма колико кратки и ситни били, крије оно ''вечно живо''.
Тражећи оно философско језгро у записима времена, језгро мудрости у
временописима и наставникописима, препознаћемо оно струјање Савине
философије богомудрости у срцу и средишту тих записа различитих примера:
од једне реченице па до хиљаде страна. Јер сваки је запис важан, па имао он у
себи само једну реченицу или имао 2681 страну.
Струјање философије богомудрости и кроз најмање записе и натписе, па све
до волуминозних дела како је дело грофа Ђорђа Бранковића ''Хронике
славеносрпске'', јесте богомудри ток трајања кроз историју читаве наше
помесне, православно – светосавске, културе. То је богмудро сведочанство
духовног тока и непрекидности.
Можда највећи број натписа и записа сакупио је, једном вуковским методом,
професор и акадамик Љубомир Стојановић у шест томова. Он их је сакупио и
оригиналном облику, онако како су они записани, чувајући тиме њихову
аутентичност. Ти записи сведоче један пословични карактер наше културе који
је Вук забележио у народним умотворинама. Јер и народне пословице назване
су мудролијама. Ови записи као да су претходили том пословичном духу. Али
ти некад кратки, а некада дужи записи показали су једну сабијену уобличеност
философије богомудрости у свом брзописном и бритком писању које је било
неопходно у време оно, време уништења и истребљења.
И заиста то време највећих писаних дијапазона (од једне реченице до 2681
стране) говори, као такво, о свеобухватности философије богомудрости која
стаје и у једну реченицу, али и у хиљаде страна. А сада почнимо проучавати
дела аутора овог крајње трагичног, али и крајње занимљивог доба богомудре
људскости.
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Сава

''1. Свети Сава архиеп. српски. Син Стефана Немање, великог жупана
српског, рођен 1169. год. Као младић жудео за духовним животом, због тога је
одбегао у Свету Гору, где се замонашио и са ретком ревношћу прошао цео
подвижнички устав. Немања последује примеру сина, те и сам дође у Свету Гору,
где се замонаши и умре као монах Симеон. Сава је издејствовао код цара и
патријарха независност српске цркве, и постао први архиепископ српски. Подигао
је, заједно са оцем својим, манастир Хилендар, а потом и многе друге манастире,
цркве и школе по земљи српској. Путовао је у два маха ма поклоњење светињама у
Светој Земљи. Мирио браћу своју, завађену око власти, мирио Србе са суседима
њиховим, и стварајући српску цркву стварао је кроз то српску државу и културу.
Уносио је мир међу све балканске народе и радио је на добро свију, због чега је био
поштован и вољен од свију Балканаца. Народу српском он је дао хришћанску душу,
која није пропала са пропашћу државе српске. Скончао је у Трнову у време цара
Асена, разболевши се после службе Божје на Богојављање, 12. јануара 1236. год.
Тело му је пренео краљ Владислав у Милешево, одакле га Синан - паша дигне и
спали на Врачару у Београду, 27. априла 1595. год.''7
''Будући ништавна разума, немајући ништа од убогога дома мојега разума,
да бих саставио трпезу каква доликује вашему достојанству пуну речи анђеоске
хране, ја вас, присне слуге богатог Владике и Бога, о оци, умољавам да ми дате реч
разумну и језик јасан из неоскудних скровишта његових. А пре свега зрак
светлости којим бисмо, очистивши мрак душе и ума, могли како треба испричати
врлине живота свеблаженога Саве, који је сада наново у нашем народу просијао, не
као да бисмо хтели да га похвалимо, јер је похвала праведнику од Господа, шта
више корисно је да сами што иштемо од њега.''8
''И потом заче богољубива Ана у својој утроби, и роди по божјој вољи сина,
добро изникли изданак од доброга корена, у коме родитељи његови примише
богосветлу радост, благодарише добротвора свога, који не превиде мољења
њихова. И од зачећа његова више се не састадоше у ложницу своју, но као што се
обећаше Богу, у томе остадоше до краја живота свога. А богом дарована сина
крстише у име Оца и Сина и светога Духа, нарекоше му име Растко, који ће
ваистину веома узрасти божаственим добрим делима, и то не само он него ће и
своје отачаство привести на велику побожност, и довршити недовршено од својих
родитеља што је за побожност њихову, који су у његову рођењу ваистину примили
7
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извештење од светога Духа, да им би дарован од Бога као дар божји. Имајући
свагда велику радост због њега, свагда узашиљући Господу благодарне молитве,
отхранише га са добробојажљивошћу у свакој доброј вери и чистоти знајући га као
божјег весника.''9
''Верујемо, дакле, у Оца и Сина и Светога Духа, певајући Тројицу Божанску,
Узрок и Саздатеља свега проузрокованога, видљивога и невидљивога. [Тројицу]
Која је једне суштине, то јест природе, и у три Лица, то јест говоримо Ипостаси и
Личности, чиме нећемо да подразумевамо обличјем или разликом три Бога или три
природе или суштине, него исповедамо Једнога Бога и једну просту и бестелесну
природу и суштину, а разликом Лица различитост Ипостаси означавамо. Клањајући
се Тројици у Јединици и Јединици у Тројици, Јединици Триипостасној и Тројици
Једносуштној и Једномоћној и Сабеспочетној.Њу Једину познајемо Вечнопостојећу
, Беспочетну, Нестворену, Бесмртну, Непропадљиву, Нестрадалну, Свесаздатељну
и [Све]држећу и [Све]промислену.''10
''Уз то, ми се клањамо и поштујемо и целивамо свечасну икону човечанског
Оваплоћења Бога Слова (Логоса), помазаног Божанством и оставише непромењено,
тако да онај ко је помазан вером сматра да види самога Бога Који се јавио у телу и с
људима поживео.''11
''Њега знамо као савршенога Бога и савршенога Човека, не другога и
другога, него једнога и истога пре оваплоћења и по оваплоћењу, једну сложену
Ипостас; Њега Једног истог у двема природним вољама и дејствима, обома
сједињеним по Ипостаси неизменљиво.''12
''Да, чеда моја љубљена, шта је поузданије и праведније од ове речи коју
Христос сам посведочава и потврђује истином? Шта је боље од овога: не окусити
смрти довека? Јер само то неокушање смрти већ је далеко од греха, јер је
окушањем греха укус смрти ушао у сав род људски до Христа. Ради тога окуси
смрт Он, Који је безгрешан и бесмртан по [Свом] првом рођењу од Оца, но окуси је
ради нас, и пострада да и ми вером у Њега окусимо бесмртност као што рече
Пророк: 'Окусите и видите како је добар Господ.' Веома је, дакле, добар [Господ] и
праведан и веран у свим речима Својим и сва су дела Његова у вери. Зато, чеда
моја богољубљена, ми који Га љубимо треба да чинимо дела вере у Христу Исусу
Господу нашем, примивши од Њега Бесмртну Веру, толики Дар – да не умремо
никада!
Зато, ако ово сачувате, бићете блажени (од Бога) у векове, и блажена биће
срца ваша, и блажене биће душе ваше, и бићете блажени ви који сте примили Веру
9
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Божију и сачували је у чистоти. Гледајући на Бесмртни Дар Христов; творите
свагда бесмртна дела у Христу: веру чисту и молитву честу, имајући према Њему
љубав и наду, и савест чисту пред Богом и људима, пост и бдење,на земљи лежање,
истину у свему, чистоту телесну и душевно уздржање, чувајући разум Светог
Крштења – Просвећења Божијег којим се одрекосмо Сатане и свих дела његових. И
свагда љубите покајање и исповедање грехова својих и плакање над њима,
умиљење, смирење, праведност, поучење, исправљање живота свога, мржња на
грех, не – опијање, не – блудничење, него, напротив, чист живот, какав је Божјим
очима угодно гледати.''13
''Оче преподобни, прође мимо царства земаљскога и изабравши богатство:
сетве речи, и њих изволи чувати. Оставив жену и чеда, и све земаљске красоте,
изашавши у Свету Гору, са анђелима служиш Богу. Моли се непрестано Христу за
оне који славе твоју успомену...
...Божаственом љубављу расположивши душу своју, угаси телесне похоте,
оче, створивши на земљи нетварни живот, Симеоне блажени!
Божаственим блистањем засија у срца нас, који славимо твоју успомену.
Својим молитвама, преблажени Симеоне, избави стадо своје од напасти.
Утврдивши тело своје на земљи, примивши крст, последова Христу,
удостоји се живота који не стари, оче преблажени, Симеоне!...
...Небеснога круга врхотворче Господе, и зиждатељу цркве, ти утврди мене
и твојој љубави, крају жеља, утврђрер верних, једини човекoљупче!
Јави се Христу као делатељ цркве божје, и усели се у Свету Гору, оче
преподобни; зато просија блиставим добрим делима, као свети, богоносни
Симеоне!''14
''О, испуни ми ум божаственом вишњом премудрошћу, мени ништему! О,
како ћу опевати твој живот, оче, или како ћу моћи да ти принесем? Но ти ми подај
крепост и разум, реч и самисао, јер ти од твојих приносим твоје (дарове), од (твога)
богатства добру доброту твоју...
...Испуњен бивши божаственом светлошћу, оче, јави се покојиште
божаствене славе, из које божаствене светлости дајеш луче муње, просвећујући
лице верних...
Просвети, богоносни, срца верних, блистајући од Тројице разумном
светлошћу, прогнавши таму неверовања; одржи цркви православну веру, веру као
оклоп, крст као оружје, љубав као штит, реч божју као мач, Симеоне, појаше: Децо,
благословите...''15
''Славу одбегнув, славу нађе, Саво,
Тамо откуда слава јави се роду.
13
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Рода светлост вере светлост презре
И тиме роду светило јави се свему.
Ума висота достојанства висоту – сврже.
Речи славе Сави саплете Силуан.''16
''Јер многу јерес у разна времена и раздобља ђаво измисли, и многи кукољ
зловерја кроз слуге његове јересначелнике посеја у васељени ради кварења и
смућивања праве вере, које ми проклињемо, и с њима оне који измислише зле
догмате и гнушамо се сваке нечастиве јереси.''17; ''Тако и богољубиви господин
Симеон зажеле опет да одавде изиђе и да странствује, да испуни собом све што је
речено, нашав реч која се говори: Они који се уздају у Господа, изједначују се са
Гором Светом, што се никада неће поколебати због напасти ђавољевих.''18;
''Богоносни и преподобни и преблажени оци наши, свемиру светила, земаљски
анђели небески људи, испрва од предања Светога Духа научивши да живе као
монаси и отуда благодаћу Божјом бивши просвећени, и Христа уселивши у
прекрасне душе своје, због чиста живота овога, показаше победу против ђавола, и
његовим многим искушењима распаљивани, и одолевши му, већма од злата сијају и
јасније од снега убелише се, и мисаона крила од невештаствена злата уперивши на
небеса, узлетише као небопарни орли, указавши пут нама који хоћемо да идемо за
њима и који желимо да течемо ка ономе који је рекао: 'Ко је жедан нека дође и нека
пије' 'од источника живота мога' и који је опет рекао: 'Ко љуби оца или матер више
него мене, није мене достојан. Ко љуби жену или децу или њиве или имање више
него мене, није мене достојан.' ''19; ''Ако ли ко усхте некада, у неко време, да на који
начин поработи ово, или учини под неком влашћу, или ко од клирика, или од
лаика, или сам игуман или ко од братије у њему, поткнут демонским искушењем,
да је крив не само божанственом телу и крви Господа и Бога и Спаса нашега Исуса
Христа и Богоматери Госпођи нашој Благодетељници, него нека му је и анатема,
као што рече божаствени апостол, и клетва на њему 318 светих отаца, и нека је
наследник Јуде издајника и учасник са онима који су рекли: 'Узми, узми, распни
га!' и нека се приброји онима који су викали: 'Крв његова на нас и на децу нашу!' ''20
''Треба даље указати о одећи братији. Заповедио бих да им се дају расе
шивене али видех да завишћу ђаволском међу њима настадоше многа роптања,
говорећи један другоме: 'Теби је боље дано, а мени горе.' ''21; ''Али ко усхте некада,
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у неко време да од манастира узме или од црквенога, од светих икона или часних
сасуда или завеса или књига, било од манастирских села или Влахе или у стоци или
у којој год ствари да узме ко одељевати од манстира, било онај који влада овом
земљом или ко од других који су под њим, или епископ или и сам игуман, или у
њему братија, искушењем демонским покренут да учини таково што: везујемо
овога силом Оца и Сина и Светога Духа и проклињемо да не буде причастан светом
телу и крви Господа Бога.''22
''Богоносни и преблажени и преподобни оци, светила целога света, земаљски
анђели, небески људи, научивши испрва да иночаствују предањем Светога Духа, и
благодаћу Божјом просветивши се, и Христа настанивши у прекрасне њихове душе
чиста ради живота њихова, против ђавола победу показаше и његовим многим
искушењима распаљивани одолеше му, и боља од злата огњем искушавана сијају, и
јасније од снега убелише се, и невештаственог злата крила мисаона уперивши, на
небеса узлетевши као богопарни орли, нама оставише устав Богом преданог појања
њихова и умилне молитве, којима Господа себи милостивим учинише.''23
''Преподобни оче, када си требао отачаству проповедати, ти ниси ћутао, но
си говорио. Боловима и трудовима и сузама твојим исправљао си стадо своје у веру
истиниту, напајано као дрво учењем твојим. Дивише се анђели, чудише се људи,
ужаснуше се демони од твога трпљења. Симеоне блажени, моли се за спасење душа
наших.''24
''Гледајући сва ова добра дела господина ми светога, син његов млађи,
уистину, младић, живљаше недоступно у целомудрености, веселећи изврсним
разумом оца својега и матер, као што писац прича говори: Син премудар весели
срце оца својега и матер и остало. Помишљаше у себи говорећи: 'Господе Исусе
Христе, Спаситељу наш, једночедна речи очева, вођо старих, узврђење младих,
привуци моју младићку слабост у вољу истинитога твога разумевања да, претекав,
идем путем овим, којим се господин мој, овај свети мој хранитељ, труди ићи. Јер ти
знаш, зналче срца, Господе Исусе Христе, да овај свет не заволе душа моја, ни оно
што је у њему. Зато, Господе, не погуби душе моје са нечастивима и са
светодршцима овог века, него, умилосрдивши се на мене, недостојна, похитај да ми
испуниш јеванђелску реч, коју пречиста и нелажљива уста твоја, Господе рекоше:
Онај који остави оца својега и матер, и куће царске, и власти имена мојега ради
стогубо ће примити и вечни ће живот наследити. Зато у руке твоје предајем ти дух
мој, и приправши ти незадоцњено, идем за тобом, Творче мој!' ''25; И тако овај
преосвећени би узведен на престо светога господина нашега и учитеља и
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просветитеља српске земље, преосвећенога архиепископа кир – Саве.''26; ''Од тога
времена благочестиви краљ Урош беше обећао да ће овоме Преосвећеноме дати
престо светога Саве, који после и доби по благовољењу божјем.''27
''Потом треба да говоримо у себи: 'Боже, очисти ме грешнога и помилуј ме', са
раширеним рукама, а када преклонимо колена и главу до земље, треба говорити:
'Сагреших ти, Господе, прости ме – три пута; а онда осталих 12 покона брже, (тако
да се одједанпут на сваком коленопоклоњењу и устајању произносе поменуте
молебне речи, само заједно, а не да један напред жури, а други да зостаје, него да
сви имају као вођу еклисијарха или дневног јереја, који стоји код свештених двери
и указује ред.''28; ''Хтели бисмо, дакле, као што је ово и речено, али због људске
немоћи тешког не заповедамо, 'јер који недостојно једе тело и пије крв Господњу,
крив је телу и крви', рече божаствени и духоречити и први међу апостолима
Павле.''29; ''Јер добра је молитва, и веома добра, она чини да беседимо са Богом и
узноси нас са земље на небо. Али боља је и још више – љубав; јер молитва је део
врлине, а од свега савршенога у телу најсавршеније, као неки одсечак и уд, а љубав
је глава и савршенство; она показује са њом спрегнуту смерност, која чини
узвишеним и милостињу и човекољубље, а ради њих чак, Бог постаде човек и зове
се Бог, и ради тога се човек указује Бог, небеском Оцу сличан.'' 30; ''Но сви,
просвећени Божјом благодаћу, знате његове замке и како треба од њих да се
уклањате, а то знате из божаствених списа и непрестаног читања поука, и од самог
искушавања, и од онога чему се сами у искушењу научисте.''31; ''А Бог мира који
нас је позвао у вечну његову славу због његове многе и неисказане доброте, нека
вас усаврши и утврди у његовој светој вољи, због јединца Сина свога Господа и
Бога и Спаса нашега Исуса Христа и пресветога и животворнога Духа, коме
припада свака слава, част и клањање и велељепије, и сада и увек, и на векове
векова. Амин!''32
''Божјом помоћу и својим трудом то све стече. И када је владавина његова уз
Божје садејство добила мир и тишину одсвуд, усхте и сатвори сeби пријатељем
великог цара грчкога, Богом венчанога кир Алексу Комнена, и узе његову кћер за
благороднога и љубљенога сина Стефана, кога и одреди да му буде намесник.''33;
''Мир буди вама, властело моја и бољари! Мир буди и вама млађи, које вас
отхраних од рођења матера ваших! Мир буди вама свима, стадо Христово духовно,
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које ми Бог предаде, и напасавши вас сачувах неповређене, као добар пастир душу
своју полажући за вас.''34
''Међутим, после историјске епохе Саве Просветитеља и династије
Немањића, нико више од странаца који живљаху у српским земљама није писао
тако.
За време Немањића, средњевековна Србија, и по просвећености својој, може
да се пореди са другим срећнијим државама европским. А први просветитељ међу
њима је свети Сава.''35
''Године 1585/1586 (7094) неког бега научи ђаво и клевету донесе сераскеру
говорећи: 'Верују Турци светом Сави, крсте се.' Ох, мени грешном! Одмах посла
сераскер и донесоше светог Саве мошти и сажеже их у Београду на Врачару месеца
априла 27. дана, на Светог Симеона Свештеномученика и сродника Господња. И
тада беше бура ветровита и градно камење, тако да нико није могао утећи. И те
ноћи упали се кула унутар града где су били оружје и окови, и огњем изгореше,
једва нешто могоше одбранити.''36
''Ваистину у недоумици сам како да га назовем. Да ли господином добрим?
Да ли учитељем праве вере? Оцем благим? Пастиром који вером напаса, предано
му стадо? Просветитељем цркава и учитељем добрих обичаја и који вазда пребива
у молитвама? Да ли преизобилним служитељем и љубитељем ништих? Да ли
наставником праве вере и учитељем добре вере и чистоте, светилом васељене? Да
ли наставником пуним вере и узором кротости и поста? Да ли наставником
премудрости и смислодавцем и укротитељем несмислених? Да ли чуваром стада
свога и премудрим бранитељем свију оних који живе око њега? Јер ваистину ово
све догоди се на њему. 'Јер беше пун премудрости и разума, и благодат Божја беше
на њему.' '' – Сава.
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Пахомије Логотет Србин

Пахомије Логотет (15 век, Србија – 1484). Међу Русима познат као Пахомије
Србин (Пахомий Серб). Дошао је у Русију, по позиву световних и црквених
власти, из Хиландара да прегледа стара и нова житија. Долази у Новогород
1438. године. Написао је 35 списа: служби, похвалних слова, житија, прича и
коначно, бар тако се сматра се у руској науци, први Хронограф и тиме је
започео хронографску стваралачку епоху у православном свету.
Хронограф, у Русији назван Временик, није класична хроника, аналограф –
годишњак, летопис, већ Временопис. Из хагиографске епохе прешло се у
хронографску епоху. Из животописа у временопис. Временописни ток постаје
осликавање времена као тока, течења. Пролазности? Можда. Али више времена
као рама у који се уписује вечност Божја. Зато Хронограф почиње од описа
рајског (вечног) Адама који из вечног времена улази у пролазно време
заокружено смрћу. Хронограф почиње од тог рајско – вечног описа, па стиже
све до савременог тренутка тј. доба које је пишчево доба, у овом случају то је
Пахомијево доба и најзначајни моменат у томе добу, а то је пад Цариграда.
Цариград је пао 33 године пре Пахомијеве смрти.
Иако се доста писало о Пахомију Србину, он и даље остаје, до краја,
неодгонетнута личност. Разлог томе је што је то, ипак, повучени хиландарски
монах, непристрасни духовни радник, писац и учитељ.
У књизи В. Јаблонског Пахомије Србин и његови хагиографски списи
најдетаљније су проучена Пахомијева дела и издовијена она најважнија: Житије
преподобнога Кирила Белојезерскога, Житије преподобнога Никона
Радоњешког, Житије Мојсија, архиепископа новогородског, Похвално слово Б.
М. у Новогороду и приповест о преносу моштију митрополита Петра.
Осим ових записа, Јаблонски је кроз своју студију о Пахомију Србину
изложио и мноштво других цитата из осталих Пахомијевих списа, а које ћемо
ми у овом поглављу употребити.
Најпре, сагледаћемо неке поуке и поруке из издвојених списа које је
назначио Јаблонски у својој студији: ''Помоћу Божјом свесилнога Бога сачувана
бише.''37; ''Но не попусти им божаствена сила.''38
У хагиографу Мојсија, архиепископа нововгородског, Пахомијев увод пун је
богоугодне и богопотврдне поетике научења Божјег кроз личност архиепископа
Мојсија:
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''Пошто је у њему великим и божаственим мужем, који још од утробе
мајчине осветљен архијерејством напослетку од Бога достојан и поучен од Бога,
и учитељ човеков бивајући и многе ка спасењу ићи поучаваше,...''39
У служби преподобном Варлааму Хутинском Пахомије открива снагу те
Божје силе која не попушта: ''Љубав твоја божаствена. Изведе те пастиром
израна словесном множеству. Сву по души ка божаственој љубави прилепио се
јеси. И свети светла храм саздао јеси. И лепоту овим свештеним иконама
створивши божаственом поређењу.''40; ''Божаственим силама палица.''41
Пахомије у својим записима се осврће кроз Божју силу и божаствену љубав
ка богоразумљу: ''Њега божаственог позвања долазак на ово светло Стефане.
Тада светом духу подвигом пришао јеси и просветио ко у тами одавно лајањем
неверја лежаше и према светлу богоразумија просветив подигао јеси. И све
научио јеси веровати у Тројицу једносуштну у једном божеству такође и на
молитву светлу пречудну. Свети и просвети душе наше.''42
Из ових навода видимо тај језички распоред који Пахомије користи:
божаствене силе, љубави, богоразумног просвећења. Тај богопотврдни и
богоучени чин Пахомије сагледава кроз просвећујућу светлост одређене
светитељске личности.
Пахомије сагледава и ону другу и не тако светлу страну: страну учења
ђавољих. У животопису Кирила Белојезерског, он крајње прозаично, и да тако
кажемо, стварносно сагледава учења ђавоља не кроз неке самообмањујуће,
прелесне идеје и идеологије, веће кроз конкретне људске поступке:
''Један човек по имену Андреј живео је близу обитељи Светог. У почетку он
мрзаше Светог због тога, што се тамо населио. Андреј ђаволом научен би,
помисли спалити Светога.''43
''Тако, неки бојар по имену Теодор. Научен би ђаволом помишљаше, да се са
Светим појавило велико богатство. И хтеде пакост њему сатворити. И тако
приђоше разбојници близу манастира.''44
Указујући на искушења ђаволска с којима су се светитељи суочавали,
Пахомије каже: ''... и непријатељ ђаво сатвори њему саблазан,...''45; ''... супостату
рода човечијег, мрзословоному ђаволу пакошћу чинећи потстрекивајући,...''46
С друге стране, кроз лик Кирила Белојезерског, Пахомије Србин износи и
своју философију смирења: ''Сви су знали да он хоће, Бога ради, сатворити свог
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смирења љубомудрије.''47 И једну кратку и брозометну визију Знања: ''Погледај,
пак, и познај стога Божаственог.''48
За Пахомија Србина, његови хагиографски јунаци, било у животописима,
било у службама, било у похвалним словима или приповестима, нису само
живи људи, већ живи људи који се претварају у Симбол, у Знак. Знак Божјег
наука људима. То важи и за Пахомијев Хронограф, Временик, Временопис.
Само Време и ток Времена се претвара у знак Божанског наука.
Пахомије је писао Хронограф на један фактографски начин. То не мора да
значи да је у Хронографу све тачно, него да је метод и стил писања
фактографски.
Јако је занимљиво поглавље о Рају које ћемо овом приликом издвојити као
пример фактографског стила и метода:
''О рају. Рај, пак, њега насади Бог на Истоку, иако је био трећим делом, до
небеса висина његова и сваким добрима украси њега поврх њега божаственом
благодаћу сијајућа лепота, садови и плодови слатки и благоухањем испуњени,
које не може човек изрећи, говори, пак, иако је и птица добропевајућа тамо.
Обрћу се пошто на земљи за време птица, говори Сирин, оне наричу рајску
птицу; толико пак у песми је њена сладост: када ослушне човек то појање
заборавља сва сушча овде и у след његов корача докле изнемогнута нада умре.
И од његовог јединог указања разумети неизречена блага божаственога раја.''49;
''Таквим благодатима украсио је Творац и Саздатељ и сваким добротама захвати
место божаственог раја, које је немогуће исповедати човеку речима, ни твари
уподобити, ни слухом сместити.''50
Из овога видимо да је и сам Хронограф као запис постаје сасуд у који се
улива Божја вечност. А граница између историографије и етернографије као да
се брише. '' ...да спомињемо ка свесилноме Богу...''51; '' ...Христе милостиви што
више расти и младенички и раширити се до краја века.''52 И последња реченица
Хронографа као да крунише читаво ово дело: ''Један Господ наш Исус Христос,
не само нашег, него целог света оскудног испуњене, њему слава са Оцем и са
светим Духом сада и увек и у бесконачне векове векова. Амин.''53
Временопис прожет вечношћу Божјом и као Време и као Запис. И
Временопис и Време стоје као сасуди Божјег вечног тока.
47

Истп – Житије Кирила Белпјезерскпг, стр. XII
Истп, стр. 254
49
Пплнпе спбранie рускихы лђтпписей изданпе пп вьспшайщему ппвлђенiп императпрскпю
48

архпграфишескпю кпммиссiею – Русскiй хрпнпграфы шасты первая. Хрпнпграфы радакцiи 1512 гпда,
стр. 25
50

Истп
Истп, стр. 440
52
Истп
53
Истп
51

То да је Пахомије скоро сваку своју реченицу, па и реч, претварао у сасуд
Божје вечности говори и похвално слово упућено Мојсију, архиепископу
новогордском: '' – почетак премудрости и страх Господњи научио си и љубав к
Богу и ка сваком човеку нелицемерну стекавши,...''54; ''О, свече Божји и
угодниче Спасов, о светитељу архијереју, изабраниче Христов, о свечасна
главо, о пастиру нам часни и учитељу, о наказитељу благи, учавши ка разуму
божаственому.''55
Кроз ове згуснуто приказане поуке из дела Пахомија Србина искри
Божанска порука, Реч Божја у писању човековом, хагиохронографском,
логотетском. Речи и науци постају симболи у којима је садржан Бог Слово.
У древном Хронографу на неколико места се помиње српски Сава56 (Свети
Сава), а о српској краљевини, царевини и деспотовини пише више него о
другим православним кнежевинама и царевинама, што на још један додатан
начин потврђује претпоставке руских стручњака о српском пореклу и извору
Хронографа и о томе да је Хронограф могао написати само високо учен и веома
добро обавештен човек, а ученијег и школованијег човека од Пахомија Логотета
у православном свету тог доба тешко да је било.
Да се Пахомије у Хронографу непосредно окреће философији и да
класификује области које би требало да буду у склопу философије говори
одељак који носи наслов О философији: ''Философија се дели на зритељну
(сагледатељну) и делатељну; зритељна, пак, на богословну, природну и научну;
делатељна, пак, на обичајну, домостројитељну и грађанску.''57
Пахомије користи појам јестаственое, што може да се тумачи и као физика,
тј. прирордослов – наука која изучава природу (јестаственица).
Видимо да је ова расподела философије апсолутна рефлексија на Савину
философију богомудрости. Философију која се креће у свом истраживању од
васељенских, па и надвасељенских димензија, све до најситније честице.
Философија, по овој подели, све обједињује и у њој се као богомудрој и
богоразумној активности и енергичности налазе сви духовни облици.
Философија богомудрости је тачка у којој се пресецају, али и налазе, уметност,
теологија и наука, а из ових духовних делатности происходе и све остале
стваралачке делатности.
Као прегалац и духовни делатник српско – руске синтезе Пахомије није нека
врста печалбара која иде трбухом за крухом, нити је он научник –
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користољубац који хоће да искористи своју вештину у правцу личне користи.
Он, пре свега, долази на позив руских, духовно – државних, власти да би као
узвишено – духовни прегалац помогао, као Србин – Хиландарац, руском
стваралаштву.
Та српско – руска синтетизација имала је за циљ стварање новог квалитета
хронографске епохе. Стваралачка заоставштна за будућност.
Јер шта је циљ једног писца, мудрописца, временописца? Да проноси запис
Речи Божје, ма који облик писања изабрао и да тим записом остварује Божје
просвећивање и шири поруку Господњег Знања. А то је Пахомије Србин и
чинио кроз свој рад упозоравајући с друге стране, кроз примере већ наведене,
на опасност ђавољих учења у поступцима људским. Као што је дао пример кроз
опис архиепископа Мојсија, Пахомије Логотет Србин је и сам кроз своје
мудрописе, колико год је могао, учио ка ''разуму божаственом''.
Непристрасни научник, монашки подвижник, национално свестан своје
припадности са словенском ширином, трезвеноумне оштрине и фактографске
методолошке усмерености, Пахомије Логотет Србин је стварао, ако закључимо
на основу начина писања, по узору на два писца: Нестора Летописца (око 1056
– 1114) и Данила Пећког (1270 – 1337).
Несторов Повест временны лет и Данилов Животи краљева и архиепископа
српских су претходили Пахомијевом стваралаштву у два правца. Несторов спис
претходио је идејно, а Данилов методолошки, по начину излагања. Већ у
Даниловом излагању имамо то хронолошко излагање као претходницу
Хронографа.
Пахомијев богопотврдни акт највише се јавља у његовој теорији о ''Божјој
помоћи''. У Богопомоћном чину он највише види Божанску потврду: ''У једно
сабрах и помоћи ово Божјој просих Светог пак и вечнопомињаног Оца
Богопророчним молитвама.''58; ''Теодор се задивио простотом овога мужа и
његовим безиметком. Свакако, пак, и помоћ Божја биваше на њему.'' 59; ''И би
здрав, помоћу истинитога Бога нашег.''60; ''Исто, помоћу Божјом и црква
прекрасна подигнута би.''61; ''Он помоћу Божјом поче тишати и кротити.''62
У склопу богопотврдног чина, код Пахомија Србина, присутан је и тренутак
Божјег допуштења: ''Отац, пак, његов Иван када виде свог сина Ивана од блага
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наче на горња попуштењем Божјим.''63; '' ...и попуштењем Божјим и међусобно
рат тада бивајући.''64
Богопотврдни чин се налази, по Пахомију Србину, и у Божјем гневу као
знаку Божанског присуства: ''Подругљивог мирјанина Гнев Божји постиже.''65
Као непристрасни научник, Пахомије Србин кроз своје животописе указује
на извориште те научности, чисте научности: ''Тада будући од Бога научен.'' 66;
''Радуј се преподобни оче, који просвети страну свију чистим животом својим,
благочестију и страху Божјем научен.''67
Та чиста наука јесте наука Чистога = Господа. Науком Господњом човек
просвећен постаје научник непристрасни, беспристрасни. Научник осењен
науком Господњом постаје научник без страсти. Такву врсту науке неговао је
хиландарски научник: Пахомије Логотет Србин.
Као богомудри мислилац, Пахомије Србин доста редова посвећује мудрости
и љубомудрију како он назива философију: ''Али свако од њих ћутањем
савлађиваше своје љубомудрије,...''68; ''Радуј се, Премудрости Божје престо
украсио јеси и град овај чудесима озари.''69; ''Сви су знали, што Бога ради он
тако поступа, желећи да утаји љубљену му философију својега смирења.''70;
''Никада Кирил се није узносио за висином свога чина и ништа у свом држању
није променио, него живећи као и пре, у свему руководећи се својом
философијом смирења.''71
У склопу теорије ''Божје помоћи'', а која је опет у скупу богопотврдних
чинова налази се и мисао о Божјем поспешењу: ''Жељама му, Божјим
поспешењем, и црква велика основана би.''72
Богомудра философија и наука Господња Пахомија Логотета Србина
крунисана је Богопотврдним Актом кроз животни, или још боље речено,
животописни ток. Читаво његово дело испуњено је Богоученим исказима
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порукама. Јер онај ко ''разум божји примив''73, тим чином постаје Господњи
учењак и Богомудри философ.
Из Пахомијевог опуса издваја се и концепција Богодатости. Облици
сваковрсних Божјих датости као још једних од богопотврдних сила и Божјих
образаца присутних у Творевини: ''И преустановљено Богом дано,...''74; ''По
свему даде Бог победу дивну...''75; ''И тако од Бога преславно творење беше
видети глас радости и исповедања благодати.''76; ''У славу великог Бога и Спаса
нашег Исуса Христа.''77; ''Коликим даровима Бог тога прослави.''78; ''И велика
Божја даровања.''79; ''Божје, пак, јесте ко на дело извести благо жељење и
усрђе,...''80; ''Жељом божаственом распалих душу.''81; ''Ја и дело Божје зажелех
устројити.''82; ''Но како пред Богом стајати мисли.''83; ''...Богом спасавани град
Москва,...''84; ''Величанство Божје.''85; ''Могуће је на проповед Божја чудеса
уздигнути.''86; ''Тиме и тога ради сву наду на свесилног Бога положи.''87;
''Сасвим јасно исповедајући величину Божју.''88; ''Ка божаственом делу,...''89;
''Али, пошто свесилноме Богу да.''90; ''Благодарења Богу од свих уздиже.''91
И кроз ове Богодата исказе струји она иста Богонаучност и Богомудрост
Пахомија Серба који негује науку Господњу и Премудрост Божју као два главна
духовна водича.
Па и сама философија Времена изнесена кроз Хронограф јесте једна, да се
парадоксално изјаснимо, практична теорија. И за разлику од Запада где је
наглашен Простор, дотле је код Православних хронографиста нагласак стављен
на Време, јер догађања у простору, па и догађања самог простора, нису ништа
друго до облици Времена и слике Времена тј. Временописа. Временопис, запис
времена и о времену, који је зачео Пахомије Логотет Србин.

73

Истп - Пахпмије Србин: Житије Мпјсија, архиепискппа нпвпгпрпдскпг, стр. LXXXIII
Истп - Пахпмије Србин: Житије преппдпбнпг Кирила Белпјезерскпг, стр. LVIII
75
Истп - Ппхвалнп слпвп Б.М. у Нпвпгпрпду, стр. XCVII
76
Истп - Приппвест п пренпсу мпщтију митрппплита Петра, стр. CVIII
77
Истп
78
Истп
79
Истп - Житије преппдпбнпга Никпна Радпоещкпг, стр. LXIV
80
Истп, стр. LXV
81
Истп, стр. LXVII
82
Истп
83
Истп, стр. LXIX
84
Истп, стр. LXXVI
85
Истп - Ппхвалнп слпвп Б. М. у Нпвпгпрпду, стр. XCII
86
Истп
87
Истп - Приппвест п пренпсу мпщтију митрппплита Петра, стр. CII
88
Истп, стр. СV
89
Истп
90
Истп, стр. CIX
91
Истп
74

Да се кроз Хронограф Пахомије Логотет Србин приближио неким савремено
– научним разматрањима сведоче и Глава 4. О Сифе и о граматахъ. У том
поглављу Пахомије казује да: ''...знамења небеска, течење месеца и година и у
годинама доби се четири времена и месеца и недеља и звездама створи имена и
за пет великих звезда створи имена: први појас, тојест велика звезда Крон због
непрестаног понављања, тојест од овог неба, и до појаса Кроновог безмерна је
висина, нема ничег осим ваздуха, који се назива етер; други појас је Диос; трећи
је Ареос; четврти је Сунчани, на четвртом појасу сунце стоји; пети је
Афродитис; шести је Ермиос; седми је Месец, на седмом појасу стоји месец, а
на свим појасима анђели стоје, а по појасима звезде стоје; који појас ниже стоји,
те је звезде светлија супстанца.''92
И у овом поглављу надопуњена је теорија Времена, али су у овом поглављу
изнесена и нека астрономска и космографска разматрања која и ако недовољно
примењива за савремена научна разматрања ипак имају неке антиципаторске
облике, нпр. теорија етра, размак свемира и простора дефинисан као безмеран
или неизмеран. Појасеви васионе присутни су у учењима православних
полихисторских научника као нека врста космичких прстенова. Колико су та
учења приманљива на данашање научне закључке отворено је питање, али се
ова теорија прстенова користила у православној иконографији при приказивању
стварања света. Тако да и овим поглављем Пахомије Србин показује своја
високонаучна сазерцања која су ипак донекле ишла у сусрет неким савременим
учењима науке.
Помало заборављен и од Срба и од Руса, Пахомије Логотет Србин је, ипак,
био један од најученијих људи тога времена у православном свету. Један од
најплодотворнијих писаца свог доба, један својеврсни лик Богонаучности и
Богомудрости. На размеђи цивилизација, на расцепу историје поразних
догађања Пахомијев рад је био сав усмерен према Богу. Кроз своје духовне
творевине, а кроз опис светитељских личности Пахомије Србин је уложио све
духовне напоре ка што бољем и поузданијем приближавању Богу.
То словоплетеније које смо могли видети у похвалним словима испуњено је
славобожним Богопохвалама и узвишеним сагледавањем Божанских сила. Јер
он није описивао свете људе као неке идоле, већ као оне људе који су кроз себе
спроводили токове Божје силе и кроз себе подизали Славу Богу желећи да
собом сведоче потврду Божју. Некако као да је читаво дело Пахомија Србина
испуњено богопотврдним струјањима. Кроз његове исписане и обликоване речи
(словоплетенија) као да се потврђује Бог.
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У много чему Пахомије Логотет Србин је родоначелник заиста аутентичних
духовних творевина: хроногрфике и логотекстологије. Да ли су ови стваралачки
облици постали архаични или је нешто остало у нашем духовном сећању?
Вероватно оно друго, али се то не одвија на спољно – идеолошком плану, већ
више на унутардуховном. Та нит староставног мудрокњижества и у случају
Пахомија Логотета Србина добија често облик новојављеног. Зато је његова
мисао и стваралаштво као закопано благо, поново откривена вредност српско –
руске синтетизације или, да се изразимо соловјовски, српско – руског
свејединства.
Питамо се, ипак, ко или шта је, Пахомије Логотет Србин, сам по себи? На
овако лично питање, мора се пронаћи, ипак, неки одређени лични одговор.
Пахомије Логотет Србин јесте истински писац и записивач Речи Божје (=
Христа), научник Богопотврдног чина, философ и мудрописац (софиограф)
Богомудре мисаоности колико прикривен, толико и значајан у нашој
стваралачкој култури, колико је заборављен толико и незаобилазан у нашој
духовној творбености. Писац и стваралац 15-ог века, почетка апокалиптичког
смакнућа српског народа од стране турске армаде, хиландарски монах, учитељ,
Христописац, хронографичар и логотекстолог.
Иако строги сведок Божје силе и Божјег допуштења, чак и у тешким
тренутцима животне опасности он је препознавао благост Божју која просијава
и кроз пад Цариграда и кроз пропаст једног духовног света, цивилизације и
културе. Духовног света цивилизације и културе Богом дане.
Пахомије Логотет Србин је личност која се утопила сва у свој духовно –
стваралачки рад. Слабо га знамо као особу. Али тако знамо све писце тог доба,
доба турске помрчине у којој се слабо шта разазнаје. Ти људи као да су се
претворили у свој рад, а себе препустили Божјој вољи. Такав је био и Пахомије
Србин. Смели путник из средњевековља у новојављено доба пуно несигурности
и опасности.
Питамо се какав је Божји значај духовног стваралаштва Пахомија Логотета
Србина? Тај одговор помало ће остати неодгонетнут, али будући да је Пахомије
Србин писац Слова Божјег, нека врста Логографа, онда кроз његово дело
можемо сагледати и Божију поруку и Божји значај самог тог дела. Божји значај
и Божје значење Пахомијевог духовног рада оставља лични историјски печат
српско – руске синтетизацијске културе и цивилизације.
А онај ко остави Божанско значење свог дела у историји једног народа, а
преко њега и читавог човечанства, утискује неизбрисив траг свога
стваралаштва, а себе, хтела то или не историјска стихија, чини незаборавним.
Таква је судбина и Пахомија Логотета Србина.

Димитрије Кантакузин

Димитрије Кантакузин (око 1435 – крај XV века). Рођен је у граду Ново
Брдо и један је од представника новобрдског таласа у српској књижевности
поред Владислава Граматика и Константина Михаиловића.
Димитрије Кантакузин, једна величанствана и високоучена личност ХV
века. О њему Владислав Граматик пише: ''Да ли нам пристојаше да пишемо
твојему благоплеменству и приљежношћу, будући да си Богом научен и да си
са свише многих откровења од више благодати удостојио искати и навикнути
истину. Да ли бисмо промишљење нашега спасења сатворили већма него што
си у вештини мудрољубија постигао.''93
И сам Кантакузин врши неку своју процену високоучености: ''Не престајаше
као душељубац Господ у разним годинама и добима кажњавати обраћати,
убеђивати, молити, претити нам.''94; ''Будите жељни знања да бисте били
високоучени.''95
Самим тим, Кантакузин још даље разрађује своју философију учитељства:
''И други божаствени мужи и учитељи уче нас томе да ће са седмотисућним
током лета бити прелазак овдашњег смртног живота у бесмртни и бесконачни
свет.''96; ''Јер Владика наш и Господ љуби то, као што божаствени Јован
Дамаскин учи, молећи.''97; ''Имаш, љубљени, наставнике и учитеље свете и
божаствене књиге ових који те воде ка тамошњем блаженству – великог међу
божаственима, Василија и сличних, са богомудрим Лествичником Јованом, и с
другим многима, чијем живљењу и учењу тежи, да блажени будеш и до краја
блажен, уистину.''98; ''Ти си, уистину, нелажни ученик истинитог учитеља
Христа, који прими усрђе удовичко, две лепте, за веће од приношења
богатих.''99; ''Ако се данас не отрезнимо, рече, велики међу учитељима и славни
Златоуст, када ћемо се обратити.''100
С друге стране, Кантакузин се обраћа и према оној мрачној страни учења
које може да обухвати човека: ''Ево, колико ми тече живот/ толико ми се
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умножавају зла/ и нарастају безакоња/ и лажући ђаволов ученик – лаж свој
јесам,/ ''101
Из овога свега са жаљењем закључује Кантакузин: ''Догађа се чудна ствар:
Бог нам царство нуди, Владика нам је и Творац, и не слушамо га. А ђаво је
непријатељ и противник наш, посредник за пакао, и слушамо га и љубимо.''102
И као што закључујемо, на основу Граматикових запажања Кантакузин је
онај који је у вештини мудрољубија (философије) највише постигао. И, заиста,
Кантакузин се само на основу ових неколико наведених исказа показао као
учитељ високоученог мудрољубија тј. као учитељ високоучене философије који
је, као што је Граматик прецизно запазио, Богом научен.
Ако сагледамо неке делове појмовног апарата Димитрија Кантакузина
видећемо да је он пружио нека своја лична тумачења за појмове као што су:
разум, просвета, напредак, мудрост, знање, невера.
Најпрецизније излагање, поред многих излагања о разуму код Кантакузина
звучи овако:
''Ову и такву многоликост воде разумемо разумом побожним.''103
Разумети разумом и то разумом побожним јесте само језгро разумности, а то
језгра јесте божанско језгро.
Иако, у следећим наводима, говори кроз негативну конотацију Кантакузин
до детаља одређује смисао и циљ просвећивања: ''Просветљења лишен, јер у
разуму безакоња починих, у знању сагреших, и вољно се демонима покорих.'' 104
Параметри: просветљење, разум, знање су повезани и ако их се човек лиши
демонизује се.
Мудрост је за Кантакузина, као што већ видесмо, богомудра. Али није на
одмет додати још нека запажања: ''Посматрам тако твоје писмо нама, сваке
љубави према мудрости и, изнад свега, богољубља пуно, када многим речима
поучаваш, а различнима хвалиш.''105
И његова теорија напретка указује на својеврсну визију прогреса исказану
на православан начин:
''Не ленствујмо, браћо, нити одлажимо. Свако по своме путу нека се радо
гони да право ходи и непоколебљиво да напредује, увек тежећи доброме.''106
Философија Знања Кантакузинова даје једну теорију Изворишта Знања, али
и даривања Знања самоме Кантакузину од стране тог Изворишта до најситније
научне праксе.
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''Авај, мати, мати, рећи ћу пророчку (реч) и ја зашто ме роди? Шта сам ја?
Није ли ми од четири стихије састављено тело, боље рећи, од једнога праха,
наредбом Творца многострано и премудро састављено? Неисказано некако
привеза дух калу и споји, како сам Владика зна, и држи се непропадљивост
душе и ума пролазним и надоле вукућим калом тела, док онај који свеза не
разреши чудно. Једини који има меру живота и зауставља лета – једноме
прекраћује, другоме продужава границе година. Нацрта ми у утроби обличја
састављењем силних шара и учврсти кости, једну за другу привеза, опточи
жилама, телом велелепно покри и кожом одену, да би се чланци задржали
нерастрзани, даде живот и дисање, речју почасти и разумом украси,
добровољност спрегну. На кратко у давнини и бесмртност даде, коју, авај, не
знам шта да кажем, због непослушности изгубисмо. Тако почетак зала би
непослушност, али припојене томе јавише се и друге злобе, са дна дрвета. Што
неуздржавање јавно, жеља да се буде обожаван, што спознање охолости,
славољубље, нерасуђивање због немоћи, такође и скривање, где се јавља
кукавичлук. А где нема храбрости, ту, чусмо, сам добри врх људи ишчезне.
Праведан је, чусмо тако, повратак у земљу, јер не беше право да буде бесмртан
ко самовољно паде у зло. Зато нема, по речима, човек који ће поживети и неће
угледати смрти, јер смрти и промени подлегосмо сви земљорадни и смрт горка
нас грешне чека. Стога, био богат у животу или убог, славан или неславан,
праведан или грешан – свако ће смрт примити и најтеже разлучење душе и тела,
авај мени. Али ко у добродетељима богоугодно проживи, тај је блажен, смрти
се неће устрашити. Радујући се, јер му се тама смрћу замењује, у живот вечни
преходи у весељу. А грешни и мени слични љуто и горко и болно се разлучују.
Смрт је грешнику тешка, као што нас научише истинито оци и учитељи.''107;
''Само смо имали једну наду – спас: једнога истинитога Бога познасмо и руке не
узнесмо богу туђем и другоме, нити се уведени припојисмо неким одлученим
божаственим законима.''108
Остаје нам само још расуђивање на тему невере. И један цитат из дела
Кантакузиновог то најисцрпније осликава: ''А епископ града, охолошћу обузет,
остане неверан, и не само неверан но и противан, што је горе.'' 109 Невера рађа
противност. Противбожност? Занимљиво?!
Мудрост је богољубива, знање је Божје, напредак је само ка Добру, разум је
разум само ако је Побожан, просвећење у разуму и знању своје исходиште
налази, а невера у противбожности завршава.
Све ове пописане категорије имају своје, по Кантакузину, извориште у Богу,
осим невере. Све су то изливи Божанских сила којима Бог човека украшава.
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Погледајмо само одељак о знању. Како Кантакузин до детаља спознаје
унутрашњи телесни склоп човека и јединство духа и тела. Али то знање је
знање које Владика (Бог Исус Христос) зна и онај коме Господ хоће да то знање
да, у овом случају Димитрију Кантакузину.
Димитрије Кантакузин је бисер српског духовног (богословско – књижевно
– философског) стваралаштва. Зато његов значај и значење у српској култури су
незаобилазни, а његов допринос неизбрисив, са нагласком увек на том Божјем
изворишту и захвалности на Божјем благослову којим нас је благословио са
таквим људима какав је Димитрије Кантакузин.
У записима Кантакузиновим имамо и сагледавање Божјег промисла, али и
Божјег суда, на које ћемо обратити пажњу.
''Ви, који се обогатисте најбољим иметком непролазности, избегавши
погибељ и смртних ослободивши се токова, због Владичиног провиђења и
узвишеног човекољубивог силаска, што ради нас би!''110; ''Тако исто и о
провиђењу Сина божијег и речи што ради нас милостиво приповедаше,
проповедајући многима јасно и храбро оно што је корисно за знање и веома
сладосно свима.''111
''А блажени се претвараше да је глув и да не чује, и као нем не отвараше
уста, по пророку, доле гледајући очима, ум ка Богу усмеривши, размишљаше о
вишњем божанском промислу што све храни, о чему сведочи природа.''112;
''Преузећу божији суд и савест испитавши, осуђеног себе налазим и горкој муци
изложеног, горење вечнога огња вољом својом сам себе у разуму створих.''113
У својим делима Кантакузин изображава философију једног истанчаног
логоцентризма.
''О, речи божија и Владико свију, који достојнима учини нас, недостојне и
нечисте, да будемо славитељи свога, светлог празника угодника твојега, те
отворисмо смрадна уста што увек празнослове.''114
За Кантакузина можемо рећи оно што је он рекао за кир Исаију: ''Твоја
поучна посланица показа се просветљена речима божаственим, исказаним
стилом лепо украшена и уистину достојна твога богопросвећенога ума.''115
Димитрије Кантакузин, богопросвећени ум, високоучени зналац, онај који је
самопрекорни покајник, покајани и преумљени ђаволов ученик. Био је златни
дукат српске духовности, богословско – књижевно – философског стваралаштва
и световњак са карактеристикама самоосуђујућег монаха. Континуално значајна
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личност православног света и његове духовности. Богоугодни песник, писац и
научник. Божји траг српског историјско – духовног сећања.

Владислав Граматик

Владислав Граматик (XV век). Још један из плејаде новобрдског књижевног
стваралаштва. Дијак (писац и списатељ) по својој струци био је значајно учен
човек свога доба, сарадник и помоћник, па и пријатељ Димитрија Кантакузина.
Граматик пише некако судбинско – историјски, а слабије мисаоно, па и
самосагледатељно попут Димитрија Кантакузина. Он се непосредно историјски
обраћа у својој Рилској повести баш причом о Косовском Боју.
''I Пошто је већ доста времена након свега протекло, а прослављена се чуда
и исцељења крај раке посвећенога догодила, и док су Бугари и Грци међу собом
страшно и непрестано ратовали, подиже свагдашњи непријатељ мира буру и
метеж неодољив на све области грчког царства и пределе бугарске и земље
српске и све друге скупа области око њих који су се простирале ка северу и
западу, подигавши најбезбожније Персијанце са истока, са великом жестином и
суровошћу. И нагло отуда ударивши на целу (земљу) која је под Грцима, и на
јужне области с Азијом, освојише их, те дођу и у Македонију и ту који тада у
њој бејаху, победивши на реци званој Марица, те се одмах устреме на српску
земљу. Када се велика битка водила на месту званом Косово, догоди се онога
часа да усред борбе погине љути насилник који је овима владао, достојну казну
за своје безбоштво веома брзо примивши, тако да је ружно и неприлично своју
варварску и нечастиву душу испустио, а лишаше га живота српски војници
усред битке. И тако, како се грех уздигао, авај, због наших зала, српска земља се
припреми да им се потчини.''116
Описијући, укратко и Маричку и Косовску Битку, он нуди другачију визију
тих бојева. Он описује погибију Муратову, али не и Лазареву. А о Марици не
пише детаљно, само указује да су Турци потчинили, али не и победили Србе.
У својим судбонсно – историјским разматрањима Граматик је крајње
непосредан и доследан. Он врши, већ у оно доба, једно културолошко
расуђивање. Позиционирајући православни свет као особен Владислав каже:
''Порученија твојега благоплеменства примивши се да спишемо божаствене
ове књиге – Богом поспешивани завршисмо, имајући зборнике и светих и
богоносних мужева различне повести о вери православној и о другом
богоугодном живљењу изложеном по сказању и беседи богонадахнутих књига
Старога и Новога завета, о силном труду и зноју божаствених отаца и о прочим
храбрим мужима, за веру православну борцима с Истоком и Западом, који су се
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мужевно борили и насупрот греху постојано се подвизали чак до крви и
различним видовима искушења себе не издадоше ради побожности...''117
Он поставља православни свет као неки метал између наковња Запада и
чекића Истока којима се смерно препушта, јер је Ковач који тај православни
челик обликује сами Господ Бог.
Тај невестернизам с једне и неостеризам с друге стране Силе Православља
јесте у суштини трансвестернизам и трансостеризам православног света у свему
особено културолошки позицонираног.
Владислав Граматик је овим чином, можда по први пут, до краја и у
потпуности теоријски уобличио културолошко и духовно – историјско место
православног универзума. Јединственост, па и узвишеност Богодарованог нам
Православља, једног особеног духовног света, који у себи садржи и културу, и
цивилизацију, и древност, и религију, и философију, и науку, и уметност. И све
то Богомдано.
У склопу тог и таквог духовног света Владислав Граматик изграђује и један
свој лични и особени поглед на разум и разумност. Обраћајући се Димитрију
Кантакузину и описујући га каже и то: ''И твоје велеразумије, – о часна главо и
божаствених благодати пријемниче, – које је божаственом увек топлом
љубављу и непрекидно као неким жезлом истурано – нашу немоћ и незнање на
састављање овог доброг и богоугодног дела поводи и потврђује много више
неголи богатство премудрости и разума што хоћаше привући себи, наду добрих
и осмаљених посвећује, чинећи да с љубављу послушања порученију конац
да.''118
''Велеразумије'' – великоразум, Граматик види Кантакузина као неког ко је
великоразуман. Али то велико није нека количинска категорија, него обухватна
и свезахватна. То је она врста разума која може у себе да пружи огроман број
знања и да покрије својим захватањем велики број духовних области.
Велеразумије се својим појмом односи и на Бога. ''Велики је Бог'', обично се
каже. Зато је и велеразумије један од облика богоразумија. Велеразуман је само
онај човек који је богоразуман.
Велеразумност је као један унутарсловесни квалитет у самом човеку, као
лик његове богоразумности.
У овом наводу појављује се још један драгоцени појам, а то је: ''пријемник
божије благодати''. У савремном добу, обично у техници се користи појам
пријемник рецимо радио – таласа или пријемник за електричну струју. Овде
Граматик види човека као пријемника струја и таласа Богоблагодатности,
Божанских сила и Божјих енергија.
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Пријемник Божјих благодати може бити сваки онај човек који се срцем
отвори за Божје откуцаје и када дозволи да ти Божји откуцаји откуцају у
његовом срцу, тада он постаје пријемник Божанских енергија (благодати).
Зато је и ово Граматиково запажање од кључног значаја у духовном животу
православног човека, човека који се у потпуности препустио утицајима
Богоблагодати.
Наравно, Владислав Граматик сведочи и о оној страни зла и о утицају зла
кроз судбину човека, историје и читаве твари: ''И, ето, Божијом благодаћу
велику ову пучину труда преполовисмо неповредивши се ни у чему од
успостављења валова животних смућења, нити пакост какву на путу работања
примисмо од душевних разбојника, што ће рећи демонских злодела не бејасмо
сапети ни у чему да би труд начетог дела прекраћење поднео; и куповину
створивши многу у пристаниште, дакле, устремисмо лађу неистрошеним
богатством без труда душевних разбојника напунивши је, од небесног, ето,
мисленог раја благомирисних и вечно цватећих непропадљивих цветова, то јест
од многоликих видова различне красоте свих добродетељи знања принесосмо –
сакупљање божаственог писма, велим, што сладост духовну капље на исцељење
свим нашим душевним ранама, којима нас различно душегубна змија својим
злоделима од искони озлеђује.''119
Иако на само овом једном месту у целокупном свом делу Граматик описује
''демонска злодела'', он их, ипак, описује на крајње исцрпан начин користећи
метафоре: ''душевних разбојника'' и ''душегубна змија''. Демонско је оно што је
душеубиствено, духоуништавајуће, али и оно што је разбојничко, пробисветно.
Змија је савим прикладна метафора за демонско. Као што се змија обмотава
око нечега од врха до дна, тако то чини и демонизам зла око читаве Твари. И
као када се змија око нечега обмота тако да скоро то нешто не можемо видети
због шара и мишића те исте змије, тако је и када се демонизам зла обмота око
Твари, тако да више не можемо видети Твар у свој својој чистоти.
Исто тако и када разбојници пресретну и окруже неке путнике или испуне
некоме кућу када упадну у њу, тако и демонизам зла окружи читаву Твар и
испуни је собом. Самим тим ове Граматикове метафоре изводе мноштво
поучних закључака по питању Зла и дају једну свеобухватну слику односа
Твари и Зла.
У овом наведеном одељку Граматик користи и појам ''мислени рај''.
''Мислени рај'' је и небески, који пружа добродетељи знања из божаствених
књига. Наравно, божаствене књиге јесу Свето Писмо и Светоотачке литература.
Ови записи су истовремено и записи Речи Божје = Христа и они чине ''мислени
рај''.
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Ово је записано много пре Декартовог: ''Мислим, дакле, постојим (јесам)''.
Оно нема претензију да отима ништа од картезијанства, већ само да понуди
један православни одговор за појам мисаоности. ''Мислени рај'' јесте стање
мисаоности, небеско стање мисаоности. Мисаоно је оно што је у вези са Миса –
Оним тј. са Личним и Личнобожанским. Тај ''мислени рај'' јесте мисленост
божанског стања и мисленост у самом божанском стању.
Говорећи, такође, и о даровима Божјим Граматик приповеда: ''А када се
љубав Христова усели у душу твоју, толико се распали жељом за божаственим
речима, да од њихових искапавајућих сладости ненасито ум свој напајаш
непрекидно, да ти је лако преминути кроз ове вештине, а нама сабрање и
састављање ових наложи да устројимо, иако грубо.''120
Овде нам се појављује још једна реч која има енергетско значење, а то је
реч: ''напајање''. Напајањем љубави Христове добија се еквивалент божаствене
речи, а тиме се напаја сваки боголики ум.
Иако смо у предходном поглављу поменули тврдњу Владислава Граматика
о Димитрију Кантакузину када је рекао да ја Димитрије ''Богом научен'', ми
ћемо тај појам повезати са овим најновијим наводом. А то је да се из Христове
љубави буди жеља за проучавањем божаствених речи којима се ум напаја и
стиче вештину (технику). Начин да се дође до Богонауке и да се постане
Богонаучник. А тај начин јесте љубав Христова, Богочовекова. Зато је и његова
дефиниција научности та: наука је у основи Богонаука. И нема научности без
Богонаучности.
Скоро исти облик богопотврдности, као и Пахомије Логотет Србин, негује и
Владислав Граматик у својим списима. ''Ако си тежесно учинио нас драговољно
да повинујеш све спомажући и творећи уистину колико је снаге одасвуд,
старали смо се да порученије твојих речи уз окрепљење Божије помоћи – у дело
произвести можемо.''121
''И тако ми од тога на ово преметнусмо труд, силно се помучисмо и
наложено нам дело Божијом помоћу окончасмо.''122
Божја помоћ јесте она сила благонаклоности Бога, од најситнијег атома, па
до целокупне васионе. Самим тим богопомоћни чин је присутан у најобичнијем
делању као и у најсложенијем. У практично – животном као и у високо –
метафизчком присутна је богопомоћност подједнако. Кроз све то оприсутњује
се Божја помоћ.
Владислав Граматик је дијак (писац). И то кроз неколико записа наглашава.
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''О обнови свете обитељи, његове која се налази у Рили, и како опет
пренесен би из Трнова у тај славни манастир Рилски. Написа последњи међу
дијацима Владислав Граматик.''123
''...Убоги у добродетељи и богати у гресима, некористан Богу и људима и
последњи међу дијацима назван сада дијак Владислав, који је у благодати
пресветога Духа живи и свише од вишњега трисаставног божаства вођен – у
Христа Бога благочестивоме господину мојему Димитрију Кантакузину с
Господом радовање.''124; ''Владислав дијак из Новог Брда писа ову књигу.''125
По самој Граматиковој дијакологији закључујемо да дијак није био само
писар и преписивач, него и писац, списатељ или оно што је у савремном добу
схваћено под појмом ''књижевник''. Тако да дијак јесте писац ~ књижевник,
духовни стваралац.
Као дијак указујући на значај језика Владислав Граматик износи своје
кратко виђење тог значаја.
''Довде се завршавају ова богонадахнута слова која са грчког списа на
српски језик претвори часни и изредни по истини међу иноцима дивни кир
Антоније,...''126
Владислав Граматик ово записује на почетку последњих записа из свог
целокупног дела. Указујући већ тада на значај преводилачке делатности као
важне карике у просветно – образовном методу.
На крају дајући пуноћу свом делу и испуњавајући тај унутрашњи садржај
Граматик завршава: ''Ову свим заповестима почетак и свршетак – разумесмо, и
зато држати све ове дужни јесмо у том самоме Исусу Христу господу нашем,
коме нека је слава и држава, част и покоњење с беспочетним његовим оцем и
свесветим и добрим и животворећим његовим духом, данас и увек и на веки
векова, амин.''127
Владислав Граматик за разлику од Димитрија Кантакузина пише и ствара
једноставније. И док се код Кантакузина речи претварају у симболе, у значења,
у згуснуте поруке, дотле су код Граматика речи су прелази, речи премошћују
поруке које увек екстатирају ка закључку који мора да се изведе до краја.
Иако, не тако богато Граматиково дело је, ипак, значајно за наше духовно
(богословско – књижевно – философско) стваралаштво, јер има у себи садржан
лични поглед једног писца. А из тог личног погледа писац се кретао ка Богу,
историји и роду.

123

Истп, стр. 103
Истп, стр. 112
125
Истп, стр. 115
126
Истп
127
истп
124

Константин Михаиловић

Константин Михаиловић (1435 – око 1501). И Константин Михаиловић
припада плејади новобрдских књижевника. Претпоставља се да је рођен у
Островици и да је по томе добио надимак Островчанин. Није само јасно из које
од могућих Островица долази, с обзиром да тај назив носи више места. Живео
је у Новом Брду и учествовао је у његовој одбрани. По освајању Новог Брда
Турци су га заробили и регрутовали у јаничаре, одакле и почиње његова
пустоловина. Свој живот завршава у Пољској.
Извршио је дубинску догматолошку дифернецијацију тј. разлику у учењима
Православља и Ислама. Увео је новине у војну доктрину и тиме теоријски
заокружио крај средњевековног начина ратовања.
Његово једино дело јесте Јаничареве успомене или Турске хронике. У њему
он је изнео своје лично духовно учење.
Јако је упечатљив Увод који је написао на почетку своје књиге, пун Божје
надахнутости, нека врста Константиновог Вјерују:
''Сви народи који се управљају према светом крштењу у светој вери
благословенога Господа нашег Исуса Христа, сви верујемо и исповедамо
једнога Господа Бога, створитељ неба и земље у три лица: Оца, Сина и светога
Духа, Тројицу јединствену и нераздељиву, која влада на вјеки вјекова. Амин. А
како верујемо тако и свето крштење примамо. У име Оца, и Сина и светога
Духа. И по Христу нашем називамо се хришћанима у славу Господа Бога
нашега. И зато се, достојна света Тројице, молимо твојој светој милости.
Помози сада својим хришћанима и одврати проклете поганике.''128
Овај Константинов Увод при крају открива нам ту, да тако кажемо,
пророчку жељу: ''света Тројице – одврати проклете поганике''. Ова пророчка
жеља Островчанинова остварила се после 4 века и његов завет се испунио.
''Проклети поганици'' = Турци су били одвраћени са ових простора.
Његов Увод пун је неке мистичне повесности. И та мистична повесност
постала је Островчанинов облик обраћања Богу. Његов учитељ био је његов
животни ток, а тај ток довео га је до једног крајње једноставног, али кључног
решења: Само нас Бог може избавити од завојевача.
Његова догматолошка дифренцијација најдетаљније се излаже у одељку под
насловом Како Турци називају анђеле, пророке, рај и пакао:
''Светог Духа називају рухуллах, као кад би рекао божији дух; душу зову
џан, анђеле фериштелер; Михаила – Микаел џан алиџи, као кад би рекао
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Михаило што односи душе; Гаврила – Џебраил; Рафаила – Рафаил; рај – џенет;
пакао – иси халвети; муке – скунђе; судњи дан – кијамет гини; пророка –
пехамбар; Мојсија – Муса пехамбар; Давида – Дауд пехамбар; Соломона –
Сулејман пехамбар; Господа Исуса Христа – Есе пехамбар; ђавола зову
шејтан.''129
Ово је можда најпрецизнија разлика у учењима између Православља и
Ислама. А учење (догма) јесте основ по коме се конфесије (вероисповедања) и
религије, и уопште: културе и цивилизације, разликују. Та разлика се често
претвара у супротност, а из тих супротности врло често настају ратови. А опет,
с друге стране разлике нису знак једнакости, акамоли истоветности, зато су
границе неминовне. И колико год неко хтео да измеша све ове наведене
духовне обрасце и да их на силу спрегне, добиће онај исти наведени резултат, а
то је: рат! Мешањем и сливањем настаје обезличење ових духовних светова,
зато је неопходна Разлика као потврда личностности ових историјско –
духовних облика.
Већ смо напоменули да је Константин Михаиловић унео неке новине у војну
доктрину и теоријски заокружио средњевековни начин ратовања. То се највише
огледа у поглављу под насловом Какав би морао бити поход на Турке и какво
уређење:
''Али како разум и уређење чине силу, кад се будете спремали на Турке,
треба да се чувате оптерећења оклопом, да не носите дебела коњичка копља,
велике пушке, тешке бацаче, да их и не узмете, већ да све ствари за рат и за
одлучни бој правите себи лаке, чиме бисте могли без оптерећења владати. Јер
су Турци таквим уређењем у великом преимућству. Ако га гониш, онда ће бити
лако утећи, а ако он тебе гони, онда му нећеш умаћи. Турци и њихови коњи су
због лакоће увек брзи, а ми смо увек због тешких коња и оптерећења оклопом
лењи, јер док имаш много на глави, тежак ти је дух, а к томе не чујеш и свуда
добро не видиш, па рукама и самим собом због тежине оклопа не владаш. Јер
се понеки тако припремају, у потпун тежак оклоп, као да би их неко имао
освајати седећи на њима с камом. Међутим, добар човек чиста и јуначна срца
треба да се бори. Њему је боље да боју приступи тако да може часно ако би
било потребно, да одступи, и да буде здрав и да поново започне што треба, него
на једном месту да погине стојећи као да је олово.''130
И поред свих техничких детаља ратовања које је изнео, Константин
Михаиловић открива ону кључну конпоненту сваке борбе:
''И на тај начин би могли с божјом помоћи однети победу над турским
царем.''131
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Указујући на предности војне тактике Турака, он указује и на турске
слабости у борењу.
''Кад се онда против овакве поганичке силе хришћанска сила крене, као што
је кренуо краљ Владислав на Варну, тако је био поставио против њих с колима
су били све пешаци, а на десној као и на левој страни све су били коњаници; и
зато су увек хришћански коњаници побеђивали турске коњанике, док се после
сами не упропасте, хитајући неопрезно на царске дворане. Тако се и војвода
Јанко на Косову пољу сам био сукобио и упропастио: поразивши коњанике,
похитао је на царске дворане нагло и био је поражен. Зато знајте доиста: ко год
би хтео с турским царем одлучни бој да бије, морао би друкчији поредак да има
него што су имали други, и тако би га могао с божјом помоћи потући до ногу.
Јер они имају једну слабост, о којој ни сами не знају, али ја то добро знам јер
сам то добро видео; а то је да њихови пешаци на бојишту не могу дуго
издржати, зато што се за то нимало не припремају, већ сматрају да увек
подједнаку срећу морају имати. И зато док је њихово људство свеже на бојноме
пољу, не треба се на њих по сваку цену журити, јер док је у њих велики страх и
приправност, морају да буду веома јуначни и назада не смеју одступати.''132
Та философија рата коју је исказао Островчанин имала је за циљ нову
стратегију, па и нову теорију војне формације, која је требала да направи лаку и
покретљиву војску.
Он је у склопу те теорије ратовања, из свог личног угла излажио и догађаје
из Косовског Боја:
''Кад чу цар Мурат да је кнез Лазар наследник свог господара у српској
краљевини, скупивши војску крену на српску, на Косово поље, а кнез Лазар, не
оклевајући, скупивши такође војску, дође на оно место и утабори се према цару
на другој страни, на Смагову крај реке Лаба.
И тада је у среду, на дан светог Вида, започео веома жесток бој и трајао је
све до петка.
Господа која су била наклоњена кнезу Лазару борила су се јуначки, верно и
поштено крај њега, али су други, гледајући кроз прсте, посматрали битку; а због
ове невере и неслоге, и зависти рђавих и неваљалих људи, битка је изгубљена у
петак у подне.
И ту је Милош Кобила, витез кнеза Лазара, убио цара Мурата. И тада је исто
тако царев син Мустафа, али је други његов син Илдирим Бајазит, што значи:
небеска муња, остао на царском престолу.
Ту је исто тако ухваћен кнез Лазар близу једне Богородичине цркве по
имену Самодреже, и на том месту је постављен висок мермерни стуб као знак
да је ухваћен кнез Лазар. А крај њега је био ухваћен Крајмир, војвода топлички,
и много друге господе је на том месту уништено.
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А неверници, пошто су се нагледали боја, остали су издајници, што им
касније није добро било, јер је после кратког времена, одводећи једног по
једног, цар наредио да се сви поубијају, говорећи:
'Кад сте свом господару били тако неверни у његовој невољи, то исто бисте
и мени учинили.'
Ту су доведени пред Бајазита кнез Лазар и војвода Крајимир.
Цар Мурат, отац царев, као и брат Мустафа, лежали су обојица на носилима.
И тада рече Бајазит кнезу Лазару:
'Ето видиш како леже на носилима отац мој и брат мој. Како си се смео
одважити да се њему успротивиш?'
Кнез Лазар је ћутао. Рече тада војвода Крајимир:
'Мили кнеже, одговарај цару, јер глава није као врбов пањ да по други пут
израсте.'
Тада кнез Лазар рече цару:
'Веће је чудо како се отац твој смео усудити да нападне српску краљевину.
А кажем ти, царе Бајазите: да сам ово раније знао шта сада очима видим, морао
би и ти на трећим носилима лежати. Али је сам Господ Бог тако изволео
учинити због грехова наших. Нека буде воља божја.'
У томе је цар Бајазит наредио да посеку Лазара.''133
И ова повест као и Граматикова говори о многоструким обртима Косовске
Битке и о већ увелико схваћеном значењу који та Битка има и дан данас у
нашем народу. Погибија Мурата и његовог другог сина говори да битка кроз
историју има призвук нерешености. Као да је то обележило карактер читаве
српске историје. А ко зна, можда је читава историја једно стање нерешености.
Решење нас, вероватно, чека у Есхатону.
Таква мисао не бежи ни самом Константину Михаиловићу. Јер он каже: ''А
други пак говоре да судњега дана треба да буде један судија син божји, који ће
судити живима и мртвима. Али ће ипак бити два стада и два пастира. Једно
стадо биће у небеском краљевству, а пастир овог стада биће син Бога живога, а
друго стадо ће бити у вечном паклу, а његов пастир је ђаво. А према збивањима
садашњих времена тако изгледа да ће тешко да буде један пастир и једно стадо,
а ако Господ Бог не би друкчије изменио, онда ће Грци већ остати у вечитоме
ропству, јер се поганици множе, јереси различите настају, па хришћанству
много шкоде, јер нема оних који би веру бранили и распрострањивали, осим
пољског краља Олбрахта, који је ово време претрпео у Влашкој знатне губитке
у људима и богатствима своје државе, и то свакако зато што се старао о својим
ближњима и бранећи хришћане од поганика мира и слободе хришћанске
ради.''134
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Опет тај пророчки предосећај. Господ Бог је тај, који ће ако буде хтео
''друкчије'' донети Мир и Слободу грчким, па и свим балканским хришаћнима.
То се и остварило после неколико векова.
Овде имамо конкретну идеју слободе која је нераскидиво везана са миром, а
обе вредности имају своје извориште у Господу Богу. Мир и слобода су као два
есхатолошка момента у историји.
''Божја помоћ'' је нешто што непрестано одјекује кроз дело Островчаниново.
Било да се ради о пуком писању, било да се ради о неким пресудним
историјским догађајима.
Оно што је, такође, једна занимљивост Островчанинове хронике јесте и
његова динамика разума. Разум није нешто што је фиксирано у човеку. Него је
нешто што се може дати и узети.
''Његов син који га је удавио потом је умро, а после њега је остао син његов
Стеван Урош, који је лоше управљао царством: због греха оца његова Господ
Бог му је одузео разум, јер напустивши верне заслужне слуге, он се приклони
новима и невернима, који га пак прозваше Луди Урош.''135
''Мада је цар Урош имао велику силу, Господ Бог му је одузео разум.''136
За Михаиловића, Бог је тај који разум даје и узима. На примеру личности
цара Уроша, вршећи једно психолошко профилисање, Михаиловић сматра да се
може остати без разума и кроз тај процес потврђује се присуство Самога Бога.
Безумље је, као и разумност, знак да је Бог ту. Јер Он једини има моћ да тако
нешто учини. Може да узме, поврати и да разум, јер разум је нешто што је у
Божјем власништву.
Посвећујући се борби против Турака, Константин Михаиловић у Хроникама
описује турску силу, али и како је победити. Као занимљив војни стратег и
тактичар, уздао се у највише, ипак, у стратегију ''божје помоћи''.
Као догматолошки дифернцијатор указао је, крајње прецизно, на дубинске
разлике Православља и Ислама.
Посветио је свој живот борби против турске најезде и нади у ослобођење
балканских хришћана.
Рођени ратник, постао је, кроз живот, догматолог, војни научник и вечити
слободар.
Његов духовни (богословско – књижевно – философски) значај у нашој
историји, помало је запостављен, а то је последица историјске стихије која је
захватила ове просторе, а које је Отровчанин кроз своје Успомене детаљно
описао. Константинова мисао јесте мисао животног тока, не производ неког
сагледавaња и самосагледавaња. То је мисао осећања, мисао: ''осетити на својој
сопственој кожи''. Његово сведочанство је живо и пуно неке пророчке наде. Та
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пророчка и предсказањска формула гласила би: да Господ Бог друкчије измени
на Мир и Слободу.

Ђурађ Црнојевић

Ђурађ Црнојевић (друга половина XV века – 1514.). Зетски господар, патрон
прве српске штампарије. Владо је од 1490. до 1496. године. Са јеромонахом
Макаријем основао је прву српску штампарију на Цетињу 1493. године.
Штампарску пресу и алат је донео из Венеције, а слова, матрицу и опрему
израдио је на Цетињу.
Ђурађ је иза себе, поред штампарије и свог господарства, оставио и
одређене писане трагове. Његов Тестамент упућен његовој жени Јелисавети и
једно заједничко писање са његовим оцем и свештеником Макаријем.
Његова тестаментарна поука по свом надахнућу највише подсећа на Слово
Љубве деспота Стефана Лазаревића. С том разликом што деспот Стефан говори
о уопштеној љубави, љубави према свима, док код Ђурђа та љубав се
конкретизује и усмерава према његовој жени Јелисавети. Морамо истаћи и то да
је и деспот Стефан има љубав према једној византијској принцези коју је и узео
као жену, али она је умрла и деспот се више никада није женио, нити се више
икада заљубио.
Већ у првим редовима овог Тестамента Ђурађ открива своју дубоку
приљежност Богу.
''Најпре знај: да сам у Милану, хвала богу здрав и весео, са својијем ујаком
Константином, и да молим Бога, да буде и милосрдан.''137
У следећим редовима, Ђурађ у свом Богоуздању посвећује се и окреће оном
Богознаном стању ка коме се човек у својој дубокој несигурности и
нерешености обраћа.
''Познајући твоју љубав, којом си ме увек љубила, и знајући да с доброте
срца удариш лако у плач, нијесам те хтио до сада ражалостити; али сада кад сам
од тебе далеко, и Бог сам зна, кад ћемо се, и гдје опет састати, споменувши се
смртнога часа, одлучио сам написати властитом руком ову опоруку, за спас
душе твога Ђурђа, и своје, са оном нејаке дјечице наше.''138
Из овог Богзнаног језгра, сведочи Ђурађ о нашој људској судбини и о томе
колико она зависи од те Богзнане основе. Колико наш живот зависи од ''Бог сам
зна'' односа. И о том односу нашег живота и у њему ''Бог сам зна'', Ђурађ говори
у следећим редовима:
''Али ако би ме Бог још дуже поживео, ова ме опорука неће поднипошто
сметати, као да не бих смио ја, ако бих хотио, шта надодати, или умаљити, или
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ако ми се свиди: промјенити, додати, продати, него хоћу да будем господар
свога иметка, док живим, и да могу ову и све друге опоруке уништити или
потврдити.''139
Ова порука о Богопоживљењу одређеног појединца, у овом случају Ђурђа
Црнојевића, има своје заокружење у Богоуздању: ''...а Саламона пошаљи у
царски двор његовоме стрицу Скендер – бегу, и тако се уздам у Бога, да те ова
два синчића неће пустити да умреш од глади, јер ће један бити уз цара, а други
уз краља.''140
Пуноћа Богоуздања овде долази до најснажнијег израза. За господара Ђурђа
Црнојевића Богоуздање је извориште и Богосазнања, и Богопознања, и
Богоживотни ток. Видели смо да он свој живот, па и његово трајање види у
потпуној зависности од Бога.
Коначно Ђурађ исповеда своје свејединство љубави конкретизовано у
троодносу Бог, Ђурађ, Јелисавета.
''Моја је тврда воља: да ти нико, био он духовни, био свјетовни господин,
био брат, био стричевић, или којега му драго положаја човјек, не може
заповједити, или те на што силом приморати, него наређујем, да те нико не
смије питати за оно што си по мојој заповиједи учинила, или пропустила, било
зло било добро, него што ти учиниш са сребрном црквеном и сваком ином
ствари за душу твога Ђурђа, коју препоручујем Богу на небу, а теби, вјерна моја
жено на земљи, кој си ме увијек часном љубављу љубила, да је добро
учињено.''141
Кроз ове Ђурђеве речи као да највише провејава мисао апостола Јована:
''Бог је љубав'' (I Јов. 4, 8). Љубав Божја од Ђурђа усмерена према Јелисавети ће,
такође, учинити да све и буде по Божјој вољи и заповести. За Ђурђа Јелисавета
је Божји доказ на земљи, а Божја љубав се рађа у њиховом дубинском односу.
На крају Тестамента Ђурађ казује:
''Знај добро, госпођо Избето, да је моја воља, да ову листину чуваш
неотпечаћену, док ја, ако бог допусти, дођем, и проштијем ју.''142
Из философије Богоуздања, Ђурђа Црнојевића, проистекло је и Богознање:
Божје знање и Богопознање, и Богоживљење и Божја љубав између њега и
Јелисавете, и Богодопуштење.
Доказ Ђурђевог Богомудрог трезвеноумља јесу и његови заједнички списи
написани са његовим оцем Иваном. Ми ћемо издвојити само оно што је Ђурђе
написао. Списи у којима је демонстрирао импозантно Богопознање.
''Пошто је, дакле Бог коме се једино клањамо у Тројици, из небића у биће,
магновењем привео је све, и на крају дјела створио човјека, удостојивши га
139

Истп
Истп
141
Истп
142
Истп
140

својим ликом. Невладајућег учини да влада свима, и да себи створи саговорника
да се у његовим племеном заједничаром његовим буде. Као што велики
патријарх Аврам који не Писмом већ спонтано удостоји се у дом примити
Тројицу. Затим Мојсије говораше с Богом лицем к лицу и написане таблице
прими од Њега. Откривши да је прекршен Закон, ове разби. После тога
јединородни Син Слово, милошћу Оца нерођеног и садејством својим и
савршенством од Оца проистеклог, овоме савечног, обома сагосподарећег
Светог и животворећег Духа благоизволи [да] испуни свјетлошћу, и присно
дјеву Марију усели се и роди, без матере на небу, без оца на земљи, и постав,
вазнесе се. Зато нама који нијесмо Авраму и Мојсију слични, да бисмо примали
савјет од Бога, даде Писмо, у које пророци, као у царске ризнице похранише
неисцрпно богатство. Послије тога они Божанствени људи, трисветим гласом
анђела, слављеног Свевишњег. И обогатисмо се писмом које је мудрости
учитељ, тузи промена, у Богу смирење, повод сваког доброг дјела и онима који
се напасају Рјечју чувар од заблуда. Најзад, ради наших гријехова, постиже нас
хришћане исмаилћанска палица, авај, не просто бијући, но убијајући.
И дођоше незнабошци у достојање Божије, цркве разрушише.
Видев ја, православни хришћанин и Божији штићеник, војвода Зете,
господин Ђурађ Црнојевић, умањење светих књига пљачком и разарањем
агаренских синова, предано се потрудих, помоћу Светога Духа и излих матрице
за слова, и на њима, за једну годину, осморо људи заврши Октоих од четвртог
гласа, у славу Бога који нас оснажује.''143
Ово Ђурђево Богознање потврђује и надопуњује још један Ђурђев запис:
''Бог коме се клањамо у Тројици, благоизволео је испунити своју цркву
разним књигама. Видев ја православни хришћанин, Божији штићеник, господин
Ђурађ Црнојевић, да се цркве празне, без светих књига, ради наши гријехова,
пљачком и уништавањем агаренских синова, настојах предано, испуњен светим
духом и љубављу према божанственим црквама наштампах ову душеспасну
књигу Осмогласник у славу трисунчаног у јединству клањаног Божанства. Зато
молим младе одрасле и старе, оне који читају, поју или преписују, љубави
Христове ради, исправљајте, нас, пак, који смо се о овом дјелу, од срца трудили,
благословите, да заједно славећи Оца, из Њега је све [постало], Сина, Њиме је
[постало], овдје задобијемо милост, а тамо се озаримо овом свјетлошћу.
Амин.''144
Ова снажна потврда Богознања и Богопознања, у ова два Ђурђева списа,
носи са собом и једну поуку. Ђурађ каже да ''ради наших гријехова, постиже нас
хришћане, исмаилћанска палица''. То Ђурађ види као подстицај за нове
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стваралачке одговоре у свим правцима на којима и он сам преузима
иницијативу: правећи штампарију, тражећи савез са Венецијом, чувајући благо
и заоставштину.
Опет та философија Богоуздања и нада у обнову и ослобођење од Агарена.
Али то Богопознање као такво, по себи јесте јако драгоцено за нас и наше
Православно Богоучење. Овим Богопознањем и ми као Ђурђеви сународници
постајмо сапричесници тог Богопоучног Богопознања.
Ђурађ Црнојевић припада групи српских штампара, духовних (богословско
– књижевно – филосфских) стваралаца. Штампара који су уз то били и писци.
Па са Ђурђем отварамо то поглавље српског штампарског духовног
стваралаштва. Ови штампари – ствараоци сматрали су да треба написати нешто
пригодно и славопохвално за одређену Свету Књигу, било да се ради о некој
књизи из Светог Писма, било да се ради о некој светоотачкој и светитељској
књизи. И тиме су, можда не до краја свесни, започели то духовно (богословско
– књижевно – философско) стваралаштво не сматрајући то писање нечим
значајним, они су показали, кроз те списе, једно врхунско Богопознање.
Самим тим Ђурађ Црнојевић остаје једна значајна фигура српског духовног
(богословско – књижевно – философског) стваралаштва. Мудрописац
Богопоуздања из ког је закључно извео: Богосазнање (Божје знање и знање
Бога), Богоживљење и Богодопуст. Остао је упамћен као владар и штампар,
време је да постане запамћен и као писац, ставралац и софиограф.

Јеромонах Макарије

Јеромонах Макарије (XV – 1528). По свему судећи први штампар међу
Србима. Радио је као штампар на двору Ђурђа Црнојевића. Види се да су њих
двојица били присни сарадници. До 1496. године на Цетињу ради као водећи
штампар. После тога одлази на тло Румуније где покреће штампарску
активност. Његова штампарска делатност завршава се на Хиландару 1526.
године. Постаје игуман манастира Хиландара што свакако није случајна ствар.
Да би се постао игуман манастира Хиланадара била је потребна једна прецизна
духовно – саборна процена саме братије. С друге стране то се сматрало високо
богопромисаоном ствари Божје воље којој се изволело цело братство
манастира. Он се сматра једним од оснивача штампарије Хиландар.
Ово је важно из више разлога. Кроз овај историјски суд ми боље
сагледавамо личност јеромонаха Макарија. С једне стране то је сагледавање
његове личности као духовника. Бити игуман значило је бити духовник
Хиландара. С друге стране то је његова научна и наукословна страна. Макарије
је на Хиландару оставио један кратака географски спис Тлкованије. У том спису
он казује: '' 'Сије (ово је) тлкованије (тумачење) игумана хиландарскаго таха
(можда) Макарија, последњаго в свештеноиноцех (међу свештеноиноцима) о
земља дакијских и о междах јеје (међама њеним). Праваја Дакија: од северних
стран межда до Мале Русије и до Хацага досежушти (допирућа); од запада
межда до Тисе реце, иже (који) сходит от земље глагољем Германскије иже јест
Угарскаја; от полудне (југа) межда великаја и славнаја река Дунај, от Тисе реце
јако (како) же исходит к Чрном мору до Нистра (Дњестра); от всточније стране
межда Нистр великаја река, иже теченије јеје (њено) раздељајет Татаре и
Дакије, иже јест земља Мулдовлахискаја и Угровлахискаја, иже и Планина
наручујут се (називају се). Межда Горњеје Мисије (Мезије): от запада
Далматија до Западњаго мора, њиња (сада) Скендерија глагољет се (зове се), и
земља Чрнојевића, до самије Саве реце великије и до Сиракус, иже јест
Дубровник; от полудне (југа) же Маћедонија, иже јест њиња (сада) Серез
именујет се; от востока же Тракија, иже јест Дренопоље, до Дунава реце
великије; от севера же межда великаја река Сава и Дунај такожде, јако (како) же
и прежде више речено бист, и до Ђерманије, иже и Јвагриј (Угарска) наричујут
се. Медитеранија же, њиња (сада) глагољемаја (звана) јест Хацаг и Ердељ и
Мукач, до Тисе реце опредељајет се и тако званије пријемљушти њиња (сада).
Медитеранија же по земљемерском разчтенији (рачунању) глагољема (звана)

јест. Обаче (али) и крај јеј (њен) Мехадија њиња (сада) зовет се, по првом
земљемерском званију од реце Олта досежушти' (допирућа).'' 145
Ово научно излагање јеромонаха Макарија, на пољу географије, јесте
помало сувопарно набрајање чињеница, али овај спис у себи има и одређене
занимљиво – нове моменте. Он, наиме, користи појам: земљомерско рачунање.
Земљо – мерје већ само по себи даје основање геодезијске науке, али и појам:
разчтеније (рачунање) има једну свеопширну и широку употребу. У нашим
старојезичким формама он је означавао рачунску науку тј. математику. Тако да
свако рачунање морало је имати у свом склопу и рачунску науку. Из ових пар
појмова видимо да су све ове духовне способности биле уклопљене у схватању
средњовековне науке.
Макарије је, ипак, хтео да одреди извориште сваке науке и да му пронађе
почетак. То је и учинио у једном од својих записа:
''Благовољењем оца и са поспешењем сина и савршењем светога духа, који и
предаде нам писања кроз њих пророке као и кроз царске положи скровито
неиспражњено богатство,...''146
Већ на самом почетку видимо да је Макарије изградио одређену концепцију
свишенауке, једну особену философију свишенауке. Свишенаука жели да укаже
на божанску Изворност науке, на њену богоданост и богопреданост људима.
Макарије и каже ''предаде нам писања''. Ко? Отац, Син и Свети Дух: Тројица
Бог. Како? Благовољењем, сапоспешењем и савршењем. Свишенаука и
свишенаучност свакако, да није у складу са сцијентистичко – позитивистичким
виђењем науке које сматра да за Бога нема места у научним питањима и да за
науку нема места у Божјим питањима.
Свишанаука има потпуно другачије виђење. У наставку свог записа
Макарије то и потврђује:
''А цар и богоотац Давид, наиласком Духа научен, предаде нам ове
душеспасне књиге назване Псалтир да овим славословимо у Тројици Бога и
насићујемо се писанијем као онај у рају мирисом цветова и да се сви који
усхтеднемо наслађујемо изобилно. И ове прочитавши сваку утеху и жељу наћи
ће свак, било да је цар или светитељ, било кнез, било незналица, просијак ли, у
безбројне напасти који пада свак којег ђавоље замке вребају, утеху наћи ће. Јер
је ова књига непорочности наставник, бригама олакшање, девству чувар, браку
у Богу сједињење, живота учитељ, узрок сваког доброчинства, и од тога више –
с Богом измирење и усињење. Ваља, дакле, онај који чита вешто и с усрђем да
пази и једну корист да присваја која к спасењу води, да се нимало
несмотреношћу мимоишавши не оштети велико, јер је остало сујетно и
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кратковеко заиста, те ће се као брзо пролазно све смрћу пресећи и све скривено
јавља се, и тешко тада онима који немају добра дела, а од њих први јесам ја,
авај! како пак рече велики међу учитељима Павле.''147
У склопу свишенауке издвајају се синтагме: ''наиласком Духа научен'',
''живота учитељ'', ''књига непорочности наставник''. Прво у тој свишенаучности
јесте научност Духа Светог, Божјег Духа, Богонаука. Псалтир као учитељ
живота онај је који учи свему живом: од живог Бога до Живота света.
Живострујање свемира се онда да учити и научити. Тако и речи Господње:
живот света (Јован 6, 33) које Он дарује, откривају нам се и у васионским
сагледавањима у виду енергија и сила које испуњавају и већински део васионе.
Тако да сва свишенаука Макаријева прендазначује и нека савремена научна
разматрања. Свет, васиона, свемир имају своју живострујну страну, енергијску
и силоделујућу.
У последњем излагању Макарије надопуњује своје свишенаучне погледе:
''Зато у делу благочастивога и христољубивога и богом чуванога господина
ми Ђурђа Црнојевића, и заповешћу његовом, ја смерни свештено монах
Макарије од Црне Горе, списах ове књиге при свеосвећеном митрополиту
зетском кир Вавили. Према томе старцима као оцима, одраслима као браћи,
младима као чедима, читајућима или појућима или правобојцима молим се и
коленима дотичем се, ако не руком ни језиком, љубави ради Христове
исправљајте, и као усрдно трудећи се о овоме, благословите, да и ви задобијете
оно Валамово које је ка Израиљу: благослове те благословени, и куну те
проклети; и: приђите, благословени оца мога, наследите приправљено вам
царство, у томе да живим ово славећи оца и сина и светога духа, и сада и увек и
у векове векова амин.''148
Израз који из целог записа се издваја јесте ''богом чуванога''. Богочувано и
јесте одређена надопуна свишенаучне концепције, у једном посреднијем
схватању. Наиме, богочуваност као и свишенаука долазе од истог божанског
Извора. Можемо слободно рећи да нас свишенаука учи богочуваности. Да је
свишенаука она која дарује богочуваност. Богочуваност се стиче свишенауком.
Свишенаука самим тим се представља и открива као богосвишенаука, она
Наука која снисходи с Врха, с богонебеског предања људима, посебно једног
међу њима, јеромонаха Макарија.
Једино тако схваћена свишенаука нам открива зашто неко њеним стицањем
задобија богочуваност. Као што је случај са војводом Ђурђем Црнојевићем који
је, такође, био зналац штампарске технологије.
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Свишенаука Макаријева почела је кроз самог монаха да поучава посебно
богочуваност, јер и време, нажалост, које је дошло и које је требало да наступи
захтевало је овај посебни дар. Призив богочуваности био је неопходан за то
време. Али свишенаука богочуваности није се задобијала неком тајновитом,
езотеријском, окултном и магијском вештином, већ искреним и отвореним
срцем према Богу и изливу силе Богосвишенаучности.
Тако се обликовао и један надодатак свишенаучној мудрости Макаријевој,
једно додатно научење, једна благоуспостављена и упозоравајућа поука.
Макарије каже: ''у безбројне напасти које пада и свак којег ђавоље замке
вребају''. Та философија Ђавоље замке јесте прозирућа и духовно – продирућа
кроз историју. Макарије је на један духовни начин, припремао своју околину за
Ђавоље замке надолазеће турске најезде. Сам је рекао ''безбројне напасти'', а
једна од тих напасти јесте Ђавоља замка турске силе и ордије. Наравно, да
Макарије види излаз једино у наиласком – Духа – научењу, у свишенаучној
сили Божјој.
Ђавоље замке турске силе српском и другим балканским народима
припремиле су небројене напасти. Била је потребна Божја свишенаука трпљења
и подношења, наука Духа Светог, Духа мудрости и разума. Зато је и Макарије
духовно извајао философију Ђавоље замке, Духом научен, свишенауком
осењен. Да би показао истину о Ђавољој замци и да би пружио лек свишенауке
против свих ђавољих замки.
Овим негде завршавамо приповест о јеромонаху Макарију: штампаро –
писцу, философу и учитељу свишенауке, игуману хиландарском.

Божидар Вуковић

Божидар Вуковић (1460 – 1534). Још један у низу штампара – писаца са
јаком философском поруком и поуком мудрости. У свом ноеграфу (деветопису)
саставио је све потребне просветоумне и мудроспознајне смернице књижевно –
философско – богословско – научног типа. Као штампар на двору Ђурђа
Црнојевића залагао се за опстанак српскословенског писма. Због тога је често
путовао и у Венецију зарад штампе књига или зарад набавке машина за
штампање.
Родом из Подгорице, води порекло од племићке породице Ђурића. Њега је
наследио његов син Вићенцо Вуковић и у штампарском послу и као писац.
Дотичући се, у овом запису, духовног стваралаштва Божидара Вуковића
морамо одмах истаћи да је Вуковић, већ поменуте духовне смернице сажео у
свом шестом запису, у коме је згуснуо и оно просветоумно и мудроспознајно,
али и оно књижевно – философско – боголсовско – научно. И то већ на самом
почетку записа:
''Бог слављен у Тројици, из небића у биће је привео све, божанским
магновењем. И све уреди мудрошћу, и човјека створи и постави га у рај (да се
наслађује божанском) храном. И све му подреди њему да се повинује. Ђаво који
мрзи добро, и лукавошћу змијином изгнан би Адам из раја, кушањем (са)
дрвета, и мишљаше, дакле, да је људска природа зла, и са свим се отрже од
Бога. Због тога нас Творац не остави без старања. И зато оним божанственим
људима, Авраму и Мојсију, (Господ) лицем к лицу говораше, и пророчанским
изјавама савјетоваше и учаше и свакако добро чинећи, и Закон (им) даде на
помоћ. И пророци пророковаше: 'Овај наш Бог над свима зацари се, и нико му
није раван.' И не хтједе оставити људски род да га ђаво мучи и (да пропадне) до
краја. Приклони небеса и сиђе на земљу и оваплоти се од пречисте и невине
дјевице. И са људима поживје, и нас ради пострада, и (би) распет, и трећи дан
васкрсе. И послије тога вазнесе се на небеса, са славом, и сједе на десну страну
од Оца. А апостоли опет, силаском Светог Духа, свуда проповједаху ријеч
Твојега Божанства: 'У почетку бјеше Ријеч и Ријеч бјеше у Бога, и Бог бјеше
Ријеч.' Али ово све ријечју силе своје. И још њима рекао: 'Слободно
прповиједајте вјеру, имаћете надежду'. Због тога и ја гријешни и понизни,
Божидар, уздајући се у твоје милосрђе, клечећи на кољенима, молим Твоју
неисказану доброту, да ми отвори срце и ум за разумијевање Твог
необјашњивог Божанства јер сам се нашао у великој тузи и невољи, у Италији у
граду званом Венеција не могав остати у својој отаџбини да гледам како
Исмаилћани сатиру хришћански род. Због тога сам дошао у ову земљу са

закашњењем. И помислих да се вријеме моје старости приближава, као што
рече истинољубиви пророк Давид: 'Дана година наших свега има до седамдесет,
а у јачега до осамдесет година, и већина су мука и болест.' Ми смо, пак гоњени
буром животних недаћа овог сујетног вијека као и увијек видимо смрт која нас
води крају. И као што каже свето писмо. 'Већ и сјекира код коријена стоји.' Због
тога молим Господа Бога и пречисту Матер Његову да ми помогну да завршимо
дјело, које сам почео радити, овај Октоих петогласник, на службу Бога и свим
светим, и на просвећење свим православним хришћанима, јер како каже Павле
апостол: 'Онај који украшва цркву, душу своју украси.' ''149
Али пре него ли започнемо ово дуго путешевствије по драгоценом делу
Божидара Вуковића, направићемо неколико искорака у којима ћемо показати у
чему је мисао Божидара Вуковића била и пренадзначујућа.
Наиме, Божидар Вуковић је био претеча у изградњи философије чистог ума,
неки век пре Канта. С том разликом што Кантова философија чистог ума као да
завршава у нечему правном, док код Божидара Вуковића та философија некако
проналази праву адресу.
''Пошто је слављен у Тројици Бог, из небића у биће привео је све, и на крају
својих дјела створио човјека, удостојивши га свог лика, учини да влада над
свим стварима видљивим, и створи себи сабесједника и да му приноси жртве
свепаљенице за очишћење гријехова. Најприје је освештао слугу свога
Мелхиседека, назвавши га првосвештеником, наговијештавајући тајну која ће се
збити. Такође и Аврам, и сви приведени прије Закона, просвјећиваху се не
писаним књигама, него имајући чист ум просвјећиваху се свјетлошћу Духа
Светог, и тако разумјеваху Божију вољу, јер је сам Бог разговарао са њима из
уста у уста.''150
Чист ум просвећен Духом Светим разуме Божју вољу. То је концепција
чистог ума Божидара Вуковића која надопуњује већ поменуте просветоумне
смернице.
Други искорак се садржи у Вуковићевој идеји одређења Бога. Много пре
Баруха Спинозе Вуковић Бога именује природом.
''Клањам Ти се, Боже, слављен у Тројици, превјечна природо, пребогата и
бескрајна величино, неиспитана снаго, неисказана власти, изворе премудрости,
истинска доброто, неиспитана пучино, Једини који имаш бесмртност,
неприступачну живом свијету, Створитељу неба и земље, и мора, и свега што је
у њима.''151
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Наравно ово није нека пантеистичка концепција која Бога изједначава са
светом и васионом. Бог је за Вуковића Превечна Природа тј. Онострана
Природа, као Божја Суштина, недокучива, никадсазнајна. Тако да је Божидар
овим избегао оне крајности пантеизма и свођења Бога на овај свет, али и
аријанизма по коме се Бог не може никако спознати.
Заокруживањем ових искорака, наставићемо своје духовно путешевствије на
оном месту на коме смо стали. Испитујући шести запис видели смо да он
испуњава услове оних смерница просветоумног и мудроспознајног типа.
У шестом, већ навођеном, запису Бог уређује све својом Мудрошћу, кроз
срце и ум и разумевање хоће да схвати необјашњиво Божанство. При крају
пасуса залаже се за службу Богу, а кроз службу Богу и за просвећивање свих
православних хришћана.
Овај шести запис, у сажетом облику, испуњава услове и у књижевно –
философско – богословско – научном правцу. У научном смислу, Вуковић је
кратак и одсечан. Бог из небића ствара биће, Постање, али позивајући се на
Јеванђеље, све је кроз Реч Божју створено и све је из Речи Божје настало. Друго,
Бог је то учино једним божанским магновењем, тренутком. Само што је
Божански тренутак раван Вечности, па самим тим и стварање није мерено
пролазношћу већ вечношћу. Самим тим и створено време имало је на себи
печат Божје вечности. Књижевна страна је целокупни рад Божидара Вуковића.
Философско је оно што је Бог уредио Својом Мудрошћу. Мудрост је
богоизлазећа. Вуковић је у другом запису, говорећи о Псалтиру, нагласио: ''Ова
књига је учитељ мудрости, тјелесних и душевних патњи исцелитељ.'' 152 То је,
такође, надопуна на Вуковићево схватање Мудрости коме је Бог сами Извор. У
деветом запису Вуковић помиње Кирила Филозофа153, брата Методијевог,
великог Словенског Просветитеља и Светог Оца и Учитеља Цркве. Можемо
слободно извести закључак да је по Вуковићу философија дисциплина
Богомудрости. Што се тиче богословске стране, она се састоји у Вуковићевом
непрекидном тражењу Необјашњивог Божанства, скривено – откривеног.
У кратким цртама видећемо, мало надопуњено, једну врсту Вуковићевог
знанослова. Он је то изложио брзопотезно у једној реченици: ''Бог зна да себи
никако не дах покоја, нити пак мојим очима сна.''154 Ова теорија сазнања даје
нам одређена упуства: када знамо да Бог зна, онда преко релације Бог – зна и ми
знамо оно што Бог зна или можда и све знамо преко и кроз Бога који сва зна и
свако знање може да нам да.
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У својим списима Вуковић нам је понудио своје учење о Божјем провиђењу:
''Зато (што су) правом вјером задојени од неприкосновеног Божанства Његовог,
засијаше свјетило по цијелом свијету, испуњавајући Божију вољу, по
Божанском провиђењу силаском Светога Духа.''155; ''По Божанском провиђењу,
силаском Светог Духа, речено би, дакле, оним божанственим мужевима, Јовану
Дамаскину, Козми и Јосифу, да нам предају ову душеспасну књигу, звану
Октоих, којом нам огласише, да прослављамо песмама Свевишњег,
прослављеног и трисунчаног Божанства. (Овом) књигом обогатисмо се: (Она је)
учитељ покајања, у Богу примењене, и потреба (послије) сваког гријеха и
путоказ ка божанским стазама онима који долазе са вјером и искреном
љубављу.''156; ''Бејах тада на Западу, у Италији, у славном граду Венецији,
предвођен Богом, помоћу Светога Духа, марљиво се потрудих да излијем
матрицен за слова прикладна сваком ко буде прочитавао.''157
У истом овом запису Вуковић изграђује и теорију Божјег допуштења:
''Због тога и ја грјешни и посљедњи међу људима Божидар Вуковић,
Подгоричанин, од Ђурић(а) жарко жељах да попуним недостатак душекорисних
књига (чији је број) смањен пљачком Исмаилћана, а по Божијем допуштењу.''158
Ова слика указује на стање тог доба у православним и српским земљама.
Пустош коју за собом остављају Исмаилћани (Турци) јесте царство од кога је
Европа дрхтала за дуго време. Али и у то доба беше људи који су, ''предвођени
од Бога'', и у духовности и у просвети чували лик свога народа. Један од њих
био је и Божидар Вуковић.
Он нам је понудио и једну јако добру егзегетику Светих Списа. Наиме, у
седмом спису Вуковић демонстрира једно крајње сјајно тумачење Светих
Списа.
''Клањам ти се Тројице једносушна и беспочетна, Оче нерођени, беспочетни
Сине јединородни и сабеспочетни, и Душе Свети, исходећи, једносушни и
сапрестолни Оцу и Сину. Једно божанство и једна сила, који си из небића у
биће Ријечју привео све. И на крају створи човјека, узевши прах од земље, и
начини га себи саговорника, и свим видљивим творевинама постави господара.
И постави га у рај да се наслађује божанском храном. Бјеше завидник ђаво и
превару провуче кроз уши прамајци Еви, те заповијести Божије, авај, би
преступник! Изгнан би из раја божанског живота у овај свијет, и цијелом роду
нанесе пропаст. Послије тога, Божији људи који су дошли послије њега, не
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писаним књигама се просвећиваху, него, имајући чист ум и савршену вјеру,
просвјећиваху се свјетлошћу Светога Духа, и тако разумијеваху Божију вољу,
јер је сам Бог разговарао са њима из уста у уста. Такав бјеше Енох, Ноје,
Мелхиседек, Аврам, Исак и Јаков. А послије Мојсија, и сви пророци предадоше
нам књиге као царске ризнице и неисцрпно богатство. Међу свима њима цар и
богоотац предаде нам ову душекорисну књигу, звану Псалтир, да њиме
прослављамо дајући Његов долазак на земљу од Деве (Његово) неизречено и
људима несхватљиво оваплоћење.''159
Као тумачења Светога Писма најзанимљивија су два излагања из овог
навода. Прво да су се људи у рајском стању хранили ''божанском храном'' и да
су били изгнани из Раја тј. да су уствари били изгнани из ''божанског живота''.
Његово тумачење није ни алегористичко нити буквалистичко, већ енегретичко,
паламитско да тако кажемо. Тако да плодови у Рају нису били ништа друго до
енергије Божје, а сам Рај: божански живот или живот у Богу. Овде се види
незаобилазни утицај исихазма. То је Вуковић изразио и у неким својим
молитвеним обраћањима:
''И тако, милошћу великога Господа Бога и Спаса нашег Исуса Христа,
благодети и дару Светога Духа, ја гријешни слуга Христов, Божидар
Вуковић,...''160; ''Због тога молим Господа Бога и пречисту Матер Његову да ми
помогну да завршим дјело,...''161; ''Зато и ја, слуга Христов, Божидар Вуковић,
милошћу Божијом, осјећах од младости своје, чежњу и љубав према
божанственим црквама.''162; ''Због тога молим Господа Бога и Његову пречисту
Матер да ми помогну да завршим посао, и потом ако буде Божија воља, мислим
да ову штампарију однесем у своју отаџбину, еда би кога Бог, послије моје
смрти, изволио изабрати да се стара о божанским црквама, да би надокнадио,
уколико буде Божија воља, недостатак светих књига, чији су број смањили
јеретички народи.''163 Ово су само неки од примера Божидаревих молитвених
обраћања који у себи носе јак тиховатељски печат.
У седмом запису, да га тако назовемо, егзегетском изложено је и јединство
''чистог ума'' и ''савршене вјере'' које одудара од западњачког схватања по коме
су вера и разум у вечном сукобу. У седмом запису на почетку укратко је сажет
и Симбол Вере и силазак Господа на земљу у људском лику. Види се једно
изванредно Богопознање које собом обухвата и ова друга знања. Његова мисао
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има јасан циљ: ''А наш живот, иако сујетан и пролазан, окајасмо помињући
њихове предивне животе, (и) који поднијеше зној, патњу и мучење да задобију
царство небеско.''164 Иако је имао доста добру сарадњу са Венецијанцима, он,
ипак, показује степен православне опрезности: ''Међу народима много је ратова
и велико је сатирање Хришћана од Исмаилћана, због наших гријехова. Стога и
би наше кашњење у западну земљу италијанску, у велику јерес римску.''165
Поред православне опрезности Вуковић препоручује и националну будност:
''Милошћу Оца, помоћу Сина и савршенством Светога Духа, ја гријешни и
последњи међу људима, недостојни Христов слуга, Божидар Вуковић,
отишавши из отаџбине, из земље Диоклетијске, која је у предјелима
македонским, из града званог Подгорица, близу бившег града Диоклетија, кога
је некада саздао Диоклецијан цар у своје име, и дошавши у град Венецију,
виђех Њемце, Грке и друге народе, како штампају божанствене књиге и
пожељех свим срцем, да и ја наше српске, такође и бугарске, наштампам.'' 166 Да
је Вуковић показао врхунско прегалаштво и изванредну истрајност у свом
послу и да нам је тиме дао пример марљивости и начина како се у одређеном
животном позиву на сме посустати, говоре нам следећи редови: ''Молих се
премилосрдном човјекољупцу Богу, препустих се пучини Његовог неисцрпног
милосрђа, да ми помогне да ово завршим, не би ли се допало предобороме
Христу, Владици моме. Бог ми је свједок, не дах себи нимало мира, нити пак
мојим очима сна. Не поштједех од свог имања, које ми је дао Господ, докле
нијесам завршио посао до краја.''167 Ипак, Божидар Вуковић показује смерност
и уздржаност својствену писцима тог доба:
''Молим зато све оце и браћу, читаче или појце, или преписиваче, ако буде
што погријешно у овим књигама, исправљајте љубави ради Христове, и мене
гријешног Божидара, који сам се трудио о овоме, усрдно благословите, јер као
што пише: 'Молитва праведнога спасиће гријешнога, да заједно задобијемо
милост овдје, и тамо, и озаримо се сви свјетлошћу, славећи Оца и Сина и
Светога Духа, сада и увјек и у вјеке вјекова. Амин.''168
Из свих ових философских својстава и особености Божидара Вуковића
видимо једну личност ''Божанског Духа''169 која је дубоко убеђена да Бог
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пророчанским изјавама уразумљује170 и да се само таквим Богоуразумљивањем
може проникнути у дубине Светога Писма 171 и све остале дубине: науке,
философије, богословије, књижевности и свих осталих духовних области. И све
ово, по Вуковићу не бива без ''благослова Господњег''172 који је пратио Србе
кроз читаво ништавековље турско и Који је обезбеђивао и давао овакве
стваралачке личности и учитеље какав је и Божидар Вуковић.
И у њему је живео архетип (праобразац) Кирила Филозофа, што смо видели
и у деветом запису који се касније, видећемо, јавља у делима грофа Ђорђа
Бранковића и Атанасија Даскала Србина. Тај архетип софиоцентризма и у
Вуковићевом деветопису говори нам додатно о философском углу његовог
духовног рада. Кирил Философ, Свети Отац Константин, брат Методијев,
Просветитељ Словена јесте та софиоцентрична личност нашег православно светосавског света. Одатле ми црпимо своју философску поруку која за нас
јесте наука о Богомудрости. Ту поруку нам је предочио и сам Божидар Вуковић.
Закључак који би могли да изведемо из његовог дела јесте тај да је по
Вуковићу, Христос – Реч Божја, оваплоћена Богонаука и самим тим наука свих
наука и да је Он оваплоћена Богомудрост, самим тим: мудрост над мудростима.
Тиме нам он даје своју личну књижевно – философско – богословско – научну
пуноћу свог дела и оставља нам једну богату духовну заоставштину у наслађе
коју је стекао у тешким временима ''исмаилћанског злостављања'' 173. И из тих
времена одјекује глас његове богонауке и богомудрости која је ''јединородни
Син и Ријеч Божија''174.
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Теодор Љубавић
Теодор Љубавић (крај XV века – после 1523). Јеромонах Српске Цркве и
први управитељ српске ћириличне штампарије на подручију Херцеговине.
Написао је и занимљиво Моленије (1519) и још неке натписе.
Први део Теодоровог Моленија јесте уствари исповест његовог брата Ђура
Љубавића који исповеда своје боговиђење, али и свој грех и старх пред Божјим
судом.
''У животу мојем обећах се служити светим и божанственим црквама и ја
окајани и недостојни раб и слуга Христов, видев у светим и божаственим
црквама наше земље умањење светих и божаствених књига, грехова ради
наших, и одлучих се ја, окајани, на ово дело за свете и божаствене цркве и с
мојим братом калуђером Теодором, а по налогу нашег старца и родитеља
Божидара Горажданина код великог архијереја Христова Саве српског који је у
Милешеви. И бејах тада на црквеној служби ја окајани и дође одједном анђео
господњи и позва ме по наредби великога цара Христа и не имадох кад све
изрећи брату мојему калуђеру Теодору за окајану душу моју и за множину
грехова мојих, како и говори Свето писмо, оци свети, о како се варамо окајани
млади чекајући старости, а стари не верујући у косу смрти, а она не гледа на
године, но све у гроб вуче намах! И ја све ово привремено тело хранећи, смрти
се не сећајући, богатство иштући и славу, за слабошћу вапим и ја окајани
преварих се уздајући се у младост, о, дивнога чуда! како животоворну храну
оставивши, једосмо храну смртну! Како се преварисмо, мада утврђени бејасмо
божијим животом? О, беде моје колику тугу душа тада има разлучујући се од
тела, и нема тада никога да јој помогне, оци свети, на пут јер пођох и ходих још
њиме да на суд се предам Христов и одговор дам о гресима мојим . . . О,
ученици и свештеници господњи, не би дан, не би ноћ, нити пак час, у којем се
не нађох греху и врагу на услузи, а суда божија и часа смртнога нимало на ум
не узимајући. Од младога ми узраста, чак и до сада угађах телу на весељима
блудним, хоћу да говорим, о, о, моја безакоња о, о моја дела зла, која створих ја
грешни . . . И где нам је сакрити се или утећи, кад земља и небо, сунце и месец,
звезде и море, реке и бездани вапију на ме?
Брате мој, попе Теодоре, ако ти Бог подари живота и довршиш дело које
почесмо творити, љубави ради Христове, молим се и умиљавам, браче мој, неки
део остављај од цене нашег рукоделија, ако Бог изволи да се на светоме
жртвенику служи у нашем рукоделију, да би како не заборавили нас
свештеници Бога вишњега у светим молитвама.

И молим се, моја господо и оци и сви који усхтедну да ово загледају, не
зазирите, нити узнегодујте што глаголах много вама, никада нећу моћи опет с
вама разговарати, јер на пут пођох на који никада не ходих.''175
У овом уводном делу који стоји као неко предато учење Ђура Љубавића
Теодору, али и свима нама повучено је много закључака, али и стрепњи и
недоумица. Прво, крајње је занимљиво виђење Ђура Љубавића, то јављање
''анђела господњег''. Он га је позвао по наредби Христовој. По наставку можемо
закључити да је то позив за пресељење у онострано. Ђура се пита како се
преврисмо, а истовремено смо ''утврђени божијим животом''? Као да се на овом
свету одиграва неко одмеравање преваре и божјег живота, који је некако
присутан и у нама самима. Ђура сматра да се увек налазио на услузи врагу и
греху, а да на суд божји и час смртни није помишљао. Још једна дихотомија
јесте: враг и суд божји. Овим захаватима Ђура гради једну философију преваре.
Преваре коју људима кроз грех нуди овај свет вражјом силом окружен. Зато је
смртни час тежак.
Обраћајући се ''ученицима и свештеницима господњим'' и ''светим оцима'',
он врши једно патролошко подсећање, једну патролошку реминисценцију. Али
нас истовремено подсећа и на учеништво Господње. Треба обновити учеништво
Господње и Наставу Господњу. Зато и сматра да ће његово искуство бити од
користи. Ово је једна минималистичка неопатристичка синтеза. Зато имамо ту
релацију: враг, превара – учеништво господње – божји живот. С једне стране
философија преваре, с друге стране минималистичка неопатристичка синтеза и
божји живот као свепотврда. Ђура се пита како је уопште могућа превара
паралелно присутна са утврђењем божјег живота у нама и око нас надопуњеног
учеништвом господњим кроз светоотачку духовност?
Читава природа и твар зјапи на њега. Ђура нема где да се сакрије, осим
можда код Онога према коме је највише грешио. Христа Бога. Као људи, по
Ђури, гајимо неку неверицу према смрти. Као да се пита: да ли је смрт по себи
превара или је превара неверица да ће нас она стићи? То питање остаје
неодогонетнуто. Остаје једино да се уздамо у Христа и Његов суд и у
Богоизвољење да ћемо посао који смо започели некако и завршити.
У наставку Теодор излаже и своје виђење разумности, милосрђа божјег и
овог, по њему, несавршеног рада.
''О, блажени и часни презвитери Христови, ја окајани и худи међу иноцима
и последњи Теодор, који се трудих о овом, смерно метанисање светости вашој
(чиним) прегибавајући колена и скрштајући руке и лицем падајући на земљу,
окајани ја, и молим се, моја господо и оци и сви који загледати усхтедну у
несаврешени ми састав, не зазирите, нити пак узропћите, но исправаљајте. Јер
стран је сами додир огња и слепоме путно хођење и без лађе по дубини
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брођење; тако и мени, невичном светим списима и без књига да поправљам ка
таквој неизреченој пучини мисли погледати пометох се ропским страхом
обхрван. Двојим страховима обузет бих, уздах се у милосрђе божије у бездан
себе вргох неисцрпне дубине Светога писма и колико могох, пребрзо воденом
извору оштроумља вашега предлажем. А ви као добри мајстори у огњишту
дубину испитујућег вам разума уложите моја оловна слова и огњепалним
пламеном разума вашега очишћено исправите, јер великим ће се нарећи ко уме
исправити.''176
Указујући на несавршенство свог штамапарског рада Теодор моли оце,
проучаваоце светих списа да исправљају његове грешке. Јер он се ''божијим
милосрђем'' вргао у бездан, који је у Светом Писму. Какав је то бездан у Светом
Писму? То је Божански Бездан за који је неопходна божја милост да би му се
само за тренутак вечности могло прићи. Он назива разум отаца – проучавалаца
Писма ''огњепалним пламеном''. Као да је неким духовним предосећањем
сагледао нервни систем кроз који пролазе електроимпулси, када је назвао разум
огњепалним пламеном. Он још користи и појам ''оштроумље'' када сагледава
разум. Оштроумље које може да засече у духовну дубину сагледавња, а које
може бити даровано само ''божијим милосрђем''.
У завршном делу Моленија Теодор се опет подсећа на свог сапутника.
''И ово велико моје безумље исповедам. Док творих све (штампарске) форме
у туђим странама италијанским, имадох тада са собом једнога по телу брата. И
дође му изненада смрт у лето 7027. месеца марта у други дан, и нека му је вечан
помен. И тада се обретох безуман и сам пред овим делом . . .''177
У овом коначном пасусу Моленија Теодор моли за ''вечни помен'' његовом
сапутнику. Осетио се безумним и без помоћи у том далеком свету, са послом
недовршеним. Као да је кроз себе описао све наше сеобнике који су добили
само једну жељу, а то је да се врате у отаџбину. ''Вечни помен'', та коначна
отаџбина свих наших путовања јесте нешто ка чему се неминовно морамо
окренути.
А у отаџбини? Шта је Теодора Љубавића чекало у његовој отаџбини?
Оставио нам је Љубавић и о томе извештај.
Правећи један хроноскоп у писаном облику Теодор нам је дао скоро до
детаља опис тих догађаја.
''Крај 7–ом веку. Почетак осмом веку, последњим годинама.
Године 7029 (1520/21). Ове године паде султан Сулејман на реку Саву са
множином Исмаилћана, и прелажаху реку Саву као по суху тј. по мосту на
обалу Срема, и други на лађама пловећи да не беше могуће ни рекама тим
силним Исмаилћане задржати, као што Угрин имаше наду на те силне реке,
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Саву и Дунав, и опколише одсвуд гласовити Београд и друге околне градове, и
лећаху као змајеви крилати, села и градове палећи. О чудо! тада такав јад земља
та има, и у тој земљи, говоримо о Срему, дивна места и села запустеше, а цркве
и градове разорише, а гласовити Београд по невољи Угрин преда
Исмаилћанима, и уђоше у њ агаренска чеда месеца августа 28. дан. А госпођа
Јелена, бивша деспотица по невољи остави славни град Купиник и даде се
бекству преко реке Дунава у унутарњу Угрију, а славну и дивну земљу
деспотову Турци попленише, а лепи град Купиник разорише месеца септембра
9 дан.''178
У овом хроноскопском излагању Љубавић је описао стање у својој
отаџбини. Био је то опис разарања и пустошење, једног стања у коме ће бити
његова отаџбина у наредним вековима. Овај опис је крајње прецизан и у неку
руку као да на један обрнути начин види неку врсту величанствености у
разарању. Можда је писац сматарао да се не може нешто тако ужасно описати
ако се бар на тренутак са тим не поистовети.
У закључку можемо рећи да је дело Теодора Љубавића помало скромно у
свом духовном опсегу, али у скромности понекад Божја искра највише засија.
Његове бритке опаске о разуму, духовно предање Ђуре Љубавића и објаве
анђела господњег крију неку исконску поруку која заслужује нека будућа
одгонетања, па макар и у Вечности.
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Монах из Купинова
Монах из Купинова (крај XV или почетак XVI века). Овај непознати писац
познат је по томе што је написао Службу светом Стефану Бранковићу. У овом
делу он се окреће Непосредној Мудрости и препознавању Исте у Светитељу као
станишту Божјем.
Већ негде на почетку службе види се то његово освртање и трагање за
Непосредном Мудрошћу:
''Тврдим смислом, разумом неуклоњивим, вишњу премудрост поседујући
Стефане, и свих учитеља наследство: то у почетку целивање и то прославио
јеси, сацарствујеш Цару Силе, превечну и безначалну, у непроходним вековима.
Вери утврђене, и венац доброте, истоимено поживе гледањем виде
непрелестним зору сјаја: предстојивши пред Светом Тројицом, заиста пак
тврдим разумом веру велику показа Стефане.''179
''Премудрости чашу и источник трпљења, реку пак сваких добродетељи:
приступајући ка том, и дотичући чашу, правду разумем ту надземаљску, како
Богу угоди, и од њега се прослави.''180
''Не послуживши твари богомудри већ Сазадајућем, но огњене претње
мужески презревши, радова се појећи: Великослављени оца Господа и Бога
благословен јеси.''181
''Женик пречисти, већ Слова Слово ваплоћујући, и ложница и престо прав и
мудрујући, тај именујем: и радујућа се твоме рожеству, говорим: Благословен
Бог отаца наших.''182
Из ових неколико навода видимо и сагледавамо ту концепцију Непосредне
Мудрости Монаха из Купинова. То је Вишња Премудрост, Богомудрост и
богомудро мудровање. А та и таква Богомудрост јесте Логос Божји Христос из
ког, по Монаху из Купинова происходи, просвећење, разумност и свако
узвишено учење.
''Небесном славом просвећен овај храм, такво благо стиче гроб моштију
твојих има у себи, наслађује се небесним премирним силама: оба слави, један
хор састављајући песмама нећутајућим пева.''183
''Небесним светом просвећење, исцелитељним даром обогаћење: притичући
к гробу моштију твојих здравље причају. Радујемо се и ми збиваемо гледање:
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Прослављамо Бога, таквих дарова теби давајућег. Тим блажени ти испроси
велику милост.''184
''Радуј се добри војниче небесног цара, не саплете се о житејска занимања,
хитрошћу свих избеже већ врага свезу: разрушив мреже његове, и немоћна до
краја тог показао јеси. Јер душевно око просвећено имајући, ако и у телесних
веселећи се: уместо јер ово светло невечерње тебе осијава.''185
''Усели се у Тебе удео Очевог озарења, и невештаственим зрацима свога
Божества, таму разагна многобожја, и свет просвети.''186
''Просвећење Твоје Господе, ниспошаљи нам; и од магли прегрешних
разреши их блаже, твој мир дарује.''187
У овом последњем певању имамо у пуноћи изложену философију
просвећења Монаха из Купинова. Просвећење је само онда просвећење када је
Просвећење Господње. Ван тога Просвећења Господњег другог просвећења и
нема.
У свом делу Монах из Купинова гради још две врсте философија. То је
философија новизма и философија богоданости.
Философију новизма он излаже на овај начин:
''Процвета нам пролеће благодати, Стефана новог помен празновати тог
прослављенога: призивати јер сви празникољупци узносе благодарење Богу,
сахранивши му тело његово у гроб цело и нерушимо, и чудесима удиљујемо се:
Молећи се јер Госпођи од људи својих, као отечествољубац, и од творућих
помен његов.''188
''Радуј се Стефане блажени, ново процветање, превечнога бога даровање,
које друго сличије осветли вернима, зраке простре благодатија, и црквом друго
небо показујеш у бубњеве јер давидски појаше теби пак хвалу плетећи: велика
јер и наравно подобна, по достојању тебе усхвалити, Богом прослављеног.''189
''Новорасељени бесмртности рај, и красно ваистину показала јеси, дрво
живота у Теби насадивши Богоначално, у утроби носећи, и рађајући: које свима
искапа спасења наду верно Богородице мудровствујући Ти.''190
На ове редове савршено се надовезује Монахова философија богоданости:
''Дрво и гранчица отечеству богодања, нама ипак слава и похвала појућим,
избављења сада гледање.''191
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''Уструбим трубу песме, глас празновања: свише јер небеса радују се, и
земља весели се, човеком пак срца играју. Цареви и кнежеви стичу се,
драгољубива показујући: слуге пак велику успојте, да се диве језици новодане
нам благодати: да се краси Српска Црква имајући у почетку Симеона и Саве
утврђење, напослетку пак Стефана обновљење. Које од ових просећи молим, да
моле Господа. Од душа наших.''192
Овде се негде философија новизма и богодатости обједињују у појму:
Новодане! Божје давање увек је Новодавање, новостварање, новостваралачко. И
то је једна истинска теорија Новог по Монаху из Купинова.
У овом последњем наводу присутна је и изражена национална свест кроз
Српску Цркву у тешким временима турске најезде. Као да национални
идентитет долази највише до изражаја у најтежим историјским ситуацијама.
Ово је само искорак који не одступа од главног тока Монаховог. Он стреми
ка трагању за оним Богосредишњим: Мудрошћу, Разумом, Смислом,
Просвећењем. Све ове Богоусредсређујуће Силе јесу преокупирајућа тема
Монаха из Купинова. А све то кроз личност светога деспота Стефана
Бранковића Слепога. Мир који Бог даје кроз своју Благодатну Силу. Правда и
Слобода које из те Силе происходе јесу вечно стање Царства Божјег. Мудрост,
Разум, Просвећење јесу токови силе Изворишта Господњег. Оне из Господа
излазе и оне јесу Сам Господ, Христос = Слово Очево, Вечни Учитељ.
Ако је мудри, онда је богомудри. Ако је разумни, онда је богоразумни. Ако
је просвећен, онда је богопросвећен. Просвећен просвећењем Господњим.
Господом који је премудрост Божја, Сила разума. Таква је и теорија Непосредне
Мудрости Монаха из Купинова.
У духу тадашње хронографске епохе у српској култури од 15. до 18. века,
Монах из Купинова се обраћа и појму Времена193. Такође Монах сведочи и о
божанском пореклу Песме194. У томе као да најављује појаву Његоша, премда се
и сам Његош у својим делима угледао на старокњижевну мисао.
Ипак је првенствено духовни напор Монаха из Купинова концепција
Непосредне Мудрости. Његов философски програм из ког произилазе сви
његови духовни закључци. Из његове Непосредне Мудрости долази закључак
на страни, већ наведеној, 56 да се тврдим разумом велика вера показује. Вера
као Богопотврдни чин логично је да мора бити циљ сваког разумног
стремљења, она као да је у језгру разума и присутна. Бар такав закључак
можемо извести из теорије Непосредне Мудрости Купиновчанина. Већ смо у
једном завијеном облику рекли да је Непосредна Мудрост, за Купиновчанина,
сам Бог, Господ. Али ту и такву Вишњу Премудрост, може стећи и човек као
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боголико биће. Као боголико биће човек је богодаровањем стекао и сва
богосвојства која је грехопадом у себи тамом незнања закопао. Зато је човек,
искупљен Христом = премудрошћу и силом Божјом, и богомудро и
богоразумно и богопросвећено биће, тамом греха прекривено. Спасењем
Господњим Господ је поново човеку богосвојства која су у човеку уграђена
открио. И то Купиновчанин сведочи кроз личност св. Стефана Слепог. Свети
Стефан Бранковић открио је да поседује Вишњу Премудрост у себи. А тиме је
просветио и свој народ и све друге народе указујући им како сваки човека као
боголики створ садржи у себи, ово Божје богатство: мудрости, разумности,
просвећености.
У својој Антологији старе српске књижевности професор Ђорђе Сп.
Радојичић оставља неке записе Купиновчанина који указују на страдање и
тежак живот деспота Стефана Слепог. У првом запису, под насловом
Многоплетена цевница, Купиновчанин каже:
''Многоплетена цевница (свирала) врлина, различија гласовима певања
испуштајући, не звучања од ударања прстима, но духом надахнута, позлаћена
врлинама, даровања пуна благих, сазивајући верне на празник весеља, и
Стефана (Бранковића) крај (смрт) извештавајући.''195
Ламент који Купиновчанин изражава увек у себи негде скрива искру
васкрсења наде и наду васкрсења. Он као да је овим изградио и једну посебну и
особену философију смрти. За њега смрт као да је семе васкрсења, у њој се
крије духонадахнутост прелаза у царство врлина, царство не – беско , царство
Мира, царство неђаволско.
Други запис носи назив Љуту рану од њих прими неисцељену. А у њему
Купиновчанин казује:
''И још док је био у младићском узрасту, разум велики стече и у благости
васпитан у дому очевом, и божанствене списе до краја изучи. И толико
повињавајућа се родитељима својим, да сваку службу за њих испуњава. И у тој
ухваћен би од варвара и у тамницу стављен, у железа тешка окован, и љуту рану
од њих прими неисцелну. И отуд опет настани се у дому очевом, страдајући од
ране зеница очних и трпећи с благодарењем. И не по малом времену отац његов
од живота отишавши, оставља владичаство најмлађем сину своме. И тај је
царствовао једну годину. Потом од велможа и од народа целог овај блажени
Стефан узводи се на престо, и опет мало после од ђавола упућени обарају га
иако никоје зло није створио, и протерују га далеко од отачаства свога. И тамо
дође у Арванитију (Арбанију) и љубазно примљен би од оног који је владао у то
време, од нарочитог (знаменитог) мужа Ђорђа храброг (Скендербега). И ступи у
брак, узе себи супружницу царског корена, господара арванитског (арбанаског),
благочестиву кира Ангелину, сваким врлинама украшену. И деци отац би. И ту
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када гоњења би, дође у Италију. И ту године неке поживе, и разболе се болешћу
на коју се свагда тужаше, и у тој крај живота примивши, у руке богу душу
преда, у 56 години.''196
Из ових редова видимо да се Купиновчанин дотакао и оне зле стране овога
света. Ђавоподстицаја на непочинство. Као да се у целокупном делу
Купиновчанина сударају и сусрећу Богомудрост и ђаволско лукавство. Стефан
Слепи је био безазлено мудар. Проницао је он у поступке многих и поред доста
несрећа и патњи, Богомудрост га је чувала, Вишња Мудрост била је над њим.
Купиновчанин је много тога згуснуо у своме делу. Његова философија
(мудрост) била је у окретању ка Непосредној Мудрости, мудрост ка Мудрости.
Ту Непосредну Мудрост он је препознао у светом деспоту Стефану Бранковићу.
Вишњу Мудрост Богомудрости.
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Непознати Крушедолци
Непознати Крушедолци су група монаха из манастира Крушедол која је
стварала и духовно радила у XVI веку. Могуће је да је у то доба у Крушедолу
постојала нека врста крушедолске школе. По свом концепту они су непосредни
наследници Монаха из Купинова. Њихов састав је такође састав о Непосредној
Мудрости који је доста преображен и надограђен. Њихов философски склоп
Непосредне Мудрости прати динамику мудрости и разума и њу на неки начин
најнаглашеније изображава кроз стихире: Служба архиепископу Максиму,
Служба светој мајки Ангелини Бранковић, Служба светом деспоту Јовану
Бранковићу, Заједничка служба светим деспотима Бранковићима, Стихире
светом деспоту Јовану Бранковићу.
Прва сагледавања силе мудрости и динамике мудрости и разума почећемо
корак по корак да би одогонетали концепцију Непосредне Мудрости
Непознатих Крушедолаца.
''Богољубиво твоје стадо и верних сабори, усхваљују те светитељу, зато што
премудрим својим учењем оба удивио јеси, по смрти ипак изливаш исцељења.
Зато исцели душу и телеса наша Христов служитељу, Максиме преблажени.''197
''Твоји људи преподобни Максиме. Сузе точаше надгробне теби говорећи:
од премудрог твога разума, оче наш преблажени! Помињан сада, оставио јеси
нас, и ни у што изменив славу и красоту житија твога прилепио се јеси Христу
Богу, и томе последовао, од њега прослављен био јеси.
Као Луна зашавши у подземно, преподобни и као бисер кријући се у земљи
влажној, јавио се јеси светитељу светом благодати Духа светога просвећен,
исцели и осветли душе и телеса наша, новојављени Максиме, достаславни.
Колико красно виђење имао јеси пред исходом душе твоје, о преблажени
Максиме, предстојећи јер теби пресветли светитељи и богомудри Оци
Атанасије и Кирил, имањем виђења ужаснуо јеси матер и ученике твоје,
људима ипак твојим свеукупну жалост оставио јеси.''198
''Премудрости љубитеља, Максима узхваљујем, славу земаљску одложи и
Христу цару последова, вишњих ужелевши, нижњих пак оставивши, многе
невоље и беде подневши, изгнања пак и туђиновања свагда љубав ка Христу
чувајући и томе уподобећи се, у дворе пак његове веселећи се, молимо се, оче
преподобни, моли Христа Бога, прегрешним опроштење даровати празнујући
веру и љубав свети помен твој.''199
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''Уста моја говоре премудрости и поучење срца мога разум.''200
''Који од не сушчих у свему божеством чини, родио се из тебе Богомати.
Свет просвећује светлим зракама божественим, богоразумија светлостима.''201
''Трулежно оставивши, триблажено, нетрулежно примио јеси, наслади се
светом божественом светлости, у дворовима Господа твога Максиме
премудри.''202
''Од премудрог твога разума, свехвални светитељу, зар не утаји се свих
својих јеси, и посреди метежа и тишине крст узевши, последовао јеси
Христу.''203
''Сву изложила јеси себе Богу, страсну маглу одагнала јеси, и озаривши се
светињом богоразумија, прелест вражју низвргла јеси, ловљења избегавши
љутога светодршца, добродетељи душу уперивши Ангелино преподобна: са
дрзновењем моли се о душама нашим.''204
''Идите сви богомудри од земаљског даље, . . .''205
''Попалила јеси угљем посништва преподобна страсти терање, и
прохлађујући верних мудровања.''206
''О слушах Господе самотрења твога тајинство, разумех дела твоја, и
прославих твоје божество.''207
''Источник ти чудеса, како уистину Христос показа преславна, страсти
нечистоте и муке загађујући, и болести скверне чистећи, премудра Ангелино,
зато ти реч душама очишћујући, наричемо сви преподобна.''208
''Од Богоданог вам разума јесте: чудне градове и стране проходећи од места
до места, као некада древни Израил по пустињи Богу сав чувајући, отуд
непогрешисте отеческога предања вашега: земаљским јер царством, небеском
све приклонисте, са ангелима непрестано ликујете, и нас тамо незаборавите,
вери успевајте ви.''209
''Ништа не могаше вас променити, од богоданог вам разума, и благочести, о
богоблажени: ни странствено хођење, и инославних величество, но као
дијаманти тврди сачувасте телеса ваша чиста. Зато и Тројице Свете живот у
себи сатвористе, и благодат Светог Духа усели се у вас, и сила божја дејствује
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вама. Зато молимо се: и о нас молите се Светој Тројици као топли наши
заступници, да сви кажемо: Чудна су дела твоја Господе.''210
Ови, на доста скроман начин, издвојени делови осликавања односа
мудрости и разума и размене њихових снага имају за циљ да прикажу крајње
порекло ових двеју духовних снага. Доста скроман начин зато што у стихирама
Непознатих Крушедолаца постоји прегршт исказа о мудрости и разуму. Ми
ћемо почети расуђивање од ових последњих навода.
Реченични склоп ''Богоданога вам разума'', разоткрива целокупну теорију
православног теоноизма. Разум је богомдана способност човекова. Зато
средњовековни мислиоци користе појам: богоразумно, као појам откривања
порекла разума. С тим што Крушедолци уводе једну врсту новине. Досад се с
подозрењем, од Доментијана па до Крушедолаца, могло гледати на појам:
богоразумно. Богоразумно је могло бити као неки наканадни уметак у биће
човека, а не нешто што му је дано његовим стварањем. Ту предрасуду
Крушедолци разбијају овом својом синтагмом богоданог разума. Разум је
богодано својство његовим стварањем. И чим је створен као боголик он је
примио у себе својства боголикости: богоразумност, богомудрост, богоживот.
Зато је човек богомудро биће тј. софиоцентрично биће. Ту је суштина динамике
мудрости и разума у делима Крушедолаца. Ту су, по њима, ''светлост
богоразумија'' тј. енергије богоразумља у човеку присутне. И богомудрост и
богоразумност происходе из Слова Божјег тј. Христа Богочовека, Христа
Богоживота.
Крушедолци у својим делима излажу и једну концепцију божанског учења
као једне врсте Божје науке, а самим тим и из те концепције они изграђују неку
своју врсту теорије науке.
''Опет нам златоточени Ниле, годишњи помен дође, добрим усхођењем
наводећи златострујна бесмрћа платна, плододајући слатку храну високог
благовештења, Тројици нераздељној сили учити поклонити се, источавши
божаствена ученија верних напајати помишљења. И молити се с душама
нашим.''211
''Тебе једну посреди тернија проналази, као најчаснији крин и долина цвећа,
о Богомати, женик – Слово из утробе твоје произађе.''212
Уобичајено је да се у наставку одређене науке стоји појам Логија. У
буквалном преводу то би значило Словија тј. Слово што нас доводи до Слова
Божјег = Христа, а самим тим и до специфичног схватања Науке код
Крушедолаца. Сада долази пред нас питање: Шта је то, по Крушедолцима,
''божаствено ученије''? Па то је сам Христос! Он који је оваплоћено Слово Божје
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истовремено је и оваплоћена Богонаука. Из Њега као Божјег Слова произилази
и Богонаука. Наука код Крушедолаца има за почетак и крај Христа Богонауку.
У тешким временима и Крушедолци су морали да инсистирају на
националном идентитету и на очувању истог.
''Краси се Црква Божја, стојиште митрополије, ликуј српски народе
богосабрана чето, гледајући ствар дивну и преславну, лежајући јер с тим храм
Божје Матере, мошти овога Јована деспота исцељења подајући свим
приходећима с вером к њему: љубављу поштовајућима, и Христа усрдно
певајућим.
Весели се стојиште митрополије, храма Божје Матере, имајући у себи
многоцено скровиште, мошти новога овог нашег предстојатеља и молебника к
Богу, благочестивог овог Јована који се вину предстојати Њему, и гледати
неизрециву Његову славу, и молити се присно: даровати душама нашим мир, и
велику милост.
Узрадовавши се правдених лица, удививши се народе српски, гледање
сијања праведне душе, као многосветле луче од земље на небо узносећи, и
поклањајући се божаственом престолу молимо се: и тамо о нас не престаје
молити се благодетељу Богу, даровати душама нашим, мир и велику милост.
Приђите богосабрани сабори, красни хоре иночки: приђите и сви српски
народи, стари пак и млади, богати и ништи, стецимо се у Цркви Божје Матере, и
где лежи многоцелебно тело праведног Јована, светлошћу васељену
осветљујући. Овај јер блажени различите дарове исцељења, као искра испушта.
Тим и ми вапијемо к њему, сви говоримо: Радуј се блaгочестија царског
одрасли, скоро наш помоћниче, и топли заступниче: као великог дара удостојио
се јеси овде, и у оном већег. Стога молимо се удостој и нас телесног здравља, и
душевног спасења, молитвама твојим преблажени.''213
Народ је, по Крушедолцима, сагледава као богосабрана чета или сабор
потпуно у склопу Цркве као Стуба Божјег.
Из ових навода можемо препознати и теорију новизма:
''Нов сад јавио се јеси нама, оче, насађен у дворовима дома Бога нашег,
веселиш чеда твоја као новораслима маслиновог дрвета, ми пак ти приносимо
оче венце многоплетења јер имајући усрђа ка чедољубивоме Оцу.''214
И као богомдану моћ да на невидљиви начин оприсутњење кроз мошти силе
Божје осветљава читаву васиону. Што нас опет враћа до Христа Богонауке који
је истовремено и сила и премудрост Божја. Сила Божја је и Богонаука Божја
која преображава читаву твар.
Крушедолци имају и своју философију слободе:
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''Творац и избавитељ мој Пречиста, Христос Господ, из твоје утробе
произишавши, у нас обукавши се, прве клетве Адама ослободи због тога ти
свечиста, као Божја Матер и Дева, уиситину, вапијем нећутећи, радуј се
Ангелски, радуј се Владичице: предстојатељство и покрове, и спасење душа
наших.''215
То ослобођење Господње његовим оваплоћењем искусила је сва творевина
и то Крушедолци наглашавају у свом делу као једну постањску чињеницу.
И Крушедолци следујући Купиновчанину сматрају да је Песма божанског
порекла. А у допуни своје философије Богонауке Крушедолци кажу:
''Ко тебе не ублажи, Пресвета Дјево: ко ли не опева твога пречистога
рођења, безвремено јер од Оца исија Син јединородни, који од тебе Чиста прође
неизречено оваплоћујући се, јестаством Бог јесте, и јестаством бива човек нас
ради, не у два лица раздељени, већ у два јестаства несливено познавани. Тог
моли Чиста, свеблажена, да помилује душе наше.''216
Заиста Господња Богонаука предуслов је за сваки природослов. Јер и
природа се може спознати само кроз Онога који ју је створио. Овај кратки навод
указује и на философију познања код Непознатих Крушедолаца: Бог је у једном
Лицу кроз двоједину природу Познат.
У својој Антологији професор Ђорђе Сп. Радојичић је приказао и одређене
записе Крушедолаца који су били као нека врста преднацрта за српску народну
приповетку и за српско приповедаштво деветнаестог и двадесетог века у свом
нарационистичком облику. Повест о блаженом и дивном Максиму користила је
касније и Гаврилу Стефановићу Венцловићу да напише један симболографски
животопис. Ми ћемо ову приповест изнети у овом запису као пример тог
преднацрта који се касније транспоновао у савремено доба српске
књижевности.
''Овај блажени и дивни Максим би од корена благочестивог Симеона
Немање, а син деспота Стефана. А Стефан би син Ђурђа деспота.
Овај Стефан мудрошћу и храброшћу превазиђе многе, а красотом и одвише,
да се прочу о храбрости његовој и о разуму до самог амире Амурата. Он зажеле
видети њега, заједно с братом Гргуром. Пошаље к оцу њиховом Ђурђу, да
пошаље њему синове своје на виђење Мари царици. И вером и клетвом утврдив
вратити их мирно у своју земљу. Отац веру узевши, пошаље их к амири у
посету кћери својој.
Амира их весело и љубовно прима. Они многу храброст показаше на
коњској трци, да мржњу подигну код Агарена храброст и красота њихова. И
тако сплету клетве зависне. О безаконог савета! О несита дрскости! Приступају
цару говорећи: Ако пустиш здраве такве храбре људе, ми ћемо после од њих
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побеђени бити. Ако ли их онаказиш, ми земљу и отечество узимамо у нашу
својину. Као што и би. И тако бедни цар оскврну веру своју и клетву преступив,
оба брата лишава зеница очних. И тако к оцу их пошаље.
А отац слушав и видев их, жалости и ридања неутешима испунив се. Много
нарицајући говораше. После једва к себи бив, нареди привести мноштво
Исмаилћана. Седнувши на земљи рече исклати их, док сав не огрезну у крви
њиховој.
И тако у таквој жалости после времена живот оставља и најмлађи син његов
Лазар на престо господства уздигнут би. И тај једну годину царствоваши ка
господу отходи, неоскврњена та душа. И сам Гргур отходи у Хиландар, власи
постирзује.
А Стефан прима деспотско достојанство. И тако храбровав на Агарене,
колико је могуће оном који светлост не види, оставља отачаство и отходи на
запад. Кесар о њему дознавши, призива њега к себи, жалећи и љубазно гостећи,
дивећи се премудрости његовој. И даје њему за одмор Београд који се у Фрисли
(Фриаулу, Фурланској). И ту ступа у брак, узима себи за супружницу, кћер
кнеза арванитског Аранита храброг, кира Анђелију.
И ту рађа благог и красног дечка, блаженог овог Максима. И даје да се учи
свештеним књигама. А он скоро изучивши богонадахнуте списе до краја, и тако
борави у двору кесаревом. Сви се красоти његовој и мудрости дивљаху, да и
сама кћи краљева зажели красоте његове. И једном бестидно њему рече: Коме
сам ја налик? А блажени рече: Ономе који Адама и Еву из раја изведе. И тако
посрами њу и од себе одагна.
И после овог слушавши угарски краљ о њему и о брату његовом Јовану,
пошаље ка кесару да их пошаљу к њему. И тако са чашћу отпуштени бише.
Остављају Фриолу, и узевши мошти оца својега и матер, дођу краљу. Љубазно
примљени бише од краља. Даје нам отачаство њихово Срем. И тако јуначки
храброваше на Агарене. Похваљени беху од краља.
Даје краљ сродницу своју овоме блаженом Максиму, по имену Сабелу
(Изабелу), да му буде жена. А блажени рече: Ако хоћеш јерес да оставиш, да се
узмемо. Она не хтеде. А он чиста од ње себе сачувавши, и утајив се од свих,
постризује часне своје власи, долази у од њега саздани манастир, уписавши и
себе у вишњи Јерусалим. А Сабела покајавши се, отходи ка њиховим
инокињама и она постризује власи.
А Јован, брат његов, и мати и сва властела многи плач и жалост створише.
Он (Максим) слушавши Христа у јеванђељу како говори: Пропадљиво оставио
и непропадљиво узима. Није оставио (Јован) мушки пол, коначну жалост
оставивши роду српском.

По смрти брата његовог понуђен бива Максим од краља и све властеле да
опет прими деспотско достојанство. А он не хтевши, авај, полази иноплеменик
у дом њихов и отачаство. Иноплеменик онај изгони их.
Блажени Максим узевши мошти оца и брата својега и матер, долази Радулу,
стратилату (војводи) влашком. А христољубац прима их радосном душом и
весељем срца. И ту спокојство получују као међу својима.
Ђаво који мрзи оно што је добро подиже рат међу стратилатима обе Дакије,
Радулом и Богданом војводом. И близу је било до сукоба. А блажени Максим
као крилат притекавши посред обојих пукова, и богомудрим разумом својим
стишавши оба стартилата, и љубављу утврдивши, мирно вратише се сваки
својој земљи, славећи бога и угодника његовог. Оба војводе љубав положише у
светог. Иако он није хтео, подигоше, хиротонисаше (га) на престо архијерејства
влашког.
И после (извесног) времена Радул војвода отходи ка господу. Милостива та
душа милости удостоји се. И после њега долази злонаравни Михна војвода. А
свети запазив његово зло лукавство, да (га) предати хоће у руке амире
агаренског, смисли свети и пошаље да говоре неки од властеле, да пошаље ка
краљу угарском мир створити. А он га отпушта с писмом. Свети тајно све своје
узев, журно реку Олт прелази. И тако без страха до краља стиже. И све о миру
добро уреди, и књиге краљеве Михни пославши, томе се не врати на свој
престо.
Нити опет иноплеменик онај остави њега у његовом манастиру. Но
испросивши од својих пријатеља, Јакшића Стефана и Марка место добро и
изгледом красно. Крушедол тако зван, с помоћу Јована Њагоја, војводе
(влашког), ту подиже боголепну обитељ у име Благовештења пресвете
Богородице.
Инока мноштва сабрав, трудољубно поживе и богољубна своја чеда са
сузама поучавајући говораше: Потрудите се, христољубива браћо, и постарајте
се о своме спасењу . . .''217
У овој повести о блаженом Максиму имамо поново изражену крушедолску
динамику мудрости и разума. Мудрост и разум су била својства код Максима
веома изражена. И Крушедолци прате Купиновчанина са теоријом
ђавоподстицајности присутној у историјским догађањима. И у овој повесници
присутна је размена снага Богомудрости и ђаволског лукавства. У сваком
случају ово су преднацрти приповедачког духа кратке народне, па и књижевне,
приповетке у савременој српској књижевности.
Крушедолци су заиста развили један велики духовни опсег у коме су
захватили доста духовних тема: богомудрости, богословља, богонауке,
богопесништва, слободе, новостворености. Тако да овим кратким списом није
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се могло обухватити читаво њихово дело, aкамоли исцрпети. Свака реч у делу
Крушедолаца захтева посебну духовну пажњу и читаву студију. Ми смо
покушали само да изобразимо неке духовне смернице ових заиста
великопознатих духовних стваралаца на пољу Непосредне Мудрости и
философске стране њихове књижевно – философско – богословско – научне
синтетизације.

Поп Пеја
Поп Пеја (крај XV – прва половина XVI века). Презвитер и члан српске
колоније у Софији. Познат је по томе што је написао Службу Ђорђу Кратовцу
и мартириограф Мученије Георгија Кратовца. С обзиром да су Турци Светог
Ђорђа Кратовца спалили 1515. године Пејино писаније је морало настати после
те године.
Пејино списатељско дело је сложена духовна творевина. И служба тј.
химнограф и мартириограф. Био је духовни учитељ самом Ђорђу Кратовцу. По
неким научним претпоставкама Пеја је пореклом, као и Ђорђе, из Кратова.
На самом почетку, по питању мудрости, видећемо у самом Пејином делу, да
је он преузео своје духовно виђење мудрости од самог Светог Саве. Он је
инетрполирао Савину философију богомудрости у своје сопствено дело и исту
ту философију богомудрости изразио је Пеја на један свој лично – оригинални
начин.
Највише у Служби коју је посветио Георгију Новом, Пеја даје најпрецизније
своје нацртне пресеке за философију богомудрости:
''Бачен у тамницу, мучениче, и у њој Божанском поуком оснажен, одбио си
науку неверних, па судији безаконику приведен, претњом и ласкањем
присиљаван одрећи се Христа, ништавним проценивши све пролазно, у огњу си
живот завршио, Богомудри, и љубљеном Христу прешао си славно.''218
''Прешавши свештено борилиште мучења стигао си на небеско острво,
Блажени, на ком сада обитаваш. Моли се владици свију, Богомудри, да одагна
мрак са мог ума, како бих твој помен достојно опевао.''219
''Са неба оснажен, Богоблажени, када те безаконици у тамници затворише,
тада си видљиво окрепљен, био спреман Богомудри, претрпети сваку муку
Христа ради, и радосно Га проповедати, и наду на Њега положити као
служитељ верни, и не лишити се његове помоћи и ликовања, и са мученицима
јединства.''220
''Када си био бачен у тамницу, Блажени, са већом надом Богу се предајеш и
величаш Га што те мукама поучава, и мудрим речима затвараш разаваљена уста
гордих, због чега те прослављају сви људи свагда.''221; ''Не заборави нас који те
љубављу прослављамо, овенчани, мудри Георгије.''222
Ову философију богомудрости Пеја надопуњује у свом мартириографу:
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''Ово слушавши Георгије рече: У себи видех дакле како на се приведен јесам
овде, да о вери мојој подвизавам се а не вештине ради него Господе мој, Исусе
Христе, дај ми слово разумно ка одговору и научи ме по вољи твојој. И у тај час
да се њему слово премудрости,. . .''223
Кроз ове, изражене писаном речју облике философије богомудрости, поп
Пеја нам је, кроз речи Ђорђа Кратовца, дао обрисе свог виђења науке коме ћемо
се касније детаљније посветити.
А сада ћемо се кроз неке од најнеуралгичнијих исказа попа Пеје упознати са
његовим виђењем разума и просвећености, али и динамике: разумно–
неразумног (рационално–ирационалног):
''Препрослављен јеси у светима, Христе, Речи Божја, удахни ми реч и ум
просвети, да опевам Георгија новог мученика, и Теби непрестано појем: јер се
прослави.''224
''Пламеном што ти је тело палио, Блажени, угасио си пламен преузношења
гордих, и светлошћу разума верне си просветио, стога веселећи се величамо:
Отаца наших, Боже, благословен јеси.''225
''Молитвену похвалу теби преузносимо: Од опасности избави, страдалниче
мучениче! И душе наше просвети светлошћу разума, и упути божанским
стазама, да са смелошћу кличемо: Да благосиља сва твар Господа и преузноси у
све векове.''226
''Као светлост, као светиљка светлећи увек онима који ходе у ноћи овог
живота, јавио си се, мучениче, јер заиста си ум неразумних и безбожних
ужаснуо, а збор православних подигао да пева: Да благосиља сва твар Господа
и преузноси у све векове.''227
Где бисмо могли непосреднију теорију просвећивања и разума наћи од ове
Пејине? ''Светолост разума'' је синтагма сама по себи више него јасна.
Динамика рационално – ирационалног је такође очигледна.
Христос = Реч Божја јесте Онај једини који просвећује и светлост разума
доноси.
Следеће што ћемо проучавати јесте научна страна Пејиног дела. То је једна
узвишена богонаученост која пренадзначује и појам ''богонаучености'' код
патријарха Пајсија касније.
На самом почетку мартириографа ова научна страна долази до свог пуног
изражаја:
''Слова потребна дарова нам саздавши нас Бог, како да разумемо тајне божје,
још пак и створену нам сву твар, још пак човечанску природу како почетак би
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све видљиве и невидљиве твари животиње и бездушне. И што говоре животиње
им пак сада видим, али и бесплотни небески чинови мислени пак ангели.
Желећи ангели како да и у природу човечанску им обуче се Бог како пак и у
човечанску природу обуче се, и желећи сести на дванаест престола како пак и
апостоли и судити са Христом; и не садашњем току, него желећи и у дан онај
попримити славу и венце које примају ликови пророчки, апостолски и
архијерејски и мученички. Ко се не удиви и ко не прослави човекољупца Бога
толико славе и толике благости човечанству зделајућега. Него видим пак
човечанство јединствено. Сви људи из једне утробе исходе. И како сви
неједнаку част примају, него ови у царство небеско и у небеска и рајска
наслеђења, други пак у таму крајњу и у огањ вечни и плач неутешни и што је
него овим винован Саздатељ наш и Творац.''228
Да Пеја уме да се моли Богу и за најбаналнија научења, сведочи само једна
реченица из мартириографа: ''Боже, научи ме како хоћу судији говорити.''229
Овај навод нам доста говори поводом богонауке Пејине. Уосталом као и
претходни.
Али као што се, на већ навођеној страни 187 мартириографа, Ђорђе моли
Господу Исусу Христу да га научи, тако се и народ моли за Ђорђа: ''И сви се
почеше са сузама молити Богу за њега говорећи: Господе Исусе Христе, који си
учинио знамења и чудеса и пре са светим својим мученицима и сада укрепи
овог младића да те исповеди до смрти своје у ове последње дане.''230
Пејину богонауку надопуњује и Ђорђев улазак у огањ: ''И почеше га гурати
у огањ, да му се опришти сво тело његово, и опет га повратише и рекоше: Шта,
Георгије, не осећаш ли огањ овај? Он пак рече: Да, тако је, не осећам, зато што
Творац огња и огањ преобраћа у росу,. . .''231
Ђорђе ушавши у огањ и прекрстивши се заврши речима: ''Господе Исусе
Христе, у руке твоје предајем дух мој.''232
Од навода из уводног слова мартириографа покушали смо да изобразимо
богонаучни дух и богонаучни лик Пејиног дела. Па и са ''Божанском поуком'' и
са молитвом Ђорђевом Господу Исусу Христу добили смо колико – толико
јасну слику Пејине богонауке. По Пеји Бог нам је дао одређена познања о
небеском и земаљском свету. Пеја сматра да науку треба изкључиво тражити од
Бога и очекивати Милост да нам је он да. У Служби он каже да је Георгије
примио ту ''Божанску поуку''. То је просто метод Пејин који и он у
мартириографу исповеда.
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Да је, по Пеји, у све то и ђаво умешао прсте говоре следећи наводи: ''. . . до
уготови себе мушки стати против казни ђавољих.''233; ''Видевши то Хришћани
прославише Бога; Агарени пак и са самим ђаволом посрамљени сташе. . .''234
Што се тиче уметниче стране Пејиног дела можемо рећи да се по први пут у
старој српској књижевности Турског Доба појављују обриси драмског текста.
Да ћемо један пример: ''Судија говораше: Је ли тако Ђорђе што сви сведоче на
тебе? Говораше пак Георгије: Да не буде да ја створ Божји човека похулих, дела
грешних не примам, истину пак о Христу проповедам, и тога ради готов јесам
умрети.''235
Читав Пејин мартириограф испуњен је дијалошким моментима. Тако да је
Пејин мартириограф својеврсни драмски текст српског старокњижевно–
философског доба који је претеча и преднацрт савремене српске драматургије.
Што се тиче теорије новизма која је невероватно живо присутна у српској
старокњижевности, можемо рећи да и Пеја поседује и то смо навели на страни
305 Србљака у Служби Георгију Новом. Наиме Пеја каже: ''Георгија новог
мученика''. За Пеју Ново се постиже само кроз жртву и самопожртвовање. Тако
да је Пеја понудио нешто ново у српској старокњижевној теорији новизма, а то
је: Жртва и Самопожртвовање. То је у неку руку и Христов пример.
А о слободи Пеја пише овако:
''Твоје руке божанствене, којима си Бога оваплоћеног носила, Дјево
Пречиста, по доброти раширивши умилостиви Га, да избави од напасти нас који
те хвале, и љубављу кличемо: Слава усељава Ослободиоцу нашем рођењем
Твојим.''236
Сам по себи овај стих је јасан и чист. Прави истински Ослободилац
Богочовек Христос јесте истинска Слобода да сваког ослобођења, па и оног
будућег деветнаестовековног које је тек требало да наступи.
Врло оштроумно сагледавајући историјске прилике, поп Пеја је дубокоумно
проникао у циљеве тадашње турске силе. У нечему, у својим расуђивањима, је
био сличан Константину Михаиловићу. Пеја је приметио да турска власт
примењује једну врсту политичког савелијанства. Свесмешаност вере, нације,
регије, племена, индивидуе. Тај политичко – савелијански чвор као да је и данас
присутан на Балкану још увек нерашчворен.
Пеја је постао свестан да мора правити те национално – еманципаторске
искораке. Јер то време агаренизма било је екстремно турбулентно и потресно
време у коме су се морале нагалшавати ствари које су у неким мирнодобским
временима биле самоподразумевајуће.
Тако да већ у Служби Пеја чини те национално – афирмативне искораке:
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''Изданак побожних родитеља израстао си од српског корена, и вођен Духом
Светим оставио отаџбину и сроднике у Кратову, и дошао у град Софију.''237
У Пејином мартириографу Ђорђе, такође, казује: ''. . . пођи са мном и
показаћу ти краља Милутина, у граду овом лежећега, како почива као уснуо и
како од крина благоухање испушта, и верују, како то свети јесте, и ми свети
јесмо, . . .''238
У једном запису који је, такође, оставио поп Пеја, а за који многи сматрају
да је додатак мартириографу, Пеја оставља одређене национално – афирмативне
записе. Издвојићемо неке од њих.
''Него на свако време од Христа све до данас обрћу се такви преподобни
патријарси и сада једни обретавши правоверне и спасавајући их. Када и сада
створи Бог у дане наше, и од не дуже ја грешни у памет примих, слушах у
житију деспота Стефана такође представи се и погребе и наслеђе остави
супрузи својој двама чедима, и по осмој години знамења и пријављиваше се, и
гроб раскопаше нађоше тог тако целог и неповређеног као и кад га погребоше,
још пак и благоухани мирис од тела његовог излажаше, и тога исместише и у
гробницу чесно положише и да до данас тако пребива. По овоме пак сина
његовог Јована Сремске земље садржећега и овог представљеног и погребеног,
остави наследне супругу и кћер једну, по трећој години подобно оцу своме
јављаше се, и тог такође поштованог и да до данас тако пребива. Брат пак његов
Ђурађ не хотећи власт земаљску имати, него са ангелима на небесима живети, и
ову власт оставивши мишљаше тако бивати и од туда пређе у Угро – влахијску
земљу и оца и брата мошти пренесе. И слушах од доставерних мужева, како сви
долазаше к њему верни, благоухање од руку његових излажаше. И пак
вративши се у Срем и ту престави се и по дану мали гроб и место благоухањем
испуни се. И овоме нико да диви се, иако овај род једини спасава се, ниже од
нижег и крштење приђе предати њему свих тако обретајућих православних
Богом, него и сви који тако верују и тако предање чувају, ови сви праведни и
свети јесу. На једне начелнике Бог знамења положи, и ово истинито јесте, ја
кажем ти.''239
На ову национално – афирмативну повест о сремским Бранковићима
надовезују се и Пејина повест о светом кнез Лазар:
''Ово подобно првом и другом казаћу вам, о њему ће сви сазнати. И кнез
Лазар са војском својом пошто побеђен би од Турака на Косову, како јединог
тог прослави Бог и тог тело да и до сада неповредиво пребива, и овоме ја
самовидац бих и глава његова одсечена и крв истекавши усирена: придржите се
о њему како мислите, као да данас усековање би и благоухани мирис испушта
237
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се. И да верујете како сви тада с њим побијени свети јесу, такође и ти
начелници на којима Бог показа чудо. И видите овде на истину: знање да и
Мурат бег цар тада убијен би и с њим небројено мноштво Турака, и по ниже
неверних ових не показа Бог знамења ни на челницима ни на тима, него сви
погибоше.
И да узнате пак, како не само начелници и цареви наши да спасваху се, него
и архијереји и јереји и прости људи,. . .''240
Из ових записа Пејиних видимо да тај национално – афирмативни писани
облик има православно – светачко језгро и универзално – православну поруку.
Ту национално – афирмативну и универзално – православну борбу за опстанак
описао је и Радослав М. Грујућ241. Грујић, наиме, пише да народ поучен
Ђорђевим примером почиње неким биљним соком да црта знакове крста својој
деци на рукама и на челу. Томе је, вероватно, допринела и Пејина проповед, а и
његово писање. Екстремна времена агаренизма произвела су да се што јачим
бојама нагласи национална и верска припадност као последица угрожености
истих. Оно што је у неким временима самоподразумевајуће у другима је нешто
за шта се мора борити, као што је то чинио свети Ђорђе Кратовац. Била је то
борба за православно – српски идентитет. Како је то професор Димитрије
Богдановић записао242, описујући дело попа Пеје као борбу за хришћанску
православну цивилизацију.
Пејин духовни рад је неизоставно инспиративан. Он је начинио заиста
новостваралачке склопове, богонаучне и богосаздалачке. Дао је један
мартириолошки пример као силу отпора и претрајавања. Обновио је
философију богомудрости Светога Саве у тешка времена агаренског ропства.
Заузео је један национално – афирмативни став православно – светачког типа са
елементима светородне лозе и тиме је темеље једне идентитетске нормалности
поставио чврсто у екстремним историјским приликама.
Највише нас је заокупила његова богонаучна мисао и његова лична
философија богомудрости на траговима Светога Саве.
Његова научна метода, нарочито изражена на почетку његовог значајног
мартириографа указује на то да Бог је тај који људима даје науку и познање о
стварима видљивим и невидљивим, небеским и земаљским. Потребно је
препустити се Божјој вољи и богомолитвеном току да би се спознао свет, па и
оностраност. Све је то садржано у ''Божанској поуци'' попа Пеје.
Што се тиче Пејине философије богомудрости, са којом смо почели овај
запис, она је узвишено – светосавска и учестало – богомудра. Као што Свети
Сава у својој Служби Светоме Симеону често користи епитет: богомудри, тако
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и Пеја тај епитет, видели смо, користи у опису светога Ђорђа Кратовца. У неку
руку Пеја као да прориче и наговештава. После само осамдесет година, од
спаљивања светога Ђорђа Кратовца, спаљене су мошти Светога Саве. Сава је
морао следовати мучеништву својих духовних чеда. Није могао трпети да
његова чеда горе, а он да не саучествује. У том мучеништву је и језгро
философије богомудрости попа Пеје. Ту је негде и витална тачка нашег
богоопстанка.
Овај заиста очаравајући српски презвитер био је оваплоћење многоученог
духа. И сам је био учитељ Ђорђа Кратовца. Он је једна значајна фигура српског
духовно – мудрописачког стваралаштва и једна од виталних тачака српског
културног обрасца. Српски поп Пеја.

Вићенцо Вуковић
Вићенцо Вуковић (почетак XVI века – после 1575). Син је чувеног штампара
и писца Божидара Вуковића и за разлику од њега оставио је неколико пута
мање записа. Оставио је и иза себе једну Епистолу. Наставио је штампарску
делатност свога оца, али као и отац поред вештине штампања поседовао је
изванредан дар за писање. У неку руку он прати начин писања свога оца, али
ова Епистола је свакако искорак у односу на начин како је писао Божидар
Вуковић. Зато ћемо и овај рад започети Вићенцовом Епистолом:
''У Венецији године: 1546.
Епистола господина Вићенца Вуковића.
У Исусу Христу многопоштовани оци патријарси, архиепископи, бискупи,
јереји калојереји и остали редовници, и толиким благочесним владаоцима и
краљевима Мацедоније, Шервие, Босне, Сримске земље и осталим кнезовима
хришћанским великим и малим овога језика књижевником, како браћи, господи
и земљацима својим Вићенцо Вуковић, а латинским језиком дела Већа
именован, великомило поздрављење
Очито се зна, браћо и господо у Крсту поштована, као права стопљена
племенитост наша не има бити потврђена само у величаству крви, ако је добро
и часно дилање не наслиђује, као благочасни Матијаш угарски краљ свидочи
онога од племенитог и господског народа говорећи: кога пак његова честита
дила и доброта велика и племенито потврђују узвисујући, као Исус Христос у
свом светом јеванђељу говори, да не може зло стабло добар плод давати, и
толико пак племенито стабло зли плод чинити, и како племенито стабло по
плоду његовом познаје се, тако висина племенитости по часним делима се
очитава. Зачас на страну оставши приче и многа говорења на наш намисао
повративши се мом поштованом оцу војводи Божидару Вуковићу да спомен
учинимо, за уздржање вире Христове, и помоћ народу његовом, за наследовање
положаја своје сможности, првородитеље своје исходеће од племена
благочестивих владалаца Српске земље, од Белог Константина првог и
благочасног и првог хришћанског цара почавши, и до времена славнога Вука
деспота и Бранка Вуковића, и Стефана деспота, који налази се у писму од
рођења, краљева и царева српских, који не старајући се за благо и животе своје
у дан и у ноћ мислећи своме на помоћ бити, и то се зна по првом штампању
књига светога писма, како читајући сразумеше листове, и као на самртној
постељи будућа у својој баштини умрети желаше, и тако је по смрти његовој с
великим потрошком из толико далеке стране у лета господња 1540. на његову
баштину мртво тело његово однесено јесте, и покопано у цркву Старце Горица

при језеришту Шкутари. И тако је по смрти поштованог господина оца мога
првореченога, ја Вићенцо, син његов, не могавши другим у своје време својим
рођаком и баштини мојој послужити с великим пак потрошком направи слова и
друге твари потребне у штампању од светога писма књиге Давида пророка, што
се Псалтир назива, на утешење тила вашег, и спасења душа ваших од сваког
блуда и фалиста по мудрим људима великом труду направљено урезање, и по
томе тога штампано јесте на хвалу Исуса Христа и весеље рођака својих и
баштине своје, и на обрадованост свега хришћанства у свакој напасти их трпећи
на овом свиту, у миру зарад Христа. И као племенит љиљан мирисом својим
друго цвеће премаже, тако и псалтир међу другим књигама светога писма у ком
сва пророчанства Христова садрже се. Зато молим доброте ваше са свим срцем
као нашавше старе књиге писане од српске земље, пошаљите ми да је штампам
на спомињање на спомињање старих и хвалу Христову, по чему би могли прићи
у његово свето краљевство у које нас приведе Отац и Син и Свети Дух,
амин.''243
Оно што нам прво стоји као подсетник овог историјско – мисаоног развоја
јесте да су људи попут Божидара Вуковића и његовог сина Вићенца почели да
негују једну нову форму писања. За разлику од устаљених форми
средњовековља у виду хагиографа и химнографа, ови писци су почели да
користе облике григорографских записа и епистолографа. Историјске
околности условљавале су овај начин писања. Записно – натписни облици и
начини писања које је диктирао темпо историје највише забележени су у
шестотомном издању академика и професора Љубомира Стојановића, који је
својим сакупљачко – уређивачким радом изнео на свет, једном вуковском
методом, оно све што су забележили и написали наши духовно – физички
преци.
Један од њих је и Вићенцо Вуковић. Иако, по писању, у сенци свог великог
оца он је, ипак, у својој Посланици направио искорак пишући епистолографски.
Већ је присутна и мудрописна страна оличена у појму: ''мудрим људима''.
Његова Посланица је сва у ''Исусу Христу'' и пророчанства која Псалтир сва
сажима јесу ''пророчанства Христова''. Види се и јак национални набој такође
условљен историјским околностима – страха од физичког нестанка народа. По
Вићенцу мора се обновити стара слава, макар и у једном запису. Ту је негде
историчност, па и профетичност овога списа оличена у нади за будућом
обновом.
У следећем запису Вићенцо, по начину, у нечему прати свога оца Божидара.
Пише на начин на који Божидар Вуковић пише, али опет на неки свој
самосвојни начин:
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''Извољењем Оца сапоспешењем Сина и савршењем Светога Духа, који од
небића у биће Словом приведе свакога саздавши човека и положи њега у рај
храном божественом наслађивати се опет пак преступајућег и одпузајућег
бивајући и свим родом која по њему бивајући смрт изађе. И к видети рода
човечјег ђавола мученим. И саздавши не остави саздање своје до краја
погинути, пророке посла прорицајући Тога долазећег, који преда нам писања, у
њих извештаваше цар пак и богоотац пророк Давид, послањем Светога Духа
научен. Преда нам душеспасну ову књигу, названу Псалтир, славословити њом
Тројици Бога. Јест јер ова књига је целомудрију наставник, и телесним и
душевним страстима исцелитељ. Палом јер и од каменог срца сузу измамљује
ангелима сиречисницима и житељима по Богу муку седећи, душама пак весеље
дарује.
Тога ради и ја грешни и најмањи у људи Вићенцо син господина војводе
Божидара Вуковића Подгоричанина жељом жарко желећи ка душекорисним
књигама исплетени недостојно које су умањили и опљачкали Исмаилћани
Богом допуштени. Бивајући тада у западним странама италијанским у славном
граду Венецији, Богом вођен, саревновах поспешењем Светога Духа,
трудољубиво подвизах се саставити форме у коме је бити угодно свакоме
прочитати. Тога ради продужих време не ставити у брзо, и списах ову
душекорисну књигу Псалтир. Зато молим се и милим се раду свих појућих, ако
буде што погрешно, исправљајте, и нас о овом трудећи се благословите, а не
куните, и вас Свеблаги Бог да не лиши царства његовог у бесконачне векове,
амин.''244
Вићенцо је оставио један јако кратак запис:
''Ово је свето писање учињено на славу Бога Господина и на спасење
оваквог хришћанина који у њега верује, у Венецији по Вићенцу Божидара
Вуковића сину, на први дан јуна месеца 1547.''245
Очигледан је утицај , у ова два последња записа, оца на сина. Вићенцо пише
скоро исто као и Божидар.
Када кренемо у расуђивање о овим григорографима и епистолографима
Вићенца Вуковића увиђамо два појма који нам упадају у очи, а то су: ''мудри
људи'' и ''послањем Светога Духа научен''. Издвајају се Мудрост и Наука у
опажањима Вићенцовим. Иако он то није успео детаљније да разложи и изнесе,
ипак, нам је дао неке смернице. Бити Духом Светим научен и бити мудар, то је
оно ка чему би бар требало сваки човек да тежи. Наука Светога Духа и мудрост
Писма јесу главне одреднице учења Вићенца Вуковића. Ту је и појам ''вира
Христова''. Наука, мудрост, вера јесу једни од битних појмова у записима
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Вићенцовим. Мудри људи су они који су успели да штампају свештене списе,
они су и Духом Светим научени, а све зарад очувања вере Христове.
Вићенцо изграђује и једну својеврсну философију знања. У Епистоли он
нови ред почиње речима ''Очито се зна''. Он то ''Очито се зна'' везује за појам:
''браћо у Крсту''. Али код њега знање је као нека врста увода као неки сасуд у
који треба да уђе одређени садржај, као форма за суштину, а суштина тек треба
да буде изложена. Језгровитост овог уводничког знања јесте Христос и његова
проповед о добром и злом плоду. Као да је присутно нешто средишње у самом
знању, а то нешто средишње јесте Христос Бог. Дакле, за Вићенца Вуковића,
знање је увод ка Божанском. Знање јесте Божански Увод.
Из ових неколико суштинских конпоненти Вићенцовог дела: мудрости,
науке, вере и знања, полако се разоткрива суштина поруке ових григорографа и
Епистоле. Сама Епистола помиње ''В Исусу Христу'', и тај почетак уједно је и
свршетак ''в бесконачне векове''. Кроз своју Епистолу и кроз своје григорографе
Вићенцо нам казује да је за њега лично Алфа и Омега ''В Исусу Христу''. У
Исусу Христу је сва мудрост, све знање, сва вера и сва наука. Наука Духа
Светога, Вера Христова, Очито знање у Крсту и Мудрост Светог Писма Божјег.
Када говори о знању у једном облику Божанског Увода, Вићенцо негде на
средини говори о делу Беседе на Гори, о томе да Христос говори да се ''дрво по
плоду познаје'', на још један начин потврђује Божански Увод Знања. Дрво –
плод, то је симбол делања и оног који делује. Дрво је онај који делује. Плод је
само дејство. А по дејству долази познање. Деловање и производи и дарује
познање. Самим тим ако је Бог деловатељ, Божје дело производи познање. Тако
и Божански Увод. Што Вићенцо потврђује на самом почетку Епистоле речима:
''В Исусу Христу''. Тако да знање виђено као нека врста Божанског Увода
сасвим одговара виђењу знања по Вићенцу Вуковићу.
Он, такође, наглашава да је Псалтир наставник људима. Тиме двоструко
потврђује науку Духа Светог и указује на пут Науке, који свој почетак и свој
крај има у Божјем Духу. То је нека врста наставникописа Вићенца Вуковића. И
овај наставникопис Псалама враћа нас на мисао о Мудрости Светога Писма тј. о
томе како су се мудри људи потрудили да штампају Свето Писмо. Псалтир је
књига у којој су сажета, по Вићенцу, сва пророчанства о Христу. Она највише
разоткрива Мудрост Светога Писма и његову поуку. Наставнички дух Псалтира
у себи обједињује и оно мудро, али и оно научно. Једно јединство мудронауке и
наукомудрости.
Вићенцо Вуковић у својим кратким записима на неки изобразитељски начин
дао је нека своја личнонацртна виђења мудрости, знања, науке и вере. Свим
овим духовним силама извориште, по Вићенцу, па и увир јесте Богочовек
Христос. Кроз Њега он је дошао до познања свих ових духовних сила и показао
се као један веома драгоцен писац, па и мудрописац у XVI веку. Веку

Богодопуштених Исмаилћана у коме је као наизглед, али само наизглед, све
нестајало, али није нестало. Ни српско име, ни православна цивилизација.

Аникита Лав Филолог
Аникита Лав Филолог (прва половина XVI века). Још један диван пример
српско – руске културолошке синтетизације. На позив тадашњих руских власти
дошао је у Русију да помогне у књижевном стварању. Он се највише бавио
логографијом (словописом), једним посебним књижевним жанром. За потребе и
прилике руске написао је Слово похвално Михаилу Черњиговском и бојарину
Фјодору, негде око 1530. године. После тога се враћа у Србију, на тло старе
Деспотовине и ту пише још два слова: Слово Зосиму и Слово Саватију, између
1534. и 1542. године.
Логографије су један посебан облик писања: од Слова о Закону и Благодати
митрополита кијевског Илариона, па све до СловоЉубве деспота Стефана
Лазаревића.
И Аникитини логорафи имају своју особеност и посебност, самосвојност.
Логограф као Слово – пис има за циљ да језички изображава Божјег Логоса
Христа, али са једним посебним обликовањем. То је приказ божанског
Словострујања у животу, кроз живот и животна догађања. Тако Слово о
Михаилу и Фјодору јесте један спис испуњен богострујањем, пун богонабоја.
Тај Богонабој испуњава читаво Аникитино дело и ми ћемо покушати да дамо
један сликовит приказ тих словописа: ''Овом дакле предреченом кнезу
Михаилу, о њему нам сада слово предстоји, велике кнежевине Черњигорске
држећем, и у то време деси се безбожних варвара најезда; тако и све
православље у велико стешњено би: Богу јер тако попуштајући грехова ради
наших и ка исправљењу човековом наводећи, ове глађу, такође, и смртоносним
и међусобним ратовима; и ови не исправљајући се наводише немилосно и
тешко иноплемених надолажење; да се њиме ови уцеломудре и обрате од
грехова својих, као што пророк рече: чим убиваше их, тада узвикаху Њега
обраћајући се и устајући ка Богу.''246; ''Господе Боже Сведржитељу, како остави
синове човечије . . .''247; ''Господ Бог да оснажи вас и да удостоји вас убројати
међу првим светим мученицима!''248; ''Господ да буде с вама!''249; ''. . . и одмах
самовољно устремивши се из дома свога: као жељни јелен на студенцу, ово
жели душа моја к теби Боже; тежи душа моја ка Богу крепкоме и живоме: када
прићи и јавити се лицу Божјем?''250; ''Велики пак кнез Михаил рече: недостојно
јесте хришћанину кроз огањ ићи и поклањати се твари већма него творцу; него
поклањамо се светој Тројици, Оцу и Сину и Светоме Духу, који јесте једини
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творац неба и земље.''251; ''Бог беспочетни и невидљиви и његов Син
јединородни Господ наш Исус Христос, и тај такође несаздан, ни почетка ни
краја нема; равни пак и Дух Свети, ово трисаставно Божество, једини пак Бог,
тај створи небо и земљу, сунце и месец, њему се сви клањајте, мора пак и сухо,
и човека првога Адама; и све ово, што предадох ти, на службу дана овог; и
уручено би и узакоњено човеком не клањати се ничему створеном, што је на
земљи, ни што је на небу, него једином Богу, овог створеног, поклањамо се.''252
Сви ови наводи и примери Аникитног Словописанија имају јасну жељу, а то
је да препознају ток Слова Божјег и у најситнијој животној ситуацији. Тако
бојарин Фјодор подсећа књаза Михаила на један догађај из њихових живота: ''И
приступивши ка књазу Михаилу, спомињаше њему слова духовног оца, како
учаше нас из Јеванђеља: који хоће, рече, душу своју спасити, погубиће је; а који
погуби душу своју мене ради и Јеванђеља, тај ће је спасити.''253
Овај изказ говори неколико ствари. Он говори о учењу и духовном
стасавању Михаила и Фјодора, али и о једном обичном животоном догађају
кроз који поново пролази тренутак тока словописања Господа Исуса Христа.
Чак и у тим једноставним догађајима провејава учење Божјег Слова људима
предано, а то је опет једно логографско приповедање. Какав би то био Логос
Божји када његово словострујање не би могли да препознамо у свакодневном
животу? Зато је одговор кроз дело Аниките Лав Филолога потврдан. Зато списи
Филологови морају, видели смо, бити Богоиспуњени. На сваком месту списа
имамо Богопомињање што и јесте суштина Словописања, јер Бог је Слово и Реч
(Јован 1, 1). Тако да Богоиспуњеност записа јесте богологичка последица
намере самога писца. Видели смо и на самом почетку да и зле ствари у овом
свету долазе једним Богопопуштајућим начином. Тако да и ти Богопопуштајући
моменти имају у себи богоиспуњеност Божјим допуштењем.
И тренутци преиспитивања са собом доносе талас богопуности, па и
богопотврде. Када кан Батај почне кушати књаза и бојара он им се обрати овим
речима: ''Што јер рече мучитељ? где је Бог њихов?''254 И одмах добија одговор:
''Помози Господе Боже мој и спаси нас по милости својој; и да разумеју сви
како ти јеси једини Господ по свој земљи.''255
Када се појављују преиспитивања, снажан и силан одговор Божји следује
онима који се питају. И одговори носе са собом двоструке закључке.
Прво, једна сотирофилијска жеља да се и незнабошци, чак и мучитељи,
спасу и да препознају јединога Господа.
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Друго закључивање нас опет враћа на логографска (словописачка)
сазерцања, а то је жеља богомолитвених мученика да снага и силина
словострујања Господњег досегне пуноћу и целину и да проповед Речи Божје
достигне до сваког уха и ока.
Убрзо за тим мартиријским догађајима долази јак и снажан богопотврдни
одговор Божји: ''Рече неко краљев: овога ради твојих суза даје ти Господ
победити цара злочестива.''256; ''И тако зби се речено: моја је освета и ја ћу
вратити, рече Господ. До ту и према томе који о Батају повест краја преузимате.
Богу нашем слава сада и увек и у векове векова. Амин.''257
Тако и на овом месту имамо богопотврдне и богоиспуњујуће садржаје. Све
постаје, некако, сасуд Божјег испуњења, богопуноће. И тиме словописана
целовитост заокружује се до краја. Овакви логографи увек имају за циљ да
осликају читаву Твар испуњену Логосом живота и Оним који је Логика читавог
Постања, њен Почетак и Крај.
Аникитино Слово има одређени неприступни карактер. Оно хоће Слово
Божје свакоме. Њему ни незнабошци, канови монголски и сви ти чланови
Златне Хорде нису нешто што треба одбацити и ставити на сметлиште историје.
Али монголски кан непоучен страдањем Михаила и Фјодора морао је бити
поучен поуком Божје освете и Божје помоћи онима које је нападао и којима је
чинио пакости. То је можда кана и зачудило, али као незнабожац он, нажалост
није схватао да је био само оруђе Богодопуштења пуштено због грехова слугу
Божјих.
Даћемо још неке од примера словописања Аникитиног: ''Фјодор пак рече:
нећу кнежевине господина мога великога књаза Михаила, ни славе, коју цар
обећава ми, и богу вашем не поклањам се него у Христа јединог творца неба и
земље верујем и за њега хоћу пострадати до крви пак и смрти, као и књаз
мој.''258; ''Боже! дођоше пагани у достојање твоје и оскрнавише цркву свету
твоју.''259; ''Али нико не би утешен: не јер човечје беше бивање, али од Бога
попуштено грехова ради наших.''260; ''Но о мученици великоименити и
исповедници! исповедајући Христа истинитога Бога пред злочестивим царем и
мучитељем, непрестано молите сачувати без повреде отечаство ваше, и књазу
нашем на непријатеље помагати, и нама обрести милост и остављање грехова у
дан суда од Господа нашег Исуса Христа, њему слава са беспочетним његовим
Оцем и пресветим и благим и животворним Духом, и сада и увек и у векове
векова амин.''261
256

Истп. 1307
Истп. 1308
258
Истп. 1305
259
Истп. 1306
260
Истп
261
Истп
257

Чак и у најтежим ситуацијама глас благоверних је: Боже! Бог зна да ли је
Лав Филолог овим хтео да повуче неке паралелне црте између историјских
судбина Срба и Руса. Најезда туђина и страдања народа, све је то доста слично.
Чак и страдања Михаила и Фјодора од стране Монгола слична су описима попа
Пеје о мучењу Ђорђа Кратовца од стране Турака.
У овом свом слову Аникита помиње и Светога Саву: ''Наречени пак краљ
Васлов, и тај такође пребиваше, римској цркви повинувши се, док приђе к њему
Сава свети, српски архиепископ, и овом пак сатвори приступити ка непорочној
и христјанској вери грчкој, не јавно, него тајно: бојаше се устанка Угара на
овога. Пребивајући пак свети Сава поучава њега о православљу 5 месеци; и
тако оде у своје, једнога свештаника оставивши у њега, и тог тако пребивајућег,
као једног од служећих.''262
Овим записом Лав Филолог, помало и са националним поносом, жели да
представи светосавску ученост. И ту негде имамо исто једну паралелу. Ово
представљање се подудара са оном приповести о духовном оцу који је поучавао
Михаила и Фјодора слову Јеванђеља. Та и таква светосавска ученост постала је
један образац свеучености и свенаучености у читавом православном свету. То је
тај тип једне богоносне научености.
И на крају ово поглавље ћемо завршити једним цитатом из Слова о Зосиму.
Да ли је Аникита утиснуо у мисао Зосимину ове речи или је на основу неког
предања то изложио можемо да нагађамо, али поука Духа је иста: ''Боже вечни,
цару безначални сваког саздања, ја те молим раб твој. Ти јеси, цар царствујућим
и господ господарима! Ти јеси разрешитељ душама. Ти јеси избавитељ
верујућима у Тебе. Ти јеси поуздање трудећима. Ти јеси наставник рабовима.
Ти јеси утешитељ уплаканима. Ти јеси творац тварима. Ти јеси љубитељ сваком
добру. Ти јеси владика и саделатељ свему. Ти јеси радост светима. Ти јеси
живот вечни и светлост незалазива. Ти јеси источник светињама. Ти јеси слава
Бога и Оца вековима вишњи. Ти јеси спаситељ. Ти јеси испуњење Светог Духа.
Ти седећи десно Бога и Оца, владаш у векове. Ја те молим, раб твој. Ти дакле
сам пресветли царе, Господе, прими моје мољење у часу овом, благи, и не
одврати лица твога од молитве моје. Избави ме, Господи, од уста погубне змије
сикћуће на ме, и од лагања ђавола. Да војскама ангела твојих ограђен и вођен
достигнем у јединство вере и у разумевање једносуштне и нераздељне Тројице,
оца и сина и светога Духа и сада и увек и у векове векова. Амин.''263
Овај навод у себи сажима сву духовност, ученост и научење логографије као
писаног облика, а подиже славу и хвалу лику и делу Аниките Лав Филолога
Србина.
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Дијак Симон
Дијак Симон јесте један крајње занимљив писац из XVI века. Његови записи
настали су 60/80-их година XVI века. Није баш детаљно позната његова
биографија. Знамо само да је био дијак тј. писац и брзописац, да је био
преписивач свештених књига. Али његови записи утиснули су траг у нашу
писану историју и печат у наше национално памћење. Његови записи, крајње
интересантни, отворили су одређени духовни простор за једно философско
проучавање и истраживање.
Његов запис из 1562. године некако је најзахвалнији за одређено духовно
расуђивање, тако да ћемо ово поглавље са тим записом почети.
''И тада владаше српском земљом и поморском и иним странама
архиепископ Макарије у граду пећком; ту њему беше место и тај ту пребиваше,
добар и прав и кротак човек беше. И тада потруди се с божјом помоћи монах
Максим и мати му калуђерица монахиња и Максиму син, презвитер поп кир
Рајић и братија му и са супружницима, Бог да их прости и помилује. . . Писах
ову свету божију књигу јеванђеље код храма светога Христова и чудотворца
Николе на селу Овчареву близу реке Клине, у дому старца Максима и сина му
попа Рајића, Бог да их прости. Погодих и исписах четири главе и пресловија и
скару и 12 месеци и гласоводник и типик многим чиновима. И знах на три места
за исправаљање књиге и сам ходих и онога слах коме писах и не даше добра
извода, но једном, дваред ли даше по недељу и мало више. И не даде их да све
из њих испишем, Бог да види, но ми донијеше књигу старог извода и љуто
криву, често глуву, негде у њој не говораше: 'у време оно', ни 'рече Господ
својим ученицима'.
И беше тада прескрбно време од скупоће. И ја прионух и дописах ову
књигу. И опет донесоше јеванђеље Јованово што не беше сасвим добро. Из
њега поредисмо испарављајући и писах завршетке и зачела где како видесмо и
смотрисмо. И около по белинама писах и белеге ставих где и како би прилично
сместр цирно (?). И не беху справни да овакву књигу увежем и начиним
једнако, но предах да сачувају докле књигу доправим, Максим их (табаке)
предах и он негде до два табака остави и ђавоља навода маслом наружи и посу
их маслом. И ја исках плату да испишем и оно наружено избацим, и они не
хтедоше, и тако увезах наказно. И опет потом на неколико година Максим
погоди са мном грош и ово ружно изрезах и побоље написах и прилепих мучну
књигу. И о овом се потруди, Максим, Бог да га прости и спасе у овом веку.
Списа се ова света и божаствена књига јеванђеље у лето 7070, у та љута и
прескрбна времена, у дан Султана Селима, на хришћане крвника. Списах ову

књигу, божјом помоћи и свих светих ја, најмањи међу људима дијак Симон, к
добром делу лењив, а к злу и прехитар на сваку пакост душепогубну.''264
На први поглед овај Симонов запис делује некако простодушно написан са
површним тоном набрајња одређених података. Али то је само на први поглед
тако. Као да, у случају дијака Симона изглед вара, као да изглед овог записа
вара. Чини се да овај запис има и нека дубља значења. Појмови попут:
''потрудих се божјом помоћи''; ''Бог да их прости и помилује''; ''Бог да их
прости''; ''Бог да види''; ''Бог да га прости и спасе у овом веку''; ''Списах ову
књигу божјом помоћи и свих светих'', јесу заиста записани у једном
простодушном облику и немају мудрописачку суптилност једног Божидара
Вуковића, па и сина му Вићенца. Али баш кроз ову простодушност може да
засија искра мудрости Господње.
Рецимо, ако пођемо само од овога склопа: ''Бог да га прости и спасе у овом
веку'', шта дијак Симон од Бога тражи? Да одређену личност опрости и спасе у
овом веку! Не у Будућем Веку, не у Оностраности. Не! Него сада и овде! У
овом тренутку тј. у тренутку када је живео дијак Симон у истом моменту тог
времена. Симон то изговара са одређеном поузданошћу. Његова философија је
философија Богопоуздања илити философија Богопоузданости. А одакле он
изводи ову мисао Богопоузданости? Па и из свог личног искуства. Он каже да
се ''потруди божјом помоћи'' и да ''Списах ову књигу божјом помоћи и свих
светих''. Божја помоћ је оно што га је лично уверило и у ововековну
Богопоузданост. Бог је Бог и Будућег и Овог Века. Зато он тако дрзновено, тако
смело се усуђује да тражи Богопраштање у Овом Веку, у овом свету, у
овостраности. Он је лично убеђен у Богопомоћ Божју и у Богомоћ Божју. Зато је
и могуће и изводљиво праштање Божје у овом веку, у историји, у времену, јер
Бог помаже, по Симону, сада и овде.
И то је неки временопис дијака Симона који одговара хронографском стилу
тог времена, времена агаренизма.
У последњем пасусу овога записа, дијак Симон говори о ''љутим и
прескрбним временима'', али овај временопис и времезапис дијак Симон излаже
у једном свом краћем, али продорнијем запису:
''Ох, ох, зло у та времена од Агарена, скрби и беде велије на људе у дане ове,
ох, немира!''265
Уздаси на самоме почетку да ли су нека драмска пауза и одраз стварнога
стања? Пре ће бити ово друго. Времена су стешњена, бедна. Дијак Симон
изграђује једну врсту хроноагаренизма. Време Агарена (Турака) јесте стање
друштва у коме Симон живи. На самом почетку овог првог записа Симон каже
да власт над српским областима има Архиепископ, дакле Црква кроз
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Архиепископа. Био је то архиепископ Макрије (Соколовић). Црква је преузела
власт, јер Државе није било. Власт или боље рећи: безвлашће су вршили Турци
– Агарени. Зато то јесте стање хроноагренизма. Власт би требало да ствара ред
и поредак. Дијак Симон је овај други запис завршио речима: ''ох, немира'', што
јасно указује на хроноагаренско безвлашће и беспоредак
У Симоновим списима време постаје неко стање ствари, стање догађаја и
дешавања. Оно има своје описне стране: ''љутим'', ''прескрбним''. Његови записи
јесу временописна сведочанства догађања и дешавања.
Турци јесу чинилац који, на неки начин, намеће то стање ствари у
Симоновом хроноскопу. Али је више тај однос Агарена и Хришћана право и
стварно стање ствари. Освајачи нису само пуки пљачкаши, јер када би то само
били они се не би много разликовали од типичних разбојника. Нису ни неки
доносиоци друге религије, јер религија може да се преноси и проповедништвом.
Жеља за власт? Она се може остварити и у границама свој државе. Зато је
Симон и изградио једну теорију хроноагаренизма, времена агаренског, њихових
''пет минута'' (пет векова), печат њиховог присуства на овим просторима. Да ли
је у свему негативно? По дијаку Симону: да! Агарени не доносе ништа добро
или ако је нешто добро то је углавном споредно и није њиховом вољом
условљено.
Можда можемо осудити дијака Симона за пристрасност и затвореност према
том другом надолазећем које се појављује у виду Агарена. Али то не можемо
учинити, јер се нико не нађе у тој епохи од XV до XVIII века који је оставио
неки похвални запис о турском освајању.
Оно по чему је, ипак, дијак Симон најзначајнији и по много чему
најзанимљивији јесте његова онтологија Зла коју је изградио у свом првом
запису. Та онтологија Зла је изражена у једном реченичном склопу: ''ђавоља
навода маслом наружи и посу их маслом''. Овај реченички склоп указује на
многоструке закључке који се изводе из њега.
Прво да је кроз један, на први поглед, безначајан догађај изражено опште –
онтолошко стање ствари. Мастило се прелило преко једног парчета папира
одређене књиге староставне и зацрнело један део записа и тај склоп догађања
Симон назива ''ђавољи навод''. Ђавољи навод је тај који наводи да се одређене
ствари и догађаји дешавају у одређеном неповољном и унеређеном правцу.
Симон још користи и појам ''наказно'', за списе који су се умрљали мастилом.
Тако да је за једно опште стање наказности непосредно крив ''ђавољи навод''.
Он ствара опште – онтолошко стање пропасти чак и у неком безначајном
догађају као што је превртање мастила по одређеном парчету папира на коме је
староставни запис као порука која се простире кроз векове.
Да догађај није тако безначајан говори нам и занимање дијака Симона. Он је
писац, григорограф и преписивач. Тако да пад мастила не одређени запис је за

њега скоро неопростив преступ. Премастиљарити, у оно време, неки запис
значило је изгубити га у изворном облику заувек и зато је то, на још један
начин, ''ђавољи навод''.
Треће, јесте заиста проницљиво сагледавање дијака Симона да у одређеном
догађају пуке случајности он препознаје ''ђавољи навод''. По њему је, дакле,
творац догађаја пуке и слепе случајности: ђавољи навод.
Четврто је нешто што произилази из трећег, а то је теорија ђаволске
Узрочности дијака Симона. Ђаволска Узрочност је та која узрокује, од
најситнијих наказних и унакажавајућих догађања, па до најкрупнијих. Та и
таква Симонова теорија ђаволске Узрочности јесте крајње непосредно извучена
из његовог практичног и струковног живота, али она за собом повлачи значајне
закључке. Ако знамо за хјумовску теорију каузалитета, по којој никада не
можемо предвидети склопове догађања на основу њихових узрока, овде код
дијака Симона можемо увидети да у његовој теорији ђаволске Узрочности
последице су увек погубне тј. ''наказне''. Ђаволска Узрочност увек производи
наказне последице било да је то нека случајност или намера. У случајностима се
крије ђавољи навод, по дијаку Симону. Тако да сада сагледавамо ове закључке
као што су ђавољи навод као једно опште – онтолошко стање наказних
догађања и дешавања, ђавољи навод као мастиљарски трајни упропаститељ
књига староставних, па и сваког записа или информације уопште, ђавољи навод
као произвођач пуких случајности и ђавољи навод као ђаволска Узрочност која
прави и најнаказније последице и на ниво најзанемарљивијих догађања.
Да дијак Симон није градио онотологију Зла на најнеприметнијим
догађајима говори и његов други запис. Он је изграђивао и одређену својеврсну
онтологију историјског Зла. Још у првом запису у закључку Симон говори о
''љутим и прескрбним временима'', ''султана Селима на хришћане крвника''. И у
овим закључцима видимо да је историјски тренутак у историјком току крајње
неповољан и наопак. Али у другом запису он каже: ''зло у та времена од
Агарена'' и ''ох, немира'' говори о Симоновом сагледавању историјског зла.
Појам ''немира'' је више него симптоматичан. Немир је оно што нарушава сваку
безбедност и позданост. Из немира настаје свако зло превасходно тиме што се
нарушава сваки мир, а тиме и могућност за слободу, рад, ред и правду. Немир
све узнемирује и узбуњује и тиме ствара свако неспокојство. Рат, глад,
немаштина, смрт, неизвесност све то ствара немир. Носиоци тог немира су
Агарени и зато Симон изграђује теорију хроноагаренизма: време које је нанело
Агарене – наметљиве освајаче. Али опет све се постиже ''божјом помоћу'', па и
ово дијак – Симоново григорографисање.
Наравно, дијак Симон каже: ''зло у та времена'', што нас доводи до закључка
да Симон није видео време као нешто по себи зло, него је зло у времену, а

закључно оно је сам немир. То је оно што је негативно у времену уз пролазност,
а време је као такво створено као добро.
У закључку нам остаје да се мало позабавимо самим дијаком Симоном.
Дијак на грчком значи: писац или списатељ. Некада се узима у значењу
преписивача, али и писца – ствараоца. Симон је и једно и друго. А из његових
записа видимо да његово писање, наизглед површно, производи веома
дубокоумна сагледавања која нам помажу да продоремо у што боље упознавање
времена, стања, случајности и узрочности.

Свештеник Авакум и други писци
Свештеник Авакум, писац који је оставио један кратак запис из 1571.
године, биће само један метафорички покретач овог поглавља у коме ћемо
покушати да изобразимо писце и начин писања XVI – XVIII века, у коме ћемо
се осврнути на ретке списатељске драгоцености тог периода, али и на ретко
драгоцене списатељске личности тог периода које су оставиле незбрисиво
оригинални траг у нашој култури и духовности. Зато ћемо на један симболички
начин почети са записом свештеника Авакума, јер његов запис заиста
симболички – описно обухвата целокупну епоху агаренизма и период XVI –
XVIII века.
''Исписа се у месту Новом Брду у светога Стефана, уложисмо у њ избор који
је подесан да се носи за сваку потребу онима који ходе на пут. . . И у то време
беше туга од Турака и глад велика по свој земљи, човек човека да сатре. Од
Султана со вожаху те мењаху за жито мером колико жита, толико соли и не
хтеху примати со за жито.''266
Пре овог записа, запис из 1545. године Граматик Петар записује једну
личну, али и националну трагедију која потресно временопише ту епоху.
''Ох, ох, ох, ох! Тешко мени, окајаноме, братијо, у ова тешка времена; док
ово писах на пријатном месту, а глас ми стиже како дођоше за јаничаре, а моја
деца још нису потребна за јаничаре, а проклети удворице потказиваху
проклетим Агаренима и дотрчаше са мојим пријатељем до мене и оскрбих се
веома и не знах што писах, не знале удворице саме себе и своја чеда, амин! . . .
Рођење ми град Крушевац, отхранио ме град Ниш, пресељење ми у загорску
страну, тојест Матора Гора.''267
Такође и запис монаха Пахомија из 1575. године сведочи исто:
''И у то време и лета би крепка глад и насиље љуто и уморства од
Исмаилћана, да није језику могуће изрећи такво зло и злостављање.''268
Некако најупечатљивији запис српске трагедије и стање времена у коме се
живело оставио је Јован Светогорац 1599. године, неких 4 године после
спаљивања моштију Светога Саве.
''И би у та времена скрб и туга народима, како и Христос говораше у
јеванђељу. И тада покренуше се Турци са многим множеством војника
агаренских: Татари, велим Перси, Черкези, Скити, није могућно избројати тада
сабраног војинства, покренуше се од источне стране на Угре и узеше неколико
тамо градова и попалише и поробише угарске стране. И тада кад се вратише и
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презимише у српској земљи, тада ђаво не трпљаше хришћанког рода мир,
подиже безбожне и љуте Татаре. Авај тада, такове напасти земљи тој! Да
укратко изречем: села и градове палећи и цркве многе опустошише и свете
иконе покраше и света места оскврнише и изкопаше и тада у љуто зимње време
свлачећи наге на земљи бијаху, друге пак наге везане за репове коњима вукоше,
ови пак сасечени, а други устрељени беху. И не би места где но мртав не
лежаху, брда, долине, врти, поља, све беше испуњено тада мртвим телесима.
Неке у туђу земљу одвођаху и растављаху. Би тада горко ридање и плач, док су
друга од друга одводили, брата од брата, сина од оца, матер од сина. И би видан
горки плач и ридање. Тешко нама и авај, говораху, боље би нам било да нас све
један гроб прими, неголи да одвођени бивамо у туђу земљу – горко ридање и
оплакиваху једно друго. И би запуштење земље те коначно. Ако бисмо по реду
казали што видесмо и слушасмо, требало би ми година дана, но ово укратко
изрекох . . .''269
После спаљивања моштију Светога Саве ишчезло је колико – толико
заштитничко време везира и архијереја Соколовића. Спаљивање Моштију, које
се слави и обележава у црквеном календару, јесте један преломан историјски
тренутак српског народа као и Велика Сеоба. Од тог тренутка креће велико
турско пустошење и истребљивање Срба. Јованов запис даје једно неизбежно
сведочанство и писани траг тог времена, непосредно – поучан и сурово –
реалан.
Три записа 1711/13. године дају нам користан извештај о могућој побуни
описаној у Горском Вијенцу која је изазвала сурове одмазде.
''И те године пленише Турци Црну Гору, Ахмет паша Шапчалија.
И до две године пленише Турци Црну Гору.
И до три године ипак пленише Црну Гору, Ћуприлић Осман паша и Ахмет
паша Шапчалија и много зла сатворише хришћанима.''270
Сви ови записи, а има их много од ових које наводимо, говоре нам о
ништавековном времену агаренизма у коме људи нису могли ни ваздуха да
удахну да би бар души олакшали. Зато се и писало синтомографски, јер је време
било стешњено агаренским наметом и ништењем.
Али нису сви синтомографи били само жалопојни и лелечни извештаји
хроноагаренског типа. Неки синтомографи сведоче, на пример, гносеолошку
матрицу епохе XVI – XVIII века и ми ћемо пробати неке да изобразимо у овом
поглављу.
Например таха јеромонах Нифон у свом синтомографу из 1576. године даје
нацрте једне такве гносеолошке матрице.
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''Нека је знано свим слугама божијим и служитељима божаствених тајни о
овој божаственој и душеспасној и многонарочитој књизи. . . како је од добра
учитеља, тојест од магистора списана и састављена – стуб цркве божаствене. И
узели су је службеници божији да из ње читају и користе се и оставише је пред
вратима божаствене цркве и навођењем вражјим дошав куја, тојест пас и узе
ову књигу и раздера ју ко бачену кошуљу безаконим својим зубима. Тога ради
дошавши презвитер кир Димитрије од Осмакове и поп кир Цветко од Козје и
настојатеље бише за ову књигу. А стога и ја грешни таха јеромонах Нифон, Бог
зна, не дах сна очима својим докле пак не сместих где шта спада.''271
Запис из Гацког на зечијој кожи из 1598. године, такође, изражава овакав
облик словопознања.
''У Гацку, селу Срђевићима поробише Турци ову свету цркву 1598. лета.
+Ова књига нашла се без пот. . ., а када је писана бог свети зна на зечијој
кожи.''272
Тако и монах Ананија у периоду XVI – XVII века даје допринос, у спомен
запису, изградња те и такве гносеолшке писане грађе.
''Чртах убоги спасењем, богати сагрешењем монах Ананија, а дела Бог зна,
од села Љулук.''273
Код ова три записа видимо који је гносеолшки облик био важећи за ту
епоху. Код таха јеромонах Нифона указују се да гносеолошки след произилази
један из другога. На самом почетку Нифоновог синтомографа знање се јавља у
виду објаве: ''Нека је знано'', па не би било згорег да наведемо још један запис
као пример те објавне гносеологије.
''Да се зна када сажегоше Турци светитеља Саву, архиепископа српске и
приморске земље у Белиград. Начелни везир Синан паша, који беше пред
војском.''274
Ово објавно знање код самог Нифона долази из једног дубљег и вишег
словоспознајног облика, а тај је облик: ''Бог зна''. Богознана преданост претвара
се у сазнајну објављеност. Рецимо, запис из Гацког: ''бог свети зна'', ушао је
толико у дух народни да се и данас веома често чује у народном говору и
изразу.
Зато је гносеолошка матрица саопштена тада у једном синтомографском
облику и даље дубоко присутна у савременом добу српске историје подједнако
и у народу, али и у српској инелигенцији.
Да су се синтомографи бавили изражавањем разних духовних облика,
говори и запис старца Нестора из 1565. године. Један запис који осликава
ставрографију у једном језичком облику.
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''Крст чувар све васељене верних, крст красота црквена, крст царевима
држава, крст вернима утврђење, крст анђелима слава, крст бесима рана.
Написа се овај свети и божаствени крст у лето, 7073 по налогу старца
Нестора с браћом, Бог да их прости у дан судњи, амин.
С небеса сиђох, они ме не примише и на крст пригвоздише.
Ево овде Христос предстоји и забрањује Господ теби, ђаволе, и свој твојој
сили, да немаш власт над светом обитељи овом. Убој се бога који седи на
херувимима, од кога трепте анђели и арханђели, престоли и господства,
многоокати херувими и шестокрили серафими! Христа Бога нашега, којем слава
са светим Оцем и Духом.''275
Када погледамо неке од таквих записа и натписа, просто се питамо колика је
била научна способност тих људи и да ли је и таква ништитељска сила
агаренска могла уништити Божју поруку у једном народу?
Један запис из 1592. године просто зачуђује закључком колику је
геометријску способност имао писац тог натписа. Ево као изгледа тај натпис:
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Овај натпис настао је 1592. године, рецимо, 35 година пре Декартовог
координатног система. Он показује једно високо познавање геометрије, али и
изражавање Теологије у једном геометријском облику. Остаје нам заиста да се
поклонимо пред овим нашим значајним, а непознатим духовним претком који је
овим нацртом у ништитељским временима агаренизма поновио, самом овом
сликом, ону архимедовску изреку: ''Не дирај моје кругове.''
У синтомографима се понавља и теорија ђаволске Узрочности коју је
изнедрио дијак Симон. Један преписивач Патерика из манастира Ремете из XVI
века изложио је у једној реченици ту теорију.
''Анатема ђавола који ми обали свећу и прожеже ми ногавицу.'' 276
Тако и Стефан од града Скадра у запису из 1561. године као да погађа у сам
живац хронографског (временописачког) записа. Време као неки општи Божји
запис овог света: ''Но да не би у кашњењу даровано нам време од Бога узалуд
истрошили, нити пак дати нам талента да у земљу следећи пре нас бивших
изредних мужева, који добрим својим делима вечну успомену оставише, мада и
толиким бурама и метежима света овога ваљани опет, потрудисмо се исписати
ове Богом надахнуте књиге триоде, или јасније рећи, трипеснице. . .''277
И овај синтомограф собом објашњава епоху хронографског начина писања.
Запис који је у времену, јесте запис у коме је Време. По Стефану скадарском
време је од Бога, то је Божји запис васионе намењен за вечну успомену, али и у
овој грехопадности склон трошењу и пролажењу. Зато и ови записи и натписи
јесу вечно сведочанство у времену. Један запис је и оставио и Тројан
Гундулић278, можда предак чувеног песника Иве Гундулића, као вечну поруку
коју данас откривамо у виду синтомографа. По запису професора Милорада
Павића, приређивача књиге Стари српски записи и натписи, из које смо узели
већину цитата у овом поглављу, а у предговору те књиге, Павић каже да је
скупљено негде око 15000 старих српских записа и натписа279. Лавовски део
посла извршио је академик Љубомир Стојановић у свом шестотомном делу са
истим називом као и књига коју је Павић приредио. Професор Стојановић,
примењујући вуковски метод сакупљања народних песама, приповедака,
пословица и умотворина, сакупио је највећи број српских записа и натписа који
у мудросном смислу, представљају преднацрт наших народних умотворина. И
они су у неку руку пословично кратки и мудропоучно језгровити. У њима је
садржан духовни напор за изградњу нашег књижевно – философско –
богословско – научног погледа на стварност. Из њих извире, кроз кратку поуку,
сила Божје речи, науке, мудрости и уметности у својој пуноћи. Зато ћемо и ова
поглавље завршити једним записом под насловом Слово о књигама за који се
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претпоставља да је из XI века, а и који и до данас није изгубио на својој снази,
свежини и актуелности.
''Када читаш књиге, не хитај брзо прочитати до другог поглавља; промисли
шта говоре та слова у књизи. Три пута враћај се на исто поглавље. Јер рече: у
срцу својем сакрих речи твоје да не сагрешим теби. Разумевај што је истинито
написано. Првом је, рећи ћу, узда коњу управитељ и уздржање, а праведним
књиге. Не ствара се брод без клинова, ни учен без поучења књижевног. Као што
заслужењем ум стоји код родитеља њихових, тако и праведнику код читања
књига. Отвори, рече, очи моје да разумем чудеса закона твога. Јер очи – говори
– разум и мисао (су) и остало. Не сакри зато од мене заповести својих. Разумеј –
рече – као што од очију не утаји, рече, ни од срца разум. Стога хули не
поучавајте се. Проклети који се клоне заповести твојих!. . . Ево, ми браћо,
поимајмо слушајући, умним очима својим, разумејмо силу поучавања светих
књига, да послушамо житије светога Василија и светога Јована Златоустога и
светога Ћирила Философа и других светих многих, како ти испрва приповедају
о њима рекући: из млада приањаху уз свете књиге на добра дела подстичући се.
Види како је почело добрим делима поука светих књига, па да се тиме браћо и
ми с њима покренемо на пут житија њихових и дела им. И поучавајмо се вазда
словима књиге творећи вољу њину да, како кажу, вечног живота достојни
будемо.''280
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Лонгин
Зограф Лонгин (1521 – крај XVI века). Песник – писац и иконописац свога
доба. Као фрескописац и иконописац довео је скоро до перфекције изображење
лика Христовог у манaстиру Студеница. Написао је Акатист Светом апостолу
и првомученику Стефану. У својој химнографији о првомученику Стефану
понудио је неке нове умне склопове и продубио неке старе. Овим записом
покушаћемо да укажемо на те духовне облике и да схватимо њихов смисао на
трагу књижевно – философско – богословско – научном.
Први од тих склопова који нас некако дотиче јесте почетак Икоса другог.
''Разум неразумних имајући Јудејци свагда
и они од збора званог Ливрентиског
и Киринејског и Александријског
и од Киликије и Азије, препирући се,
богопроповедниче апостоле Стефане,
не могадоше се супроставити теби,
премудрости и духу којим говораше,. . .''281
Заиста овај нови склоп речи: ''разум неразумних имајући'', доводи нас до
питања какав је то разум у стању неразумности? Разум у неразумноме? Можда
нешто слично синтагми ''помрачени ум''? У сваком случају Зограф Лонгин је
повукао претпоставке које за собом повлаче многе закључке: антрополошке,
психолошке и персонолошке. У рационализму разум је сматран нечим
стабилним, па и статичним. А код Лонгина он је крајње динамичан. Разум иде
од неразумности, па све до сверазумности.
У овом Икосу спојени су духовни облици Богопроповедачког и Премудрог =
Прамудрог. Имамо једну врсту богословско – философске синтетизације.
А у Икосу дванаестом мудрост је спојена са једном другом духовном силом.
''Појући ти силе и чудеса
твојих превеликих знамења чудотворна
хвалимо те сви као апостола Христова
и служитеља његове благодати и првомученика,
боговидче свети Стефане,
у твоју велику светињу
усели се Духа светог благодат,
у коју припадајући молимо се
не заборави мене смерног и лењивог
непотребнога раба твојега,
но освети и прослави и научи ме
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да вапим из дубине душе речи овакве:
Радуј се, радости појаца ти,
радуј се, сладости хвалилаца ти,
радуј се, звездо црквена,
радуј се, чистото духовна,
радуј се часни вечне Симеону српскоме,
радуј се, дијадемо његових
благочестивих изданака светих,
радуј се, с Николом мудрим, Стефану Дечанском
истоимена и велика похвало,
радујте се, Стефане свети и Николају велики,
многих чудеса самотворци,
радуј се, кога ради потрудих се, лењиви ја
да ти исплетем од љубави песме ове,
радуј се, због кога се усуђујем
да ово певам и говорим,
радујте се, Стефане и Николају,
јер божаственим вашим промислом
и вашим посредовањем
да живопишем ликове светих
колико могу научих,
радујте се, ви добри и свети
велики моји заступници,
јер свештене вам ликове
много пута руком својом
са чудесима вашим насликах
радуј се, апостоле и првомучениче
свети архиђаконе Стефане.''282
Видимо појмове: ''научи ме'', ''научих'', ''мудрим'', ''песме ове''. Из ових
појмова ми се трудимо да сагледамо књижевно–философско–богословско–
научну синтетизацију или још прецизније: песничко–философско–научну
синтетизацију. Мудро–научно–песничко једињење које Лонгин исповеда и
према себи. Он је тај који је научио, који стреми ка мудром и који песмотвори
према светитељима = Божјим стаништима. Он светитеље назива ''мудрим''. Ово
излагање Лонгин наставља у Икосу деветом.
''Славим те боговеснога првомученика Стефана,
синклитикија Јулијанија она христољубива
разумевши да су то твоје свештене мошти,
плачући и ридајући ућута,
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стога и заповедивши својима
да никоме не говоре о ономе
што се на путу јавило њима,
због тога и уплашивши се ноћи ове,
и пређоше јединице три,
а преко дана мироваху,
Бога у Тројици славословећи,
и тебе, свети, три дана говорећи
и појући премудрости Божије испуњен,. . .''283
У појму ''мудрим'' коју је резервисао за светитеље Лонгин каже: ''појући
премудрости Божије испуњен'', они су дакле мудри, јер су испуњени Божјом
премудрошћу, Божјом Пра – мудрошћу. Светитељи су мудри Богомудрошћу. И
то је разоткривање философије као архетипске слике у српском културном
обрасцу. У српском културном обрасцу философија је мудрост, Богоиспуњена
Мудрост. А мудрост је, заиста, неопходна у сваком кутку живота. За свако
решење проблема, било духовног, било физичког, потребна је мудрост.
Мудрост по Богу, у Богу, из Бога, од Бога, јер Мудрост беше Бог.
Лонгиново мудро–песничко–научно једињење додаје себи још једну
компоненту:
''Силом Вишњега осењен тада,
богоблажени апостоле Стефане,
на проповед и подвиг страдања
потрча радујући се,
и богоречита твоја уста
слађе од меда у саћи,
речи изговараху слатке
свима који хоће да крштење нађу спасење
појући овако песму анђелску:
Алилуја.''284
Видимо да је та компонента: ''богоречитост''. Мудро – научно – песничко –
богоречито једињење јесте оно духовно једињење које је неопходни стуб
православно – светосавске помесне културе. Оно је кључни предуслов за
духовно уздизање читавог народа, а кроз одређени народ и читавог човечанства.
Мудро – научно – песничко – богоречито једињење јесте Богоједињење
Христа који је Оваплоћена: Богомудрост, Богонаука, Богопесма и Богореч. Зато
сва књижевност, философија, наука и богословље, по православном концепту,
јесу у Христу Богочовеку једно.
Питање: човек који ово у себи уједињује постаје шта?
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''Као анђео пред свима просијавши лицем
с небеса испуњен Духом светим, вером и силом,
који твориш знамења велика и чуда међу људима,
Стефане блажени апостоле и првомучениче,
смерни и последњи ја, љубављу према теби рањен,
иако не како приличи
ипак се усуђујем да теби вапијем овако:
Радуј се, што се благодат Духа светог
изли преко уста твојих,
радуј се, што силом и дејством
исповеди Господа свога,
радуј се, јер у црквама благословећи Бога
појеш гласом апостолским,
радуј се, јер заволе благолепије
дома Божијега чином анђелским,
радуј се, што проповед распростиреш јеванђелску,
радуј се, што веру објављујеш апостолску,
радуј се, удружења крстоносни оружниче,
радуј се, благочашћа надахнути венчаниче,
радуј се, што светлошћу богознања верне просветљаваш,
радуј се, књиго богописана тајних ризница,
радуј се, даско богосаздана и зрцало небеско,
радуј се, од небеских анђела по слави нимало мањи,
радуј се апостоле и првомучениче,
архиђаконе Стефане.''285
Постаје ''књига богописана'' и ''даска богосаздана''. Богосазнањем он
просветљава друге и у себи садржи:
''Боготочну божаствену у теби благодат
видевши дванаесторица апостола,
Духа пресветога призвавши зраку
стављањем руку,
као светилника Христова имађаху те,
добропобедниче свети Стефане,
и зато свим Јудејцима крепко
разобличавајући њихово тврдоглавство,
и из пророка им говорећи и проповедајући
Сина и Слова Божија, крепког цара
да познају несхватљивога,
они сведоке положише, ризе своје,
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крај ногу јуноше названог Савле,
и камењем те претукоше, Стефане,
док си се молио и говорио:
Господе Исусе, прими дух мој,
преклонивши колена вапијући гласом великим:
Господе, не прими им ово за грех,
и ово реквши умре,
појући и говорећи Богу:
Алилуја.''286
Видимо да је присутан исихастички траг у делу Лонгиновом. Боготочна
божаствена благодат није ништа друго до Божја Енергија, Божји Ток и струјање
Богоблагодати јесте даривање мудро – песничко – научне – богоречите силе
коју је човек својим стварањем добио, али је грехопадом то заклонио и закопао.
Син – Слово Божје јесте Несхватљиви кога треба познати. А како? Па једино
Њим самим. Словосин Божји јесте Богоједињење мудро – научно – песничке –
богоречитости. Богоједињење књижевно – философско – богословско – научно.
Из тога происходи Богопросвећење као једино и истинско просвећење. Лонгин
је кроз своје стваралаштво тако нешто добро упознао.
У његовом делу он изграђује једну своју амфибалогију – теорију сумње
следујући у томе чувеног српског писца кир Силуана.
''Буру помисли сумњичавих имајућих у себи
од неверја болестан Савле негде збуни се,
служитеља те и ученика Господа Исуса гледајући
и закона Мојсијева лишена те помишљаше,
блажени Стефане
а после просветљен
боготворним крштењем од Ананије,
гледавши ти просветљење од Духа светог, рече:
Алилуја.''287
Сумња и сумњичавост, као да код Лонгина је присутна разлика. Ово нас
доста подсећа на речи Светог Владике Николаја: ''Најмања пак беше за казну
света Дева Марија, која из чистог и безазленог срца, управо детињег срца
изрече своју сумњу речима: 'Како ће то бити кад ја не знам за мужа? Нека је по
сто пута благословена безазлена сумња Маријина.''288 Овим наводом као да нам
је Свети Владика разоткрио Лонгинове мисли и боље објаснио Лонгинову
амфибалогију – теорију сумње. По Лонгину сумњичавост рађа неверје.
Неверица и сумњичавост иду некако руку под руку. Он овде описује Савла који
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је касније постао Павле, апостол, а који је учествовао у Стефановом убиству
дишући мржњом против хришћана. Павле бива боготворним крштењем
просветљен од Духа Светог. По Лонгину Просвећење Духом Светим једини је
начин да се искорени сва сумњичавост и свака неверица. Тако је и Павле,
Духом Светим, спознао Спасење.
Лонгин поседује и својеврсну философију новизма коју представља у свом
делу.
''Нову показавши нам твар,
свих новотворац и Владика,
објави нам, људима у свету,
мошти свете твоје,
прехвални апостоле Стефане,
преко знамења и чудеса божаствених на теби,. . .''289
Новотворизам јесте једино и искључиво у Новотворцу Господу. Одатле
можемо, Лонгином, протумачити и све остале облике новотворености: разне
изуме технолошке и људске, открића и решења. Све происходи од новотворачке
силе Господње. Таква је и философија новизма Зографа Лонгина који је и сам
био иконописачки новостваралац.
Јер Господ је људе снабдева таквом силом да они постају ''самотворци''290.
И овим излагањем постају излишне све теорије о томе како су уметност и
креативност схватали стари српски средњовековни писци. Из приложеног
видимо, по Лонгину, да то није никакво понављање ''образаца'' нити пак
следовање њима. То је дар Господњи који човеку даје моћ да може да буде
толико сличан Богу да чак постане самотворац и да има самотворачку силу.
Значајно је за нас и Лонгиново богословље када погледамо Икос четврти из
његовог Акатиста.
''Чувши пастири и учитељи
и сви свештени и црквени чинови,
тебе, првомучениче Стефане божаствени и свети,
како појући исповедаш
Христов у телу долазак
и све што ради нас он поднесе,
крст, гроб, тридневно васкрсење,
славно вазнесење и с десне стране Оца седање
и опет страшан и други његов долазак. . .,
и ми о свештеноме твоме спомену
дарове ти приносимо такве:
Радуј се, Стефане свети,
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видео јеси славу Божију
и Исуса где стоји с десне старне Бога Оца,
радуј се, Стефане свети, што говораше:
Ево, видим небеса отворена,
радуј се, Стефане свети, што говораше:
Гледам сина човечјег с десне стране Бога Оца,
радуј се првомучениче свети,
јер гледаш Господа свог пред собом стално,
радуј се, првомучениче свети,
јер с десне старане би и јест,
с тога и не намучи се,
радуј се, јер се тад срце твоје
због тога развесели
и обрадова се душа твоја,
радуј се, јер се због тога
плот твоја просветли и лице твоје
као и анђела Божја,
радуј се, Стефане свети
што се због тога, као анђео светлости
престолу Божјем увек предстојиш,
радуј се, јер се због тога обнажује сва јерес,
радуј се, јер се због тога облачимо
да богословимо Тројицу,
радуј се, апостоле и првомучениче,
свети архиђаконе Стефане.''291
Ови наводи сувише него јасно осликавају богословску надареност
Лонгинову, тако да је излишна свака анализа. Ови редови, једноставно, сами
себе саморасуђују.
Лонгин се доста скромно и кратко осврће и према мрачним силама:
''нечистим дусима''292, ''ваздушним злим кнежевима тамним''293, ''духовима
свелукавим'' и ''начелника тамног''294. Више је окренут ка светлости и светлим
виђењима. И његово богословље јесте богословље мученика. Ко може знати
богословље боље од мученика за Христа? Зато они надилазе све мрачне силе. А
први међу њима је архиђакон Стефан.
Овим записом покушали смо да изобразимо нове склопове које је оставио
подједнако даровити и химнописац и иконописац, Зограф Лонгин, човек
изузетне мудро – научно – песничко – богоречите даровитости и надарености.
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Он је и у појмовном смислу оставио духовни продор кроз своју стихиру
посвећену архиђакону Стефану.
Зограф Лонгин је једна значајна уметничка, али и мудрописачка личност у
српском културном обрацу. Кроз своје нове духовне склопове он је остварио и
нове смернице Мудрости указујући тиме на свој лично – стваралачки пут и
метод којим је стремио ка Мудрости у свом духовном мудроизлагању.

Пајсије Грабовачки
Пајсије Грабовачки (око половине XVI века – 1603). Игуман манастира
Грабовца у епархији будимској. За собом је оставио кратак хронограф на 4
стране. Мало се шта зна о овоме игуману, али његово дело и његова повест
оставили су нам један крајње занимљив, оригиналан и кратак хронограф који
ћемо проучити у овом поглављу.
Први пасус, уводни овог хронографа почиње овако:
''Летопис манастира светоарханђелског Грабовца, који се налази у епархији
будимској, близу вароши Сексарда и реке Шарвиза, године од стварања света
7101 а од рођења Христово 1593, при игуману Пајсију, поче да се знаменује
(бележи) и пише редом.''295
Увод Грабовачког летописа јесте уобичајен, али нам даје неке податке који
нам помажу да нешто сазнамо о самом манастиру Грабовцу и да сазнамо ко је
писац овог летописа. Овај хронограф је и по томе оригиналан, баш зато што је
много краћи од Пахомијевог Хронографа, али и од Бранковићевих Хроника. Ту
је нека његова особеност и посебност. Али и он, по неком хронографском
маниру, почиње од година постанка света. Следећи ред има ту повесно – поучну
страну.
''Пошто божјим допуштењем наш хришћански род, не само Срби и Бугари,
но и преславни скиптар грчки исмаиљском роду у работу и гажење тешко и по
судбини трпимо потпаде, (и то) грчки године од стварања света 6961, а од
рођења Христова 1453 за време Константина Палеолога последњег цара грчког,
насиљем Махомета, цара турског. А славно и веома храбро наше српско
царство понизи се за време светог и богопрослављеног кнеза Лазара, године од
стварања света 6897, а од рођења Христова 1389 на равном пољу Косову,
насиљем Амурата, цара персиског. О туге, беде и напасти, које трпи род наш
хришћански почевши од тог времена и до овог дана! А све ово би грехова ради
наших. Тамо мученички од напред реченог Амурата главе отсечене славни кнез
Лазар живот свој овога света сконча, кога бог и по смрти чудотворним
даровима прослави, и тело његово до данашњег дана у сазданом од њега
царском манастиру званом Раваница видимо, цело, без мане и сачувано да чини
различна исцелења. Но српски род наш не само Агаренима поработи се, но и
свуда разбеже се и расеја се, од места до места од мухамеданског начелства
(које је обладало) бекство и пресељење на једном је претрпео. Одакле и ми
узрок нужде примивши, на ово место свето дођосмо и светих божјих умних
слугу који су непрестано пред његовим страшним престолом (арханђела) храм и
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обитељ по сили и могућности подигосмо. Предајемо ово укратко написано, да и
будућа при овом светом манастиру браћа, увидевши наша страдања, на светим
божјим службама братска, као што треба, спомињања нас на лише. А усто и да
резумеју у коме виду и на које имање дођосмо овде, и како нам везир будимски
указа милост и цркву допусти нам сазидати, и на прехрану нашу њиве, ливаде,
земље виноградске и шуме ради потребе манастирске дарове нам, где, докле и
на којем месту, као што ће се ниже по реду известити.''296
У овом делу летописа указује се на националне смернице српског народа, да
се све дешава као последица наших националних грехова и Пајсије Грабовачки
даје једну кратку теорију узрочности. Већ тада су присутне сеобе и расејања,
иако се све то дешава неких деведесет година пре Велике Сеобе. У следећем
одељку Пајсије Грабовачки прави одређена крајње интересантна духовна
повезивања.
''Колико се по нашој сили, а по одобрењу и помоћи божијој, у мучна
времена потрудисмо, не похвале ради неке, но ради спомињања и знања о
почетку овог нашег манастира светоарханђелског, највише будућој браћи
укратко известити, написати и предати не обленисмо се, бојећи се муке раба
оног лењивог поменутог у јеванђељу од Спаситеља нашег. Извештавамо
овако.''297
На први поглед можда неприметно, али ако се мало задубимо видећемо да
Пајсије повезује ''божју помоћ и одобрење'' са ''знањем''. Заправо, по њему,
знање проистиче из божје помоћи и божјег одобрења. О овим повезивањима
ћемо више рећи након што изложимо и остале делове Летописа. Следећи
одељак јесте једна врста извештаја.
''После заузећа од агаренског рода угарске земље, када цар турски Сулејман
победи краља мађарског Лауша и поплени и пороби земљу мађарску, тада
Турци обладаху многим странама, а највише родом нашим српским, као у
Србији, Босни, Славонији и Далмацији, одакле дођоше многи хришћани, наши
Срби, у ову земљу мађарску, идући за Турцима, својим спахијама, по заповести
турског цара који је тада владао, и напунише до самог Јанока (Ђура) вароши и
села и насеља своја створише, цркве и домове себи подигоше: тако и
Копањском пољу и покрај Капуша и у самом Капушвару хришћани наши из
Далмације дођоше и населише се, тамо и овде становати највише су волели. Од
њих неки вратише се да виде отачаство своје, и известише нас који смо још
били у манастиру Драговићу који је у Далмацији, да ова земља мађарска је
прекрасна и лепа, житородна и плодоносна, испуњена сваким обиљем
потребним за исхрану телесну, а у Далмацији би тада код реченог нашег
манастира Драговића глад крепак, да и ако не би хтели, нужде нам би отићи у
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ову земљу због глади да би се прехранили код оних хришћана који су од нас
отишли и који су живели у Копањском и Таботском пољу. Одосмо и ми, а на
име ја недостојни Пајсеј са Јевстатијем и Стефаном и Герасимом и Дионисијем,
а и остала браћа још беху остала у реченом манастиру Драговићу, и када
дођосмо прехранисмо се код наших хришћана цело годиште, идући од једног до
другог од месеца марта па до месеца маја године од створења света 7093 а од
рођења Христова 1585. Христољубиви хришћани, који нас целе године
прехранише, молише нас са сузама, да би их не оставили јер бише у она
времена оскудна у чину свештеном, и показаше нам ово свето место погодно за
манстир, нарочито нашавши ознаку да је и пређе манастир у древна времена
био горе на хуму, а његова црква по божијој благодети и до данас хришћанским
ликовима по зидовима живописно украшена види се. А ми, мољење њихово
склонивши се и нашавши место ради манастира у свему погодно, отидосмо
заједно с реченим нашим хришћанима у Будим, к везиру будимском који је
управљао тада овим странама и изводисмо ферман од њега зидати цркву по
вољи нашој, или стару, или другу од камена нову, и ливаде и њиве, колигод на
земљи грабовачкој можемо више окрчити и одржавати. Такође и шуму сећи и
стоку било коју држати и пасти по планинама и дубравама, колико више
могућно би нам било држати, слободно без сваког данка, као што и сам ферман
јасно извештава. Међутим ми сиромаштва ради не могосмо горњу цркву
обновити, но ову при којој подигосмо и од камена с блатом саздасмо године од
створења света 7095 а од рођења Христова 1587. Такође, те године и друге по
њој, ћелије дрвене колико би могуће начинисмо. И светим архистратизима
божјим, Михаилу и Гаврилу, за чување и заступање, а у славу божју, за
украшење и будуће спомињање цркве, при овом светом храму арханђелском
кивот сребрн по изгледу цркве године од створења света 7101 а од рођења
Христова 1593 сковавши начинисмо.''298
Следећи ред Пајсије Грабовачки наставља у истом духу:
''Године од сторења света 7104 а од рођења Христова 1596 окрчисмо њиве у
Милановцу до 60 јутара земље које на броду јужно од манастира преко брда к
потоку милановачком; које у оној долини која се зове Пивара, које крај досеже
до извора оног под брдом, на међи грабовачкој и мечинској. Окрчисмо то од
трња и дрва и мало нешто ливаде те године.''299
У следећем пасусу Пајсије од уобичајеног тока приповедања прави одређена
искакања.
''Пак године од створења света 7107 а од рођења (Христова) 1599 окрчисмо
ливаде, почевши од манастира, око брда по врху, од потока милановачког и до
реченог извора, који је под брдом на међи грабовачкој и мечинској. И то све би
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вољом божјом, под заштитништвом и заступањем светих архистратига, а
помагањем благочестивих хришћана који су живели у то време око манастира
по варошима и селима. А остале њиве за сејање више старе цркве имасмо.''300
И у предзадња два одељка крајње чудно белешка нас доводи до 1602.
године. Годину дана пред саму смрт писца овог Летописа.
''Године од створења света 7110 а од рођења Христова 1602 постати пре две
године Герасим јеромонах тада дође од Московске земље и донесе отуда
украшења црквена, књиге и одежде и остало.
Те године насадисмо код старе цркве до 20 копача винограда.''301
Последњи пасус као да је предкушање Царства Божјег.
''Довде укратко о почетку манстира овог нашег светоарханђелског
летописно известисмо. Такође и будућој браћи завештавамо и молимо се оно
што се догоди неленосно писму предати, а нас на божаственим службама
братољубно и незаборавно помињати, да нас господ обојицу заједно удостоји
десног стајања на страшном своме и нелицемерном суду и дарује нам обећана
добра, амин.''302
После овако изображене духовне грађе Пајсија Грабовачког отвара нам се
поље сагледавања те исте грађе и расуђивања о њој.
Прво што видимо и што је пријемчиво духовном оку јесте да је овај Летопис
као текст Богопун, он је нека врста философије Богопуности и философија и
мудропис Богонапона.
Ако пођемо, после уводног дела, на прве речи и реченичне склопове
долазимо до ''божјег допуштења''. Заправо отвара нам се списак тих
богопуности: ''божјим допуштењем'', ''богопрослављеног'', ''светих божјих
умних слугу'', ''по одобрењу и помоћи божјој'', ''по божијој благодети,
''архистратизима божјим'', ''у славу божју'', ''све би вољом божјом'', ''да нас
господ обојицу заједно удостоји десног стајања''. Сви ови појмови указују на
Богопуност текста и Богонапон Летописа. Богопуна философија и мисао јесте
мисао Грабовачког летописа
Из ове философије Богопуности изводи се једна крајње утемељена
философија знања. Наиме, реченични склоп: ''а по одобрењу и помоћи божијој,
у мучна времена потрудисмо, не похвале ради неке, но ради спомињања и
знања о почетку овог нашег манастира'', нам указује на ту везу словознања.
''Знања о почетку''. Овде се конкретно говори о почетку манастира, али
одакле долази знање о било каквом почетку? ''По одобрењу и помоћи божијој'',
следе ''знања о почетку'', па и уопште знање. Гносеологија Богопомоћи и
одобрења Божјег. Знање, по Грабовачком, долази из Богопомоћи и из одобрења
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Божјег. Богопомоћно знање јесте на почетку сваког знања. Богопомоћ
словознања даје основу сваком знању, ма колико оно мало или велико било. Да
ли је знање о почетку манастира или света, оно исходи из богопомоћног и по
одобрењу Божјем. Заиста једна утемељена теорија знања. Оваква једна
словоспознајна богопомоћност и богопомоћна словоспознаја, гносеологија
богопомоћности или богопомоћна гносеологија по одобрењу Божјем које стоји
и са ове и са оне стране знања. Знање мора бити по одобрењу Божјем, али и
незнање. Тако да и знање и незнање излази из одобрења Божјег.
Поред овакве философије знања, Пајсије Грабовачки износи и једну
специфичну теорију узрочности. Он каже: ''и ми узрок нужде примивши''. Тај
''узрок нужде'', нужде двоструко схваћене као стешњености, али и морања и
неминовности. С тим што стешњеност и неминовност опет постају једно.
Наравно, Пајсијево схватање није неког хеленског фатализма, већ Грабовачки
закључује да ''све би вољом божјом''. Из воље божје произилази ''узрок нужде'' и
слободно деловање и свака прилика Васионе, живота и света. Али, ипак, Бог
допушта и ''узрок нужде'' из свеукупне Божје слободе. Господ уприличује све,
па и ''узрок нужде''.
Код Пајсија Грабовачког развијена је и висока национална свест. Појмови
као ''ми Срби'', ''српски род наш'', ''отачаство своје'', говоре нам да је већ тада
код људи као што је Пајсије Грабовачки постојала потпуна јасна слика по
питању националног идентитета. Такође реченица: ''Но српски род наш не само
Агаренима поработи се, но и свуда разбеже се и расеја се, од места до места од
мухамеданског начелства (које је обладало), бекство и пресељење на једном је
претрпео'', показује да је Сеоба нешто што је непрестано дешава у
неподношљивим условима. Ако је овај део Летописа из 1593. године, видимо да
се сеобе дешавају и да је живот под агаренском управом неподношљив. Пајсија
то доводи до манастира Грабовца, до жупаније Толна, јужно од Будимпеште. И
пре тога су се Срби селили у XV веку и у доба деспота Павла Бакића 1535.
године. И ова епизода Сеоба само је једна у низу, па све до две Велике Сеобе. И
ту страну наше историје захватио је Летопис игумана Пајсија.
Из свих ових расуђивања видимо да је Пајсије Грабовачки у свом кратком
Летопису остварио неке новомисаоне и новофилософске склопове по питању
знања и узрочности и да је његова национално – идентификациона утемељеност
још један од доказа већ у то доба, висико развијене националне свести. Пајсије
Грабовачки као философ Богонапона и Богопуности, направио је једну духовно
– продорну, староставну, заоставштину за будућност. Зато је и овим путем
добро било што смо се на њега још једном подсетили.

Патријарх Пајсије
Патријарх Пајсије (1542 – 1647/49). Пајсије је наш најзначајнији писац
XVI/XVII века, али и епохе Турског Доба. Рођен је у месту Јањеву, Косово. По
месту добија и надимак Јањевац. Као дечак похађа школу у родном месту. Отац,
свештеник Димитрије, био је по неким историјским претпоставкама даскал =
учитељ, тако да је Пајсије, по свему судећи, од њега стекао прва школска и
образовно–просветна знања зато што је даскал Димитрије био учитељ у тој
јањевској школи. Касније Пајсије прелази у Грачаницу где му је учитељ сам
патријарх Јован Кантул. У Грачаници је, по свим претпоставкама, постојала
виша грачаничка школа коју је Пајсеј похађао.
Ово поглавље, на самом почетку, ће се бавити гносеолошким обрасцем и
гносеолошком матрицом патријарха Пајсија. Даћемо један одређен број
примера пајсијевске гносеологије и покушаћемо да их проучимо и истражимо
дајући и одређене закључке. Почећемо од неких примера из Житија Цара
Уроша, па ћемо наставити из других Пајсијевих дела: ''Сам Господ зна да није
лаж и многи ми не верује.''303; ''Казују који су у Призрену (да тамо има) неки део
главе и у Грачаници два три дела, а друго сам Господ зна.'' 304; ''Пошто је стан
овога био кадгод у граду Петрчу, а кадгод у Звечану, тамо прими и крај живота,
којим судбама је ово било, сам Господ зна.''305; ''Сам Господ зна.''306; ''Сам
Господ зна да само од усрђа и љубави ово написах вашој љубави, да благодат
божја буде са свима вама и >>будемо ми једно стадо и један пастир (Јн. 10,
16)<<, и јер њему припада слава, част и поклоњење, Оцу и Сину и светоме Духу,
и сада и увек и на векове векова, амин.''307; ''Када је дошао до разума, отворише
му се душевне очи, да види и позна Свету Тројицу, Оца и Сина и светога Духа,
и да је слави у једном божаству, и да јој се клања и да поштује пречисту
Богородицу, матер Господа нашега Исуса Христа и све свете.''308; ''Познато је да
је твоја светост Богом знана (и да је он) овластио и нашу смерност.'' 309; ''А
књиге ко је мислио да је утајио, онај ко се брине о овој Божјој цркви у тешким
временима само једином Богу је знано, пошто све изложисмо свевидећем
оку.''310; ''И тада невољу имах од владајућих, једином Богу је знано, но све
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изложих свевидећем оку.''311; ''Једини Бог зна, само од усрђа према српским
просветитељима.''312; ''Тога ради да узнамо ако је добро што се држимо
преданог нам од светих апостола и светих Сабора. И Господ позивањем светих
да сједини како да будемо, једно стадо и један пастир у самом Господу нашем
Исусу Христу. А њему слава и сила с Оцем и пресветим Духом и сада и увек и у
векове векова. Амин.''313; ''А мигом предоброга владике мојега Христа и
пречисте и преблагословене Владичице и Богородице, која му је послужила, и
светога и благороднога мученика били смо присиљени да почнемо повест
укратко, и са нашим дворскима, као што ћеш напред сазнати, само да не
предамо забораву (оно), што смо могли постићи помоћу божјом и Светога.''314;
''Опет сам смишљао и усрдствовах од срца и душе, и потраживши са сваком
усрдношћу и подвигом, а једно нађох у српском летопису, а друго у родослову,
и у хрисовуљи пећкој, што је и до данас у пећкој цркви, а друго чувши од
светопочивших архиепископа који су били пре нас, пошто сам био веома
љувитељ овог, и имао сам жељу да ово разумем и сазнам: одкуд изникоше
Срби. И ово уметнух овде на сазнање свакоме који жели.''315
Будући да се патријарх Пајсије опробао скоро у свим писаним облицима тог
доба: хагиографијама, химнографијама, епистолографијама, логографијама,
григорографијама, синтомографијама и неким елемнтима хронографије, кроз
њих је он представио своје гносеолошке формуле, као што смо видели у
претходним наводима. Он их је изнео на један тихословно – молитвени начин,
испаљујући, у неку руку, те формуле као пројектиле. Он је пронашао кроз њих
једно универзално решење на једно дечије – наивно, али и врло убојито питање:
Како знаш? Ако замислимо помало сценографски, како би то у виду питања одвора изгледало, то би изгледало овако:
''Како знаш?''
''Сам Господ зна – како знам!''
''Како знам – сам Господ зна!''
И трећи одговор на питање: ''Како знаш?'', био би само једноставно:
''Сам Господ зна.''
Видите, на једно то: универзално – убојито питање: ''Како знаш?'', добили
смо три облика одговора која су суштински један, али свеодговор који је
понудио наш патријарх Пајсије. У цитату из Посланице папи Урбану Осмом:
''Познато је да је твоја светост Богом знана'', патријарх Пајсије се обраћа папи
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Урбану Осмом. Неко би из неког ревнистичког угла осудио Пајсија за ово
обраћање Папи, али тај не би духовно – дубоко улазио у Пајсијеве речи. Коме је
познато? Пајсију! А познато му је да је папина светост Богом знана. Како? Па
тако што је сваки човек боголико биће и има у себи боголику светост. Е то је
оно што је прозорљиво – продорном Патријарху било познато, као што му је
било познато и то да је Рим пре 1054. године био једна од пет великих
патријаршија и да је био у склопу Православне пентархије као један од пет
светих столица.
У првом наводу Пајсије своју гносеолошку формулу саопштава на један
интимолошки начин. Али када то саопшти другима они му не верују.
У једанаестом наводу Пајсије износи сведочанство спољних околности.
Иако говори као непосредни сведок и жртва, он на крају крајева сматра и то да
''једином Богу је знано''. Иако је то све својим очима видео, ушима чуо и на
својој кожи осетио, он, ипак, знање резервише искључиво за Бога. Ту постоји и
практична страна, јер једно је угао гледања жртве, а једно је угао гледања
џелата. Зато угао Божјег знања јесте једини угао ''свевидећег ока'', који јесте
једини свевидећи угао.
Сада долазимо до једног излагања које би требало да нас доведе до једне
духовне тачке пресека и до једне духовне раскрснице различитих гносеолошких
полазишних тачака. Наиме, један мислилац за кога бисмо могли рећи да је, у
неку руку, савременик патирјарха Пајсија, само 54 године млађи по рођењу,
који је својим духовним сагледавањима довео до рођења Модерне у западној
философији, повукао је одређене духовне линије које се, на одређени начин,
пресецају са духовним линијама патријарха Пајсија по питању знања. То је Рене
Декарт (1596 – 1650) и његово дело Реч о методу. Стога ћемо изложити један
део из те књиге који ће нам помоћи да поткрепимо доказима ово претходно
излагање. А тај део изложен је овако:
''Затим размишљајући о чињеници да ја сумњам и да према томе моје биће
није потпуно савршено, јер сам јасно видео да је сазнање веће савршенство од
сумње, помишљао сам да потражим одакле сам то научио да мислим на нешто
што је савршеније него што сам ја; и са очевидношћу сам сазнао да је то морала
бити извесна природа која је заиста била савршенија. Што се тиче мисли које
сам имао о већини других ствари изван мене, као о небу, земљи, светлости,
топлоти и хиљду других, нисам се морао много мучити да сазнам одакле долазе,
јер не запажајући њиме ничег што би ми изгледало да их чиним вишим од мене
могао сам веровати да, ако су оне истините, онда то долази од савршенства моје
природе, а ако пак нису онда значи да сам до њих дошао полазећи од нечега, тј.
да оне постоје у мени услед мојих недостатака. Али то исто није могло бити и
са идејом о једном савршенијем бићу него што је моје; јер је очигледно
немогуће да се она добија из ничега; и, пошто је још немогућније да оно што је

најсавршеније долази или зависи од нечег мање савршеног, него да из ничега
постаје нешто, онда је никако нисам могао добити од себе самог; тако да је
једино остајало то да ми је ову идеју усадила нека природа истински савршенија
него што сам ја, природа која је у себи имала сва савршенства која сам донекле
могао замислити, тј, речено једном речи, природа која је била Бог.''316
И сада наша теорија духовне тачке пресека и духовне раскрснице долази до
изражаја. По Декарту је: ''сазнање веће савршенство од сумње'', дакле: ''природа
која је у себи имала сва савршенства која сам донекле могао замислити, тј.
речено једном речи, природа која је била Бог''. Из овог видимо да, по Декарту,
Бог као савршено биће има сва савршенства, па и савршенство знања.
Ту је тачка пресека са делом патријарха Пајсија. Крећући из крајње
различитих духовних путања Декарт и Пајсије се сусрећу на духовној
раскрници у једној тачки. Декарт из правца скептичко – рационалистичког, а
Пајсије из правца молитвено – исихастичког (тихословног) пројектилно
испаљујући гносеолошку формулу: ''Сам Господ зна''.
И један и други, из потпуно различитих, можда и из супростављених углова,
долазе до исте гносеолошке тачке: Господа Бога. После тога настављају свако
својим гносеолошким, па и теоријским правцем.
Полако напуштамо ово теоријско излагање историјских и духовних тачака
пресека и раскрсница које се у историји тако често дешавају да помало постају
неприметне, али скоро увек су плодотворне, подстицајне и поучне. Даље ћемо
наставити проучавање патријарх Пајсијевог стваралачког дела.
У наставку овог поглавља своје истраживање усмерићемо према Пајсијевом
схватању науке и научности који има своје двоструко важење што ћемо у
следећем наводима и видети.
Пајсије записује: ''А они који се на ово усуђују, (добро чине) ако су као онај
божаствени Мојсије законодавац, који је одлучио себе од сваког виђења и
оставио буран живот и очистио гледање душе, и тако је био потребан ка виђењу
Бога и удостојио се да види, човекољубни силазак Бога и Слова к нама и
ваплоћење, и додајући ка својој светлости, био је научен и поверено му од Бога
да буде заступник (народа) и да учи своје саплеменике.''317
Такође и у Служби светоме Симеону, патријарх Пајсије пише:
''Научивши се се божаствени спомињаном тајанству,
преподобни оче Симоне,
и Христу да следиш заволео јеси, свечасни,
који те победним венцем увенча.''318
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И патријарх Пајсије сматра да је Слово Божје = Христос истински
оваплоћена Богонаука. Он то поткрепљује и кованицом ''богонаучени''319.
Ово схватање науке јесте јеванђелско. У Јеванђељу Христос Богочовек
каже: ''Моја наука није моја, него онога који ме је послао'' (Јн. 7, 16). У наставку
Логос казује: ''познаће да ли је ова наука од Бога'' (Јн. 7, 17).
Богочовек је Богонаука и самим тим извориште сваке истинске науке. Појам
''богонаучени'' двоструко потврђује схватање Христа, Речи Божје као истински
оваплоћене Богонауке.
Пајсије науку сагледава и у негативном смеру и то излаже у оба своја
животописа. И та два одељка јако су битна у историјском смислу. На крају
животописа цара Уроша Пајсије каже:
''И идуће године 7103–ће, када се догоди објављење светоме, а по истеку
дванаест година, и тада је био велики рат на будимској страни, мислим Јанок, и
те године сажегоше прекрасне и чудотворне мошти светога Саве Српскога.
Неки бег по ђаволском научењу, који од искони мрзи добро, и дође ка сердару
Синан паши, Арбанас беше ту дошао да зимује у Београду, и буну подиже и
лаже и говори: >>Верују Турци светоме Сави и крсте се.<< И посла сердар улаке,
и дођоше изненада у манастир Милешеву, а нико није за ово знао, и узеше свету
раку са моштима и однесоше у Београд чудотворне и прекрасне мошти и
сажегоше их, ох мени грешноме, на Пољу Врачареву месеца априла 27. дан на
светога Симеона сродника Господња и свештеномученика. Тада је било неко
знамење, бура ветра и градно камење, тако да су се чудили многи, и једва су
побегли у своје домове. Постаде светитељ и преподобан, и још у животу
жељаше да прими мученички живот и не лиши га Господ, и венцем мученичким
увеза се. И потом бише велики ратови и нереди и до данас.''320
И у синаксарском житију светога Симона, патријарх Пајсије двоструко
потврђује осликавање негативног смера науке.
''И опет, од почетка ђаво мрзећи добро, допуштењем Божијим изли чашу
злобе на сву Српску земљу.'' – ''Године 1584/1585 (7093) походи цар Мехмед са
великом силом на Босну и узе на веру четири града и пређе Драву реку и Нуру
и отуд посрамљени вратише се, победи их Зриновић. И цар побеже у Цариград
и војске мноштво изгибе, такво мноштво да се у писање не може сместити. А
преостала војска се са сераскером Синан – пашом у Београд на Сави реци и
Дунаву зимовати по квартирима.
Године 1585/1586 (7094) неког бега научи ђаво и клевету донесе сераскеру
говорећи: 'Верују Турци светом Сави, крсте се.' Ох, мени грешном! Одмах
посла сераскер и донесоше светог Саве мошти и сажеже их у Београду на
Врачару месеца априла 27. дана, на Светог Симеона Свештеномученика и
319
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сродника Господња. И тада беше бура ветровита и градно камење, тако да нико
није могао утећи. И те ноћи упали се кула унутар града где су били оружје и
окови, и огњем изгореше, једва нешто могоше одбранити.
По овоме, тих времена и година, рат велики беше, пљачкања и пустошења
места и градова и села и манастира. И многе земље опустошише и порушише. И
што имам говорити о овоме? Јер ако не поштеде благи Бог свети град
Јерусалим, који свим благим беше винован од почетка, већ га даде Персима и
Сараценима грехова ради наших, што би било чудно да и нас не поштеде. Ипак,
ако и беху многа пустошења и паљевине, но Божјом благонаклоношћу и до
данас сабирају се иноци, велико славље испуњавајући у славу Бога и пречисте
његове матере и светих српских просветитеља и свих светих, што од века Богу
угодише. Амин.''321
Кроз ове наводе видимо узроке и разлоге због којих је потиснута Богонаука
и зашто је измештена свака истинска наука. Пре свега, ђаволским научењем
измештена је свака истинска наука, а извориште сваке истинске науке јесте
Богонаука. Наравно све се, по Пајсију, дешава ''допуштењем Божијим''. Али
када узмемо у обзир да је, рецимо, технички развој у доба деспота Стефана
Лазаревића био 150 година испред западног света и да је у то доба чувени
научник Лазар Хиландарац правио прве зупчасте механизме и да је модел
хелиоцентризма постојао код Срба 100 година пре него у Европи, онда видимо
јасно да је Божјим допуштењем свако наукотворство Богонауке било
измештено ђаволским научењем и да је негативни смер научности као ђаволски
наук преузео све смернице пустошења, ништења, заборавотвора и краткоумља,
подстичући свако незнање. Али, ''Божјом благонаклоношћу'' жар богонауке
тињао је и кроз људе као што је патријарх Пајсије и с времена на време био
саопштаван и народу и свету.
С поља науке прелазимо на поље мудрости и философског сагледавања
Пајсијевог. Одређени репертоар мудроликости изражен на језички начин из
дела Патријарховог, изгледа овако: ''Ипостасном мудрошћу и силом''322,
''Примивши, мудри, талант''323, ''оче богомудри''324, ''богомудрог оца учењу''325,
''Урошу свемудри''326, ''Премудри, достојан био јеси''327, ''Урошу свемудри''328,
''Умудри те вишња сила''329.
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Из ових редова ми сагледавамо Пајсијев нацрт Мудрости и његово
философско сазерцање. Ипостасна мудрост јесте сам Христос Богочовек
Оваплоћени. Он је, по Патријарху, почетак сваког философског разматрања и
његова пуноћа. Христос је та Богомудрост, Премудрост и Свемудрост, Он је та
Вишња Сила која умудрује. Богочовек је сама философија по Богу у
светоназору Пајсијевом.
На самом почетку Житија Урошевог Пајсије каже:
''Добро сачувајте и испитајмо списе и спољашњих мудраца, да ли ћемо и од
њих што потребно наћи и што год души корисно добити као плод.''330
И сам појам ''мудраци'' Пајсије преузима од Христових речи: ''Зато, ево, ја ћу
вам послати пророке и мудраце и књижевнике; ви ћете једне побити и распети,
а друге шибати по синагогама својим и гонити од града до града'' (Мат. 23, 34).
Зато је и за Пајсија ''мудрац'' философ и учитељ.
Варирајући овај почетак из Дамаскиновог Источника знања331,он мења
појам ''нехришћанских'' у ''спољашњих'' што мало савременизује читаво
гледиште. ''Мудрац'' је одређени интелектуалац и писац. Он нам овим ставом
отвара један истрживачки поглед и поступак. Треба истрживати, проучавати и
читати Свете Оце, теоретичаре и интелектуалце и проанализирати у сваком
њиховом делу нешто корисно и нешто од Истине. То је метод (духовни начин)
патријарха Пајсија. А тај метод ствара нове хоризонте у научном истраживању.
Све проучити и истражити, ако је то Богомдано могуће, ако не онда истражити
и проучити онолико колико нам је Богоданим могућностима дато.
Остаје нам само и још једна теолошка епизода из дела Пајсијевог. У
посланици Урбану Осмом Пајсије каже: ''И нама писмо пошаљите ако су шта
саборовали свети оци источни и западни.''332 Овим исказом патријарх Пајсије је
међу првима извршио неопатристичку синтезу пре свих каснијих и савремених
неопатризама. У времену када светоотачка епоха је већ одавно нестала.
Одступништво Рима и пад Цариграда историјски казују да патролошку епоху
смењује једна нова словоучитељска епоха, али дух Отаца вечито пребива у
склопу Православне Цркве. То је неопатристичка синтеза патријарха Пајсија.
Патријарх Пајсије и сам лично припадајући тој словоучитељској
(=догматолошкој) епохи у Православљу извршио је ту патролошку евокацију,
подсећајући на ту епоху од I до XV века, као на епоху врхунца философије,
богословије, науке и уметности.
Словоучитељска епоха, којој је припадао Пајсије, у српском историјском
случају била је ужасно стешњена и осуђена на ''мук'' из књижевно –
философских – богословско – научних дисциплина, али и поред свега начињени
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су неки нови духовни склопови, а неке од њих начинио је и сам богомудро –
свемудри Пајсије.

Гаврило Тројичанин
Гаврило Тројичанин (почетак XVII века – после 1651). Био је монах у
манастиру Света Тројица у месту Врхобрезница код Пљеваља. Највише се
бавио преписивачком делатношћу и био је изванредан редактор стародревних
текстова: службеника и хронографа. Али као писац огледао се и у оригиналном
записивању. Његов метод писања био је записно – посматрачки. Његови записи
највише подсећају на посматрања и сагледавања догађаја.
Зато је његов методолошки запис врло значајан за доба XVII-ог века, јер
указује на јасне слике чињеница у виду забелешке. Свака реч по себи код њега
је чињенички запис и лик доказа.
У овом поглављу ми ћемо се позабавити са неким од његових записа како би
што боље указали на његову записну поруку кроз векове.
Његова философија јесте философија фактика потпуно оптерећена
догађајима и дешавањима времена у коме је живео. Као да га друго ништа није
ни занимало осим онога што се око њега историјски дешавало. То је једна врста
историософије.
Један Гаврилов запис из 1633. године представља једну фактоцентрично –
информациону методологију:
''Поче се писати ова светла и божаствена књига, названа минеј, месеца
априла 37, а сврши се месеца јула 3 при храму свете и живоначалне Тројице,
близу места Пљевља, при митрополиту херцеговском кир Лонгину, при
игуману пак ове обитељи кир Мојсију, његовом заповешћу и настојењем и са
свом братијом од постања у лето 7141, а од рођења Христова 1633. круг сунца
28, а месеца 15, демел. 18, почетка 7, злато 18 код Врохобрезнице. Ако хоћеш
узнати име писца гледај: тројица и једноме дајућа одговор, а ипак двојица, и
још десеторогуба, десетица осморица одговор дајући, ипак тројица у
десеторици, и свима одговор даје један велмуж који од Грка утаји се, у
Словенима пак слави се [= Гаврил] худи и грешни инок о делу пак . . .
никако.''333
При крају овог записа Гаврило пише у једном шифрованом облику правећи
комбинацију бројева чији збир чини његово име. Овде Гаврило показује и своју
даровитост рачунања, јер будући да су се бројеви у његово доба писали
словима, као словни знаци, збир ових бројева сабран у једно чини словним
знаком Гаврилово име.
Гаврило пише у једном ништаскромном облику, што јесте манир писања од
тог доба. Тај монашко – самопоништавајући израз писања који је у себи
333

Стари српски записи и натписи, скупип их и средип Љуб. Стпјанпвиё, коига I, Бепград, щтампанп у
државнпј щтампарији Краљевине Србије, 1902, стр. 326

садржавао ове нишче појмове: недостојан, недоуман, худи, грешни итд. јесте,
не само један начин обраћања, већ и пут познања. Тек када се човек до краја
самопоништи он отвара врата за улазак Господњи и стиче богопознања.
Одређени облик богопознања Гаврило демонстрира и самооткрива у својим
записима из 1650. године:
''Слава богу изволевшем почети и свршити, преблагословеној дјеви
богородици поспешујућа част, амин. У лето од стварања света 7188, индикт 2,
круг сунцу: 18, а месецу 14, темлион 7, епхата 1, а од рођења Христова 1650.
месеца маја 3, при храму свете и јединосуштне Тројице, у месту званом
Врхобрезнице, близу места Пљевља у Херцеговини, у другој години царевања
султана Мехмеда, писах пак овај летопис и много потрудив се збирање од
многих летописаца многогрешни Гаврил инок отечеством пак од Стефан Поља,
које јесте међуречје Таре и Пиве.''334
Овакав начин излагања Гаврило наставља и у следећем запису:
''Слава богу изволевшем почети и свршити и преблагословеној дјеви
богородици поспешујућу част, амин. Списа се од постања у лето 7188, а од
рођења Христова 1650, индикт 2, круг сунцу 18, а месецу 14, темелион 7,
епахта 30. Писа се при храму свете и јединосуштне тројице у месту званој
Врхобрезници, близу места Пљевља у Херцеговини. Гаврил.''335
Ова два писана излагања Гаврила Тројичанина сведоче на самом почетку те
облике богопознања које је Гаврило стекао кроз своја духовна разматрања. Бог
који по свом извољењу све почиње и завршава јесте и Сам Почетак и Крај
свега, па самим тим и почетак и крај сваког познања. Гаврилово познање јесте
славопојно познање и његов запис је оригиналан. Сваки од старих српских
записивача трудио се да на један лично – оригиналан начин започиње свој
текст. У томе ни Гаврило није изузетак са својим богоизволевшим уводом.
Божја извољење јесте почетак и крај. У знању то се појављује већ са појмом
''узнати''. Тако Божје извољење производи и она узнања која су потребна и
битна. То су закључци који се сами собом намећу ономе ко чита Гаврилове
записе.
Још један дужи Гаврилов запис наставља у овом богоспознајном правцу:
''Слава богу који је у тројици изволећи почети и свршити, преблагословеној
дјеви богородици поспештвовати част, амин. – Списа се овај месечник од
стварања света у лето 7188, а од рођ. Христовог 1651, индикт 3, круг сунцу 19,
а месецу 15, темел. 18, злат. 11, епах. 2 сврши се месеца јуна 23, при храму
свете и јединосуштне тројице у месту званом Врхобрезница, близу места
Пљевља у Херцеговини, трудом и настојањем Теофила јеромонаха, сина
Јаковова, а писа многогрешни Гаврил велим. (?) Писа се овај месечник у лето
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треће царства султан – Мухамедова тада управљајући српским престолом
патријарх кир Гаврило, а при митрополиту захумском кир Василију
Јовановићу, наше пак обитељи, овај храм јесте свете и јединосуштне тројице,
игуман Ананније, јеромонах. Молим пак вас, оце свете и братију вазљубљену,
и вољеном дотицању се старцем као оцем, са вршњацима као браћом, с
младима пак као са чедима, погрешења вашим оштроумљем исправљајте, нас
пак о свему усрдно трудивши се благословите, како да и ово улучим некада
речено: благословите, благословени. И сами пак знате, не писа ангел, него ум
мутан и клонуо, и извод беше лош и сметен. На крају пак беда велика и насиље
наваљиваше нашој земљи држим се мишљења да не беше мало озлобљења тада
роду хришћанском него ли древном Израиљу у Египту при Фараону некада
зидаше град тврди Инду и Рамасио Јон.''336
У овом запису Гаврилов знанослов прелази из славопојног облика ''слава
богу'' у богопредану људску раван ''сами пак знате'', обраћајући се духовним
оцима и монашкој браћи. Гаврило хвали њих за њихово оштроумље, а за свој
ум каже да је мутан и клонуо. Опет је на снази та самоунижавајућа,
ништаскромна црта.
Спуштајући знање с божанских висина у људску раван Гаврило Тројичанин
осликава путању кретања самог знања од Бога ка људима. Та ништаскромна
црта још је један корак у том правцу. Да би се како треба примило то божје
знање мора се применити метод монашког самопоништавња што Гаврило
свесрдно чини.
Богопредано знање од Бога према братији манастира ка Гаврилу јесте једна
свеукупна богоспознајна колотечина, једно богоспознајно струјно коло, у коме
сви, на један духовно – повезан начин учествују.
У овом последњем запису који ћемо израсудити и предочити видећемо да је
Гаврило у њему сабио и скупио сва своја богословска, просветитељска и
научна схватања:
''У славу свете и јединосуштне и животвор. . . и неразд. . . тр. . . у част
преподобних и богоносних отаца наших српске земље просветитеља светога
Симеона, новог мироточца, и који је у светих оца нашег Саве, првог
архиепископа српског; у познање пак вере хришћанске и у научење правде и
добродетељи богодухновених; и у настављење хришћана на путу спасења, и у
снабдење тих у живот вечни, дакле пак у буђењу монашког чина и дакле
свештеника ка овом делу, који списују свете и душекорисне књиге, најпре у
овом садашњем многострадалном времену озлобљења много египатског,
усрђем оца нашег кир Мојсија, јеромонаха, игумана обитељи свето – тројичке,
и са светима и ревносно превазилазећих отаца и братије бивајуће тада приђе
пак у конац дело ово, наречена књига овај шестодневник Јована Екзарха и
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Козме Иникополова, месеца марта 21 у велику среду, у години од саздања
света 7187, а од оваплоћења слова божјег 1649, у Цариграду пак тада владаше
агаренски начелник Мехмед, још млад бивајући, као некада седмолетно
говорећи, прва година царства имаше тада, рат пак имаше са Венецијом.
Венецијанци, пак плењаху старне и разараху град његов тврди и снажни, и тако
плењаше и ови Агарена мачем закални, ови у плен одвођени, оставише пак
Агарени велику беду твораху својим поданицима, данак узимаше на сваки дан,
и ови од хришћана свезани, други бијени, други пак ударани, други пак бежаше
у туђе земље остављаше дом и села. Уви! тужан призор видети! оста земља
добрих пуста људи пак и стоке и плодова земљаских. У истину многи тада
живи славише мртве такве беде немогући трпети, ако да избави их сада
свеблаги господ наш Исус Христос молитвама светих својих.
Труди пак се о овој књизи многогрешни инок Гаврил, који исписа у више
реченој обитељи на реченој Врхобрезници, близу места Пљевља у
Херцеговини, и сама ова обрењена обитељ и тих инока сажитељ.''337
Овај последњи навод открива нам у потпуности Гаврилово схватање
просветитељства, науке и богословља.
Као прво, Гаврило је заступник светосавског и светосимеоновског
просветитељства што се очигледно види у почетку овог записа. То значи
сажимање свих просветитељских тековина од Саве, па до Гавриловог времена.
У учењу, у подизања знања народу на што виши степен. Наравно оно учење и
знање које подиже до Бога, а од Бога оно и произилази.
То нас надовезује на следећи Гварилов склоп: ''у познање пак вере
хришћанске и у научење правде и добродетељи богодухновених''. Овај склоп
нам открива читаву философију познања, науке и вере Гаврила Тројичанина.
Треба доћи у познање Вере хришћанске. А шта је она по апостолској
дефиницији? Она је потврда ствари невидљивих. Богопотврдни акт! Треба доћи
до познања тог богопотврдног акта који је сама вера хришћанска. А ту се одмах
надовезује научење правде и врлине. А какве су оне? Богодухновене! Самим
тим и то научење је богодухновено. По Гаврилу наука је богонадахнута ствар.
Такође треба доћи до познања богонадахнуте Науке. Што употпуњује
историјску слику светосавске просвете.
Гаврилова богословска схватања су непосредна и јасна. У свом одступању
од стандардног мерења времена, чак и у односу на себе самог, он мери време
од ''оваплоћења слова божјег'', а када призива избављење он га види само кроз
свеблагог Господа Исуса Христа и молитве светих Њему. Што испољава једну
Гаврилову исихастичку црту. Та логоцентрична богословска мисао открива
како то Гаврило схвата богословље у тим, за нас, претешким временима. У тим
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и таквим ништатворним временима један инок демонстрира, кроз своје писање,
узвишена богосазерцања.
А каква су та времена заиста била приказао је Гаврило као сведочанство при
крају овог записа. Било је то време ''разарања'', ''плењења'', ''заклања мачем'',
''одвођења'', ''беде'', ''данка'', ''свезања'', ''бијења'', ''ударања'', ''бежања'' и ''дома
остављања''. И у таквим приликама и околностима један врхобрезнички инок
промишљао је о знању, просвети, науци, вери и богословљу.

Дамаскин Хиландарац
Дамаскин Хиландарац (почетак XVII века – пре 1671). Био је духовник
манастира Хиландара. Због свог преписивачког и уређивачког рада био је
оптужен од стране Грка за јерес. Живот му је висио о концу. Наравно, да о
јереси није било ни говора, јер се радило о коришћењу руских штампаних
књига, што је протумачено као ''јеретичко'' од стране Грка. Због тога је доспео у
турску тамницу. По многим стручњацима он је увео нови тип
епистолографског писања. То новоуобличење у писању Епистоле на Спасовим
Водама јесте и тај да је сам запис и Посланица и Писмо истовремено, а самим
тим она се појављује као један новостваралачки облик. Епистола је упућена
Михаилу, митрополиту кратовском који је такође био писац из XVII-ог века.
Будући да је Михаило био ученик патријарха Пајсија338, можемо направити
једну историјску везу између ова три писца. Михаило је као ученик патријарха
Пајсија, а с друге стране као духовни сарадник Дамаскина Хиландарца имао
одређену духовну размену са оба ова писца. И будући да је ова неоепистола
посвећена Михаилу и да је он био једна врста надахнућа и подстицаја
Дамаскину, онда се тиме појављује и духовни мост, преко Михаила, између
Пајсија и Дамаскина. Тај духовни мост говори о непрекинутом току писања и
стварања. Старокњижевна философија кроз историјске преображаје доводи до
неофилософских склопова. А томе је винован сам Дамаскин Хиландарац. Зато
ћемо скренути свој духовни поглед баш према овој Посланици:
''У смерности високом, у беседи слатком, у разуму тешко доступном, у
погледу веселом, чистом по телу, најчистијем по души, блаженом и врлином у
високим видовима украшеном, милошћу божјом свесветјешем митрополиту
бившем кратовском, господину и владици, кир Михаилу, да се у господу
радује, часном ти светитељу многолетна времена мирно и красно у Христу
Исусу, господу нашем, овде и у будућем веку, амин.
У Св. Гори Атонској, у скиту хиландарском званом Спасова Вода, смерно
метанисање с љубављу и духовним поздравом часном твом лику и светињи
твојој, скупивши руке и колена приклонивши, поклољење творимо до лица
земље, али ако и грешни јесмо да имамо твоје помињање увек у свештеном
служењу нашем, да ми здраствујеш у обојем, у многом весељу и благ у
савршеној љубави. После овога ако имаш жељу знати о нашој грешности, бог
хоће и молитвама оне која га је родила, налазимо се још међу живима,
проводећи бедни и маловерни и плачевни овај живот, док не вратимо последњи
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дуг искушења и напасти и хуљења за знамења часног крста сваког дана
непрестано, као што и сам добро знаш, а увек воља господња да је.
Дође к нама твоје часно рукописаније месеца августа 18 дан. Отворивши и
прочитавши, љубав и жељу твоју духовну к нама, дуготрајну, није да нисмо
знали. Такође и путовање твоје с браћом и у царски град долазак, и улажење
унутра, и од пресветлог кнеза и великог цара обдаривање тебе и указана
милост, тихост и кротост и богомољство и безмерну његову милост који има
према странима, нарочито према нама сагласним и народу нашем српском. Од
часног твога писанија подробно смо сазнали о свему овом и веома се
обрадовали.''339
Прво што нам пада у очи јесте начин на који је ова епистола писана. Она као
да добија карактер места на коме је писана: Спасова Вода. Запис је заиста као
вода, течан. Речи прелазе из једних у друге, преливају се.
Сам почетак: ''у смерности високом'' делује као противречност, али када
завиримо у значења самих речи видећемо да није баш тако. Апостол Павле
каже: у мери раста висине Христове (Еф. 4, 13). А реч: скромно има у себи
српскословенско: кроме која значи: поврх, по Врху. Значи да права истинска
Висина је скромност и смерност.
Друга синтагма: ''у разуму тешко доступном'', јесте један реченични склоп
који се окреће природи разума. Разума као личноумља. По Дамаскину разум
као личноум има своја степеновања. За Дамаскина Михаилов разум = личноум
је тешко доступан, баш зато што је постигао висину смерности. Јер у речи: р –
аз – ум, стоји симбол: Аз који у српскословенском означава појам: Ја који јесте
синоним за Личност. Михаилов личноум је постигао смерновисје.
Дамаскин кроз ову Посланицу прави један гносеолошки (знанословни)
продор. Он је преобразио речи патријарха Пајсија: ''И ово уметнух овде на
сазнање свакоме ко жели''. Он је то преобразио на овај начин: ''ако имаш жељу
знати'' – ''тако бог хоће''. Знање произилази из боговоље. То Дамаскин
двоструко потврђује: ''сам добро знаш, а увек воља господња да је''. У
одређеном повратном облику знање се испуњава у вољи Господњој.
Негде када би направили одређени конструкт из делова патријарха Пајсија
имали бисмо ово што се добило код Дамаскина у преображајном облику по
питању знанослова. Добили смо неко боговољзнање. То Дамаскиново
Боговољзнање открива једну безмолвничку тајну, а то је тајна безрезервног
препуштања Божјој вољи. То и такво препуштање Божјој вољи доноси знање.
Боговољзнање.
То Боговољзнање код Дамаскина је изнедрило и једну апофатичку
гносеологију. Када он каже: ''није да нисмо знали''. Та двострука одречност
доноси са собом потврдноспознајност.
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Да је Дамаскин заиста прави духовник, тихословац који је ушао дубоко у
познање тихословне науке показали су и они делови Посланице који кажу:
''милост, тихост и кротост и богомољство''.
Богомољство мора бити главна црта тихословца = исихасте. И то је Исусова
молитва: Господе Исусе Христе, помилуј ме. Такав сличан молитвени облик
користи на почетку списа Дамаскин: ''у Исусу Христу, господу нашем''. Милост
која је другоименовање Божје благодати, а самим тим и енергије Божје. Тихост
је оно стање у које човек улази кроз богомолитвено енергирање. Ту Бог
обитава, по исихазму. И кротост је друго име за незлобивост, а оно је
последица свих ових претходних корака.
Тихослов се крунише већ поменутом синтагмом: ''а увек воља господња да
је.'' За Дамаскина воља Господња је датост и сведатост и тиме, већ само по
себи, оно што је датост то је и потврда. То је једна свеопшта датост и тиме се
спознаје једно тихословно сагледавање. Препуштен Божјој вољи, а преко
Боговољзнања долази до тога да се све сагледава у вољи Господњој, да је у
свему воља Господња и да се она у свему види.
Посветићемо се и једном запису који је Дамаскин оставио за собом:
''Ова књига писа се у лето 7808 и 41. Простите, оци, бога ради читајуће и
преписијуће, како много се трудисмо и набедисмо преписујући ову књигу:
узимах од неког брата тетраче, те писах, а он писаше од извода; када узех од
њега извод да последујем, обретох једно изостваљено, а друго наопако писано,
а много бедисмо се докле истргнусмо и исправисмо, колико могасмо, ипак ако
и слабо је писано, али ми трудисмо се колико могасмо, зашто се не изобратише
у то време ова књига у наш језик. Ипак хотећи преписати, да се разуме, ако
можете исправљати руске речи на свој језик добро и благо, ако ли не можете, а
он да пише, као обрнуто у изводу. Дамаскин индррллееввер (растодер).''340
У овом запису већ се најављује проблем који ће настати по питању превода
и уређивања руских књига. Овај запис је, може се рећи, строго информативан и
нема неких посебних духовних осврта.
Овим негде завршавамо поглавље о Дамаскину Хиландарцу, ономе који је
створио философију боговољзнања и извршио одређене гносеолошке продоре,
бога ради.

340

Стари српски записи и натписи, скупип их и средип Љуб. Стпјанпвиё, коига I, Бепград, щтампанп у
државнпј щтампарији Краљевине Србије, 1902, стр. 325

Гаврило Тадић

Гаврило Тадић (прва половина XVII века – после 1661). Пореклом из
Сарајева, оставио, као ходочасник, запис Поклоњење, један таксидограф
(путопис) о посети Светој Земљи. Тако да је тај таксидограф постао и
истовремено салемограф (јерусалимопис), описа Светог Града. Будући да се
Гаврило потрудио да опише сваки Божји траг који је оваплоћени Господ
оставио на Светој Земљи, његов запис можемо назвати и Христограф
(Господопис) или Теантропограф (Богочовекопис). Он је свој Поклоник
украсио и илустрацијама грађевина самог Јерусалима. Тим је направио
одређени ликовни искорак у погледу тематике. Он се усредсредио на
грађевине, предмете. Некако је мало почео да посветовњује ликовну уметност у
српској култури.
Свој запис је написао 1661. године. Његов запис је згуснут до невероватних
размера и у својој згуснутости претпостваља Богочовека Христа. На самом
почетку Гаврило формулише неку врсту прогласа:
''Чујте сви, православни хришћани, мужеви и жене, одрасли и мали, ово
писање говори о Светој земљи, куда је ходио Господ наш Исус Христос и
пресвета мати његова, пресвета Богородица, и сви свети апостоли и пророци. И
сва Света земља је свим земљама корен и глава. Овај свети град Јерусалим, што
говори и свето Јеванђеље јесте град цара великог. Није само Јерусалим, него и
сва земља куда је ходио Христос, земља пророштва, о чему се говори у
Библији. Стога говори Господ из уста пророчких: 'Земља обећана, из које теку
мед и млеко.' Овде долазе сви народи и вере са свих страна света. И сви народи
долазе и поклањају се са вером и љубављу, не само хришћани, него и Јермени и
Агарени и Јевреји.''341
Из овог навода видимо колика је згуснутост Гавриловог текста и колико је
невероватно сажимање записа. Зато ћемо се и усредсредити на одређене
христографске резове Гавриловог Поклоњења не би ли кроз њих и преко њих
изобразили језгровитост Гаврилове мисаоности.
''Овде у светом граду Јерусалиму наш Исус Христос пострада и претрпе,
чашу спасења прима за све људе своје и ослободи нас од прадедовске клетве,
који као правда дође и сунце правде засија. Овде се и распе Господ.''342;
''Одатле има до Часног Гроба 40 стопа. И још има близу тога други мермер,
округао, а на средини шупаљ. Ту су сковали клинце којима су распели Господа
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Исуса Христа.''343; ''Божји Гроб је у дужину десет педи, а у ширину четири. И
около Гроба су тахте од мермера, красне, прилепљене за дувар. И над Гробом
је насликано како су положили Христа у Гробу и Васкрсење.''344
''Разуми, како изиђеш на Свету Голготу и идеш на исток седам стопа, наћи
ћеш место где су распели Господа Бога и Спаса нашег Исуса Христа.''345
''И ту је била глава Адамова и гроб његов, како говоре јеврејски учитељи.
Они га проклеше. Ту је и гроб његов. И на том месту распет је Господ наш
Исус Христос.''346; ''Ту поставише Часни Крст Христов на мртваца и устаде тај
мртви. И тако познаше који је Крст Господа Исуса Христа.''347
''Близу Јерихона је планина Велики Четрдесетица, где је Христос постио
четрдесетницу као човек четрдесет дана. И долажаше му ђаво и искушаваше га.
И има пећина много високо. И под планином су воде горке. Биле су пре горке,
и како дође пророк Јелисеј, претвори их у слатку.''348; ''Из манастира на исток
две миље јесте река Јордан. Ту се крсти Господ наш Исус Христос из руку
Јованових. И ту виде Јован Свети Дух.''349
''И мало напред је Таворска гора, на којој се преобрази Владика наш Исус
Христос.''350
''Ту се родио телом Господ наш син Исус Христос, од Превете Деве
Богородице.''351
''Под Великом црквом је пећина велика и красна, у којој се родио телом цар
и Господ наш Исус Христос.''352; ''И у прво време од тог дрвета начини Часни
Крст на коме су распели Господа Исуса Христа.''353; ''И по завршетку свете
службе изнесу Часно дрво на коме су распели Господа нашег Исуса Христа.''354;
''И ту прими патријарх Часно дрво и стоји према истоку и говори велика
јектенија. Затим се окрене ка западу, према Силаску Христом.''355
И ове христографије Гаврила Тадића сагледавамо у склопу његове
христоцентричне мисаоности. Ту христоцентричну мисао Гаврило даје у
једном спознајном виду. Прерађујући одређене делове из Јеванђеља Гаврило
каже: ''И ту је црква Светог апостола Петра. То је земља о којој свето Јеванђеље
говори: 'У оно време дође Исус у земље Филипове Кесарије и говораше
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ученицима својим: Кога ме називају људи, будући да сам син човечији? И рече
Петар: 'Ја те знам као Христа, сина Бога живог, као и све речи његове.' ''356
И у наводу о проналаску Крста говори се да ''спознаше који је Крст Господа
Исуса Христа'', тако да и кроз овај христограф Гаврило износи свој спознајни
модел. Његов спознајни модел је христографски, такође и његова читава
методологија је христографска. Тако да је оса Гаврилове спознајне кружнице
јесте Богочовек Слово = ''син Бога живог''. Тај Богосиновски Логос познања
Гаврило саопштава на један таксидографски начин. У том таксидографском
облику крије се откривајуће Богопознање.
У поднаслову Сказање о цркви Светога Јована Претече Гавриловог
Поклоњења, он излаже кроз свој таксидографски метод, и једно
пнеуматолошко учење и једну пнеуматолошку повест.
''Под Светом Голготом има црква Светог Јована Претече. Припада
православним хришћанима. И иза Свете трпезе види се где је раседен камен где
је била глава Адамова. Ту гори 15 кандила. И споља од врата до Силаска
Христовог има 12 стопа, што смо и раније испричали. И црква је велика у
дужину 285 стопа, а у ширину 160. Кандила православних хришћана је укупно
385, а неугасивих кандила хришћанских, 48.
Благодаћу Христовом испричасмо колико је поклоњења унутар свете
Велике цркве. И пођосмо напоље из Светих врата, којима смо и ушли унутра. И
налево од врата имају три стуба од мермера. Из средњег стуба у право време
изиђе Свети Дух, и расцепљен је и види се све до данас. И ово чудо показа
Господ Бог да сваки човек види и благодари Бога.''357
Овај пнеуматолошки наук Гаврило наставља да излаже у следећем поглављу
Сказање о чуду Светога Духа:
''Говоре да у оно време Јермени дадоше мито неверним Агаренима, јер није
било Васкрсење наше заједно са њима, него наше при недељу дана. Зато су
били затворили Велику цркву и нису пустили патријарха да се православним
хришћанима чине празник Светог Васкрсења, како су имали обичај. Онда
патријарх стајаше испред цркве са народом у Свету и Велику суботу. А пред
вече би велика жалост међу свим православним. И са патријархом држаху
свеће у рукама, молећи Бога свим срцем. Патријарх изиђе ка престолу Свете
Јелене близу једног стуба од мермера, молећи се плачем свемилостивог Бога
говорећи: 'О човекољупче, Господе Боже мој, видиш ли беду слугу својих?' У
тај час распуче стуб код врата и изиђе Свети Дух. И потрча патријарх са
весељем и ужеже свеће што их држаше у рукама. И ужегоше сви људи из руку
патријархових. И како видеше ово чудо, Агарени отворише врата Велике цркве
и уђе патријарх са свим људима и служаше празник Светог Васкрсења како
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имаху обичај. И испред Светих врата налази се клинци које је неки човек побио
у земљу још у оно време. И исписано је на једном камену арапским језиком:
'Ово чудо да се зна како је било.' ''358
Кроз ова два навода таксидографским начином Гаврило Тадић је изградио
својеврсно пнеуматолошко учење. Једну одређену пнеуматографију =
светодухопис. Он је описао Силазак Духа Светог у виду Огња који пали свеће у
Јерусалиму када се слави Васкрсење Господње. Кроз ту повест како је Огањ
Духа Светог расцепио стуб на уласку у цркву, Гаврило Тадић је указао на силу
Духа Светог Божјег, на благодат Божја која се излива на сав људски род, а која
је чувана у крилу Православне Цркве. Да био ово и исприповедао Гаврило
пише да је то учинио ''Благодаћу Христовом'', што значи да без Благодати не би
могао исповедати о Благодати Светога Духа, нити би могао изобразити своју
пнеуматографију.
Ова пнеуматографија се делимично наставља у поглављу Сказање о Светом
Духу.
''Како излази Свети Дух на Божјем Гробу? У Свету и Велику суботу су сви
народи унутра, у цркви, и хаџије из сваке земље, и свих вера, и Агарени, једино
Јевреји не долазе. И дође патријарх на Часни Гроб, и угаси сва кандила над
Светим Гробом, и над светим каменом, и затвори врата од Божјег Гроба и
Врата велике саборне цркве. . .
И идући на исток 25 стопа, има мермер, шупаљ на средини. То је Пупак
земље, на средини цркве и на средини света. И над њим виси хоро, велико и
красно, од бронзе. Усред њега има друго мало хоро. И на великом има 64
свећњака, и шеснаест кандила и десет икона. А на малом има 32 свећњака, осам
кандила и шест икона. И над њима је шатор велики, а над њим труло велико,
које је покривено цементом, и има осам пенџера, и 16 сводова и 48 стубова од
мермера.
И пошавши од Пупка и идући на исток 26 стопа, изићи ћеш на један скалун.
И идући још 18 стопа, изићи ћеш на други скалун. И онде су престоли четири
патријарха.''359
Са овим наводом некако Гаврило даје печат овом пнеутолошком излагању.
Када погледамо на Гаврилово дело, на први погледа Поклоњење делује као
неко пуко набрајање неких података о граду Јерусалиму и Светој Земљи. Али
када се мало боље удубимо у текст видимо да је то запис о стопама Господњим,
о Божјим корацима по једном делу планете, због ког је тај део и назван Света
Земља. Она је Света зато што је по њој Бог ходио. И то је један Богопотврдни

358
359

Истп
Истп. 133

земљопис и то је та христографска философија Гаврила Тадића, то је та
Господописна мудрост на којој Гаврило кроз свој таксидограф инсистира.
У овом претходном наводу Гаврило у два наврата користи појам ''Пупак'',
као Пупак света. Тај Пупак јесте место где је сахрањен Господ, Гроб Божји.
Наравно, да Гаврило не мисли у неком буквалном, физичком смислу, већ у
духовном. Наравно да је ''пупак'' = чвор живота читаве творевине, а то мора
бити место где се догодило Васкрсење. Бар за православне хришћане то јесте.
Наравно да је центар света свако место где је корачала Божја стопа. Јер центар
свемира није унутар свемира. Центар свемира је ван њега, јер свемир је
Теоцентрична творевина. Он прати свој Центар. А тај Центар јесте Бог. Зато је
оно место на коме се Творац оваплотио, Његовим самим присуством Центар,
Пупак овог света. Зато ћемо то исто изложити и у следећим редовима који
говоре о Пупку тј. Гробу Господњем: ''Овде се положи у Гроб и васкрсну, и
показа се светим ученицима својим и апостолима и васнесе се на небеса.''360
''Затим црква велика и красна, коју сагради света Јелена, мати цара
Константина, на месту где је Часни Гроб и Голгота.''361
''А од двора Давидовог према истоку, колико би вргао из лука стрелу, јесте
Велика црква Часног Гроба Господњег, красна је и веома прекрасна.'' 362; ''То је
труло над Часним Гробом Господњим и на врху је откривено.''363; ''Одатле до
Божјег Гроба је 66 стопа.''364
''Насред великог трула на земљи је мало труло, веома прекрасно, и у њему
унутра Часни и живоносни Гроб Господњи.''365
''И како изађеш из Часног Гроба и идеш на исток 33 стопе, налази се Света
трпеза. Ту стоји патријарх када дели Свети Дух.''366
''И наоколо има осам стубова и пет сводова. Над њима стоји велики олтар
Велике цркве. И над њима је насликано златом Васкрсење Христово и Силазак
Светога Духа. Саборна црква је у дужину 118 стопа, а у ширину 45. Има
четворо врата. Једна иду на Свету Гологоту, друга на Силазак Христов, трећа
на Часни Гроб, четврта у цркву Пресвете Богородице.''367
''Према истоку од Божјег Гроба, унутра у Јерусалиму, пошавши пола миље,
јесте црква Светиње над светињама, где је боравила Пресвета Богородица 12
година, чувана од анђела Божијег. Овде су заклали пророка Захарију и онде је
Симеон примио Христа за руку. Онде је био ћивот пророчни, а жезао Аронов, и
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таблице и све што даде Бог Мојсеју, што је пророчанство ради матере
Божије.''368
И сам наслов Гавриловог записа у целини се назива Поклоњење Часном
Гробу Божијем и светим местима у светом граду Јерусалиму, што јасно
нагалашава зашто је, на духовни начин, Гроб Господњи Центар овога света. Јер
је у њему васкрсао Бог. И то јесте суштина христографске (господописне)
философије = мудрости Гаврилове. Та његова Божја геодезија и Божја
географија имају у себи фактографско (чињеничко) излагање. То су чињенице
Божјих корака, то је земљопис Божанских стопа, то је геометрија Божјег
кретања по земљи. Он је све записе поткрепљивао илустрацијама
архитектонике Јерусалима. Његов запис је једна практична наука, један научни
извештај о кретању Божјем у људском обличју. Он је овај путопис писао
некако унутарсадржајно, из самог Јерусалима и у томе се као путописац доста
разликује од Арсенија III Чарнојевића и Јеротеја Рачанина. Док они описују
свој пут до Јерусалима, кроз Њега и назад, Гаврило описује сам Јерусалим као
Град којим је Бог ходио. Слично Гаврилу пише Христофор Жефаровић.
Ту се негде и крије философска поука записа Гавриловог. То што је својим
записом покушао да премерава делиће корака и стопа Мудрости и Слова
Божјег – Христа. Ова христографска философија изложена је на један крајње
научно – фактографски начин и постављена је у један такав научно –
фактографски облик са прегршт података и информација о Јерусалиму као
Божјем Граду кроз чије улице и куће је корачао сам Бог. А ту је и философија
Гроба Господњег, духовног Центра света. Јер Центар света је изван овог света,
али тај Центар се оваплотио у овом свету и васкрсао у Свом Гробу и тиме од
тог истог Гроба је начинио духовни Центар Васионе.
Гаврило Тадић је као стваралац свакако јединствена личност у српској
култури. Украшавајући своје Поклоњење архитектонским илустрацијама
Јерусалима увео је одређене новине у српско сликарство, а његов запис је
постао књига слојева Мудрости до које се мора доћи тек после детаљног
проучавања текста. Остављајући неизбрисив траг у српском мудрописачком
стваралаштву Гаврило Тадић нас је подсетио на долазак Вечности у границе
простора и времена, а његов запис пратећи ту Вечност и сам постаје вечносан и
непролазан.
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Самуило Бакачић

Самуило Бакачић (прва половина XVII века – после 1687). Хиландарац.
Хиландарски даскал (учитељ). Периода записа које је оставио за собом јесте од
1669. до 1691. године. Магловито је и његово национално порекло. Званично се
узима да је Украјинац, у неким мањим интелектуалним круговима сматра се да
је припадник етничке групе Русина. Што се тиче културолошке усмерености
она је изразито србоцентрична што ће се и видети из његових записа. Он је
више познат као преводилац и преписивач значајних књига због чега је његов
значај у српској култури незаобилазан.
Први запис негде се, неко би на први поглед рекао, дотиче Самуиловог
националног порекла. А може бити да је сасвим друга ствар по среди. Друга
ствар је та да се овај запис тиче Самуиловог занимања.
''Красна и веома душекорисна књига, названа ТИСАВРОС, она јесте
скровиште, које списа у иноцима Дамаскин инођакон Студит Солуњанин,
грчки, преведе пак на језик словенски у јеромонаха Самуила Бакачича, Русињ,
у Светој Гори Атонској у скиту Свете и праведне Ане, у години од проповеди
Христове 1691. и месеца августа 4 дан. У тој години се крај сатвори.''369
И у овом запису у коме смо се понадали да ћемо поуздано сазнати
национално порекло Самуила Бакачића отворило се само још једно поље
нагађања. Више изгледа да је он говорио о преводилачкој делатности.
Такође, и следећи записи више говоре о пореклу књига које је Самуило
добио да преведе:
''Чудеса пресвете владичице наше богородице и присно дјеве Марије мала
нек од различитих учитеља изабарана и од Самуила јеромонах од Русије у
Свету Гору на Словенски језик од Грчког преведена у години постања 7193
месеца октобра, 15.''370
''Од преславних чудеса преславне пресвете и пречисте владичице наше
богородице и присно дјеве Марије мала нека написана, која седаше се у свету у
једно Агипије Философ, родом Кипранин. Потом преведене бише од језика
Грчког на Словенски Самуилом Даскалом, придошавши њему од Руске земље
овде у Свету Гору.''371
Поред порекла списа и нагалашавања своје делатности Самуило изграђује и
једну своју брзопотезну мариологију, али и једно своје праобразно подсећање
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на Агрипија Философа што запису даје једну занимљиву философску повест и
димензију.
Ипак, најдуховнији и најфилософскији запис даскал – Самуилов јесте
истовремено и најсрбоцентричнији:
''Месија истинити Исус Христос син божји од почетка света пре свих векова
људима од бога обећани и од људи чекани и у последња времена спасења ради
човечанског у свет послани, а од недостојног јеромонаха Јоаникија
Галиотовског архимандрита Черниговског Жидови неверних различита
знамења образована пак и најчаснији о месији истинитом написани, и у Христу
сину божјем испуњени руским показани језиком од јеромонаха пак Самуила
Бакачића на језик српски од рускога у Светој Атонској Гори преведено у
години спасења 1664.''372
Овај запис у много чему је нов, одудара од стандардних записа овог типа Он
Христа = Сина Божјег сагледава кроз месијански ток. Не користи уобичајену
формулу: Господ Бог и Спас наш Исус Христос, него Месија наглашавајући ти
сотеролошку страну Христову.
Самуило Бакачић, даскал и преводилац, српски Хиландарац, поред огромног
рада: преводилачког и преписивачког, за собом је оставио неколико
упечатљивих записа који на један самосвојан начин надопуњују мисаони ток
српског духовног стваралаштва.
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Арсеније III Чарнојевић

Арсеније III Чарнојевић (1633 – 1706). Патријарх пећки и митрополит
карловачки. Велики вођа Велике Сеобе из 1690. године. Један од вођа српске
буне у периоду 1680/90. године. Због краха буне морало се поћи у Сеобу и он је
повео ту Сеобу. Зато је преломна личност у српској историји. Поред свих ових
великих дела патријарх Арсеније III се итекако огледао у списатељској
делатности. У писмима, записима, посланицама и у свом делимично сачуваном
Дневнику он се огледао као писац и учитељ.
Патријарх Арсеније III припада покрету ''новотвораца'', да искористимо
један појам од Зографа Лонгина. Тај покрет јесте скуп писаца који се јавља у
XVII веку. Тај новостваралачки покрет је описао и академик Димитрије
Богдановић у својој Историји старе српске књижевности. По питању ове
новостваралачке школе суд академика Богдановића је крајње прецизан и
изразито детаљан:
''Око Велике сеобе, са коначним и дубоким уласком српског народа у
простор средњоевропске културе, у битно измењеним историјским условима,
почиње нова епоха, историја барокне књижевности, која остаје ван оквира ове
књиге са свим својим праоблицима и прелазним облицима од старог ка бароку
па и са таквим ауторима какви су Кипријан и Јеротеј Раначин, Арсеније
Црнојевић, Ђорђе Бранковић и Гаврило Стефановић Венцловић, који живе
средњовековном традицијом, али припадају све више новом добу. Венцловић
полази новим путевима, јер у народном језику тражи поузданије средство
књижевне комуникације, а у новим проповедничким жанровима погодније
облике изражавања једног литерарног виђења новог, другачијег, дубоко
измењеног света. Појава барокне књижевности мора се, свакако, везати за
нешто ранији моменат, за средину XVII века, али се средњовековне традиције,
захаваљујући писарској делатности Рачана и других преписивача одржавају све
до краја тог столећа чак и у областима северно од Саве и Дунава. После
Венцловића се већ ни у ком случају не може говорити о старој српској
књижевности.''373
На ове речи професора Димитрија Богдановића сасвим складно се
надовезују речи професора Ђорђа Сп. Радојичића: ''Подунавска књижевност
добија нове подстреке и њен значај расте, тако да она постаје главна српска
књижевност, на чијем ће се земљишту у другој половини XVIII века рађати
постепено нова српска књижевност.''374
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Појам ''барокно'' Богдановић користи у ширем теоријском контексту.
''Барокно'' он схвата као, да искористимо један појам патријарха Пајсија,
новојављени стваралачки облик. Списку писаца тог новостваралачког покрета
који је изнео у наводу професор Богдановић, а коме припада и патријарх
Арсеније III Чарнојевић можемо додати и Дамаскина Хиландарца са његовим
неоепистоларним приступом. Поменућемо и Атанасија Даскала Србина са
његовим комплексним записом Из летописа српских царева и о војевању цара
турског са цесаром хришћанским и о пустошењу српске земље.
За самог патријарха Арсенија III Чарнојевића одређени историографски
судови кажу да је са својим путопис – дневником припао новој српској
књижевности. Тако да овај новостваралачки покрет и ова новостваралачка
школа, којој је припадао и патријарх Арсеније III Чарнојевић, утире пут, прави
продор неким будућим нараштајима са повољнијим историјским околностима
са стваралаштвом на својој страни.
Сада ћемо се посветити тим новостваралачким облицима патријарха
Арсенија као таквим, као аутономним вредностима и по себи. Пре свега, ми
ћемо се посветити философској и мудрописачкој страни његовог дела, не би ли
из њих успели да издвојимо одређене мудре поуке и поруке.
Ово духовно расуђивање почећемо се писмом патријарховим једном руском
племићу, саветнику руског цара, Теодору Васиљевичу Головину. То писмо је и
једна врста посланице у много чему духовно – мудрописачки значајна.
''Арсеније Божијом милошћу архиепископ пећки и свих Срба и Бугара и
читавог Илирика патријарх.
Правоверни и доброродни господине, његовог царског пресветлог
величанства велики бољарине, Теодоре Васиљевићу Головине, а нама по Духу
светоме вољени!
Телесно здравље и дуговечно живљење, а највише душевно спасење од
вишњег творца, спаситеља нашег Христа, вашем благородију желим и наше
архипастирске смерности молитве и благослове шаљем. Нека ти Господ да и у
садашњем животу да нађеш све душевне жеље, а у небеском и бесмртном да
добијаш она добра, која је припремио Бог онима који га воле – власти достојну
вашу узвишеност. Јер иако је наша смерност у овој узбурканости великој, иако
смо држани свакодневним бедама, ипак још није исушен врх нашег кандила.
Овлаженом оквашењу и послатој слици мастилом, вашем чинодостојнаству
супроставити се нисмо желели. Преко посланог посланика; брата нашег по
светим тајанама, преосвећеног митрополита петоцрквеног кир Јефрема из
царствујућег града Москве, потанко разумесмо о вашем власти достојаном
господарству. Руке на висину прострех и сузама седине своје омочих, из
дубине срца уздахнух и свесилном Богу у крепости завапих: 'Благословен јеси
Господе Боже вишњи, који над животом и смрћу имаш власт'. Благословен Бог

који је вашем чинодостојнству мирног живота време даровао. И у будуће нека
ти Господ да много године заједно са домаћим ти по пути изданцима и читавог
славног вашег двора сабору.''375
Одмах ћемо издвојити неколико појмова за које сматрамо да су значајни:
''Арсеније Божијом милошћу архиепископ пећки'', ''вишњег творца, спаситеља
нашег Христа'', ''Господ да'', ''свесилном Богу'', ''Благословен Бог'', ''Господ да''.
Прво видимо двоструко изражен богопотврдни чин кроз појам ''Господ да''.
Овај појам не изражава само могућност и перспективу, него и потврду као што
је: богодан, богомдан, богодат итд. Речца ''да'' изражава потврду, а у
јеванђелско – апостолском смислу Христос Богочовек је: Да и Амин (II Кор. 1,
20). Такође, уместо формуле: Господа Бога и Спаса нашег Исуса Христа,
патријарх Арсеније III користи облик ''вишњег творца, спаситеља нашег
Христа'' која јесте једна врста Арсенијевог духовног искорака.
Свакако да и појам ''свесилном Богу'' је реченични склоп који у себи има
богопотврдни потенцијал. Бог који у Себи има све Силе, јесте Онај који је
господар свих сила, па и природних сила кроз које се Он непрестано и
непрекидно потврђује.
У следећем делу писма Арсеније износи одређену философију Божјег
допуштења. У овоме он следује свог духовног и архијерејског претходника
патријарха Пајсија.
''После овога ако би хтело величанство ваше хитрошћу вашег ума да разуме
о овдашњем нашем пребивању и свих православних хришћана што се налазе
овде под влашћу римског старешинства, по Божијем допуштењу због грехова,
то јест неки део православних хришћана који је избегао озлобљења агаренских
чеда и уселио се у ове угарске крајеве. Затим, ђаво који мрзи добро засеја међу
Угарима који кукољ и израсте међу њима трње неправде и одатле се роди
међусобни рат са ћесаром. Пошто нас опет сустиже љута зима, да су многих
правоверних, како свештенике тако и мирјане, многа тела старих и младића са
децом – мачевима за јело била.''376
Видимо да Божје допуштење страдања српског се преноси из турских у
угарске области. Из тигања турског истрабљивачког вилајета у ватру угро –
намачких међунесугласица и сукоба. Можда се зато Арсеније и обраћа руској
помоћи надајући се да ће га истоверна и истокрвна браћа разумети.
Свестан је Арсеније да се Божје допуштење дешава Србима због грехова
народа. Остало је само да се трпи и подноси. У наставку писма Арсеније каже:
''Са свим нашим осиротелим народом славеносрпских синова, од првих до
последњим, како духовних тако и световних, народа свакога чина што постоји,
смерно и покорно и скрушено сузно мољење опште сви чинимо господству
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вашем. Мосејствуј нам, као роду израилћанском у Египту, пред његовим
најнеподробнијим и августејшим монархством, јер знамо да у одважности не
оскудеваш. Завршавајући ово, дакле, богатоме у милосрђу и силноме Богу
препоручујем власти достојну вашу узвишеност.
Месец октобра 29. дан, 1705. године.''377
У овом последњем делу писма патријарх Арсеније обраћајући се ''силноме
Богу'', евоцирајући национално – индентификациони тон указује на ширу
словенску припадност Срба. Као да тиме пренадзначује чувено и по много
чему познато славјанофилство које се зачело код Руса у савременом добу. Врло
симптоматично с обзиром да је особа којој се Арсеније обраћа руски царски
саветник.
Сада ћемо се осврнути на дневник – путопис патријарха Арсеније III
Чарнојевића, од кога је сачуван само један део.
Овај дневник – путопис Патријарх почиње молитвословно:
''Боже, у име твоје, спаси и помози и удостоји видети свети град Јерусалим и
поклонити се живоносном Гробу твом и посетиоцем бити свих светих места
твојих, по којима пречисте ноге твоје путовање чињаху. А ти, милостиви
Владико, пут стопама нашим управи и гресима опроштај даруј.''378
''И тако хвалу свеноћну уздасима Христу Богу и светим угодницима
његовим у Светој и Великој цркви. И браћу благослових са сузама и опроштај
начинисмо.''379
''И пођосмо на конак у селу Златаре. И ту нас кметови лепо примише са
чашћу и љубав показаше. Да су благословени.''380
Овај Дневник – путопис у некој својој унутрашње писаној динамици из
молитвословног прелази постепено у авантуристички ток:
''Конак пети у Паланци, у Кривој Реци, у метоху манастирском. И ту харч
даде игуман кир Герасим Осоговски, и обећа поћи са нама на поклоњење
Светом Гробу, и учини му ђаво пакост, и не пође.''381
''Конак седми у месту Дипиници, у дому владике кир Висариона. И љубазно
нас прими и угости довољно свим пријатним. И проведосмо ту две ноћи и
изјутра пођосмо. И с нама владика кир Висарион пође на поклоњење
живоносном Гробу Господњем. И велики плач остави старици матери
својој.''382
Поново из овог авантуристичког тока, Арсеније прелази у молитвословни:
377

Истп
СВЕТА ЗЕМЉА у српскпј коижевнпсти пд XIII дп XVIII краја века – приредип и на савремени српски пренеп
Тпмислав Јпванпвиё, Бепград: Шигпја щтампа, 2007, стр. 150
379
Истп
380
Истп
381
Истп. 151
382
Истп
378

''Конак девети у нарочитом селу Сестрима. И ту хришћани и ортаци усрдно
све примише и љубав показаше. И све потребе довољно донеше и нахранише
се изобилно. Бог да их прости! И изјутра у суботу дне ортак кир Раја Србин
приреди у дому свом велику гозбу и сазва све хаџије и угости све достојно. И
проведосмо цео дан по вечери. И велику част добисмо. И изјутра сви заједно
пођосмо до реке. И одатле вратих служитеље наше: егзарха Теодосија и поп
Јефрема и још неке спахије који нас беху пратили. А ми пођосмо даље, Господу
Богу славу одајући.''383; ''И ту чекасмо ортака Рају један дан, док не дође и пође
са нама на поклоњење Светом и живоносном Гробу Божијем.''384
И опет у неком динамичком обрту авантуристички део смењује
молитвословни:
''Конак седамнаести у вароши званој Бргаз. И ту хан велик и леп, и шедрван.
И четири чесме теку из шедрвана. И у имарету шедрван испреплетен у бакру. И
џамија велика, сва прекривена оловом. И ћуприја на реци велика и лепа, од
камена. И то је све здање Мехмед паше Соколовића. И задужбину велику
учинио – сваког дана за вечеру на свим кућама да се дају хлеб и чорба
путницима. И нама принешемо по обичају, али не једосмо. И пођосмо и
видесмо цареве палате и вртове, који су ту веома дивни и красни. И један хоџа
нас проводи и објашњава све. И те ноћи за нама дођоше разбојници и пажљиво
нас ухођаху и посматраху свеколико, јер смераху напасти нас на путу, али
помоћу Божијом и заузимањем пречисте Богоматере сачувани бејасмо од тих
подмуклих ловаца.''385
Само је Богу познато где се изгубио остатак дневника – путописа патријарха
Арсеније III. С какавим ли се догодовштинама сусрео патријарх, сам Бог зна.
Али и ово што имамо довољно је да закључимо да је по списатељском
потенцијалу одмах после Пајсија Арсеније III други по реду патријарх у
српском народу.
У овом дневнику – путопису Арсеније III слично Гаврилу Тадићу, изграђује
философију Гроба Господњег с том разликом што је за Гаврила Гроб Господњи
Центар пребивања, а за Арсенија циљ који треба достићи.
Када користи склоп ''учини му ђаво пакост'' можемо из тог склопа извући
закључак да се ради о неком турском зулуму, јер је пре тога рекао да је игуман
Герасим морао да преда ''харч''.
Тако и у приповести о разбојиницима Арсеније III показује истанчан укус за
лепо описујући један хан који је подигао Мехмед паша Соколовић. ''Лепо,
дивно и красно'' јесу појмови које користи Арсеније III изграђујући тиме и
једну своју личну естетику, једну лествицу естетских вредности.
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Такође у писму царском саветнику кује реч ''мосејствуј'' стварајући тиме и
на свом лично – историјском, као и на лично – стваралачком плану један
духовни облик: мојсејствовања. Слично појму јеремијада. И Арсеније је чинио,
кроз књижевно – философско стваралаштво, једну врсту мојсејствовања. Као и
Мојсије и он је писао, проучавао и проповедао Истину.
Улазимо сада у гносеолошко поље патријарха Арсенија III Чарнојевића и
почећемо да сагледавамо то поље у једној посланици изложеној у Вуковим
Примјерима српскословенског језика:
''Опет пазите своје душе да не одете у вечну муку, зато што је страшна вечна
мука; а која је корист човеку ако ће свега света благо узети, а своју душу пред
Богом погубити? човек своју душу не може ничим откупити тога света, него
овога света чистим исповедањем и покајањем и молитвом и постом и
милостињом, а да не плаћате зло за зло никоме; зато што је сам Бог рекао: ако
оставите човекова сагрешења; оставиће и вама и опростити Бог милостиви
сагрешења ваша; ако ли ви нећете опростити што вам човек сагреши неће ни
вама Бог опростити што ви Богу сагрешисте. него од сада тога се свега зла
оставите, те се немојте помећи собом ратовати и бити и сећи, и немојте један
другом красти и зло чинити, што није мило теби да ти други чини, немојте ви
ни другом чинити, него сваки својом муком чувајте, а Бог који вас је саздао, он
ће вас и чути, а ви се немојте старати, што ћете јести и пити и што ћете се
обући, зато што то друговерци ишту, који бога не познаше, те су сиромаси. а ви
Бога познасте, и богати сте, зато што имате на себи свето крштење Христово,
ако сте убоги имањем, а оно сте богати вером христовом: него прво иштите
царство божје, и вољу божју творите, како је хришћанима закон, а потом Бог ће
вам свако добро дати и овога и онога света; а Бог вам вели: обратите се ка мени
мало, да се и ја к вама обратим и да вам кажем како ће те се Богу обратити.''386
Када ово гносеолошко поље повежемо и посветимо пуну пажњу
гносеолошком саставу Арсенија III Чарнојевића видећемо да је његова
гносеолошка грађевина манифестолошког типа, у виду прогласа и објаве.
Највише је то изразио у својим записима. Први запис, пред пут у Јерусалим
после ког је написао Дневник – путопис казује:
''Да се зна. Године 7191 [= 1683] дођох ја смерни архиепископ пећки
поклонити се светом Гробу Господњем и другим светим местима за умножење
мојих сагрешења. Тада престо светог града Јерусалима држаше брат наш кир
Теодосије. А ја грешни Арсеније држах српски престо у ова нужна и усилна
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времена. Потписах својом руком месеца марта, 22 дана, у Јерусалиму, у
четвртак великог канона. Амин.''387
И другим записима патријарх Арсеније наставља у истом маниру, али са
динамичким променама:
''Арсеније божјом милошћу патријарх Пећки и осталим странама пишем
будући да с(е) зна, у лето 7185 када пођосмо на пут у Браничево и нађомо ову
књигу манастира неког запустелог и никим брегом, и узех овај душекорисни
минеј да ми је на службу и потписах мојом руком месеца априла 27. дана село
Шајковац, круг лунин 3, од рођења Христова 1676.''388
''Арсеније божју милошћу патријарх Пећки. Да се зна свагда пођосмо на пут
у Браничево и пронађох ову књигу у манастиру Брадачево и пронађох ову
књигу никим брегом, принесох је у Патријаршију да служи дати обновити се
више речена обитељ. И потписах у лето 7185.''
''Арсеније божјом милошћу патријарх Пећки и осталих пишем будући да зна
како божјим произвољењем изволи се нама смерним на пут поћи нахијом
Браничевском, и нађох ову књигу манастира Брадаче. Беше пак манастир овај
запустео, а нађох месеца априла овог. . . његовог попа, и узех да је на службу
нам смернима. Ако ли се поврати манастир Брадача, опет да буде манастир на
службу и ни са ким да буде одмути се манастир да ни просто ни проклето. И
подписа месеца априла 13. дан у Шајковцу, а од Постања године текуће 7185,
круг луне 3.''389
''Представи се преосвећени архиепископ Пећки кир хаџи Максим и предржа
престо српског начелства 20 година престави се у лето 7184 ок. 30. дан у
патријаршији, буди њему вечна пајмат. Лишисмо се доброга оца нашег и
учитеља; остави нас сиромашне, као отац своја чеда у последња времена. Бог
милостиви да укрепи његовим молитвама. И подписах својом руком ја
архиепископ Арсеније последњи преставник светих великих цркава. И при
њему предржах престо 6 година. Тако да се зна.''390
''Арсеније божјом милошћу архиепископ Пећки и патријарх свих четири
стране.
Смирење наше пише будући да јес(те познато сваком хотећем разумети ово
наше рукописање, како божјем извољењу изволи се мени смерноме Арсенију,
архиепископу Пећком и других, проходити и по благодати пресветога и
животоворнога Духа дане ми области свих српских и поморских и бугарских
земаља, и приђох овде у манастир Осогово, о окрете се неки немир о цркви
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ствари, опет се смиривши и изнесоше црквене утваре пред смирење ми. И
окрете се: кандила сребрних 47, 6 лаћи сребрних, 20 чаша, 7 дискоса, 1
нафорник, 1 чаша велика с поклопом и једна чаша Гјурћа Чарнојевића, 2
путира, и један велики древни (древни или дрвени?), 2 кивота, 3 роменџе и
једна велика, 2 тиквиње, 2 ручке, 2 кадилнице, 4 јеванђеља, 40 и 7 крстова,
један наћвар, 9 кашичица, 2 звездице и две шаке. Ова више писана сва од
сребра. – И ако још кога Дух ст. упути да приложи што светој цркви да упише
се. – Од више речених пак утвара ако ко дрзне што некада денути да је проклет,
и да му је супарница мати божја и свети отац Јоаким на странама суду, њој
свекупљена наћи и прилажем себи дајте, тако да у благих успете. Тако да
свима, и другима благодат божја буде с вама, амин.
Писа се ово у свако утврђење и чување године 7194, 1686 месеца 500 21 у
Осогову.''391
Такође и у писму руским царевима Јовану и Петру Арсеније III демонстрира
на још један начин своју манифестолошку гноселогију:
''А за овим нека је на знање пресветлом царству о поводу овог нашег
писања, о Богом венчани велики цареви, јер није могуће нама клањати вам се и
молити, а повода писању неказати; те знано нека је вашем пресветлом царству
о убогом народу нашем а особито ваших богомољаца, колико пострада род наш
од безбожног агарјанског и немилостивог порода: цркве свете и царске
монастире предадоше коначној пустоши, и нас саме кроз дуге године газише и
поданицима учинише – ево већ више од триста година, црквене украсе
поотимаше и многе у своју погану службу обратише, а многе огњем попалише;
мошти светитељске газе коњским ногама, свештене себи на пропаст расковаше
и мноштво народа хришћанског мачем сатреше, и многе у ропство одведоше –
и све је то било скоро, јер благочестије поред нечастивог постојати не може.''392
Овим наводом негде заокружујемо излагање о философији знања Арсенија
III Чарнојевића. То манифестолошко, објављеничко – прогласно уобличавање и
излагање знања као да је оставило утицаја и на оне војвођанске добошаре који
су по шоровима и трговима ударајући у добоше викали: ''Даје се на знање!''
Знање кроз облик објаве и прогласа у српској духовности, код патријарха
Арсенија доведено је скоро до савршенства. Из манифестолошког оно прелази
у емисионо, ширеће, свепростируће. ''Да се зна'' постаје као неки рам који
обухвата читаву духовну слику. Код Арсенија, врло динамично, он је некада на
почетку, некада у средини текста, а некада на крају.
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У трећем наводу по реду, о знању, Арсеније почиње текст ''божјом
милошћу'', а завршава ''божјим произвољењем''. На почетку знање је Божја
милост, а пуноћа знања је у Божјем произвољењу.
Али и у самом реченичном склопу ''да се зна'' лежи једно тајновито
унутарсловесно тумачење. Већ смо напоменули да је у Богочовеку Божје Да и
Амин (II Кор. 1, 20). Тако је и у овом: да – се – зна или да – зна стоји Богочовек
= Да = Амин! Зато Арсенијева теорија знања јесте Богопроглас и Богообјава.
То Знање је богопроглашујуће Знање и то знање је богообјављујуће Знање.
Прелажењем у Великој Сеоби на тло данашње Војводине патријарх
Арсеније III Чарнојевић је пренео и све духовне и просветне установе. У новој
неправославној средини он се залагао за обнову догматичке науке 393, али и за
једну наставникописну делатност394, желећи тиме да, а изводећи све то из
догматичке науке, утемљи и утврди све просветно – образовне установе са
којима је патријаршија у то доба колико – толико располагала.
Сада ћемо се усредсредити на један запис патријарха Арсенија и на
закључке које тај запис са собом носи. Једни га виде у склопу писма руском
царском саветнику, док га други сагледавају као посебан запис. Овом приликом
ћемо га навести и проучити. Овај запис јесте, такође, и један молитвослов.
''И дан и ноћ бежећи са својим осиротелим
народом, од места до места – као лађа на пучини великог океана бекству се дајемо, чекајући када ће заћи сунце и преклонити се дан
и проћи тамна ноћ и зимска беда која лежи над
нама. Јер нема онога који нас саветује, ни оног
који нас од невоље ослобађа, и невоља наша
удвостручава се.
И рекох са сузама.
Докле ћеш, Господе, заборавити нас
до краја, докле ће се наоружавати на
достојање Твоје? Устани, Господе!
Зашто спаваш, зашто лице Твоје,
Боже наш, одвраћаш од нас?
И опет:
Васкрсни Господе! Помози нам имена
Твојега ради!''395
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Оно што се врло упадљиво издваја јесте реченица: ''Јер нема онога који нас
саветује, ни оног који нас од невоље ослобађа''. Кога то Нема? Велики Савет је
синоним за Божји Промисао. Да ли то патријарх Арсеније мисли на неке
светске моћнике који могу помоћи? У то нас разуверавају редови који кажу:
''Докле ћеш, Господе, заворављати нас до краја, докле ће се наоружавати на
достојање Твоје? Устани, Господе! Зашто спаваш, зашто лице Твоје, Боже наш,
одвраћаш од нас?''
Видимо из овог, крајње јасно, да Арсеније мисли на Господа. Кога, дакле,
Нема? Господа! Патријарх Арсеније овим исказом прави један Богопоричући
чин. Он Бога пориче! Како то? Како то да Патријарх извршава и исповеда један
теоарнистички акт?
Ова философија теоарнизма патријарха Арсенија III Чарнојевића није пуко
порицање зарад порицања. Има у овоме нечег праегзистенцијалистичког, нечег
животописачког. Животопизам богопоричућег.
Нашавши се у очајно – изгубљеној ситуацији и прилици Арсеније упада у
богопоричући ток, у теоарнистички суд. Откуда таква смелост, да кажемо
дрскост, у срцу смернога Патријарха? Одакле овакав богопоричући чин у срцу
скрушеног архијереја?
Па баш зато што је то срце најхрабријег патријарха. Заронивши, на
најсмелији начин, најдубље у ту Богопоричућу матицу Арсеније је изронио и
искочио у најбогопотврднији однос. Ушавши у само језгро Богопоричућег он је
ослободио енергију Богопотврдног ширења: ''Устани, Господе!'', ''Васкрсни,
Господе!'' Погађајући у сам живац теоарнизма он је пробудио највећу
Богопотврдну чинодејствованост.
Зар је могуће да се Бог тако повуче и исиса себе из судбе једног народа тако
да Га Нема? Или као да Га Нема? Што у пракси пустошења које један народ
доживљава, долази на исто. Философија богонестајања Арсенијева условљена
је стањем у коме се нашао и он и његов народ: ''као лађа на пучини великог
океана''.
Ова философија теоарнизма се транспонује кроз векове и у дело Милоша
Црњанског. Сличне речи он ставља у уста свог јунака Вука Исаковича396,
касније тај теоарнизам се појављује у виду коментара у књизи другој 397.
Вук Исакович који се помиње и у старим српким летописима398 у Сеобама
Црњаског користи теоарнизам као прибежиште од преверивања, али тада упада
у једну врсту метафизичке провалије. Ако се мора одрећи Православља, онда и
нема Бога.
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Теоарнизам који се транспонује од Арсенија до Милоша Црњанског и од
Црњаског се транспонује у дело професора Николе Милошевића, који је тврдио
да је Црњански на њега извршио утицај још када је имао 16 година. Самим тим
на њега је морао имати утицај, на један посредан начин, и патријарх Арсеније
III Чарнојевић. Теоарнизам је код професора Милошевића најупечатљивији у
његовом роману Нит михољског лета399. А тему уснулог Господа академик
Милошевић транспонује у свој роман Кутија од ораховог дрвета400.
Из ових неколико примера видимо колико је духовни утицај Арсенијев кроз
векове до савременог доба. По том питању теоарнизам, пре Арсенија, додуше,
у једном ауторизвоаном виду, износи Григорије Цамблак у Житију Стефана
Дечанског401.
Арсенијево најсмелије и најхрабрије ускакање у теоарнистички ток,
пливање у њему има за крај испливавање и искакање на светлост
Богопотврдног сјаја.
Негујући разне писане облике: дневник – путопис, писма, записе,
посланице, патријарх Арсеније III Чарнојевић је остварио велику разноврсност
свог духовног стваралаштва. Остао је врло самосвојна ставаралачака личност
српског културног обрасца.
Као једна од кључних историјских личности српске историје осмислио је
једно револуционарно решење оличено у Великој Сеоби. Његова револуција
Велике Сеобе, ипак, лепо замишљена да се сачува свака биолошка јединица
српског народа, у пракси никада у потпуности се није остварила. Повео је Србе
из рашко – призренских, црногорско – херцеговачко – приморских,
јужносрбијанских и источносрбијанских области. Није, ипак, успео да поведе
сво становништво из тих области. И саму поворку Велике Сеобе стизала би
турска сила и посецала их и старе и младе, и жене и децу. И Црњански је појам
сеобе трансцендирао: ''Има сеоба. Смрти нема!''402
Из свих ових приказа видимо колико је вишезначајна личност патријарха
Арсенија III Чарнојевића уопште за српску историју. И на духовном и на
физичком плану. Нас је у овом поглављу заинтересовао онај философско –
мудрописачки део духовног стваралаштва патријарха Арсенија III Чарнојевића,
његови новојављени облици стварања, духовни искораци које је начинио и по
томе је он остао незаобилазна личност историјско – духовног и философско –
мудрописачког стваралаштва.
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Гроф Ђорђе Бранковић

Гроф Ђорђе Бранковић (1645 – 1711). Један од наших најобимнијих писаца.
Са својим Хроникама славеносрпским на 2681 страна и са кратким Хроникама
на 44 страна, што укупно чини 2725 страна, показује колика је волуминозност
његовог дела. Његов друштвено – политички агажман био је у правцу
националног ослобођења и обнове српске државе. Себе је на један
самоиницијативан начин поставио за деспота Србима. Његов план, за почетак,
је био да обједини све српске земље под називом Велика Србија и то је учинио
у свом писаном раду упућеном Бечком Двору. Због таквих аспирација заточен
је од стране истог Двора. Његово заточење је у богопромисаоном смислу
прекинуло његов друштвено – политички циљ, али је отворило слободан
простор за његово стваралаштво. У заточеништву он је написао своје Хронике
славеносрпске и тако смо добили најобимније дело у српској култури тог доба.
Док је био политички активан написао је 1689. године кратке Хронике.
Вероватно због политичке динамике свог живота није стизао да напише своје
капитално дело. Заточеништво му је, парадоксално, али тачно, обезбедило
време на претек и он је на нашу духовну радост написао велике Хронике.
У овом поглављу проучићемо мудросну страну Бранковићевог дела,
философски део његовог писаног стваралаштва. Свакако, да ћемо се потрудити
да осветлимо и друге духовне аспекте Бранковићевог стваралаштва, али и њих
ћемо сагледавати кроз одређену философску призму.
Први софиоцентризам који се издваја из Бранковићевог дела јесте прича о
Мудрости кроз једну врсту интерпретације Симбола Вере:
''Један Бог. Отац. Слову живоме, Премудрости ипостасно суштој, и образу
своме, савршен савршеноме родитељ, Отац. Сину јединородном.
Један Господ. сам од самог, образ Оцу. слово дејствујуће, свет од светога,
Син. истинити истинитога Оца. и невидљиви од невидиљивога, вечни од
вечнога, бесмртни од бесмртнога.
Један Дух свети, од Бога. ипостас имајући, који Сином јављен бива,
освештавајући, и – њиме пак Бог. над свима и у свему познат бива.''403
Други софиоцентризам тиче се једног архетипског сагледавања и схватања
философије у српском народу и то је Ђорђе Бранковић забележио у својим
кратким Хроникама:
''6375. Кирил филозоф са братом својим Методијем, пошто су начинили
Словенима 38 слова, извели су и свете књиге са јелинског језика на словенски
језик.''404
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Стављајући Мудрост и провлачећи је кроз облике духовне вештине
записује: ''И тако дакле и премудрим и предобрим начелствујућим,
паметноумнима самотрења измењеним бивају,. . .''405; ''Овај дакле према коме
не би јединосравњени, паметоумна мудрованиа са браћом својом,. . .'' 406; ''Овај
дакле који не беше равноправан, паметоумнога мудрованиа са браћом
својом,...''407; ''. . . и поменути Урош Четврти, са суседима мир сачувавши, и
свехвалном мудрошћу част свога народа устроји,. . .''408
И на крају Бранковић разматрања враћа у богомудри ток: ''. . . све видећим
очима виде премудрост божја . . .''409; ''. . . и већ премудрост сведржитеља
Бога.''410
Читав овај репертоар софиоцентрике изложен, укратко, у овим наводима
јасно говори о схватању Мудрости онако као је то схватио гроф Ђорђе
Бранковић. Премудрост Очева = Слово Божје = Богочовек Христос јесте
суштина сваке Софиоцентрике. Софија Очева, Он је сама Мудрост по схватању
грофа Ђорђа Бранковића. Из ове софиоцентрике изводи се и архетипско
софиоцентрично схватање ''Кирила филозофа'', Равноапостолног Светог Оца
Цркве који и своју мудрост изводи из Богомудрог струјања. Архетипска фигура
Ћирила Философа остаје као узор философског стремљења у српској култури
указаујући и на практичну страну Божје Мудрости у људима који су постали
станиште Исте. Ђорђе Бранковић је изобразио кретање Богомудре силе кроз
облик вештине у одређеном животном струјању. Пример за то је цар
Константин.
Тако да Бранковићев поглед на философију се изводи из појма Премудрости
Очеве = Богомудрости – Христа. Господ као Софија Очева и Центар сваке
Софиоцентрике јесте свеукупна философија грофа Ђорђа Бранковића, само
изражена кроз одређене фазе: Кирила филозофа – као узор Философа међу
Православнима, облика вештине – као канала кроз који пролази струјање
Богомудрости и на крају свевидеће око Божје Премудрости.
Ако је Господ Премудрост Очева, Пра – Мудрост, Првомудрост Бог, онда
мудрац мора бити онај који стреми за том Прамудрошћу која је сам Господ.
Зато философија, по српском становишту, мора бити дисциплина Мудрости
која је икона Првомудрости Господње.
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Поглед на знање, поред много исказа о знању, грофа Ђорђа Бранковића
изражава се у првом наводу о Мудрости: ''Бог над свима и у свему познат
бива.''
Из ове кратке теорије знања можемо слободно извући и одређене погледе на
науку грофа Ђорђа Бранковића. Он се некако највише устремио да теоријски
уобличи две сродне дисциплине: космографију и астрономију.
Он прво почиње са одређеним нацртима постања света и повезује мерење
времена са самим простором и временом: ''Овоме пак дакле од постања
свемирне васељене, ток новогодишњег почетка изложеноме уставу
сапостигнувши Египћани, Персијанци, Грци, и сви источни народи, наравно
пак дакле светој цркви источној садржавајући се.''411; ''Такође и о састављењу
годишњег тока од постања свемирне васељене, многоразличити учени даскали,
наравно пак дакле у западној страни бивајући различитим и јединосагласним
уставом састављење, и збрајање правим изразом догађајно бива, од рођења
светога: праоца Аврама патријарха, њега пак онај производи рођеним бити, у
години оца свога Таре 70.''412
Стварајући једну врсту теоријског рама за проучавање Постања он се обраћа
појму космографија:
''Сарматија скитска јесте држава која од своје стране тече вода именована
Танаис, европска Сарматија поменута јесте, обале пола пак вода Танаис,
азијском Сарматијом назива се даље и до Ирканијског мора, Ирканијска пак
држава јесте у Азији, иако пак многи стројитељи божаственим расуђивањем
космографију тојест земљи овој свег света мудрошћу спасеније, од
горепоменутога Танаиса, до острва реченога Гадеира, близу бивајућој земљи
Шпањолској двоструко разделивши Азију и Европу именује сву земљу
васељенску, Плинију тако сведочећи.''413
У кратким Хроникама он космографију повезује са историографијом: ''Тако
пише и космограф Минстер у Историјама Пољске.''414
Заокружујући ово изображење и приповест о Космографији Бранковић се
враћа у искон желећи да укаже на почетке науке о васиони:
''3324 године до Аврама, пошто је Ноје имао четвртога сина, наиме Јоника,
рођеног треће године после потопа којега пророк Мојсије прећуткује, а други
историчари // сви сведоче да је био муж врло изоштрен у својој високој
мудрости и врло велики астроном, који је пре свих докучио ток небеских
знакова и склоп звезда какви су, и са том вештином рано је предвидео и позано
исконски почетак, такође и пропаст четири царства и како ће најпре синови
411
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Хамови царевати у Асирији и после тога синови Симови у Персији и Грчкој, и
најзад синови Јафетови у Европи.''415
Из ових неколико навода видимо како је гроф Ђорђе Бранковић направио
теоријски рам за научна истраживања из астрономије и космографије. Да
разликује астрономију од астрологије Бранковић је показао у повести о
Нимроду за кога каже да је користио ''астролошка читања''416. Наравно да нека
астрономска истраживања тада, на тлу Балкана, нису била могућа као у
западној Европи, јер то нису дозвољавале историјске околности, премда би
било јако занимљиво упоредити теорију ''тока небеских знакова'' са савременом
астрономском теоријом по којој све у васиони садржи информацију, али ван
тога ово што је Бранковић изнео само је једно теоријско разматрање без
могућности експерименталне провере. Ипак, Бранковић је хроничар и
хронографичар, а не астроном. Ово његово теоријско постављање остаје као
подстицај многима да се научно истраживање може спровести, чак и онда када
одређеним просторима влада историјски мрак.
Бранковић нам нуди и једну философију појавописа: ''. . . или да брину о
животу својих поглавара, или о паду власти државе своје, као она божанска
појава коју и дан – данас видимо: да се некима угасио живот, по речима
псалмиста (Псалм 101), . . .''417 Морамо одмах истаћи да Бранковићева теорија
појавизма и појавописа нема много везе са западном феноменологијом и
феноменализмом. То је, пре, философија Божјег уприличења догађаја и
дешавања. ''Божанске појаве'' јесу Божја уприличења природе и постања.
Из ове космографије Бранковић ускаче у поље космократографије. Желећи
да опише облике космократорског управљања он износи одређене битне
детаље: ''Умало који не свега века његовог још од почетка стварања човека, и
по великом ономе свој васељенској земљи потопу, прелешћу ђаволском
проматраног, и истинитога јединога Бога закону, . . .''418; ''Тишину ову како
царству тако и црквама самућује ђаво, који још од почетка мрзи божје и
лукавим дејством својим јарост божју у гнев устремио јесте, и прародитељима
нашим прелешћу погибељ створио јесте, и од тада непрестано ствара . . .''419
''Ђаволу пак свега блага завиствујућег и ову тишину осим зависти претрпети
немогаше, Константин од ове матере брата Стефана, супротно, устремљује на
Стефана новога краља, ако не ђаволску бесноватељну завист и божествено
благопроизводеће самотрење које Стефану беше све више уготовљено
испунити се . . .''420; ''. . . ђаволском завишћу свагда благополазном делу и
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човеку преблагоугодном завидећи, Стефану цару у Ромеји пребивајућем
грозничну болест јављеном бивајући, од ње пак никаквим лекарством избављен
бити не могаше . . .''421
Ова укратко изложена Бранковићева космократографија анализира облике
владавине кнеза овога света. Ипак, иако је светодржитељ, у неку руку, он није
сведржитељ. Питање опсега и обима је оно што је пресудно. Бог Сведржитељ у
овом опсегу управљања има и овај свет и онога ко управља њиме. Бог
Сведржитељ има свешири опсег и обим у односу на ђавола светодржитеља.
Тако да у том случају ђавоље светодржитељство потпада под опсег Божјег
Сведржитељства. Ту концепцију Божјег Сведржитељства Бранковић излаже на
овај начин: ''Благочастива пак супружница његова краљица Јелена, такође у
свом од ње створеном манастиру названом Градац, дух свој свештедром Богу
предавши подобним достојанством погребена би.''422
Видевши овај свет и читаву творевину као Богопромисаони нацрт
Бранковић је сваки догађај сагледавао на један богопромисаони начин. За ту
прилику и као помоћ за објашњење Бранковићеве богопромисаоне концепције
узећемо историјску анализу Косовске Битке. У овом поглављу користићемо
динамику приказивања тог историјског догађаја и због тога да бисмо успут
показали различите, па чак и супростављене ставове по питању тог догађаја.
Али, пре свега, направићемо неку врсту увода за проучавање Бранковићеве
богопромисаоне концепције.
Ова динамика, коју ћемо применити по питању Косовског Боја, јесте
динамика излагања између патријарха Пајсија и грофа Ђорђа Бранковића.
Патријарх Пајсије о овом догађају приповеда овако:
''Године 1389 (6897) дођоше Турци у Српску земљу и разбише кнеза Лазара
на Косову пољу.''423
О овом догађају, пак, гроф Ђорђе Бранковић приповеда овако: ''А деспот
Лазар, наваливши на своје непријатеље, Бог милостиви му је дао победу, јер се
устравише Турци и од саме смрти свога цара, видевши га како сконча.''424
Постоји и трећа опција по којој одређени стручњаци сматрају да се
Косовски Бој одиграо нерешено. Зато исход Косовске Битке остаје, помало
историјски енигматичан и мистериозан. Али то и јесте једно богопромисаоно
решење. Зато се за Косовску Битку везује тема царства небеског, јер је исход
Косовске Битке у царству небеском, у Есхатону. Богопромисаона одлука и
јесте та да се у Небеском и Есхатолошком одреди исход Косовске Битке. Исход
Косовске Битке сам Бог зна и онај коме Бог хоће да каже.
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Један, такође, од облика богопромисаоног изражавања јесте и овај одељак из
Бранковићевих Хроника: ''. . . сину своме Сави и душекорисно понуђено звање
у ангелски подвиг ка божественим стопама стазе своје наменити не одврже се,
сласти века овог оставити, . . .''425
Ова мисао о ''божанским стопама'' употпуњује богопромисаону концепцију
грофа Ђорђа Бранковића. У неку руку његова су двострука схватања
богопромисаоног тока кроз Постање и људски род и кроз судбину једног
народа, у овом случају, његовог: српског.
Идући Божанским стопама Симеон Немања и Свети Сава су одредила тај
светосавски пут као историјски пут своме народу. Они су тај светосавски пут
уградили у ход Божанских стопа што је један од симболичких назива за
богопромисаони ток у историји и у судбини српског народа.
Иако Бранковић има доста исказа о Божјем Промислу и Провиђењу ми ћемо
његов појам ''божествене стопе'' искористити као симболичко једињење свих
ових исказа.
Бранковић је богопромисаони ток сагледавао као јединствено деловање тако
да је судбина једног народа, човечанства, природе једна јединствена
богопромисаона реч. Али Свети Сава и Свети Симеон, идући божаственим
стопама, су одлучили да иду у складу са богопромисаоним током.
Божанске стопе судбине наше одредиле су наш избор кроз векове, усмериле
су наш светосавски пут кроз Историју до Вечности. То је на један суптилан и
помало поетски начин остварио гроф Ђорђе Бранковић.
Идући стазама Божанских стопа Срби су на себе преузели и одређену врсту
ризика, али захваљујући личностима какав је гроф Ђорђе Бранковић тај ризик
се, на један богопромисаони начин, претварао у добитак.
Кроз наше краљеве гроф Ђорђе Бранковић је изнедрио одређену личну
теорију новизма: ''. . . нововенчанога краља Шестога Стефана и Душана
реченога . . .''426; ''. . . превисокога нововенчанога Стефана Душана краља
српског . . .''427
Реч ''нововенчани'' који се односи на краљеве јесте један од низа израза у
српском језику за ново: новорођенче, новопридошли, новонастали . . . Уопште
новизам видимо и преко старих српских писаца, постаје неизоставно детаљ у
српском културном обрасцу. Тако да је и философија новизма грофа Ђорђа
Бранковића јесте само део у општој теорији новизма српског културног
обрасца.
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У наставку овог поглавља проучићемо степен богопознања у богомољачким
границама грофа Ђорђа Бранковића. Кроз његове Хронике, и кратке и
славеносрпске он изображава један пристојан молитвослов:
''7194. Чувена будимска тврђава, пошто су Турци њоме владали 145 година,
помоћу милостивога, бескрајно силнога Бога, одузета је из њихових руку
августа [месеца] дана 23.''428
''Нека је Господ Бог и од сада благослови и учини блаженима хришћане,
дајући им заредом многе победе над безбожницима, на славу Своје Светости.
Амин.''429; ''. . . у своје благоугодно време, већ Сведржитељ Бог, коме своје
наслеђе временом својим благоочекиваним угодити божествену своју благодат
раздавати привикао јесте . . .''430; ''. . . од Бога дано њему благослова ради...''431;
''. . . уздахом ка Богу говорећи Њему Господе Боже мој . . .'' 432; ''. . . дух свој
Господу Сведржитељу преда . . .''433
У овом богомољачком распону грофа Ђорђа Бранковића имамо једно
згуснуто богопознање, али и један богоприповедачки начин и стил којим је
писао своје дело. Он је изградио једну читаву богоприповедачку методологију
у својим записима. Тако да је заиста тачно опажање Дамаскина Миока:
''[…] Цела је хроника подређена теолошком схватању света и живота […]
Све што се догађа на свету, добро или зло – мишљаше Бранковић – у
зависности је од божанства […]''434
Бранковићева богопромисаона и богоприповедачка философија дотакла се и
анализе Јована Радонића кроз појам ''божанске нужности''435.
Његова богопромисаона и богоприповедачка философија као философија
богопромисаоног трага морала је, као његово дело, бити један траг Промисла у
историји. Неизбрисив Траг у нашој култури.
Волуминозна хронографија тј. времнопис који је у речима изаткао гроф
Ђорђе Бранковић јесте сва испуњена богопромисаоним речима, јер као што смо
видели гроф Ђорђе Бранковић и Историју и Човека и Постање сагледава кроз
Божје управљање.
Овај наш и духовни и телесни племић помало је заборављени мислилац чије
дело је дуго било љубоморно чувано, али тим чувањем делимично и запуштено
и од јавности донекле напуштено. Он је један узвишени сазерцатељ
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богопромисаоног тока у Историји. Његов софиоцентризам сав је усмерен ка
''Премудрости Очевој'' тј. ка Богомудрости Христу. Кроз архетипску – праобраз
софиоцентрику Кирила Философа, он је показао како је философија схваћена у
православном културном обрасцу. Као дисциплина Мудрости, као Икона Прво
– Мудрости која јесте Богочовечанско Слово Господ Исус Христос сада и увек
и у векове векова. Амин.

Даскал Стефан Раваничанин

Даскал Стефан Раваничанин (друга половина XVII века – између 1729 и
1733 године). Био је монах у манастиру Раваница. Сматра се да је основао у то
доба раваничку школу. По титули је био даскал (учитељ, наставник). Остао је
нераскидиво везан за Раваницу. На ком степену просвете и образовања је била
раваничка школа не знамо зато што по Стефановом тексту, због турских упада
и разарања, Раваница је остала пуста. Сам Господ зна на ком духовном нивоу је
била сама школа. Можемо само да се надамо да је била на највишем могућем.
Даскал Стефан нам оставља неке летописачке белешке из којих можемо
извући неке корисне и поучне информације. И он, као и Ћирило Хоповац, пише
једним вечностајуће – кретајућим нацртом.
Прво ћемо почети ово расуђивање са даскаловим богопомоћним приступом:
''И овде сконча наша братија стари Раваничани. После овог распоређења
прође неколико година и опет дође варадински рат, када везир турски дође под
Варадин с великом силом и ове године 1716, јула 25. Тада Немац разби
Турчина под Видином и сва оружја војна освоји и много имања доби Немац.
Затим, ове године у јесен освоји Немац Темишвар од Турчина. После тога на
лето освојише Немци Београд. Принц Александар освоји од Турчина сву
Србију. Након ове борбе треће године цареви утврдише мир међу собом. Тада
сам ја даскал јеромонах Стефан једини нашао у животу од старих Раваничана.
И велику жељу имах да видим Раваницу. Још док се мир није утврдио, пођох и
нађох је пусту, веома порушену и са [тако] израслом шумом, да се ни врата
нису познавала. И припрата је до темеља пала, а по цркви су порасла велика
дрвета. Једва почеках ту зиму, па на пролеће дозвах мајстора и с Божјом
помоћу почех цркву понављати, те је ове године обновисмо. До јесени
покрисмо цркву, а треће и четврте године подигосмо и припрату. И ћелија
колико могосмо обновисмо помоћу Божијом приложише.''436
Такође још један летописачки запис, скоро истоветан овом претходном, у
богопомоћном маниру забележио је Стефана даскал Равничанин:
''Када тај мир у Пожаревцу међу цесарем и Турцима би, тада мени једном
нађеном у животу Стефану даскалу јеромонаху од старих Раваничана, и жељу
имах видети Раваницу у Србији, и пођох из манастира Врдника у Србију, и
пронађох манастир Раваницу пусту и сасвим порушену: припрата црквена до
темеља разрушена. Тада почех цркву обнављати, и за 4 године сазидасмо
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припрату и покрисмо. Тада пак и ћелије обновисмо и покрисмо, помоћу божјом
и милостивих хришћана.''437
Показујући разоран и пустошан траг који са собом остављају ратови и
освајачи, Стефан даскал Раваничанин је увео одређени богопомоћни пресек у
догађаје. Тек када је настао мир између Турака и Немаца, као одређени
богопомоћни предуслов, тада је даскал Стефан могао приступити обнови
Раванице. Да ли је после обнове основао раваничку школу или пре рушења
Раванице ни то нам није довољно познато. Можда је имао школу у оба времана.
Бог зна.
У сваком случају за обнову Раванице била му је неопходна и насушна
богопомоћна сила коју и сам сведочи. Из богопомоћне силе проистекла је и
помоћ хришћана.
Да нам је даскал Стефан оставио још корисних извештај сведочи и
архимандрит Иларион Руварац438.
О томе даскал Стефан пише овако:
''1690 Блажени патријарх Арсеније Чарнојевић пећски, чувши како велики
везир Ћуприлић са мноштвом Турака и Татара наоружава се на цесара
Леополда и на његову државу, тада патријарх објави цесару намеру турску, и
замоли цесара да би у државу његову с народом српским преселио се. Цесар
пак на молбу патријархову дозволи да у његову државу са патријарх са
мноштво народа српскога 37 000 фамилија и толико у војну службу цесару
ступи.''439
Захаваљујући Стефану даскалу Раваничанину сазнајмо колики је број
породица пошао у Сеобу. Зато су његова излагања драгоцена и у неку руку
незаобилазна.
Да би и код даскал Стефана указали на отелотворење теолошке идеје
вечностајућег кретања и начину писања издвојићемо један његов запис:
''Ова књига је манастира Ораховице, храма међу светим оцима нашег
Николе, Христовог чудотворца. Ову књигу донесоше из манастира Ступја
јеромонах Атанасије и Арсеније и Сава и Максим и Теофил и Теодосије старац.
Ови дођоше из манастира Ступја у манастир Ораховицу.
У та времена многи манастири опустеше и сагореше од проклетих и
безбожних агаренских чеда. Тада и манастири Ступје и Липје изгореше и
опустеше коначно.
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У та времена војева безбожни цар турски Мехмед . . . са западним цесаром
Леополдом бечким.
Такве муке, беде и невоље није било никада, нити се у описаним налазио
такав рат. Ових земаља било је пустошење – угарске, српске, бугарске и
херцеговачке. И до самог Солуна и Конастантина града хришћанима је била
велика, а код Срба још већа беда, глад и сужањство, напуштање места и многих
манастира коначно пустошење, многих светих тела са својих места одношење,
а других спаљивање, светих и свештених сасуда и одежди безбожним и
прљавим рукама разграбљене. Авај, оци и браћо! Авај, такве муке нарочито
убогим иноцима који су у то време скитали од места до места у земљи угарској
и немачкој. Од Немаца и Угара и од самих војних хришћана били су прогоњени
и хуљени, омрзнути, ружени и одметницима називани.
Ово је било у дан господства светејшег архиепископа српског кир Арсенија,
поклоника гроба Господња и свете несагориве купине. И сам свети већ
споменути архиепископ од лукавих Немаца и Угара много искушења, муку и
напасти претрпе, али није имао шта да учини . . . [пошто је] таква изрека: Чија
чаша, тога и Оченаш.
Писах године 1696, месеца маја 31. дан, у Ораховици. Простите, оци свети
и браћо, молим вас, мене грешног скитача Стефана Раваничанина.''440
Ово излагање даскал Стефана подсећа једним делом и на Грабовачки
летопис Пајсија Грабовачког. Стефан у овом запису описује то тешко стање
пред и у току Велике Сеобе. Он тврди да таква невоља и искушење нису се
десили до тада. Он каже да се ни у описима није налазио такав рат. Видимо из
ових исказа да је Стефан Даскал Раваничанин добро познавао широку
литературу која додатно потврђује његово учитељство тј. даскалографију. То
што је почео обнову и изградњу Раванице указује да је имао одређена познања
из грађевинарства.
И у овом запису тај вечностајуће кретајући ток показује, као и у случају
Ћирила Хоповца, карактер Божјег вођења и у најситнијем дешавању. То се
види код Стефана даскала кроз богопомоћни облик. Богопомоћно усмерење је
потребно за обнову храма и изградњу. Та богопомоћна философија Даскалова
јесте градитељска и стваралачка. То богопомоћно надахнуће надахнуло је
Стефана како да гради и да обнавља. Његова богопомоћна мудрост водила га је
да се врати у порушену и опустелу Раваницу. Господ га је призвао на обнову.
Способан као учитељ, наставникописац и наукописац. Некако су и његове
летописачке белешке писане фактографским моделом, имале су одређени
научни облик. Свестан да само кроз богопомоћје и са богопомоћним може да
учини оно неопходно борио се и кроз писање, али и кроз учење, просвету и
440
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образовање сматрајући да само тиме може обезбедити непрекинуто – духовни
ток његовог народа. Кроз раваничку школу он је успео делимично у томе. Био
је у почетку сам, али су му, како видимо из његових записа, притекли и други.
Претпостављамо да се раваничка школа развила и разгранала и да је била
плодоносна. То је била 1696. године. Колико је та школа трајала то само Бог
зна. Захаваљујући Стефану даскалу Раваница је постала једна од тачака нашег
просветно – образовног конинуитета.
Стефан даскал Раваничанин био је наш учитељ, писац и културни радник
XVII/XVIII века који нас и данас, кроз своје записе, учи богопомоћним
облицима.

Ћирило Хоповац
Ћирило Хоповац (средином XVII века – после 1721. године). Још један од
писаца Велике Сеобе. Као и његов духовни истоветник Стафан даскал
Раваничанин, успео је да својим записом отелотвори теолошку идеју
''вечностајућег кретања''. Спис делује као заустављен у времену, али је пун
динамичних догађања. Ћирило Хоповац је, по свему судећи, био игуман
манастира Хопово. У свом делу показао је епопејичност времена Велике Сеобе,
а да при том текст као да је непокретан, у неку руку досадан, али ту на
практичном примеру његов запис нас поучава сам по себи, као слика, портрет
вечног које стоји у кретању и које се креће стајањем.
У првом делу списа Хоповац каже:
''И затим Немци наоружавши се, заузеше Будим од Турака. И тако се
ускомеша сва северна страна.''441
Запис једноставан, фактографски, али у њему већ имамо то стајуће кретање.
Писац пише као да се ништа не дешава. Све мирује у стању записа, али у самим
спољним догађањима све покренуто, ''ускомешано''. Све врви од дешавања, али
текст мирује.
''Опет узеше Немци и Осек и сва земља пребеже преко Саве: Срем и сви
манастири.''442
''Пребеже'' је кључни појам крећућег.
''И свети Теодор би пренесен преко Саве код града Заслона, који се зове
Шабац. И би донесен у манастир Радовашницу у храм Светог архистратига
Михаила. Ту остаде једну годину.''443
У овом пасусу имамо врло директно изражену ''вечностајуће – крећућу''
појмовност: ''пренесен'' – ''остаде''. У питању су мошти светога Теодора.
Описујући тај пренос писац нам је оставио да метафизички замишљамо како је
тај пренос изгледао. Да ли је био свечан или пре убрзан, тајан због страха од
Турака? Остаје нам да нагађамо.
''Опет узеше Немци Београд 27. августа 1688, те се тако сва земља поврати
на своје. Опет се поваратише и манастири.''444
Вечностајуће – крећућа динамика је присутна у речима: узеше – поврати.
''Узеше'' би био појам кретања, а поврати би било оно што ви се вратило у
првобитно стање, у пређашње. Опет узети, преузети, у овом случају ратом
задобити јесте појам кретања и померања.
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''Свети Теодор пренесен би код Дмитровице.''445
Иако се појам ''пренесен'' понаваља, он се понавља у једном новом склопу
вечностајуће – крећућег описа. Склоп ''пренесен'' – ''код Дмитровице'' говори
нам о тачци где се стало у кретању, али као да самим стајањем кретање није
престало, него је и даље у свом стајању крећућег. У сваком случају код
Дмитровице се чини пауза. То је само тачка стајања да би се наставило даље.
''Опет узеше Турци Београд и када је била не баш мала ускомешаност, сва
Српска земља побеже ка Будиму – патријарх српски и сви архијереји, иноци и
световњаци и сав народ христоименитих људи. Пред великим мноштвом
народа ишао је светејши патријарх господин Арсеније Чарнојевић као Мојсије
пред Израељем кроз Црвено море. Онај ја носио кости Јосифове, а светејши
патријарх је водио христоимените људе преко славног Дунава и преносио је
свете ћивоте са светитељима. И стигоше до у свету познатог града Свети
Андреј. Ту патријарх подиже цркву и сви хришаћни домове. И манастире
саградише, а цркве са именом неколико светитеља.''446
Овде ћемо опет приказати низ појава који су повезани вечностајуће –
крећућим изразом: узеше – ускомешаност – побеже – водио – преко – преносио
– стигоше – подиже – саградише.
Сав овај репертоар појмова показује у себи ту вечностојеће – крећућу
језгровитост. ''Узеше'', појам који у себи има и покретност, али и стајање. Такав
је и појам ''ускомешаност''. Појам ''побеже'' може се узети као крећући, али
појам ''водио'' као да му је симбол река са својим током: непрестано тече, али
никада са свога места се не помера. ''Преко'' је реч која изражава прелаз. Сваки
прелаз јесте нешто што обезбеђује кретање својом непомичношћу. ''Преносио''
је појам кретања са нечим што се не креће или стоји. Као нпр. мошти светаца.
''Стигоше'' јесте појам стајекретања. Када се долази кретањем у једну тачку
каже се да се стиже. Ствар је, чак, објективно гледана, пре временска, него што
је месна. На крају речи: ''подиже'' и ''саградише'' такође у себи има ту
стојекрећућу компоненту, јер храм или кућа када се гради врши се одређено
кретање, али са стајањем у месту. И после када се изгради она врши неки рад и
кретање.
Све ово извлачимо као закључак из Ћириловог приповедања.
''Тамо су пребивали неко време.''447
И појам ''пребивали'' стојекрећућег је карактера, јер и када неко негде
пребива: живи и станује и тако врши кретање у стајању.
''Овај најблаженији Арсеније Чарнојевић бејаше управљао престолом српске
патријаршије. И надувши се велики Турчин султан Мехемед, године 1683. пође
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на Беч и тамо жестоко разбијен би. А овај господин патријарх много зла
поднесе тада од проклетих Агарена отимањем имања и лишавањем свега.
Ускоро утече са главом [на рамену], али се свега лишио. У поноћ је низ зид
Патријаршије спуштен био и побеже у Црну Гору у Никшиће опрезно. И
остали ексарзи се разбегоше куд који, једни на Свету Гору, а други другде. Кад
ујутро усташе Турци који су чували патријарха али [Патријаршијски] град
празан. Хтели су међу собом да се секу: патријарха нема, шта да чине!?
Патријарх је, наиме, наредио да их увече вином опију. И ово тако би горе.''448
И опет низ вечностајуће – крећућих појмова: бејаше управљао – пође –
спуштен – побеже – разбегоше – усташе – чували.
Овај низ појмова крајње је занимљив за расуђивање у вечностајућем
кретању. ''Бејаше управљао'', бејаше изражава обитавање – нека врста стајања
на месту, а управљање значи усмеравање, руковођење, а самим тим и
покретање. ''Пође'' јесте појам кретања, али кретања које се односи на место и
тиме асоцира стајање. ''Спуштен'' јесте приказни појам. ''Побеже'' је такође
појам искључиво крећућег типа, али будући да говори у прошлом времену
асоцира на стајање. ''Разбегоше'' је појам сродан појму ''побеже'', али разбегоше
односи се на кретање које је прошло са једног зборног места: језгра, што
говори о првобитном стајању. ''Усташе'' је појам кретања који описује устајање,
али свако устајање креће из неког стања заустављености. ''Чували'' такође
означава надгледање, али са увек отвореном перспективом да се делује према
ономе шта или ко се чува.
И у следећим наводима наставићемо са вечностајуће – крећућим
расуђивањем.
''Најсветији патријарх је био код племена док Немци не узеше Београд од
Турака. И дођоше Срби са ратом до Патријаршије. Тако и патријарх Арсеније
дође у Патријаршију попаљену и разорену. И без свега украшења својега
српски престо остаде. Ту, код њега сакупи се сва српска војска на поклоњење
њиховом блаженству, овоме архипастиру. Желе чеда видети оца и отац чеда
своја. И тако велика радост би у те дане око окупљања и сједињења српског
народа.''449
А овде вечностајуће – крећући сплетови јесу: био код – не узеше – дођоше
са ратом – сакупи се – око сакупљања – сједињења.
''Био код'', једна врста месног обитавања будући да је у прошлом времену
она говори о напуштеном стању мировања које је свакако прешло у кретање.
''Не узеше'', појам који негира одређену радњу, али негација која потврђује:
''док не узеше'' тако да је појам некретајуће – крећући. ''Дођоше са ратом'' јесте
појам који описује како се врши одређено кретање, кретање са ратом. Дакле,
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имамо и оно кретање без рата, кретање са миром, мирно кретање. ''Сакупи се'' –
''око сакупљања'' јесу две језичке творевине које представљају сабирање и
збрајање које представља кретање из различитих места у једну исту тачку,
једно исто место. ''Сједињења'' јесте скоро истоветан појам појму сакупљања,
али једињење и у науци има за циљ кретање различитих супстанција или
честица које сједињењем постају једно, а стајањем се одржавају заједно.
Одржавање је такође нека врста стајуће – кретајућег да би нешто било
сједињено.
''И ово би тако месеца новембра, а месаца јануара 6. и читавог месеца
ударише Турци и Татари. А војска српска и немачка пала на зимиште од
Београда до Пећи, од Пећи до Скопља. И тако све побеже ка Београду. И сам
патријарх ускоро побеже у Београд. А многи иноци и екзарси изгибоше близу
патријарха. И Висарион што се звао Велики близу патријарха погибе. Многи
хришћани тада изгибоше и у ропство одведени бише. Ово би тако и горе.''450
Сплет изгледа овако: ово би тако – ударише – све побеже – близу – бише.
''Ово би тако'' описује стање које се већ десило које у прошлости није
мировало, али у садашњости и будућности мирује. ''Ударише'' сличан је појам
појму ''дођоше са ратом''. ''Све побеже'' означава свеукупно померање и будуће
мировање. ''Близу'' је појам који означава тренутно мировање, али које је
условљено кретањем. ''Бише'' је двострук појам. Може да означава претходно
стање мировања, а садашње кретања и обратно.
''И те зиме опет престо српски оста пуст, нико у њему не остаде. После
разбијања били су Татари у Патријаршији на зимишту. И коње су у цркву
уводили читаве зиме. Авај, авај, ово би због грехова наших.''451
Овде је сплет нешто скромнији, али не и мање значајан: не остаде –
уводили. ''Не остаде'' описује стање напуштеног стајања, а ''уводили'' прошло
кретање које се више не дешава, самим тим и мирује.
''Опет те године дођоше Турци на Београд и узеше Београд од Немаца. А
најсветији патријарх побеже Будиму са свим православнима.''452
Сплет: дођоше – узеше – побеже. Појмови већ познати, али склоп је нови.
Дођоше = кретање – узеше = стајање – побеже = кретање. Кретајућестајуће
кретање.
Све ово што смо ставили у први план сасвим је могуће да није било у првом
плану код Ћирила Хоповца. Вероватно и није. Али не можемо се отргнути
утиску да је овај спис пун узбудљивих историјских збивања написан на један
смирен, разложан и трезвен начин. Па и објективан и непристрасан. Тако да
цео текст некако оваплоћује ту идеју вечностајућег кретања. Мирно излагање
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веома узбудљивих и немирних догађаја. Као да ни сам није учесник истих, већ
неки посматрач са историјском дистанцом. Као да је неки странац на
пропутовању овим крајевима који то извештава без икакве пристрасности.
Ћирило Хоповац нам нуди и неке крајње корисне информације. За то време
1680 – 1690. године имамо формалну чак и српску војску која некада делује
заједно са немачком војском, а некада самостално. Видимо да је тај период био
период једног свеопштег устанка у српским земљама који као да је предводио
сам Патријарх Арсеније III Чарнојевић који је морао да бежи и да се скрива,
али и који победнички долази у своју Патријаршију да би из ње морао поново
бежати. Прилике и моћи као да су биле исте као и 1804. године, али по Божјој
Одлуци, још не беше време за избављење.
Ћирило Хоповац нас извештава да су са Патријархом побегли ''сви
православни''. Да ли је то до краја тачно, остаје да нагађамо. Можда су заиста
сви отишли, а онда се један део вратио, као што је случај и са Стефаном
даскалом Раваничанином. Сам Бог зна.
Све у свему Ћирило Хоповац је један значајан српски списатељ XVII-ог
века, са, у пракси писања, оствареном теолошком идејом вечностајућег кретања
уцртаном у историјска кретања као присуство Божјег промисла.

Атанасије Даскал Србин

Атансије Даскал Србин (друга половина XVII века). Такође један од
величанствених даскала, учитеља – наставникописаца и писаца Велике Сеобе.
Његово дело је изразито сложено и прави је представник новостваралачких
струја српског културног обрасца у времену у коме је живео. У једној својој
краткој књизи Из летописа српских царева и о војевању цара турског са
цесаром хришћанским и о пустошењеу српске земље он је у једну целину
саставио неколико жанрова: летопис, јеремијада, молитвослов, писмо и
приповетку. Ми ћемо се заинтересовати за философску страну његовог дела. И
већ у првом делу његове књижице има један Атанасијев архетипски поглед на
философију:
''Српска земља лежи са обе стране реке Дунава. Са истока на српкој граници
налазе се Грци и Цариград, Бугари и Мунатеани и белоградска орда, а иза њих
Крим. Са јужне стране на српкој граници налази се Албанска земља, а из ње на
мору лежи град Крит којега. . . .<не може се прочитати> Павле у посланицима
спомиње. . . .<не може се прочитати>. . . Крићани су вазда лажљиви, зли . .
<затрто>. . . утроба празних. Са запада . . (на) српкој граници налази се
Вене(ција . . .) морска земља. Са севера . . . тече река Дунав . . па на српској
граници налази се Венгри, то јест Угри, а иза њих, изнад реке Дунава, лежи
град Беч, цесарева престоница. Тако се Српска земља простире у ширину и
дужину на две тисуће врста. Свом том Српском земљом владали су од давнина
римски цареви. Свето крштење и веру Христову примили су од апостола Павла
када је проповедао у Илирику, а то је Славонија, земља српска и хрватска.
Свето писмо предао им је Ћирил Философ, када је проповедао по Дунаву, као
што пише у његовом житију.''453
После кратког географско – историјског излагања при крају пасуса видимо
да Атансије Даскал Србин представља архетипску слику Ћирила Философа –
Константина брата Методијевог, Светог Оца и Равноапостолног Просветитеља
Словена. Тако да видимо ту првобитну философску позицију Атанасија
Даскала Србина кроз визију Ћирила Философа.
''Године 7191 [1683] јави се знамење на небесима: звезда са западне стране и
бејаше налик метли. Звезду ову називају философи именом комета. Каже и ово
неки древни философ – да када се ова звезда јави то промену неког царства
најављује. И као што рекоше неки – појава ове звезде најављује скончање
царства турског, као што се посведочио. Јер треће године после појаве ове
звезде, цесар Леополд посла велике дарове цару турском Сулејману Мехмеду
како би мир учинио са њима. Али, Турци не хтедоше мира и удаљише се од
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њих и Бог одрвени срце цара њиховог са свим главарима његовим. И са свим
силницима узбуни се и подиже се са свом силом својом и дође у Београд
српски и оста ту, те отуда посла везира, то јест војводу својега са свим снагама
својим. Посла их на римскога цесара и на град његов, престоницу Беч, желећи
и ову да узме за себе. Али, Господ Бог противи се гордима, а благовољење даје
смиренима. Такође се противи Бог оним гордим Турцима што хуле на име
Христово и на закон хришћански. Јер [Турци] рекоше: Видећемо да ли ће
цесару [Леополду] помоћи распети Бог, којега он поштује. Због тога их [Бог]
предаде уништењу.''454
Позивајући се на неименованог ''древног философа'' који је због појма:
древни, по свему судећи Антички, даскал Атанасије изнео је једно своје
историософско и астрономско разматрање. Дајући један пластични и сликовити
опис комете представио је тај опис на један уметнички начин. Поређење са
метлом крајње је досетљиво. Његов историософски део говори о непосредном
Божјем струјању и упливу у историјске догађаје.
Коначно ћемо се осврнути на писмо Атанасија даскала Србина, које он
користи као предговор за своју књижицу, Софији Алексејевној, сестри Петра
Великог. Само по себи ово писмо је изванредно философско штиво и једно
оштроумно философско излагање са пуно лично – животног сведочанства:
''Бог је све од небића створио крепком својом речју и учинио је све светим
својим духом, као што рече псалмопевац: 'Речју Господњом небеса се
отворише и духом уста сва сила њихова' (Псалми 32, 6). Премудри Бог наш
овако је распоредио: најпре небеска поглаврства, затим земаљска царства
успостави и над сваком земљом постави цара. Због грехова људских и гордости
подиже Бог царство на царство. Као што каже Илија: Ако хоћете и послушате
мене, добро ћете јести, ако ли ме не послушате, оружје ће вас појести: И Давид
такође говори: 'Бог је судија' (Псалми 74, 8). Једнога понижава, а другога
узноси и спомен његов је из рода у род. И преноси царство од народа народу,
као што рече неки премудри учитељ: Видиш ли, љубљени, промене мирске
монархије, како иде од народа народу. Прво, дакле, род Халдејаца бејаше,
одатле Персијанци предаде се и опет Јелинима дође, одакле се Римљанима
пренесе и одатле се код Немаца успостави. Бог није само овима дао власт, већ
је и сваком народу допустио да у своје време влада, као што је Грцима,
Бугарима и Србима и другим многим народима дао да владају. И у
хришћанској вери побожно су царевали Грци и Бугари, а такође и Срби. А
откада је Бог допустио Турцима да овладају, сви побожни закони и обичаји
нестадоше, те цркве свете постадоше игралишта зверова и станишта птица
небеских. И оста сва Србија пуста када је тако Бог допустио због грехова
наших.
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Истп. 24

Због тога од мојега неразумља изнесох ову малу књижицу. Једно, дакле,
узех од старих летописа српских царева, а друго сам очима својима видех –
време рата, немира и крвопролића што се збило у моје дане. Тако написах ове
речи на слушање твојем побожном слуху. Но, и за ово молим твоје царске
благородије да не покуди моје неразумље. Ја нисам у философској вештини
васпитан, већ ово пишем отуда што је од Божјег старања и поучавања и
делимичног даривања и од познавања божаственог списа, а највише отуда што
ме Господ васпитао многим жалостима, бедама, прогањањима и потуцањима.
Још и отуда што од Турака много зла видесмо – гоњења и пустошења светих
цркава и коначно погубљење рода српског. Због тога је и мој долазак овамо
био.
Шта да кажем или шта да говорим? Само ово разумем што је од свесилног
Бога тако било. И том једном у Тројици Богу нека буде од нас слава и хвала у
веке векове, амин.
Смирени и најнижи богомољац твој
Атанасије даскал Србин''455
Само из пуке скромности, у којој највише засветли искра Господња,
Атанасије даскал Србин каже да није вичан философској вештини. Онај који
прими и задобије Божје поучење, како за себе казује даскал Атанасије, досегао
је највише философске висине.
Самосагледавајући у себи суптилну динамику рационално – ирационалног:
''неразумље'' – ''разумем'' Атанасије увиђа да све долази од свесилног и
премудрог Бога. Његова философија је философија ''сопстевене коже''. Све што
је доживео осетио је на својој сопственој кожи.
Атанасије даскал Србин изграђује још две врсте философија: јеремијадску
философију и философију молитвословља тј. молитвословну философију. Ми
ћемо их овде до детаља представити:
''Ако је негда пророк Јеремија плакао због пустошења јерусалимског, како ја
јадни да не плачем на Јордану отачства.
Јер цркве свете, кћери сионске, заједничке матере наше, пред којом стојаху
чеда и мноштво слугу и синови њени многи одевени у висон и багреницу –
служили су у њој Господу дан и ноћ.
И сама она [Црква] бејаше украшена скупом одећом, сребром и златом и
камењем драгим и весељаше се кроз све празнике Божије, а сада седи на горама
опустошена и плаче као удовица лишена мужа својега и чеда својих, омрзнута
и одгурнута на много година и прибежиште бесловесним зверовима.
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Истп. 33

Тамјана и мириса смирне, уз то, нема више у њој, песме Божије и песме
ангелске на чују се сада из уста њених, већ глас птица и јаук звери горских.
Синови твоји празновали су празнике Божије са тобом, а сада ликују звери
у теби.
Исток и Сирија, Египат и Либија и Етиопија и сви Исмаиљћани са свим
ратницима својим и свим оружницима својим и са свим снагама својим –
данима се ишли кроз земљу твоју и коначили се по селима твојим и јели су све
плодове израсле на храну људима твојим и палили су све кровове у земљи
твојој и пустошили винограде твоје и дрвеће плодно секли и у огањ бацили.
И порази те Господ раном великом, чашом горчине напоји те, јер синови
твоји пред тобом стоје као изданци маслинови око трпезе твоје, а сада страдаш
због страшне смрти њихове.
Одузе Господ све весеље твоје од тебе и обуче те у ризе туговања и место
багренице одену се у одећу оцрвењену од крви синова својих.
Авај мени шта ти би, невесто Божија, како си изменила лепоту лица
својега!?
Сина оплакујем!
Подиже ме Господ да за тобом плачем, водитељко моја.
Сисе твоје нахранише ме, окрилати ме одавде благодат Божија што је у
теби.
Окуси душа моја и разуме срце моје како сам слатка и заволе.
И зажелех да би увек са мном била, како је весела и светла, и одагна тугу и
жалост срца мојега.
Та пророке друговима Божијим начини и апостолима даде одважност пред
мучитељима.
Та преподобне у пустињи весељаше и мученике у мукама учвршћиваше.
И од Божијег престола послана јесте.
Желех до смрти моје да живим у теби, у страни твојој, али завист
противника разлучи ме од тебе.
Ко зна када ће се вратити теби слава твоја?
И опет, ако се смилује на тебе створитељ свих, вратиће се теби део баштине
твоје и умножиће се синови твоји.
Најзад, верујем Владици мојем који од века чини преславна [дела], како тај
тежи, као што се каже, да устима свих светих пророка очисти земљу твоју.
И сам тај Господ нека заповеди синовима северним да освете крв синова
твојих.
И тада ће Господ одвратити поруку твоју, те ћеш се обновити и
узрадовати.''456
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Истп. 27 – 29

После ове јеремијадистичке философије, друга је молитвена философија
Атанасијева:
''Шта да ти вратим, Владико мој, Господе Исусе Христе, Боже мој, за све
што си ми дао?
Коју похвалу да принесем твојем великом милосрђу или коју песму да
успевам ја недостојни твојој прехвалној величини што си ме избавио од свих
мука мојих и од свих зала надошлих на ме?
Ти, Владико, избавио ме јеси од мача и од напасти и од навале рода
агаренског, јер они често шкргутаху на ме зубима својим, а ти, Господе мој,
одагнао их јеси од мене.
Међу змијама и скорпијама родих се ја и чеда аспидова отворише на ме
уста своја, али од страха твојег, Господе, не дотакоше се мене.
Због тога молим ти се да ме не оставиш када посустаје душа моја.
Ти си снага моја, Господе, од младости моје заштитник и помоћник мој
јеси.
Јер када сам био у невољи и поруга синова матере моје, отац мој и матера
моја презреше ме, а ти ме, Господе, прихватио јеси и упутио јеси на прави пут
речи књижевних.
Поново си учинио да не идем за бесрамном љубављу младића и одвратио си
срце моје од сујетне лепоте лица њихових и усадио си у срце моје велику
мржњу према лудом говорењу њиховом.
Ти си ме, Господе, убројао међу оне што се тебе боје.
И од користи ми бејаше када очајање покриваху душу моју и када
помишљаше срце моје лукаво пред тобом како неће бити спасења од тебе у
последње дане.
Тада си ме ти, Владико и Боже мој, изненада просветлио твојом
огњесветлосном благодаћу и опет одатле узвиси срце моје и помисли високе и
удаљи се од њега благодат твоја.
Авај, тада ме покрише морски валови, бејаше ми последње горе од првог и
изли се вода до душе моје и би ми подне као поноћ и ходах у тузи и жалости,
узнемиравали су ме и хулили сви непријатељи моји и тада се испуни душа моја
горчином и тугом.
И када видех како не налазим себи помоћ на земљи, тада завапих ка
Вишњему и убрзо је [душу] услиша Господ, те скину прегрешења њена и
снагом духа очисти је и заповеди јој да се нада у милост и у благодат његову.
Јер ако, ваистину, Бог не би дао ово људима на помоћ, тада би многи
изгубили наду у своје спасење.
За све ово нека је слава неизрецивој премудрости твојој, Владико, јер таква
добра дарујеш роду људском.

Слава теби, Боже, јер дошљака у туђој земљи посећујеш и не одбацујеш
молитве уста његових.
И још молим ти се, Боже мој, да ме не оставиш када се горди срце моје од
духа благодати твоје бежећи, већ ме укрепи да живим у чистоти и са чистом
савешћу до последњег дисања мојег.
И не затисни уста моја од слављења пресветог имена твојег, да те славим у
све дане живота мојег како си благословен у веке векова, амин.''457
После ових навода свако претерано расуђивање је излишно. Из овде
приложеног очигледно је и јасно као дан да је философија Атанасија даскала
Србина теоцентрична философија, пуна богопознања и богопросветљења.
Наводи говоре сами за себе.
Сада ако се вратимо на онај предговор Атанасијев, који је у облику писма
написан, видећемо да је Атанасијев даскал Србин, много пре Хегела и његове
Историје, много пре Данилевског и његове Русије и Европе, изнедрио једну
културно – историјску типологију. Халдејци – Персијанци – Јелини – Римљани
– Немци јесу у ствари културни модели у историји. Народи у неку руку са
доминантном улогом у историји. Али су поред ових, присутни народи са
својом самосвојном културом и духовношћу и то сведочи Атанасијев одељак о
''Грцима, Бугарима и Србима''. Ти народи упркос овим доминантним имају свој
самостални културни модел и духовни образац и имају свој самосвојни
историјско – цивилизацијски пут.
Сада ћемо ући у расуђивање летописачких записа Атанасија даскала Србина
која су у склопу његове књижице. Летописачке белешке су, такође,
теоцентрично – философског карактера.
Даскал Атанасије описује спаљивање моштију Светога Саве и као да тај
опис постаје симбол и почетак главног српског страдања:
''Други манастир је светога Саве првога архиепископа и учитеља српског. У
том манастиру [Милешеви] у цркви лежале су мошти светога Саве и мошти
двојице светих краљева српских, Владислава и Давида. Мошти светога Саве
спалили су Турци у огњу 7175 [1667] из ових разлога: Неког Турчина мученог
злим дусима привели су моштима светога Саве и исцели се од злих духова. А
Турци, ђавољом завишћу покретани, подигоше везира, то јест старешину над
свом војском цара турског, који нареди да се спали свети. Не чуди се томе како
Бог предаде светитељство тело у огањ, већ помисли како сам себе није
поштедео, но се предао у руке безаконика. Бог је такође и многе свете пустио у
огањ, још док су у животу били, као што је писано: 'Како су недокучљиви
његови судови и неистражљиви путови' (Посланица Римљанима 11, 33)''458
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Истп. 29 – 31
Истп. 20, 21

По начину писања даскал Атанасије као да се угледао на патријарха Пајсија
у описивању спаљивања моштију светога Саве, које је Пајсије описао у оба
своја животописа. Вероватно је успео да прочита његове животописе. Само
даскал Атанасије је омашио, вероватно ненамерно, годину када су мошти
спаљење.
Следећа летописачка белешка укратко описује историју од Средњег Века,
Турског Доба и доба уочи Велике Сеобе:
''Све ове манастире саградили су побожни цареви – ограде и ћелије камене и
цркве одабраним каменом украшене и изнутра слике сликане златом
арабљанским. И са судима сребрним и златним и крстовима златним с камењем
драгим обогаћивали су их. Било је и сваких утвари драгоцених. И мошти
многих светитеља доносили су цареви и стављали у ове цркве. И села многа су
давали. Винограда и вртова било је с много различитих плодова. Тако су
лежали [манстири] украшени дивно, да је разумном човеку, гледајући њихову
лепоту, долазило да их назове други рај Божији. И других манастира било је
много, којих број не знам. Леже са обе стране реке Дунава, све до мора. И ови
манастири били су богати изобилујући сваким обиљем. Па и сва Српска земља
бејаше богата тих година, јер је сребрне руде било много и људи, прости
сељани, богати су били. Облачили су одећу скупоцену од гримизног сукна,
веселили су се и пили лозово вино добро и имали су такве сасуде сребрне и
златне, да се у другим државама тих година није налазило тако. А шта је било
после – слушај да ти исприповедам како се преокрену такво богатство и слава.
И када чујеш што је доле писано, можеш се користити ако волиш корист души
својој.
И би, дакле, када Бог допусти Турцима и овладаше многим грчким
крајевима, а затим се устремише на Српску земљу. И противљаху им се Срби
чак 50 година, те тако Божјим допуштењем изнемогоше и Турци победише. И
тада, у та времена разорена би ова Српска земља и не остаде десети део људи, а
манастири велики сви попаљени и разорени бише. Богатства, пак, црквена сва
разграбише Турци и Татари, као што сведочи летописац српски Георгије,
архимандрит раванички. Пише овако: Када, рече, наш манастир разорише
Турци и сабраше све сребро и злато што бејаше у цркви, натоварише 12 камила
и отидоше.
И бише сви манастири пусти кроз сто година. И опет за других сто година
Српска земља је под турском влашћу била. И опет су се људи умножили и
обогатили, данак невелики Турци су узимали, манастири су без оскудице били
и људи хришћани довољно су давали милостињу црквама и манастирима.
Бејаше сребра и злата не мало у црквама, али не јавно, због зависти турских
људи, јер су чинили насиље црквама и манастирима. Но, само Српска земља
растеретила се бејаше ратова и од манастира само трећи део не беше пуст, а два

дела цркава и манастира српских било је пусто у читавом турском царству за
двеста година.
А сада, молим се слушај шта би, како друго пустошење би.''459
Ова епопеја изражена у летописачком облику такође је теоцентричног
карактера. Све се дешава по Божјој Одлуци. Српска слава и пропаст. Мука и
страдање. Све до Атанасијевих времена. Времена која је он описао и чији је
сведок био, а чија прича ће допунити ову епопеју:
''Године 7197 [1689] сабраше се Немци и Срби и Угри и дођоше сви заједно
на велики Београд.''460
''Године 7199 [1691] Турци придобише Французе и дадоше им у Јерусалиму
гроб Христов, а Французи им помогоше.''461
''И тако кроз десет година од жестоког боја, многоплодна и изобилна и
многородна Српска земља сва запусте. И градови сви и села сва запустеше. И
манастири велики царски и цркве красне живописане златом запуштене. А
жртвеници и олтари свети где се приносила бескрвна жртва – тамо се сада
звери дивље и нечисте плоде. Тако када је Бог дозволио због грехова наших
[страдање], погибосмо за безакоње наше као древни Израиљ. Али, ово да
кажем са Давидом: 'Ако ћеш на безакоње гледати, Господе, ко ће остати,
Господе?' (Псалми 129, 3). О овоме немам шта друго говорити, само име
Господње нека је благословено од сада и до века. Како зажеле Господ, тако и
учини. И опет ако добра примисмо од руке Господње, зар нећемо и зла
примити?! И тако Господ све три оне напасти, – од којих је Давид само једну на
град свој примио, – у садашње време пустио је на Српску земљу: прво помор,
затим мач и помор заједно, и ропство пасије и месо људи мртвих који су
умирали од глади.
Све је ово било у моје дане и очи моје видеше. Лежаху лешеви помрлих
људи српских по свим улицама великога Београда. И по свим пољима његовим
и на свим путевима његовим лежаху мртви и не бејаше никога да их покопа. А
који су живи ходали – на њима не бејаше ни изгледа ни лепоте људске, већ
бејаху поцрнели од глади и лица су им била као лица етиопска. И тако
скончаше и не остаде десети део људи. А они који су остали, избегоше из своје
земље и оставише је сву пусту. Они живе око Будима, града угарскога, пошто
су сав тај крај освојили Турци. И сада живе у њему Срби који су остали,
признају власт цесара и војују против Турака од све своје воље до овога дана.
Слушајте, вољени, да вам кажем каква знамења и страховања бејаху тада.
Тих дана јавише се најпре са небеса многа знамења, а затим земљотрес, у
ваздуху промена и међу људима много пометња и негодовања и глад. И чудна
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нека прорицања говораху. Многи су говорили и ово – да се приближио дан
великога суда Божијег. Бежали су људи од града до града и бејаше
крвопролиће велико.''462
Када са овим наводима заокружимо ово поприлично фактографско излагање
стављено, помало, у облик епопеје, саге и приповетке видимо, када учинимо
једно кратко расуђивање, да је био прво славни српски Средњи Век, немањићке
светородне лозе, а онда отпор Турцима и доба турског ропства са столетним
предахом, вероватно по обнови Пећке Патријаршије од стране Соколовића
1557. године. Већ су Турци, по Атанасију даскалу, ''ђавољом завишћу
покретани'' кренули у нова разарања Српске земље и Срба, па све до његових
времена. И ту Атанасије даскал Србин сагледава дешавања са једним
теоцентрично – философским решењем. Све је у склопу Божје дозволе и све,
било добро или зло, происходи из руке Господње. И слава и част, и мука и
пропаст, и грађење и разарање.
Опет, и у овим наводима, можемо приметити, на рубовима нашег
разматрања, то разумословно излагање даскал – Атанасијево када каже да
''разумном човеку'' гледајући ''лепоту'' српских средњовњковних манастира
''долази да их назове други рај Божији''. Он нехотице, али са пуном убеђеношћу
указује на то да нас разумословно расуђивање доводи крајње до раја Божјег па
самим тим и до самога Бога. Разумословна философија даскал – Атанасија, као
и читаво његово дело, јесте теоцентрично – философска.
И његова философија – ''на сопственој кожи'' је у овим наводима поновљена
када је рекао да је све то у своје дане својим очима видео.
У своје две приповести О моштима Константиновим463 и О турском
гоњењу монаха464, даскал – Атанасије износи неке пророчке прогнозе.
Тумачење патријарха Генадија Схоларија, кога Атанасије назива ''премудри
патријарх кир Генадије'', чиме опет побуђује, епитетом: премудри, одређена
философска разматрања, говори о пропасти турског царства које се, из
данашењег угла гледано, остварило. О томе говори и друга приповест о
двојици калуђера Аврамију и Ананију и о њиховим оствареним
пророчанствима о пропасти турског царства, о најави Ослобођења.
Ако сумирамо нека разматрања, некако би даскал – Атанасије био неки
отелотворени идеал учењаштва које је Григорије Синаит изрекао речима: ''да
нас сам Бог учи''465. Јер сам даскал – Атанасије говори да његова учења долазе
од ''Божијег поучавања''. Тако да његова богопоучна философија и
молитвословна философија и философија ''побожног слуха'' има у себи највише
исихастолошког и преображајно – светлог које преображава сва наша чула,
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разум, осећања једним богопоучавајућим струјањем, како би Атанасије даскал
Србин рекао ''ако волиш корист души својој''. На тим основама стоји
богопоучавајућа философија Даскалова.
У сваком случају био је он писац и мислилац богопоучавајућег смера и
живог, непосредног, ''на кожи'' осећања. Својим писањем он је хтео да
допринесе ''користи душама нашим'', а оставио је за собом једно величанствено
богопоучавајуће сведочанство.

Кипријан Рачанин
Кипријан Рачанин (друга половина XVII века – почетак XVIII века). Велики
рачански учитељ велике рачанске школе. Када је с Патријархом и народом
прешао у Панонију, у Великој Сеоби, основао је књижевно – иконографску
школу. Рачанска школа била је, до Велике Сеобе, значајно училиште. Сам број
учитеља био је ванредан. Поред Кипријана и Јеротеја били су и: Христофор,
Симеон, Киријак, Григорије, Висарион. Примера ради поред Кипријана и
Јеротеја, и Григорије Рачанин је написао путопис о путовању по Дунаву и
Драви. Нажалост спис је изгубљен. Постоји само у Божјем сећању. И други
Рачани су остављали оригиналне записе. У томе се издваја и Христофор
Рачанин.
Кипријан је, некако, постао симбол и метафорички покретач рачанске
школе. Зато што је и манастир Рача, у подножију планине Таре и покрај реке
Дрине, у Турско Доба био средиште високоучене делатности. Најпознатији је
био по преписивачком раду, али судећи по Рачанима он је развијао и неке друге
духовно – стваралачке делатности.
Што се тиче самог Кипријана Рачанина, он негује један, да тако кажемо,
научни језик у писању. С обзиром да се сматра да је састављач једног Буквара,
онда је то само по себи разумљиво.
Најзанимљивиј је његов Поговор:
''О, свесилни и неизрециви, непостижни, неистраживи, превечни,
сириносуштни неишчекујуће даровити, благи и човекољубиви, који у
трисаставно од све твари поштовани и слављени, ти јеси сваке благости
почетак и узрок, напредак и савршетак, који једини имаш бесмртност, који у
светлости живиш неприступној, знајући све пре постања његовог, све сам
створивши, како хоћеш Словом заповедаш Твојим. Зато и ја недостојни и
тамном маглом греха обузети, поуздах се милосрђем Твојим почех ово
пречасно дело, пошто сада Твога милосрђа благовољењем и милостима
удостојих се видети савршење. Тога ради благодарим и величам и преклињем
душу коленима мојим и главу моју у земљу ударам, руке вазда старшне власти
Твоје престола подножију, величанству пак неизречене славе Твоје ово дело
прилажем. Дрзнух јер на ово боље милосрђу твоме, знати како је тешко човеку
спасити се, тако чување заповести твојих с вером, који благоволео јеси човека
известити писмом, пошто благоволе сада примање од мене грешнога и
умањенога раба Твојега, Твоја јер од Твојих како у истину приноси се. И ако за
немоћ прегрешења мојих недоумљем неисправљено шта би, Сам исправи
својим благовољењем са сузама Тебе молим, грехова пак отпуштење молим и

радосно славим и превазносим Твоје пресвето и прехвално име Оца и Сина и
Светога Духа и сада и увек и у векове векова, амин.
Свим православнима, свим свакога чина читајућих ову књигу звану Буквар
или Наука деци и младима, сабрана од Старога Завета и Новог свагда од Бога
заповеђена, каменопраћка речи пророчких оштровидних казивања што камен
распрскавају, скупљамо као кап из напуњене бездне мора, и у ову малу књигу,
као у мали кладенац сажимамо и немогуће је сами знате све море у њу улити и
по ширини пловити корабљем у студенцу воде јесте. Тога ради ниско метаније
до лица земљиног смерно стварају, од усрђа душе усрдно моле, што се јесте
прикључило описањем прегрешење исправљајте, неподобна пак истражите
брисањем. И овог лошег писца молбе удостојите и благослова, да и ви тако
добијете удостојити се од Христа бога у дан видети како дела обнажују се
против лица Његовог и по њих одмазду примају. Амин.
Ово пак знано стварају вам, љубљени сапримаоци моји који на земљи јесте,
као да вам је замишљене тога ради знати писати редом, не само тамо изложено
и спреда и позади. Тога ради ови сви бише, будући да никада умањењу моме не
приђоше, сви напајајући се, ни обичног места немах. У туђој страни нађох
књигу звану Библија, и прочитавши је, рекох: ово да испишу на листове тако, и
пођу одсвуда: ипак остах у незгодно време, и од месеца до месеца подвизањем
отидох за неколико година, ови онда и то тада, док конопац нашкоди хартији.
И сврши се све до овде у години од рођења Христова 1717., богу нашем слава у
векове, амин.''466
Из приложеног видимо Кипријанов наукослов кроз Буквар из кога у то доба
су се добијали бројеви, будући да су слова имала бројну вредност. Сам почетак
има и ту апофатичко – богословску страну, али и философску која говори о
почетку у крају, узроку и свршетку. Већ у средини текста имамо појам ''Науке''.
Кипријанов приступ је више теоријско – научни, он прави одређени теоријско –
методолошки рам научног излагања. Наравно, полихисторски (многоучистички
и свезнадарски). То је Кипријанов концепт Богонауке који ћемо сагледати у
његовом следећим записима.
''Тобоже написах или накаљах тек многогрешни Кипријан благоме Господу
и светоме апостолу Луки мало писаније, и незакључујуће уметничко; опрости,
Господе и свети апостоле, над свима нама лежи заборав и неразумље. Ако и
мало послужење и непотребно рукодеље, међутим љубав љубазна од нас
грешних ка Господу и ка светоме апостолу Његовом прими, Господе, како
знану две цете. Многокоје јер и дрво неплодно у сву годину једну јабуку
текући даје, и ублажује нађеном, сви и ја молимо наслађујући се
богодухновеном сладошћу пишући књиге ове благословите моју рђавост и
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читајући их и преписујући их. У години постања 7202., а од рођења 1694. у
Светом Андреју више славнога града Будима, многогрешни Кипаријан
јеромонах.
Коленопреклоно вашем предобију, оци свети, молим се духом кротости
погрешења исправљајте, и лошега писца молбе удостојите, да такође и ви од
бога добијете. Кипријан јеромонах, тобоже духовник. 7200.
Прими о велики чудотворче, овај мали труд, од мене непотребног и
многогршнога Кипријана.''467
И следећи запис је у истом духу написан:
''Слава и великолепоту, част и поклоњење Творцу и Саздатељу свих
хвалословље и благодарење од некључног раба приноси се који давајућем
почети и краја савршењу, достигнути књиге ове, Господу Сведржитељу Оцу и
Сину и Светоме Духу и сада и увек и у векове векова, амин. И вама се молим,
оци свети, употребљујући ову књигу на службу, лошег овог писца скудоумнога
благослову удостојите и погрешења исправљајте са кротошћу, да и ви
задобијете милост у дан уздања праведнога од Христа бога, као у туђој страни
и дом брзином писах и многим насиљем и незгодом, тога ради и пак молим да
као погрешујућега без злословља иправљајте, и писца молбе удостојите.''468
Навешћемо и трећи запис који ће нам дати целовиту слику наукословног
Кипријанов излагања.
''Свих блага даваоца Бога благодати, и заступањем Пресвете Богородице
написа се ова богодуховна и душеспаситељна књига Псалтир пророка и цара и
богооца, извор свакога добра више славнога града Будима у Светом Андреји у
години постања 7201., а од рођења Христова 1693., круг Сунца 5 месеца јуна 4ог дана.
Коленопреклоно вашем преподобију, оци свети, молим духом кротости
погрешења исправљајте, и лошег овог писца молбе удостојите да такође и ви
од Бога задобијете, будући да у великој бури и метежу писах, течењу љубави
ради пречекајућег чеда мога архиђакона Данила, и прости, брате, ако писмо
грозно, међутим љубав је љубазна.''469
Такође једно кратко научно излагање Кипријана Рачанина, из 1717. Године,
приказао је професор Ђорђе Сп. Радојичић у својој књизи Старо српско
песништво:
''У писменима Словена јесте ипсилон
(ижица) држи
се,
код Грка разумевање тога различно
467

СТАРИ СРПСКИ ЗАПИСИ И НАТПИСИ I, скупип их и средип Љуб. Стпјанпвиё, БЕПГРАД, щтампанп у
државнпј щтампарији Краљевине Србије, 1902, стр. 460
468
Истп. 460, 461
469
Истп. 461

јавља се,
сва писмена ко изучи писати,
разуме свагда изредан бити
потребе тима све добре пиши,
у саблазан себе и штету свагда лиши.
И будеш частан за труд твој и службу,
јер вазда узимаш давши тебе и дружбу.''470
Тако и овим језичким разматрањем, у песнички облик стављених,
заокружујемо теоријски рам наукословља Кипријановог. Морамо одмах рећи
да је Кипријан, пре свега, талентовани теоријски научник, а не научник –
практичар, изумитељ и техничар. Када Кипријан каже ''знајући све пре постања
његовог'', његов исказ се свакако односи на Бога, али када каже да се дрзнуо
''милосрђем Твојим знати'', онда он некако ''дрзнуто'' дели то знање Бога са
собом. Или када Кипријан каже ''Словом заповедаш Твојим'', он негде долази
до дефиниције Науке као Логије (Слова). Чак и физика се на српски преводи
као Природо – Слов. Значи има неко Слово читаве природе присутно у
целокупном Постању. То Слово присутно је и у језичком знаку које такође
називамо словом, а чијем се истраживању Кипријан посветио. Самим тим
закључујемо да Наука има свог Наукодавца, Словодајућег Бога.
Његов наукослов јесте Богонаука ''Христа бога''. Он је таква врста научника
који је усмерен само у правцу Богонауке и проналажењу те исте Богонауке у
постању сваке и најситиније твари.
Подела знања које има Бог са оним који у свему стреми богонауци јесте
сасвим природна и нормална ствар. Такав однос је имао Кипријан, рачански
учитељ велике рачанске школе.
Издвојићемо неке делове из рукописа Кипријановог посвећене кнезу Лазару
које је сакупио Ђура Даничић, а чије је одређене приказе издвојио Ђорђе Сп.
Радојичић. Из следећих навода видећемо да, чак и када користи песничке
облике, Кипријан не одступа од свог наукословног израза:
''У животу своме за Христа, подвизав се,
и поганим Исмаилћанима тврдо протививсе,
а сада код престола господа својега
ликујући радујеш се.''471
''Стојећи код престола господа,
са мученичким скупом веселећи се
470
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пребогато,
моли се (кнеже Лазаре) о стаду твоме
прекрасно,
отачаство твоје сачувати
од сваког исмаилтског насртања.''472
''У красних овога света васпитао се јеси од младости твоје, нови мучениче,
кнеже Лазаре, и крепка рука господња у све господе земаљске, крепка и славна
показа те.''473
Погледаћемо још само стихиру Кнез Лазару која се налази у Србљаку:
''Приђите данас, сабори православни
и српски народе,
и видите где суд без виности
прима мученик Лазар,
као јагње безлобиво заклан би
од проклетог Амурата
и вргнуто би тело његово на земљу,
и нико га не повреди,
и многих од верних
видеше као стуб огњени
са земље што небеса досеже,
и овај, дакле, венча се,
а онај без споменика пропаде,
и овај у миру слављен је,
а онај у гејени
у бесконачне векове мучи се,
док овај Христа Бога моли
за душе наше.''474
Чак и Кипријанов песнички искорак поседује један богонаучни облик и
један богонаучни израз. Ни ту Кипријан не може да побегне од свог
стандардног наукословља.
Будући да смо приметили да у српској култури не можемо цепати и
сецирати духовне облике, морамо увек на уму имати ту битну књижевно –
филсофско – богословско – научну синтетизацију. Тако и Кипријанов
наукослов везан је за ове друге духовне облике као што су и они везани за
њега. Кирпијан је истраживао кроз знак, кроз писмо, кроз слова да би преко
тога дошао до оног Слова које зна свако постање чак и пре његовог постања.
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Кипријан је некако, кроз своју списатељску делатност успео да подели то
знање Слова са самим собом и да тиме прими Слово сваког познања у себе.
У томе и јесте значај његовог научног рада који је истраживао Почетак и
тражио Свршетак. Његова теорија изречена је кратко у првом запису и то на
самом почетку. Знање које је поделио са Словом знања обезбедило му је да
дође, за себе самог, до једног личног самооткрића, а то је да спозна оно знање и
Онога који Зна све пре него што је чак и постало. Вероватно је у томе највећи
значај Кипријана Рачанина за нашу српску духовност и за српску књижевно –
философско – богословско – научну синтетизацију.

Јеротеј Рачанин
Јеротеј Рачанин (друга половина XVII века – после 1727). За разлику од
Кипријана Јеротеј је развигоран и пустолован писац, али исто тако учен и
оштровидан аутор, што ће се видети и из његовог записа. Својим путописом
унео је неке елементе авантуристике у српско духовно стваралаштво. Ми ћемо
се посветити одређеној мисаоно – опитној страни његовог писања и метода.
Гносеологија Јеротеја Рачанина је стандардна гносологија старокњижевне
философије, с тим што у њој има неких крајње ситних новина које су суптилне
и ваљало би расуђивати о њима.
У првом гносеолошком склопу Јеротеј каже:
''И по другим црквама иђасмо и поклонисмо се; и на врх града, зову га Чауш
манастир. И беше калуђера много. И ту видех идолско пророчиште и изнутра
чудно здање, на нека окна све свођено. Чини ми се да има дебео зид десет
аршина, а у висину, богзна.''475
Други гносеолошки склоп сличан је првом: ''Ту јесу дарови Прекрасног
Јосифа, мозаиком насликани, усред града на чудној висини. И ту је диванхана
велика веома, 34 велика дирека. По два човека један да обухвате, толико су
дебели. Обли и глатки као да су на стругу стругани, а високи бог зна.''476
Да, као што смо и рекли, уобичајена гносеологија српске старокњижевне
философије, али неки нови моменти свакако су занимљиви. Када Јеротеј
износи мере у ова два навода за неке делове описа самих мера овакве
формулације користи: ''чини ми се'' или ''као да'', а онда када треба да изнесе у
оба случаја, меру висине изговара: ''бог зна''. ''Чини ми се'' и ''као да'' јесу речи
које изражавају условност: можда јесте, можда није. Нагађање. Али када
Јеротеј каже: ''бог зна'', он изражава једну потпуну сигурност и поузданост. Док
су ова прва два појма спекулативна, дотле је појам ''бог зна'' потврдан.
Одређене мере, пре ових спекулативних, такође, су поуздане чак и бројчано, а
онда Јеротеј улази у нагађање да би на крају ове све мере, поуздане и
спекулативне, потврдно крунисао са једним: ''бог зна''. На основу ових његових
сагледавања и претпоставки долазимо до закључка: Оно што знамо и не знамо,
и оно што нагађамо: бог зна!
Ово су свакако одређени нови моменти у уобичајеној гносеологији старе
српске књижевности. Баш оно што нагађамо, спекулишемо морамо знати да и
то Бог зна. Нагађајуће, оно што само претпостављамо, у шта нисмо сигурни,
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што имамо само као наговештај то Бог зна као што и зна и оно што знамо и оно
што сигурнио не знамо.
У свом путешествију Јеоротеј је изградио и једно својеврсно етичко учење
кроз живот и предање проткано:
''И затим пођосмо на десети конак под манастир Решетски, на измаку
Врањске клисуре. И ту наловисмо рака за вечеру. И ту нађосмо човека и кажу
да му је сто двадесет година, проседе браде и три пут му се зуби мењали, па
нарасли као у детета. И двапут брада опадала, па и нарасла. И има сина сеђа од
оца. И казиваху да није тај старац Турчина видео, ни харач дао, ни вина пио,
него напасао овце на горама. И ту видесмо човека и девојку те се окаменили.
Те казиваше старац тај да је кум са кумом сачинио блуд. Тога ради се
окаменили.''477
Видимо да приповест јесте само једно излагање Јеротејево, али она сама по
себи производи одређене етичке закључке. Наиме, на крају пасуса сам
стодвадесетогодишњи старац говори о скамењивању људи због блуда. Ово
народно веровање има своје етичко – поучно језгро. На основу њега
закључујемо и о столетности старчевој. Старац је, пре свега, дуговечан зато
што живи једним морално – поучним животом. Он је због тога и слободан. Због
тога њега ни Турци не могу да се дотакну. Наравно, он живи здраво: вино не
пије. Али и то има једну морално – поучну поруку. Он није пијанац и
распусник, већ кротки пастир. Опет тај морално – поучни стил живота
одражава се на његово здравље и обезбеђује његову дуговечност. То је морално
– поучно скривена порука коју нам кроз ову приповест даје Јеротеј.
Какво је стање православних било у то доба у српским земљама у једном
кратком извештају нам говори Јеротеј:
''Други конак у Гроцкој. И ту проведосмо три дана. И умало ту Турчин не
удари Григорија секиром, јер читаше часове на чардаку.''478
Само због једног кратког молитвеног правила Турчин је хтео да убије
калуђера. Заиста, ако је веровати Јеротеју, једно претешко стање. На само сто
година пред Српски Устанак.
У одређеним деловима списа Јеротеј показује тренутке благодарности:
''Шести конак на Пандурама код Алексинца. И дођосмо на Нишаву. И ту
слависмо Светог пророка Илију под великом тополом. Чувени Мија кириџија
части нас лепо, и вина писмо довољно. Бог да га прости. И пођосмо мало уз
Нишаву.''479
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''И затим осми конак на Бугарској Морави, под Курвин градом. И ту се
побунисмо по ноћи, него, хвала Богу, не би штете ништа, већ здраво и мирно
устасмо. И дођосмо под Лесковац на ужину код Камените цркве.''480
Овај таксидограф Јеротејев има доста литургографских елемената и
богослужбених пасажа. Издвојићемо само један, примера ради, богослужбени
опис:
''И када на вход излазе и на пренос, ђакони иду напред, по два напоредо, а
попови по једном редом. А на литију на две врсте чине, и свеће и барјаке. И
попови у две врсте иду до средине пространо; напред млађи, а старији до
владике, најпосле владика по средини и око њега ђакони. И почеше јутрење.
'Христос васкрсе' [рече] владика трипут, потом 'Свети Боже и за 'Приђите',
трипут. 'Христос васкрсе' и 'Помолимо се' рече поп под епитрахиљем. И ту
'Христос васкрсе' не рекоше него 'Свети Боже'. И не кадише, јер су пре почетка
ђакони кадили. И поп изађе на двери. Када рекоше 'Алилуја', и архиепископ из
књиге чита Шестопсалмије. И по ђаконству 'Бог Господ' нити рече поп, нити
ђакон, него појци почеше 'Бог Господ' појати. И катизме насред цркве читају и
редни поп говори 'Алилуја' на катизме. Тако свагда. И на полијелеју ужегоше
свеће, по фору све и цветовањима. И ђакона два у одеждама кадише и носе
ћивоте. А друго ништа ђакони не износе. А на вход не носе ћивот, него
кадионице, а други иду празни.''481
Из овога примера видимо једну чудну трансформацију текста.
Метаморфозу. Јеротеј таксидографску природу текста преображава у
литургиографску. Проучавање и анализа богослужбених поступака јесте један
значајан део Јеротејевог путописа за разлику од других путописа у град
Јерусалим којих и старој српкој литератури има доста. Литургијографско је
лични печат Јеротејевог записа.
Следеће расуђивање ћемо усредсредити на једну теорију богосаздања коју је
у овом путопису изнео Јеротеј Рачанин.
''И из Врања дођосмо на дванаести конак у Коштуне, надомак Четрдесет
цркава. Ту је раније велика варош била за српског господства. И сад по турски
зову Крк клиса. И видех ту корито камена око бунара, велико мноштво, сасвим
велико, за дивљење. И чуђасмо се. И изнад те вароши видесмо три хума веома
висока, Богом саздана, на врху равна, од једне стране може се човек попети, а
од друге не може. И то зову Шаторишта Марка Краљевића, и Милоша
Кобилића, и Реље Омуђевића и Новака Дебелића. И ту се ујутро згоди. Пренос
моштију свете Петке Трновске, чији је један од цркава храм. И пазар се окупи и
ту нађосмо обиље хлеба и вина. И славише Висарион наш друг.''482
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Његова теорија богосаздања, а то видимо из навода, крајње је трезвена.
Природни феномени су богосаздања, ма колико се око њих плеле легенде.
Закључак који изводимо из овог Јеротејевог путописа који јесте печат читавог
путописа и сам нерв читавог овог путешествија:
''И то је био град велик, па су га Латини разметнули. Било [је] 390 цркава, а
сада разорено и помало пусто. И има ту Турака, а ка обали Грци. И кажу, на
том Кипарском острву има 40 хиљада села. И ту бејасмо на Богослова. И тада
пођосмо на велико море на Пренос моштију светог оца Николе. И ујутро нас
гонише једна гусарска лађа. И даде Бог утекосмо. И у подне брод. И од њега
[утекосмо] и окренусмо се на другој страну. И у петак, још се дели дан и ноћ,
11. маја, угледасмо противну лађу. И окренусмо се на другу страну. И
угледасмо пред нама брод малтешки и испресецасмо се од страха, и заваписмо
ка Богу сви. И не би помоћника, јер беху претегли греси наши. И осуше Турци
као град. И бисмо се, исекосмо, и све узеше Малтези. И један од Малтеза паде
мртав, и два се ранише. И све нас скидоше, и кошуље, па сасвим наге и босе
избацише на обалу песак. И једнима дадоше своје раздрте кошуље и одећу која
не ваља. И беху са нама четири Чивутина. И њих истукоше и поведоше у своју
земљу. И нашу лађу одвезоше.''483
Ови језички пресеци Јеротејеви са собом повлаче извесне закључке.
Прво, овде најупечатљивије видимо колико је пустоловно ово Јеротејево
путовање у Јерусалим. У овом пасусу највише се виде елементи авантуристике.
Друго, овај спис настаје исте године када и запис патријарха Арсенија III
Чарнојевића о заспалом Господу у коме је присутна теоарниситичка епизода.
Такав сличан теоарнизам присутан је и у овом пасажу Јеротејевом. Овај
теоарнизам је мало непосреднији. Иако су се обраћали Богу–не би Помоћника!
Не би Бога да помогне. Врло оштро и помало сурово – реалистички. Али
зашто? Јер су ''претегли греси''. Грех – греси – грести јесте оно што нагриза,
што разара, што се распада. То је велика демонска сила, по православном
учењу. Златоуст казује да је грех највећи ђаво. И одатле видимо тај
богопоричући рез Јеротејев. Греси могу бити, по Јеротеју, толико јака нечиста
сила да могу чак и да порекну Бога: Не би Помоћника (Бога), јер беху претегли
греси наши. Али све је некако опет у изборности човека. Хоће ли изабрати Бога
– Помоћника или грех – богопоричућег?
Треће, при крају овога пасуса Јеротеј открива да су на броду с њим била и
четири Јеврејина који су се заједно са Србима борили против гусара. Као да је
Јеротеј дао преднацрт будућих неких заједничких борби Срба и Јевреја против
оних који хоће да их истребе. Било да се ради о 1704., 1914., или 1941.
Постојало је увек неко прећутно савезништво које је стварала заједничка мука
и жеља за опстанком.
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Јеротеј Рачанин је оставио и неколико записа од којих ћемо издвојити један
који у себи је напуњен одређеним силама богопознања што надопуњује
гносеолошки концепт Јеротејев који смо изобразили из путописа у град
Јерусалим. Тако да ће нам овај запис помоћи да целовитије сагледавамо
гносеолошку слику Јеротеја Рачанина:
''Бога благога благодаћу и човекољубљем у благодати господа нашег Исуса
Христа по дејству светога духа поче би ова књига месечник писати се година
од саздања света 7207. месеца новембра 7 покренуто руком многогрешнога и
рђавога у иноштву Јеротеја Рачанина у земљи аустријској у знаменитом
Фудкару при реци Дунаву на службу манастиру Рачи, храм вазнесења господа
бога и спаса нашега Исуса Христа. Очество пак ми земља, мати пак гроб. Стога
молим се и милостим делу читајућим, или преписујућим, колика погрешења у
њему обришите, не куните нити се ругајте, не писа ангел, већ рука гмизава и
грешна, ако пак не мало и своје скудоумље. Сврши се пак тада године заиста
исте зиме месеца јануара 23.''484
Овај запис када упоредимо са гносеолошким нацртом у Путопису, на који се
морамо додатно осврнути, сједињује гносеолошки приступ Јеротејев. Ако се
осврнемо на гноселогију богознања коју Јеротеј у Путопису представља и која
се тицала мере одређених стубова, онда по Јеротеју богознање (Божје знање)
јесте мера сваке ствари, сваке честице, сваке васионе и сваког света. Када на то
надодамо богопознање у запису Јеротејевом са његовим богознањем тојест са
гносеологијом Божјег знања као мере сваке ствари видимо да је Богоблагодат
тај давалац Богопознања.
На основу свих примера у овом поглављу изложених, дело Јеротеја
Рачанина сведочи само по себи и за себе о својој вредности, битности и
значајности у српском духовном стваралаштву. Својом философијом знања и
богосаздања и својом књижевном авантуристиком Јеротеј Рачанин направио је
одређене духовне искораке у новостваралачком струјању српске књижевно –
философско – богословско – научне синтезе. И тиме је оставио значајан траг у
српској духовној баштини.
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Никанор Мелетијевић

Никанор Мелетијевић (1655 – 1739). Архимандрит и игуман крушедолски.
Његове списе је највише изложио и представио професор Тихомир Остојић у
Јужнословенском гласнику, а и професор Ђорђе Сп. Радојичић у студији Стара
српска књижевност у Средњем Подунављу. Његов списатељски метод је
наравоученијски. Он је својим списима пренадзначио и преднацртао самог
Доситеја Обрадовића и његово дело. Тај метод је просто испунио касније
Обрадовићево дело.
Његова кратка одредница науке, изречена у једној строфи, као да казује да је
наука само једна од безбројних песама Божјих:
''Љубими слушатељу, стекао си младу брадицу
Зато ти велим, не пристај у децу.
Лепо је имати браде нове,
Ал се ваља држати науке ове.''485
На први поглед, искрено речено, ова Никанорова строфа као да представља
науку у виду неког празног суда, као да је Никанорова наука нека врста
празнонауке, без икаквог унутрашњег садржаја у себи. Али само на први
поглед је тако.
У првим стиховима овог песмотвора Никанор каже слушатељу да је стекао
младу брадицу и да је стекавши браду нову треба да се држи ''науке ове''. Какав
је симбол брада? Она је симбол зрелости, мудрости и раста. Брада, такође,
симболише знање и звање.
Када прикупимо све делове овог симбола видимо да је унутрашњи садржај
схватања Науке код Никанора Мелетијевића испуњен једним дубоким
смислом. Наука је нешто што непрестано сазрева и расте, а звање је оно што се
стекне као највиши раст науке.
Код Никанора наука је нешто што се стално преображава. И као по речима
апостола Павла, у науци се све преображава, из славе у славу пред Господом (2
Кор. 3, 18).
У неку руку, можда је то дешифровано схватање науке код самог
Мелетијевића. Оно на шта је он баш мислио када је написао да се треба
''држати науке ове''. Младост је увек јака и витална, али и наивна и лаковерна.
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Зрелост је истовремено и стицање искуства и знања, а наука као да увек
пролази тај пут од младости до зрелости.
Самим тим видимо да је наука итекако испуњена духовним садржајем у
делу Никаонра Мелетијевића. Она креће од једне, дечије – невине, анђеоске,
младости, а долази до зрелости раста Божјег.
И у народу имамо изреке као што су: ''Младост – лудост, старост – мудрост''
и ''Човек се учи док је жив''. Ове изреке донекле саображавају се са овим
Никаноровим излагањем. Лудост не мора нужно означавати лудило, већ
младалачку полетност која може упасти у промашај, али је као таква неопходна
да би се дошло до зрелости, до мудрости. То је негде и путање науке код
Мелетијевића. А ако поредимо то са другом изреком, онда је наука један
непрекидни ток који се наставља и у оностраности и можда само тамо
доживљава пуноћу Раста Божјег.
Божји Раст зрелости Науке. Можда је то оно што наука тек треба да доживи.
Она као да још увек чује глас ''не пристај у децу''. Наука као да је још увек у
фази дечијег, а као да се креће ка зрелости Божјег Раста. Питање је када ће
Наука стећи ту ''младу брадицу''? Када ће из дечијег ући у преображај
сазревања на Божјем путу? Никанорова симболика је по том питању велики
показатељ. У овој строфи он као да прави једно пророчко ишчекивање Божје
зрелости Науке.
Из поља наукословља прелазимо у поље Никаноровог знанословља:
''Ништавност земаљског живота
Чловече, сва ће слава земаљска проћи
а Божиј суд страшно на испитаније доћи.
Чловече, држи се последњаго века,
познати ти ћеш безумије нињашњаго света.''486
Дошавши до тог гносеолошког спектра Никаноровог видимо да у првом
плану није знање већ Божји суд. Човек долази пред испит Божјег суда.
Испитивање је нешто што је присутно и у обичном животу. Кроз живот човек
полаже разне испите и сви они као да су симболи тог последњег Божјег
испита. И на тим испитима које човек пролази у овоземаљској равни увек су на
снази знање и незнање које човек показује током тих животних испита. Ту је и
трећи чинилац: милост Испитивача. Та милост је један од пресудних чинилаца.
То ће доћи до изражаја у наредним редовима Никаноровог текста.
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Оно што је значајно јесте други део ове строфе, а то је ''познање безумља''
нижњег света тј. познање овостране равни. Њено онтолошко стање, по
Никанору, јесте Безумље. Али како спознати Безумље Овостраности? Никанор
уводи један есхатолошки чинилац, а то је Последњи Век. А са чиме је то
повезан Последњи Век? Наравно, са Божјим Судом.
Држањем Последњег Века, а то је држање богосудионог Века Господњег,
долази се до познања целокупне овостране равни којом влада безумље. По
свему судећи нешто супротно још непојављеном хегелијанизму, по коме је све
овоземаљско апсолутно умно. Код Мелетијевића то није случај. Код њега
држање Последњег Века, у чијем језгру је богосудионо, јесте нешто кроз које
се једино може спознати овостраност. Ту се темељи и варијација наукословног
схватања. Ако кроз богосудионо се једино може спознати ''нињашњи свет'',
онда једино богосудионим Последњег Века могу се објаснити све грађевине
овога света, сва његова утемељења. Једино Богосудионим се може спознати
твар, природа, свет, Постање.
Могућност спознаје безумности овостраног света може се извршити једино
једним Вишим Умним Принципом који превазилази безумље, а то је оно што је
стихотворно претходило: Божји Суд.
Кроз Богосудионо, које је тај Врховни Ум, може се умно спознати оно
безумно. Оно безумно које влада овим светом.
Како то Богосудиони Последњи Век нам може помоћи да спознамо и
објаснимо овај свет? Богосудионо, које је Бог сам, јесте Творац овога света и
као Творац Оно овај свет у потпуности Зна. Зато се држањем богосудионог
Последњег Века долази до најоптиманлијег знања овога света, пролазност њене
славе.
Ово постаје један опште – спознајни став овостраности који прави увод у
детаљна, појединачна истраживања и из знанослова прелази у наукослов.
Богосудионо из кога долази знање долази и Наука, ''наука ова''.
На основу овог расуђивања схватили смо да је Никанор у неколико
стихотворних потеза показао целовитост знања, нарав овостраности, изворност
Богосудионог, спознање овостраности оностраношћу (Последњим Веком).
Да све происходи из милости Испитивача сведоче следећи Никанорови
стихови:
''О молитви и полажењу светих места.
Чловече, и ноћом и дањом Богу моли се, о злу не мисли,
да те напуни Бог својеје милости.
Чловече, моли се Богу често и право,

Бог ће те помоћи да будеш здраво.
Чловече, који се право и често Богу молише,
свако добро добише.
Чловече, и још ћу ти једно слово добро рећи:
од селе скорије у цркву да оћеш на молитву тећи,
те ћеш имати ва ответ шта пред Богом рећи.
Чловече, немој залуду по сокаци ходити,
кад се ваља Богу молити;
живе ће те враг уловити,
ако се нећеш добро Богу молити.
Чловече, немој на молитиви бројити сребро и злато,
да не будеш осуђен газити паклено блато.
Чловече лени се света места надгледати,
хоће ти после мило бити.''487
Пре свега, по Никанору, Божја милост је Извор сваког добра, па и знања.
Милост Испитивача, која јесте Богосудионо, јесте Милост која одређује
судбину испитаника. Али Испитивач је често Предавач, па од Њега и зависи и
знање које је Испитаник стекао. Тако да Божја Милост је та која дарује
спознају човека. Никанор и каже да човека треба да напуни Божја милост која
је нераскидиво везана и за богомолитвени поредак. Заправо ова строфа
Никаноровог текста сва је испуњена богомолитвеним захтевом у коме је само
средиште Божја Милост. Из Божје Милости човеку предана долази и сама
човекова милостиња:
''О м и л о с т и њ и.
Чловече, ако хоћеш све стране милостињу за душу дати,
хоћеш милост од Бога имати.
Чловече, у све цркве милостињу покажи,
по самрти на митарству не бој се дијавоље лажи.
Чловече, то ти је најбоље,
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кад све цркве за тебе Бога моле.''488
Милостиња узвратно задобија Божју Милост, а самим тим и милост
Богосудионог кроз кога долази сво познање и сваки знанослов.
Из свих ових навода можемо видети какав је Никаноров књижевно –
философско – богословско – научни склоп. Философску страну видимо кроз
гносеолошко сагледавање. Богословље долази кроз богословљење Божје
Милости. Наука, имали смо прилике да видимо, никаноровски је на самом
почетку брзопотезно изложена. Књижевни рам је оно списатељско које
обухвата сва ова три духовна облика. Крајње песничко – књижевно излагање
Никанорово каже:
''Још неке спомене хришћанину.
Чловече, хоштеши ли у вечној муки не лежати,
требује ти од сваке неправде бежати.
Чловече немој псовати крста и поста,
да ти не буде од дијавола души и телу муке доста.
Чловече немој никад ништа украсти,
јер ћеш вечне муке допасти.
Чловече, правим срцем свакому покажи се сладак,
да ти буде пут на небеса гладак.
Чловече, не буди много у шали радостан,
да не буде по самрти жалостан.''489
И ова мисао показује тај октроисано – научни приступ код Никанора,
приступ науке – одозго. Видимо тај наравоученијски метод који се касније
појављује и код Јована Рајић, и код Доситеја Обрадовића, и код Вука Караџића.
Из његовог наравоученијског обрасца исходи и наука и наравоученијска
философија и богословље, и наравоученијска књижевност.
Никанор Мелетијевић по свом стваралачком склопу припада том
новостваралачком струјању српске културе који је назначио професор
Димитрије Богдановић у својој Историји.
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Премда професор Богдановић не помиње лично Никанора Мелетијевића,
можемо из његове анализе да извучемо закључак да Никанор припада том
новостваралачком струјању у српском културном обрасцу.
Тако да Никанорова наравученијска: књижевно – философско – богословско
– научна философија јесте битан део нашег православно – цивилизацијског
струјања, Реке Православља, његовог непрестаног тока.

Висарион Павловић
Даскал Висарион Павловић (1670 – 1756). По професору Ђорђу Сп.
Радојичићу он је праотац српске грађанске лирике490. По некима његово родно
место је Сент Андреја. Он се 1705. године замонашио у Крушедолу. Ту је доста
могао научити из списа Непознатих Крушедолаца. Али звање даскал (учитељ)
добија тек на Хиландару 1720. године. Из ризнице Хиландара могао се научити
сваком духовном стваралаштву. У том периоду одлази у Пећку Патријаршију
код патријарха Мојсија Рајовића и ту постаје епископ Пећки. У Пећи стиче
пуноћу своје науке. Дошавши у Нови Сад оснива Латинско – словенску школу
1731. године. Она је имала ранг ниже реалне гимназије. Ова школа је једно
време имала карактер академије у којој су се изучавале и предавале философија
и теологија491. Кроз даскала Висариона Павловића сагледавамо целокупни
просветно – образовни ток наших духовних установа и њихов историјиски
развој. Раваничка школа, рачанска школа, крушедолска школа, хиландарска
школа, пећка школа. Равничани, Рачани су Сеобом из централне Србије
прелазили на тло Хазбуршке монархије и на том тлу формирали су прве
просветно – образовне установе. Тај духовни пут био је и пут Висарионов.
Преко централних духовних установа српских: Крушедола, Пећи и Хиландара
Висарион је, похађајући те просветне установе, обликовао нове просветно –
образовне установе на тлу Војводине. Овим се показује да су српске просветно
– образовне установе имале одређену црту самонастајања, плетући тиме своје
нити чак до самог Средњег Века. Оне су, наравно, кроз мноштво искушења,
доживеле мношто преображења од XII до XVIII века, па и надаље кроз XIX и
XX век. Светосавска златна нит просвете протеже се кроз све ове епохе.
Висарион Павловић је само један део те златне историјске нити.
Ми ћемо сада навести један његов спев као похвалу цркви сарајевској. Кроз
спев израсуђиваћемо о духовном лику стваралаштва даскал – Висариона:
''којих пак акростих: Сва слава кћери цареве одушевљеније церкви
сарајевске изнутра јесте
У тројици боже свети
благословени и велеславни.
Слава тебе в'зда буди
о спасенију верних људи.
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Јер по твојој светој вољи
христијани јесу в'зда бољи.
Слава твоја у њих сијајет
и у род и рад пребивајет.
Љубет тебе бога творца
от свега права верна срдца.
А највише Славеносрбљи,
који су сада као робљи.
У агаренској тамној власти
без могутства и јакости.
Али држет веру христјанску,
мрзе пак поганску.
Да највише с'бор славни
и у христијанех изабарани.
Што се зовут сарајевски,
у њим пак храм јест архангелскиј.
Њега пак служба и правило
у мирису богу као кадило.
Разликује јер уредбами
као даница между звездами.
Јест јер уред њега дивни,
јединством в'зда мирниј.
Церков своју увек красет
и у све дни службу гласет.
Архијереја јер себе имут
с њим пак христјански живут.
Разумне се с њим владејут

и у вере не слабејут.
Још им сут такови чини
12 имут црквеније сини,
У делех црковних сазнатеље
гроба пак господња поклонителије.
Који устав цркве хранет
и от саблазнов с'бор бранет.
Обшту корист свим желајут
и разумно о свим творет.
Да када седут сви с'борне
с архијерејом својим сложне,
Увидети јест велеславно
како седет кругом стално.
Шум и вика ту неслишим
н'разговор и договор утишан.
Јест видети ту бољаре,
договор живота старе,
У лепочасној седини,
цветајућој као крини,
Лепотнами пак персонами
и благим пак природами.
Једни с другим држет се,
у вен'ц цркви плетут се.
Н' и пород њихов изредни
ничим пак јесу повредниј.
Ново цветут као палми
у с'борној их изабраниј

И као кједри умножени
и у цркви насаждени.
Када јер црковно придет време
свак оставља своје дело.
Цркви текут као јелени
струје водније жељени.
Једин другог претиче
љубав к цркви показује.
Руке имут податљиве
и обичаје милостиве.
Трговину творет небеснују,
с истином пак трговину земљнују
У свему мудро управљају
и бога увек бојет се.
И такових ради обичајих
и у јединстве их управљени
Славно име себи имут
и у многих местех чују се
Аврамовом вером
и гостољубља мером.
Рећи пак сваком доликује
и увек ове да спевује:
Архистратиже Михаиле
и свеславни Гавриле,
Када тројици предстојите
и трисвету песн појете,
В'шу црков не заборавите,

н' о њој се помолите.
Сачувајте ју невредиму
и у вере непоколебиму.
Крила ваша да оградет ју
и од врагов да обранет ју,
Који име ваше славит,
да се от врагов не посрамит.
Јесу јер сва в'ша дела
обарање мучитеља.
В'ша јер сила сатану бијет
и под ногами свагда газит,
Не трипут јер в'шеје крепости
н' кријет се у пропасти,
У подземљанаго тамнаго ада
где њему неслобода.
Того рукух нас избавите
и у миру сачувајте.
Рабски к вам прибегајем
и надежду узлагајем,
Коју а светлост имејете
те и нас удостојте,
Да с вам заједно ликујемо
и у тројици бога појемо.
У њему пак јест нам сладост
и бесконачаја радост,
Које пак добити свем
О Христе Исусе господе нашем,

С њим пак отцу и духу слава
ч'ст и поклон и држава.
Такових ради заједно доброделин,
и сада и у веки векова, амин.
Ови ритми послани нам бише от Висариона, даскала патријарха, србскаго
кир Мојсеја, година от рожд'ства Христова 1722.''492
Овај спев не само што је по форми значајан, него је и по унутарсловесном
садржају препун смисла и поуке.
Прво што нам упада у наше поље расуђивања јесте строфа:
''У свему мудро управљају се
и бога увек боје се.''
Висарион оживљава соломоновско схватање мудрости, схватање да је страх
Господњи почетак мудрости. И то јесте filosofia prima (прва философија) –
страх Господњи – богобојажљивост. Висарион као мудри књижевник из своје
духовне ризнице износи своје старо и ново, примењује јеванђелски метод. Он
соломоновско старо схватање мудрости саопштава на висарионовски нов
начин. Висарион уводи један метод који можемо назвати: богобојажљивост као
почетак философствовања.
Такође он своје богословље саопштава стихотворачки кратко:
''У тројици боже свети
благословени и велеславни.''
Једна врста исповедања вере и укратко исказан Симбол Вере кроз стих
показује сав богословски потенцијал Висарионов.
Висарион се у овом делу осврће и према тамним силама:
''В'ша јер сила сатану бијет
и под ногами свагда газит.''
''У подземљанога тамнога ада
где њему неслобода''
У овим строфама има елемната и начина писања који доста подсећа на стил
писања Димитрија Кантакузина. Ови стихови су настали много пре Гетеовог
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Фауста. Они на један уметничко кратак начин показују сву сатанологију.
Појам ''неслобода'' као да осликава сву суштину пакла и дубину ада.
Висарион је некако више уметник него научник. Није као Кипријан Рачанин
који се више у свом раду освртао ка научно – истраживачком поступку.
У својим стиховима Висарион Павловић изграђује једну персонолошку
теорију. У западној Европи персонализам се појављује тек 1799. године.
Висарион о томе пише већ 1722. године:
''Лепотними пак персонами
и благим природами.''
Из приложеног видимо да је његова теорија личности ипостасолошка –
личноприродна и личносуштинска што потпуно одговара православном
схватању личности.
Да је Висарион Павловић заиста праобразитељ српске грађанске лирике
сведоче и следећи стихови:
''Разликујет јер уредбами
као даница между звездами.''
Ово подсећа на песму Бранка Радићевића Певам дању, певам ноћу:
''Кад си звезда селе моја,
да си међу звездицама,''493
Видимо заиста дубоко – историјско – песнички утицај кроз читав XVIII, XIX
и XX век који је извршио Висарион Павловић. Из његовог пера видимо како се
развија та грађанска лирика, па и читава каснија српска поезија. Више
неизбрисивих стваралачких трагова у српској култури остави је даскал –
Висарион. Једно у просветно – образовном моделу стварања српских
просветних установа, а друго у стваралачком преднацрту српске грађанске
лирике.
Висарион Павловић је оставио, такође, и један запис Монашких правила.
Када се сагледа тај спис, иако доста нечитко написан, он највише подсећа на
Рајићев Православни катахизис. Као да је и на том пољу даскал – Висарион
наговештавао неке нове тенденције.
Из свих ових расудних момената о даскалу Висариону Павловићу можемо
закључити да се ради о личности нових стваралачких путева, пуној стваралачке
енергије и песничког полета. Зато даскал Висарион Павловић у нашем
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културном обрасцу остаје упамћен као изразити ипостасолог, богобојажљиви
мудрац и творац нових уметничких склопова.

Гаврил Стефановић Венцловић
Гаврил Стефановић Венцловић (1680 – 1749). Песник, беседник, богослов.
Завршио је књижевно – исконописачку школу Кипријана Рачанина. Увео је у
српски језик знакoве ћ, ђ и џ. О значају Венцловићевог дела говорили су многи
еминентни српски интелектуалци. Ми ћемо изнети одређена запажања тих
интелакталаца у овом поглављу.
Тако Стојан Новаковић записује: ''Овога Кипријана ђак (као што се сам
именује) био је Гаврило Стефановић или Венцловић, један од првих ученика
нове постојбине. Од њега има више дела (1725 – 1745) у рукопису, која иду
понајвише у догматику, полемику и црквено беседништво ради поуке народа и
обране од искушења иноверне околине. Био је човек добро познат са
словенском књижевношћу, а живео је као што сведоче записи његових књига, у
Коморану, Ђуру и Сент – Андреји. Од полемичких ствари налази се доста
против латинске цркве; . . .''494; ''Осим тога има од истога Гаврила још једна
књига беседа год. 1745, преведена из руске књижаре штампане у Москви 1697ме године. Поред тога што ове књиге сведоче свез српских богослова с руском
богословском књижевношћу, врло је важно што је овај Гаврило своје грдне
зборнике беседа писао правим народним језиком, без икакве примесе руског
изговора и правописа још 1745 год.''495
Милан Кашанин, правећи једно опште и посредно расуђивање, у својој
књизи Српска књижевност у средњем веку записује:
''С последњим српским деспотима престаје и средњовековна српска
књижевност. За три века, колико је трајало по прилици, она је дала неколико
десетина писаца и не мање оригиналних дела. Пред њен нестанак, у њој су се
јавили знаци нове поезије и једне нове прозе, који су наговештавали освит
грађанске културе. Два велика писца, песник Димитрије Кантакузин и
прозаист Константин Михаиловић, обележавају два разна пола исте атмосфере.
Њени врхови састаће се у осамнаестом веку у делима друга два велика писца,
Гаврила Стефановића Венцловића и Захарија Орфелина.''496
За Димитрија Богдановића, а то смо већ напоменули у поглављу о
патријарху Арсенију III Чарнојевићу, Гаврил Стефановић Венцловић припада
новостваралачком таласу српских писаца XVII/XVIII века.
Ми ћемо се у овом поглављу посветити духовним странама Венцловићевог
стваралаштва. Најпре философијом, али и неким другим духовним обрасцима
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као што су: наука, уметност, теологија. Највећи нагласак ћемо ставити, по
природи ствари, на философију.
Прво ћемо се осврнути на језгро мудрости које Венцловић у свом делу
излаже: ''Пре за учење ли нескоро свикло за недоскутицу ли храни и оделу ил'
му за путовање и конаке, где ли пристојиште, зло, добро ли у чемно се добаља
памет и занат свикује, мудрост се добија. Којано је свему поглавица и свако
добро у себи је зграштила и присегла, и самога Бога у себи има. Ко је изучи
добро, то ш њоме Бога стече.''497
За Венцловића језгро мудрости је Бог. Бог је средиште и срж мудрости. Када
би се користили једном метафоричком сликом то би било као мета и центар
мете. Центар мете је, такође, мета, али и њен најважнији део. Такав је однос
Бога и Мудрости. Бог је Мудрост, али истовремено и Оно најбитиније и
најсуштинскије у Њој.
Тако је примарно, првобитно Венцловићево схватање мудрости: Бог је
мудрост и оно најмудрије у самој мудрости. Без Бога, закључујемо по
Венцловићу, и нема мудрости. Било које мудрости.
Што се тиче философије Венцловић има доста исказа о њеном дефинисању,
али један исказ некако највише указује шта за Венцловића философија јесте:
''Као што и сами знамо то и видимо многе туђоверце око нас, те нас јоште
коре ругајући се хулом нашем закону. И што им можемо за то чинити, када су
силовитији од нас и покњижевнији држе се да су крштеници? И тко би се сад
нашао такав мудри философ да би се смео и покусити тај, толики, разлика
закона им, повраћати народ опет у православије, сакупљати их у једну, источну
цркву, давно отргнут и укорењен у свом злочастију?''498
Овај навод из себе изводи много закључака, а ми ћемо почети прво са
философијом. ''Мудри философ'' би био онај који би вратио неправославне у
Православље. А чему би то философ, у крајњој линији, могао да води осим
философији? Дакле ако повучемо одређене закључке можемо врло смело
закључити да је за Венцловића Философија исто што и Православље, самим
тим за Венцловића: Православље = Философија и Философија = Православље.
За Венцловића Православље јесте једина и истинска Философија. Иако он
признаје да су ''туђеверци'' и ''силовитији'' и ''књижевнији'' од православних,
опет некако, за Венцловића, Православље је вредност по себи које се не треба
одрећи само зато што је онај други у одређеној релативној предности.
Види се да Венцловић добро познаје историју Цркве, када говори о повратку
инославних у Православље. Црква која је од I до XI века била јединствена и у
којој су сви делови били део Православног Истока, са јединственом исток –
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западном патрологијом. Како то вратити у првобитно стање јесте једна од
мисли која је дубоко тиштила Венцловића.
Зато он помиње ''мудрог философа'' који би све поново вратио у
''православије''. И он сам био је помало прототип таквог једног философа.
Када ово расуђивање повежемо са првим које нас је довело до
венцловићевског закључка: Бог је мудрост! онда видимо да је сасвим
разумљиво закључити да је за Венцловића Православље Философија над
философијама што и одговара једном патролошко – исихастолошком схватању
философије.
Познавајући изворно тајну Цркве, Венцловић и своје знање и своју науку
заснива на тој тајни.
Иако је доста писао о знању, ми можемо у једној његовој реченици видети,
на један згуснути начин, како Венцловић схвата знање:
''Како су прави богознанци од Јакова деда им Богом наречен Израиља
проименовати, те се сви зову Израиљи, тако и од Христова имена верни
прозваше се Христјани.''499
У самом појму ''богознанци'' Венцловић је генијално сажмео и згуснуо сву
своју мисао о знању. Бити богознанац значи бити познавалац Творца, а бити
познавалац Творца значило би бити познавалац и свега што је Он створио тј.
бити познавалац свега, бити упознат са свим. Преко познавања Творца у
спознајућем смо додиру са свом творевином.
По питању науке Венцловић је, такође, доследан. Иако антиципира одређене
научне теорије на једном месту у свом делу, опет на згуснути начин, показује
свој поглед на науку. Он казује: ''Тако је и учење. Оно извире у светој цркви, а
малоумни на празно пролазе жедни божје науке.''500
Из овог навода закључујемо каква је скица и теорија науке код Гаврила
Стефановића Венцловића. Једина истинска наука јесте божја наука и та и таква
наука једина је истинодајућа. Божја наука је једини гарант Истине и сваке
тачности. Ван тога стоји само ненаучност.
Оставивши један запис о светом Максиму Бранковићу, Венцловић се није
користио стандардном хагиографском техником, већ је хагиограф претворио у
симболограф. Његов симболограф се разликује и од записа Непознатог
Крушедолца о светом Максиму, а који смо навели у поглављу о њима, али у
неку руку се Венцловић угледао на тај запис. Док је код Непознатих
Крушедолаца писано у приповедачком облику, дотле је Венцловић покушао
живот овог светитеља да прикаже у једном значењском облику.
О тој разлици пише и Гаврило Витковић:
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''Период књижевног самосталног рада Гаврилова траје од 1725. до 1745.
године. И ако је број Гаврилових зборника, које сам до сада у свом путовању
пронашао, по све голем, но мислим, да ће се још које, његово дело чисто српске
редакције пронаћи.
Из Гавриловог зборника, о коме сам говорио под бројем II., преписао сам
онај пролог Синаксарски о светом владици Максиму негдашњем деспоту
српском Ђурђу Бранковићу, сину Стевана Бранковића и мајке Анђелије, а
унуку Ђурђа Смедеревца. Овај пролог наводим с тога, што је различит од онога
у Србљаку, и што је Гаврилов пролог написан по предању, како се у народној
успомени одржао.''501
Нас ће интересовати само један део из овог симболографског списа Гаврила
Стефановића Венцловића, који ће нам помоћи да допунимо његово схватање
мудрости и философије:
''За живота тог војводе пак и опет ђаво пакосник сваком злу изводац, а добру
назубан, кћаше и ту велику да му учини пакост: диже рат голем у оној земљи,
те се свадише међу собом она два бега влашки и богдански, до крви. Нахитро
састаше војске и састаше се скупа да се тек сразе бити се и сећи. Зачу то
Максим што се од њих учини, брже седе на брза коња и отрча војски нахитро
кано крилат и стаде на среди међу обадва табора. И с богомудрим разумом
својим лепо их обојицу помири међу собом тако да се изљубише међу
собом.''502
Из ове значењске равни издвајамо појам ''богомудрим разумом'', који нам
надопуњује Венцловићево схватање философије. Богомудри разум, а разум
једино и може бити богомудри, бар по Венцловићу. Наравно, постоје и
другачија схватања, али за Венцловића разум може бити богомудар или уопште
и није разум. То је и допуна Венцловићевог схватања философије као мудрости
којој је језгро Бог. Зато и човеков разум као једно богосвојство уткано у човека
од самог Бога може бити само и искључиво богомудар.
За Венцловића философија и јесте један богомудри разумослов, самим тим
враћање у ''православије'' јесте једини богомудри пут. Враћање Православљу
јесте враћање Богомудрости.
Овај симболографски спис, посвећен светом Максиму Бранковићу, сав је
исписан од речи – знакова и то је један новоискорак у стваралаштву
Венцловића. Тако и мрачна страна: ђавопакосничка написана је у једном
знакописном облику што нас доводи до Венцловићеве песме Црни биво у срцу.
Та песма сажима цело дело Гаврилово. Она је свеукупни запис Венцловићеве
философије.
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''ЦРНИ БИВО У СРЦУ
Велики се то ђаво
као црни биво у срдцу гнезди
Ево сам то видим
да неки други завичај злочест,
у мом телу војује
супроћ мог умља
И који је тај други,
поснажнији закон
од божија закона?
Јест и врло поснажнија
човечја жеља и зла ћуд,
којано нит се кога боја боји,
нит мора, ни дуге болести
и зле несреће
ни саме вечне муке.''503
У овој његовој песми имамо све духовно – нацртно и мудрописачки –
философско. Мрачну страну човека и света. Умље човеково које има моћ да
сагледава од Бога до Постања. Закон нагона који делује у човеку. Божји закон
ка коме човек непрестано стреми као закону Савршенства.
Сада када приводимо крају ово поглавље посвећено Гаврилу Стефановићу
Венцловићу морамо рећи да смо само загребали по површини његовог
стваралачког дела и то недовољно. Али увидели смо једно: да је философија за
Венцловића богомудро – разумна делатност, да је наука само и искључиво
божја наука и да је богознанство право знање, а да је Гаврил Стефановић
Венцловић Божји беседник међу људима, велики Знак српског духовног
стваралаштва и српске културе.
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Симеон Кончаревић
Симеон Кончаравић (1690 – 1749), епископ далматински. Написао је
Љетопис грађанских и црквених догађаја, по сведочанству Никодима Милаша,
на 369 страна. На жалост, овај спис је заробљен у руским архивима и мора
сачекати неке боље дане, када буде ослобођен, да би се о њему могло писати и
да би се он могао проучавати.

Емануел Козачински
Емануел Козачински (1699 – 1755). Рус који је дошао на тло Карловачке
Митрополије да би младе српске богослове поучавао катихетичкој науци. Али
уместо да поучава и сам је био поучен српским духовним наслеђем и под
утицајем истог написао је драму Трагедија Уроша V. По свему судећи
Козачински је добро упознао српску историју, па и историју старе српске
књижевности. Себе као Руса је интерполирао у српску културу и духовни
образац и тиме постао син српске културе. На Козачинског као да је највише
утицао писац Житија Цара Уроша – патријарха Пајсије. А видећемо у овом
поглављу да је Козачински преузео неке духовне смернице од патријарха
Пајсија.
Најпре ћемо се позабавити философском страном Козачинсковог дела.
Узећемо да расуђујемо његову Трагедију писану у Рајићевој редакцији, али
ћемо сагледати само оне делове које је писао Козачински. На самом почетку
његовог дела појављује се тај философски део:
''Љубомудраци решише добро бити овде
ако мужеви прехвалних похвалити дело
достојно и праведно да позне векове
како они поживеше међу људима
знани спомен биће, и име њихово славно
к подржању људима представљајући се јавно.''504
Израз ''љубомудрац'' код Козачинског као да изазива призив древности, али
и неке старе славе. Пред нама се појављује питање: ко су ти љубомудраци
древнеславности? Могли бисмо рећи да Козачински одговара на то питање:
''Архипастир у Пећи да буде над свима
о Господе премудро да руководи са свима.''505
Овде већ видимо то првобитно место, по Козачинском, љубомудрачког, а
оно је у архипастирству староставном које буди носталгију средњовековља.
Онај који првосвештенству даје мудрост јесте сам Господ. Зато архипастири
као прво – чувари морају бити и љубомудраци – они који стреме изворишту
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сваке мудрости – Господу. Да би се водио брод Цркве потребна је пре свега,
мудрост која има свој почетак у Господу. Зато прави истински љубомудритељ
може бити прави истински мудроводитељ. У дело Козачинског се кроз векове
транспонује појам љубомудри506 појам који је користио Марко Пећки у својим
записима у XIV веку. То је устаљени средњовековни философски појам.
Љубомудраци су философи за средњовековну епоху. Козачински то оживљава
кроз своју Трагедију која се бави средњовековном тематиком.
У наставку своје драме Козачински је сав у славопојном расположењу. Он
покреће један доксолошки метод (духовни пут):
''Оглашене истине без сваког порока,
слава Богу што имам ја цара висока.
Бог да благослови и, узходи пак и исходи . . .''507
''О свему промислитељу Богу слава да буде,
како у благости својој посетио јесте људе
достојање своје, врху их узвишава,
и од свише и низ о њима промишљава.
О Боже, о Господе, о Владико!''508
Овде се препознаје та мудроцентрична логика Козачинског. А она своје
средиште проналази у Богу и у Богопромисоном току. Ове мисли он ставља у
уста персонификоване Србије која сматра да су Срби прави Хришћани509.
Козачински користи појам ''наши Срби'', и то јесте један психолошки моменат
његовог поистовећивања са српским националним бићем. Можда је баш зато од
разних књижевних стручњака Козачински и сматран чланом српске књижевне
породице. Можда је баш то Емануел Козачински и хтео. Бог зна.
Србија даље пева:
''Како Бог Царство моје устроји у векове,
и прослави га свагда међу човекове.''510
Ова евокација старе славе наће своје прибежиште и у песми Захарија
Стефановића Орфелина Плач Сербији. Славобожност старе српске државе
проламала се кроз визуру многих држава и народа. Ако не других, онда бар
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европских. Други Словени то су одлично знали. Ту Славобожност јаке
средњовековне државе Козачински жели да изобрази и да прикаже пун њен
сјај. По овим неким драмским обрасцима Козачинског, као да су писали и
Стерија и Настасијевић.
Полако на сцену његовог дела улази одређена кључна духовна усмерења
патријарха Пајсија. Пре свега Козачински усваја гносеолошки модел
патријарха Пајсија. Његову гносеолошку матрицу:
''Двадесетчетири године седех на престолу,
имам још седати да и до толко,
док у њему утврдим ја мога Сина,
Цара млада Уроша, њега једина
имам наследник Царству сатворити:
али Бог зна, да ли ћу вам даље жив бити.
Већ време прође, у њему пак имах рата
премнога с многим Турцима агаренима.
Ове прогнах преко пола мора, и узех славу,
њих смирих и приведох под моју државу.
Ипак дани зађоше већ у дом подземни,
помрачи их старост моје вечери тамни
Помрачи дан младости, ах дан светлозрачни
наиђе већ старости, наиђе облак мрачни.''511
Појмовни склоп ''али Бог зна'', највише одговара пајсијевском појмовном
склопу: Сам Господ зна. А будући да им је тема у њиховим стваралачким
склоповима иста, историјска личност Цара Уроша, ово гносеолошко поклапање
делује крајње промисаоно. Речи из овог навода Козачински ставља у уста Цару
Душану. Осликава га као брижног оца. Свој животопис патријарх Пајсије
посвећује Душану подједнако као и Урошу. Тако да добијамо још једно
духовно поклапање. Али овај гносеолошки пресек јесте од битнијег значаја за
изучавање философске стране Емануела Козачинског.
Ову гносеолошку приповест допунућемо са исказима краља Вукашина из
саме драме:
''Сам Бог да убије ме са мојим речима,
кунем се, што нередна казна неутањи.
Већ дајем царство твом породу,
с клетвом говорим при свему народу.''512
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Овај исказ, који нам кроз лик краља Вукашина саопштава Козачински, јесте
призив за непосредним осећањем присуства Божјег кроз казну Божју. И то је на
један посредан начин прича о знању, о гносеолошком склопу. Осетити
непосредни додир Божји кроз казну Божју није ништа друго до жеља за
непосредним познањем Бога. И када вратимо корак уназад у овом поглављу
према појмовном склопу ''али Бог зна'' добијамо ту целовиту слику о
гносеолошком, па и философском наслеђу које је предањски преузео Емануел
Козачински.
Тако да можемо видети да одређена предубеђења могу бити уклоњена као
оно о утицају кијевске школе на српску богословију. Овде имамо живи
контрапример. Један кијевски учењак урања у српски културни образац, бива
од њега прожет и преузима у потпуности његов књижевно – философски лик.
И појам ''љубомудрец'' и појмовни склоп ''али Бог зна'' и Цар Душан и Урош и
краљ Вукашин и персонификована Србија живи су доказ за то. А те живе
доказе уткао је Емануел Козачински у своје дело.
Зато Емануел Козачински и јесте истински представник српског књижевно
– философског стваралаштва.

Павле Ненадовић Млађи
Павле Ненадовић Млађи (XVIII век). По свему судећи он је вршњак
Христифора Жефаровића и Василија Петровића. О Павлу Ненадовићу Млађем
слабо има информација. О њему говори његово дело. Остави је две поеме у
Жефаровићевом Стематографу. Са њим и са Жефаровићем зачиње се једна
врста китњокњижевности која црпи, негде, свој утицај из поезије Висариона
Павловића. Они припадају тој новој српској грађанској лирици. Тиме су ови
аутори утрли пут стваралаштву читаве осамнаестовековне славеносрбистичке
епохе, па све до прве половине XIX-ог века. Сви писци те епохе пишу помало
тим китњокњижевничким стилом.
Нас, најпре, у песничком ствралаштву Павла Ненадовића Млађег интересује
та мисаоно – сазерцатељна страна и његова занимљива форма која у себи као
да има нечега и од математичког.
Песма је узвишеног карактера, небопарна и тежи по свему према
савршенству. То је једна врста перфекционистичке поезије, богомисаоне, која
сваку своју мисао веже за Небеског Творца.
Почећемо са расуђивањем прве поеме из Стематографије:
''Пре=Мрзости; Но она стоји у томе безгласна
Превасходи Сва речи Врлина Јасна,
Већ Пошто Слуша сам АПОЛО без гласа
Јест; стих Саставити, Нестаје му часа.
Јеси у ВРЛИНИ Савршено такову
Која Молитву Цркви ка Склоности готову
Творити; ВРЛИНУ Савршил Високу
Који Цркву, Књажеску, претставља оку:
Верност то=јест од Цара Високо=хвалну
Кнезом, Миру Нетајну, Но и Богу видну.
Није ли Части достојна Верност Савршена?
Пошто ТА сказавши јеси на Верност рођења
Цару христајнскоме, и Бого=Љубиву.
Пошто таквим Саветом понудивши противу
Врага христјанскога помоћу стати:
Склонил јеси Све ТВОЈЕ хришћанство ка рату,
Сабрао јеси Множество Мужева изобилно

Да би могао смутити Супостата силно.''513
Ова мисаоно – сазерцатељно излагање сведоче и почетни стихови ове поеме:
''Да би словом угодити Блаженој Стини
Ишту красно=Речја сами Божански''514
Песмотвор Павла Ненадовића Млађег заиста има стремљење ка узвишеном,
Божанском, али на један богопотврдан начин. Он просто не кривуда, не заноси
се у свом стихослову. Пут ка Небеском за њега није никакав клизав пут. То је
Богодоказив Пут. И то јесте метод Павла Ненадовића Млађег, саопштен кроз
песнички облик.
Рецимо знак једнако (=) као и математичка вредност, користи се у појму
''Бого=Љубиво''. Он даје изванредно преображајне закључке. Богово је једнако
Љубивом. Бог је Љубав, по апостолском. Знак једнакости, као 2+2=4, и у овом
реченичном склопу Бог и Љубав. Иако нису исти по облику, једнаки су по
значењу. Бог и Љубав јесу појмовно истоветни и то Павле Ненадовић потврђује
знаком једнакости. То је као принцип идентитета: А=А.
Ово је Павлова, можемо слободно рећи, Божја Логика непосредно изражена.
Логограф. Видимо овде кроз векове изражену Логографију и једну православну
логику, у једном нововековном виду. Бог=Љубав је сва Логика Православља
изражена у Једном.
Стављајући Божју Логику у песнички облик, он нас ставља у закључак да је
почетак и крај православне, па и сваке логике, Бог. Бог је Почетак и Крај сваке
Божје Логике.
И наставак ове поеме иде у истом правцу:
''Сва Ти јесте Сама Верност, у верности Наставља
Народ: Славну Цесару и Крв обећава,
Све остало јесте у Надежди, орлу покорити,
од Јата Пределе Врага ослабити.
Измени се Фортуна од века и давно,
хоће Цару Римском показати Јавно
Позориште измени. Но Мисли Вољу Бога
Верност хоће искусити Народа толка Многа
Ако то јесте постојано при болести и Нужди
Није да дан раб Цесарев сутрашњи љуби?''515
513

СТЕМАТПГРАФИЈА, ИЗПБРАЖЕНИЈЕ ПРУЖИЈ ИЛИРИШЕСКИХ, Изрезали у бакру Христифпр Жефарпвиё и
Тпма Месмер 1741, Приредип Др. Динкп Давидпв, 1972, стр. 12
514
Истп. 11

У овом наводу имамо много философски надахнутих закључака, па и
објашњења. Некако све то Павле Ненадовић Млађи наглашава великим
словима, на пример: Верност, Мисли, Вољу, Нужди. Склоп појмова: Мисли
Вољу Бога видимо да је на делу једна врста боговољачког. Нека врста
теокогитоволунтаризма схваћеног на начин Павла Ненадовића Млађег. Нужда
је неки доњи ток који је контролисан и управљан Боговољом. За разлику од
античког схватања код Павла Ненадовића Млађег Нужда је слушкиња
Боговоље.
У следећим редовима Павле Ненадовић Млађи враћа причу на логички ток
са елементима националног буђења:
''Потврдити онда ТЕ За Народноглаву
Не одрећи у Будуће и Српску Славу
Молитву за Верност Сатворити пространу.
Идући Ка Крају Мога Слова пожељању
У помен пак приказати оружја Славна
Илириског, Које је Свему Свету Јавна
Коло јесте Благополучна оружја та
Како Стаса Блажену на смртна злочинства
Заштити успешна, провести слободна:
Оружа Слобода Наша Свенародна . . .''516
Овде имамо један национално – еманципаторски пресек, али прво ћемо се
вратити логичком току ове прве поеме. Слово као појам открива нам ту Логику
песме Павла Ненадовића Млађег. Када повежемо са изразом ''красно=Реч'',
добијамо Лепо=Реч, Лепо=Слово. Лепота се овде изједначава са Словом, са
Логиком Бога, Божанским Логосом=Христом. Свршетак Слова је пуноћа
Логике Божје код Павла Ненадовића Млађег. Логика је Песма, Песма је
Логика. Павле се враћа мојсијевском расуђивању по коме Господ је Песма (2
Мој. 15, 2), а по Јовановом Јеванђељу Бог беше Реч (Јн. 1, 1).
Реч=Слово=Логос. То су неки од нацрта Логопесништва Павла Ненадовића
Млађег.
У националном – еманципаторском смислу видимо већ у овим стиховима
једно дубоко национално сећање. Потреба за националним буђењем је изразито
јака у логопоезији Павла Ненадовића Млађег517.
Поема посвећена Христофору Жефаровићу о томе доста сведочи:
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''Буди Таков Читатељ: Јакотамна Мрака
Непознатог Српског ослобођена, зрака
Славу дома Немањићка од насеља известан
Се Колу Ти Частан
Свеславној Српској Природи Будући у веке''518
И ови стихови потврђују јако национално сећање и жељу за националним
буђењем. Био је свестан Павле да се та битка кроз историју води на два плана:
духовном и телесном. Телесна борба надопуњује се духовним освешћивањем.
А духовоно освешћивање наставак има у телесној борби. Културно
стваралаштво подједнако је битно као и физичка борба. Тада су национално
буђење и национална еманципација целовити.
Сагледавајући ову краснокњижевничку философију Павла Ненадовића
Млађег, његову исконску логографију која у словенској књижевности сеже од
Слова о Закону и Благодати митрополита кијевског Илариона и Слова о Полку
Игореву, па преко најузвишенијег Логографа Словољубве деспота Стефана
Лазаревића и шеснаестовековних словоплетенија Аниките Лав Филолога ми
видимо једну прегледну историју Логике Православља која своје извориште
проналази у Божанском Логосу = Христу. Таквим Словом поводио се и Павле
Ненадовић Млађи када је писао ове стихове и њима узвишавао српско духовно
стваралаштво и српско мудрописачко подвижништво.
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Василије Петровић
Владика Василије Петровић (1709 – 1766). Митрополит црногорски,
скендеријски и приморски и трона српског егзарх. Владика Василије наш писац
и у неку руку историчар. Његово најзначајније писано дело Историја о Црној
Гори писано је у једном хиперболистичком маниру. То је једна
хиперболизована, боље је рећи, историософија. Он је увео хиперболизам у
наше духовно стваралаштво као метод. Његова хиперболографија није пуко
преувеличавање колико пре једно узвишено кретање ка Истини изражено на
један оштар начин. Његова хиперболистичка мисао јесте покушај да се Истина
постави у један хиперболичан рам и да се у тим оградама саопшти. Колико је у
том подухвату успео то је отворено питање. Иначе, некако је Василије у
српској историји сагледаван и као авантуриста. И Црњански га тим бојама
осликава у својим другим Сеобама. Али с друге стране и као мученика кога
митрополит Павле Ненадовић затвара и држи у заточеништву. Василије је своје
кости оставио у Петровграду желећи да црногорске Србе пресели у Русију.
Али, пре свега, погледајмо каква је то философија историје коју нам је
оставио Владика Василије Петровић.
Прво у самом Предговору на самом почетку, у једној реченици, владика
Василије показује своју историософију:
''Као преведним божијим допуштењем, за учињене гријехове наше, Турци
завладаше, мада не у потпуности, српском земљом; а нарочито најмилостивији
Бог би разљућен због убиства праведног младог цара Уроша.''519
Већ у овим првим редовима имамо јасно осликану философију историје
владике Василија Петровића. Он је саопштава јасно, непосредно без много
кривудања, увијања и пренемагања.
Све се дешава по ''праведном божјем допуштењу''. То је оно што је
руководило и судбином Срба као народа. По божјем допуштењу Срби су упали
у ропство и по божјем допуштењу Срби се налазе у њему. Само по Василију
никада до краја и никада у потпуности. По Василију Бог је био разљућен због
убиства владара. Та Божја љутња одлучила је да Срби вишевековно време
проведу у ропству.
Сада ћемо проучити још неке историософске погледе владике Василија:
''Милош устаде и кнезу се смјерно поклони, говорећи: 'Милостиви господару, ја
сам <ти> вјеран, тако ми Бог помогао против цара Мурата, кога ћу сјутра убити
и цијеломе свијету показати своју вјерност, а сву војску предајем теби,
519

Владика Василије Петрпвиё: Истприја п Црнпј Гпри, 10. марта 1754. гпдине, у Мпскви, стр. 2

милостивоме господару, али чувај се, господару мој, невјере Вукана
Бранковића, који тебе лаже, а нас клевеће. Поћи ћу рано, цара Мурата ћу убити,
а послије тога не знам шта ће бити.' ''520
Видимо да косовско предање дубоко бије у грудима владике Василија. А ту
је и изграђена и философија Богопомоћи илити богопомоћна философија
цењеног нам Владике. Та богопомоћна философија показује неопходност Божје
помоћи у историји, кроз историју и са историјом. У разним облицима
Богопомоћ испуњава целокупну историју. Наведимо неке од тих облика:
трпљење, победа, мир, правда, слобода, благостање, радост, срећа.
Још једну такву Богопомоћност владика Василије излаже у једном
миропомазничком облику: ''И тако се умањи српско царство, које је свом
свијету цветало двјеста и тридесет година. Основао га је Симеон Немања 6663,
и цароваше први Симеон, послије њега син му Стефан, послије Стефана син му
Радосав, послије Радосава брат Владислав, послије Владислава син му
Драгутин, послије Драгутина Миљутин син му Стефан, послије Стефана његов
син Стефан Силни Шести а послије њега млади Урош (а кнеза Вукашина и
убицу не спомињем), послије Уроша кнез Лазар. Сви су они праведно
царовали, и Бог им је признао праведност, пошто се и до данас виде њихове
свете и исцјелитељне мошти.''521
Укратко владика Василије излаже славну и светородну историју Немањића
чиме надопуњује своје философско – историјске погледе. Кроз историју
одређени светородни људи, још ако су владари, још ако су и лоза задобијају
одређено и јасно Богопризнање као једну врсту Божјег благослова. Божје
признање је, такође, једна врста Богопомоћи што допуњује донекле
богопомоћну философију владике Василија.
Следећи богопомоћни облик који ћемо описати већ смо набројали, а у
историји је променљивог карактера: ''Уз ове побједе овога народа, не
укључујући многе <друге> у разним ратним догађајима, само укратко поменух
срећу коју је Бог даровао њиховом оружју; и да се нијесу ови народи тако
снажно оружјем бранили, засигурно би пали у ропство, као и остала Србија.''522
Божја срећа је та која је сачувала одређене крајеве и делове српског народа
од ропства. Не неки имагинарни уберменшизам или нека конфигурација
терене. Не! По владици Василију то чиста Божја срећа.
То владика Василије каже на још једном месту свог списа: ''Уз божију пак
помоћ црногорским оружјем бијаху побијеђени и побијени, а паше с бегом
Љубовићем и другим старешинама, људи, заробљени, те им свима главе
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посијекоше.''523 Овим се надопуњује богопомоћна философија Василијева кроз
облик и образац Божје среће. Само моћ богопомоћне Божје среће дала је успехе
у победама војника и ратника, а не нека њихова способност.
Да Богопомоћност може доћи и у облику трпљења сведоче следећи
историософски записи Василија Петровића: ''Кад виђеше, варвари у великом
страху бијаху и послаше своје изасланике кнезу Вукану да траже мир,
пристајући да плате данак, али кнез Вукан, праведним божијим гњевом због
убиства цара Уроша обезумљен, не пристајаше на мир, а војску водити не
умијаше; стајалу су без стража у забавама и пијанству, а коњи су само пасли на
пољима.''524
Овде видимо најаву богопомоћног облика трпљења као последицу божјег
гњева. Због Маричке битке су се отворила врата Балкана и Европе за турску
најезду и тада на историјску сцену ступа богопомоћни облик трпљења и
подношења турских освајачких насртаја. То је тристагодишња мукотрпна и
непрестана борба са турском империјом кроз коју нам долази богопомоћни
облик трпљења. Трпети, истрајати, борити се и тако превазићи несносне
историјске прилике. По Василију Бог као да је намерно дао богопомоћне
облике трпљења да би очврснуо Србе и прекалио их и ојачао.
Владика Василије приповеда и о божјој милости: ''Кнез Лазар рече: 'Ко љуби
Христа и жели милост божију нека иде са мном да пролијемо крв за вјеру и
цркву, за отаџбину и славу; ко ли неће милости божије, нека иде за проклетим
Вуканом Бранковићем.''525
Овде одређене речи владике Василије стваља у уста кнеза Лазара. Милост
Божја може се стећи само кроз самопожртвовање. То је, по владики Василију,
једини начин. То је и предуслов опстанка. За разлику од саможивих који у
саможивости на један самообмањујући начин виде могућност да се преживи.
У неку руку владика Василије је празачетник критичке историографије. И то
се највише види у следећим редовима: ''Послије тога почеше се појављивати
извјесни не знам какви људи у Ћесарији и у другим земљама и проглашаваху се
потомцима високих продица српских деспота и грофова, међу њима и неки
Бошњак Ђорђе Бранковић, назвавши се српским деспотом, још се усуди и
заповиједником црногорским себе прогласити, зашто је по заповјести цара
Леополда заточен у Прагу, тамо је и преминуо, гдје је раније написао многе
историје о Србима, а нарочито хвалећи своју породицу, која је међу Србљима
остала у великом презрењу и срамоти због издаје кнеза Лазара.''526
Видимо да овде Василије даје једну врло оштру критику усмерену према
грофу Ђорђу Бранковићу и његовим Хроникама, колико тачну, а колико не, то
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је друго питање. Дали смо само пример једног критичког приступа у нашој
култури.
Владике Василије се окушао и у писању песама. Прва коју ћемо изложити
јесте песма Симеону Немањи:
''Симеоне, свети Немања, многих отаца свога имена
Изредних насљедников изоставил, краљевством
Сербију прославил,
Многе цркве саградили, отечество своје просветлили.
Отечество наше Турки завладели многе наше цркве
разорили.
Серпски свети краљи вастаните, цару Христу
молбу сатворите,
Мухаметску вјеру изложите, от васего отачство
наше обновите!
Архијереји сербски не лезите, но всу
ношт Бога молите,
Царство сербско паки ваставити, правдоју
и благочестијем прославити!''527
Ако ову песму повежемо са цитатом о лози Немањића у којој Василије каже
да је српско царство ''свијету цветало двијеста и тридесет година'', онда имамо
потпуну слику Василијевог схватања просвећивања и ренесансе (Препорода)
схваћених у сликовитом опису цветања.
У другој песми Црна Гора, владика Василије показује сву трагедију
ондашњег живљења, али и славе која кроз трагедију долази:
''Черна Гора од Котора, све до Бара и до Скадра.
Иван бегом оглашена, манастиром прослављена,
Теби пречиста дјевице, Мати Христова васех царице,
Црква била саграждена, Иванбегом насађена,
На сред земље, на Цетиње, епископом за стојење.
Черногорска дика превелика, Богородице крепка
помоштница,
Орла била њима даровала, то је царска арма
и похвала,
Сада су ми крила сломљена. То је црква
царска разорена.
Ожидајте да се саздије, Московија да
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је покрасује,
Орлу перја да подрасту цркви паки крила
да подигну.''528
И на крају песма која носи назив Исмаилу, а односи се на турску царевину и
на њен тирански карактер:
''О Исмаилу, докле будеш царствовати,
Константином градом обладати!
Сабудут се светих мужељ прорицанија,
Абије вазидут нате многаја вастанија,
От царства те, христохулниче, низринути,
Императорство христјанскоје баставити.
Многи желе то да виде,
Данил пророк јасно сије провиде!''529
Василије донекле, позивајући се на пророке, предвиђа, из данашњег угла
крајње тачно, пропаст турског царства. Ове песме јесу просвећујуће, историчне
и профетске. Имају необичан склад и састав. Захтевају једну значајнију
књижевну анализу.
Што се тиче целокупног дела владике Василија, његова историософија
састављена је од славног сећања у прошлости и ослободилачке најаве у
будућности, а све су то богопомоћни облици историје и све је то једно
изванредно богопомоћно философско сагледавање владике Василија Петровића
Његоша.
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Христофор Жефаровић
Христофор Жефаровић (1710 – 1753). Рођен је крај Дојранског језера. Отац
му је био свештеник и из тог извора, вероватно, стиче прва образовања.
Тридесетих година XVIII-ог века прелази на север. Представљао се као илиро –
расцијанин, што је додатно умело да гневи вансрпске групације. У угарским
пределима Расцијан тј. Рашанин био је синоним за све Србе, иако је географски
означавао само област старог Раса или Рашке. Тако да они, који би се
изјашањавали као Расцијани, пред вансрпским народима двоструко би
потврђивали своје национално порекло.
Као сликар, илустратор, зограф и писац стематографија увелико се
прославио, али иза себе је оставио доста и писаних трагова. Најупечатљивији и
за нас најзначајнији јесте његов спис Описаније Јерусалима. Спис украшен
мноштвом илустрација, један праоблик стрипа и стрипографског писања. То је,
такође, једна врста краснокњижевничког метода и стила, која има своје корене
још у Венцловићевим записима. Сам почетак овог свог записа и салемографа
Жефаровић почиње на један историософски начин. Овај запис јесте
Жефаровићева философија историје, али и нека врста етернографије =
вечнописа, јер његове илустрације, које највише осликавају догађаје из
Христовог живота на земљи јесу један запис Вечног на земљи.
Ми ћемо почети расуђивање овог Жефаровићевог рада од његовог првог
поглавља које најупечатљивије показује ту философију историје коју нам
Жефаровић нуди:
''Саздан би свети Град Јерусалимски у 2020-ој години од саздања света, од
Мелхиседека цара – свештника Бога вишњега: и од њега узе овог Јевсеј, и
држаше 824 године: по том цар; и пророк Давид те победив узе њега и назва га
град Давидов, и митрополију, и Кедар царства својег показа и по 475 години
безакоња ради људи Јудејских, допуштењем Божјим плењења би од цара
персијског Навухадоносора. после Кир цар персијски Божјим мигом допусти
Жидовима, вратити се, и сазидати храм Соломонов, и стене града ко може
обнови овај град и од војевања Макавеја: после пак за невину смрт Господа
нашег Исуса Христа, хоће Бог одместити, попусти Веспазијану и Титу
царевима Римским, који 38 година по вазнесењу Христову приступише
коначном плењењу града, и од оснивања га разорише: потом пак Адријан цар
за упорство јеврејско разори остатак, и посеја со: ово већ и слово Господње
испуни се; када рече: како камен на камену не оста. Потом исто цар Адријан
поману благородије, и лепоту тог града, обнови њега предивно стенама,
стубовима, и палатама = и тако прејемству приђе у владање и цару
Константину првом цару православном грчкоме, који са великим усрђем

украси њега многим и лепим Храмовима и Славним палатама, и другим
различитим даровима = али у 636 години по Христовим ваплоћењу при цару
Фоки, и Ираклију, плењење би од Сарацена и преметну се у власт Калифата,
године 436. Потом на 1099 од Христа година ослобођен би од храброга дуке
Лоренскога Годфрида Булегоњанина названог, с помоћу друге Христјанске
Господе: потом прошавши 88 година, у 1187 години од Христа пак приђе с
великом силом Саладин султан египатски узе њега: и од тога пак у 1517 години
од Христа, приђе султан Селим самодржац турски с мноштвом војске, овлада
Јерусалимом, и свим царством Египатским: и од тада седи паша тамо. Бројећи
од Мелхиседека саздавшега Јерусалим до друге године 3684.''530
Будући да смо навели почетак Жефаровићевог Описанија које је нека алфа –
тачка самог списа, ми ћемо се дотаћи и омега – тачке његовог списа тј.
последње стране која се некако духовно везује за алфа – тачку Описанија:
''Умом достизајуће; како много од многих различитих узрока недостојно по
усрдном им Благодарно тамо прићи, и видети, у утеху Љубављу ка Спаситељу
Нашем и ка Светим местима Горњим Ктитором и Сином та света Ангелска
Јерусалимска Црква књига ова у дар шаље се да Сви читатељи, слушатељи, и
ка умиљењу душу приводе тој Великом Благодању Божјем сећању, и Немалу
корист душевну себи примају. Мене пак о овоме потруднога, и трошку
положеног, ако у Чему погрешно, или изостављено, или оскудно што се нађе,
праштајте О Православни! Јер и Свети Јован Еванђелист, За премного чудеса и
дела Божјих Изостављено би речено, не може се сместити у писане Књиге.
Тако молим сам о спасењу Свих Богу Молити се непрестано.''531
Овај конац који дело краси у многоме је сличан стандардном писању краја у
српској старокњижевној мудрости, али код Жефаровића уз неке новоизмене. Уз
поклич и уз пример из Јеванђеља о једној врсти апофатичке изостављености у
тексту. Увек има нечег чудно – изостављајућег у сваком тексту, нечег што
лебди и невидљиво надопуњује ненаписаношћу у писаноме.
Рекли смо да цело Жефаровићево Описаније поткрепљено илустрацијама
подсећа на неку врсту прастрипа. У свакој слици, на њеном врху, а у оквиру
слике стоји одређени запис. На пример: ''искушение ђавола и гора
сарандарска''532. Између речи ''искушение'' и ''ђавола'' стоји насликан Христос
који тачно указује на догађај.
Ово је, такође, једна врста православне логографије, логике и логичког
расуђивања. Логички симболи јесу илустрације на које имплицира одређени
текст. Баш овај пример кога смо се ухватили на страни 38 је врло интригантан.
Рекли смо да између појма ''искушење'' и појма ''ђаво'' стоји Христос, а испод
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овог написа и лика Христовог илустративно је приказан пад ђавола што је
последица и крај Христових кушања. Осликан је моменат када је ђаво побеђен.
Али натписани део описује претпоставку: искушење ђаволово Христа. Дакле
претпоставка у виду записа и последица у виду слике чине целовит Логограф
(Словопис). То је логика захваћена на православни начин: спој иконографије и
текстографије. И Жефаровић нас инспирише као и Павле Ненадовић Млађи да
укажемо на пут Логографије у словенском свету, коју смо већ поменули у
анализи дела Павла Ненадовића Млађег. У ту сврху приложићемо један приказ
из Жефаровићевог Описанија:

Слика 2. Христофор Жефаровић: Описаније Јерусалима, стр. 40, 41

И овај изложени пример сведочи нам прави приказ православне
Логографије. Језгро те и такве Логографије и јесте Божански Логос Христос,
Богочовек. На пример илустрација Преображења = Богочовечанске Светлости
Божанског Логоса који је Слово овога и онога света, Словотворац читавог
Постања.

Христофор Жефаровић, иако, увелико члан новог осамнаестог века, чак
временски у веку у коме се помакло унапред итекако и у односу и на
новостваралачко струјање, које је осликавао Димитрије Богдановић у својој
Историји, а коју смо напоменули у поглављима о патријарху Арсенију
Црнојевићу и Гаврилу Стефановићу Венцловићу, он ипак негде подражава и у
много чему следи таквим писцима као што је патријарх Пајсије у својој
приповести о граду Јерусалиму533. И почетак Жефаровићевог Описанија
Јерусалима, који смо на почетку навели, као да се у потпуности подудара у
приповедању и у начину писања са Пајсијевим излагањем. Тако да Христофор,
иако, пише већ у историјским околностима које припадају већ
осамнаестовковној славеносрбистичкој епохи, он некако у својој
краснокњижевничкој логици се окреће староставности у начину, али не и у
облику, писања. Чак и крај који смо навели у коме примањује једну форму
скрушеног извињавања, неодољиво подсећа на крај Пајсијевог Житија Цару
Урошу. Такав манир извињавања прожимао је читаву српску старокњижевну
философију.
А то је и разлог зашто Жефаровић те староставне обрасце поставља у своје
новоизмењено стваралаштво. Он хоће, пре свега, да издвоји ту староставну
мудрост, тај древномудри склоп средњовековних времена, он хоће тај
старокњижевничи философски дискурс у својим стваралачким захватима, он
хоће да старокњижевничко философско струјање протече његовим делом.
Изграђујући своје мисаоне творевине, правећи једну старонову
синтетизацију, он је правио истинске софиографске и логографске продоре и
пробоје правећи темеље за будућа српска философска стваралачка разматрања.

533

Патријарх Пајсије: Сабрани списи, Прпсвета, СКЗ, 1993, Бепград, стр. 114

Закључак
Старокњижевничка философија Турског Доба проткана кроз историјско
ткање даскалографског и хронографског понирала је дубоко, све дубље у
пределе мудрости, науке, уметности и богословља схваћеног на један
православно – цивилизацијски начин. Ње смо се дотакли кроз личности у овој
књизи којe су је на најбољи, али и на најнеопходнији начин, изнеле, али које су
и од ње саме изнедрене у историји.
Ово свакако није новина у историјској анализи духовних творевина
старокњижевне мисли. О философској страни старокњижевног промишљања,
било Средњег Века, било Турског Доба, изјаснили су се врхунски српки
интелектуалци кроз читав деветнаести, па и двадесети век.
Први од њих Стојан Новаковић (1842 – 1915) у својој Историји српске
књижевности, на један посредан начин се изјашњава по том питању,
анализирајући, превасходно доба Средњег Века:
''26. Службе Србима свецима јесу најзнатнија ориђинална дела наших
писаца у ово време, и најбоље казују у којој се снази међу нашим народима
развио био сувремени правац богословске просвете.''534
Та средњовековна богословска просвета као да формира и народну мисао:
''13. У народним је пословицама изведена народна философија, резултати
онога до чега је народ у разним струкама радње у животу својим искуством
дошао. У колико је искуство прва стихија науке, у толико ћемо и у
пословицама наћи разне истине у разбаченом реду.''535
Ова два Новаковићева закључивања дају назнаке оног историјско –
философског опажаја српске старокњижевне философије. Новаковић је изданке
такве философије у својим практичним представљањима изнео до детаља у
овој својој студији.
Други истраживач који је, на један конкретнији начин, препознао и опазио
старокњижевна философска струјања јесте професор Павле Поповић (1868 –
1939) у Прегледу српске књижевности:
''7 – Наша стара књижевност обухвата много радова књижевних и научних,
много области: догматику, полемику, егзегезу, аскетику, мистику, црквено
беседништво, целу црквену књижевност уопште са свима њеним јеванђељима,
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псалтирима, пентикостарима итд; философију затим, граматику, географију,
право црквено и грађанско, астрономију, медецину, итд.''536
За њим, у правцу оваквог закључивања и препознавања, следује Миливоје
Башић (1868 – 1927) у делу Из старе српске књижевности:
''Ето дакле с ког се краја и како има изучавати стара наша књижевност, па да
се види да ни она није без некога интереса и за ширу масу, остављајући на
страну или бар у позадини црквено – богословску, морално – философску,
законодавну радњу и т. д., којима управо и није место у историји књижевности,
него у стручној, строго научној.''537
За професора Башића старокњижевна философија је чак и префилософска и
претеолошка да би тако лако ушла у шире народне масе. Он тражи модел по
коме би се та прејака философско – теолошка оптерећеност старокњижевне
мисли ослободила и како би тим поступком старокњижевна мисао лакше ушла
у сам народ и како би од народа што лакше била прихваћена. Башић то види
као проблем, али и као динамику узвишености и опширности.
Када сагледамо ова прва три темељна излагања, ове тројице наших
еминетних интелектуалаца, ми са сигурношћу видимо не само да постоји
философска страна старокњижевне мисли, него да је суштина старокњижевне
мисли: философија. Она је философија (мудрољубље=љубомудрост) у самој
својој сржи, у свом сопственом језгру. Толико, чак, да, по Башићу, то и смета у
њеном што бољем упознавању.
По професору Поповићу, старокњижевна мисао је толико испуњена
разноразним духовним наукама и облицима, да је у њој философија нешто
самоподразумевајуће. Нешто у њој најиманентније и најинтимније.
У правцу оваквог закључивања и расуђивања, додуше ограничавајући се на
средњовековну епоху, Милан Кашанин (1895 – 1981) примећује:
''Ако икоја, књижевна дела средњег века не могу бити посматрана
искључиво или претежно у њиховој формалној структури. Она се не састоје
само од артистичких облика изражених рафинираним језиком, него и од
филозофских, теолошких, моралистичких, историјских, државничких и
патриотских идеја и осећања. Аутор је тежиште својих излагања ставио на
стваралачке особине наших старих списа. По његовом уверењу, у студијама у
којима се не говори о утисцима од једног књижевног или уметничког дела и у
којима се не расуђује о њему, ту науке још и има, но књижевности и уметности
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нема. Литерарна дела не настају ради тога да буду проучавана, него ради тога
да буду читана, – да писац и читалац измењују међу собом мисли и осећања.'' 538
Академик Кашанин као да назире решење проблема које је поставио
професор Башић. Старокњижевна дела се једноставно морају читати, да би се
могло ући у однос са њима. По Кашанину философија је, као и други духовни
облици, неизоставни део старокњижевне мисли, па се у читању таквих дела то
не може избећи, него се мора прихватити као нешто нераскидиво са самим
писаним ткивом старокњижевних форми. У томе се Кашанин разликује од
Башића. Једноставно читалац мора прихватити старокњижевну мисао онакву
каква она јесте.
Професор Ђорђе Сп. Радојичић (1905 – 1970), на један скромнији и
сведенији начин, сведочи све што и претходници које смо навели:
''У старој српској књижевности има хришћанске поуке сваке врсте, разних
похвалних и хагиографских списа, многих узбудљивих апокрифа, историјских
и географских дела, нешто филозофије и науке (филологије, медицине,
астрономије).''539
У односу на овo гледиште Милорад Панић Суреп (1912 – 1968) заузима
доста оштрији став, али без велике разлике у суду. Суреп се негде највише
усредсређује на период баш Турског Доба српске старокњижевне философије:
''Особеност наше минуле историске прошлости између осталог и у томе је што
су овакви људи често били једини носиоци наше друштвене мисли; они су
наши и филозофи, и политичари, и књижевници у појединим временским
раздобљима.''540
Када сумирамо ова нова три става видимо у њима високо изражену свест о
српској старокњижевној философији Средњег Века и Турског Доба, али и
изразиту философску свест која се одражава према философским облицима
старокњижевности. Тачније имамо једну савремену ауторефлексију према
целокупном духовном, старокњижевно – философском наслеђу.
Академик Миодраг Павловић (1928 – 2014) и сам један изванредни духовни
стваралац на пољу поезије, философије и културологије, посветио се и
антологичарском излагању старокњижевног наслеђа, али и његовој
философској обради. Тако у Предговору за књигу Ђорђа Сп. Радојичића Старо
српско песништво IX – XVIII века бележи:
''Постојање песничких, реторско – лирских целина или фрагмената у нашим
средњовековним житијима почела је да открива и да заступа као уверење тек у
нашим временима генерација послератних песника и научника. Готово сва
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наша Житија, од Савиног до Пајсијевог, представаљају сложену грађу
састављену од наративних пасажа, мноштва цитата, реторских, песничких па и
дискурзивних (философско – теолошких) делова. Житија старе српске
књижевности унеколико су посебан случај у поређењу са животима светаца
других књижевности средњовековне традиције источног и западног
хришћанства.''541
На ове речи се сасвим складно надовезују и закључци професора Јована
Деретића (1934 – 2002) у његовом делу Историја српске књижевности: ''Како
је цела средњовековна књижевност израсла на теолошкој основи, то је и
философија постала њен обавезни и неодвојиви део. Сви књижевни родови, од
слова и житија до религиозне химне, били су прожети философијом.''542
Мисао Павловића и Деретића у једном потпуно усклађеном облику дала нам
је један строго философски акт српске старокњижевне философије. Српска
старокњижевна философија у свом хомогеном облику јесте једно строго –
философско стваралаштво, један философски акт узвишеног богомудрија. Али
у тој строгости српска старокњижевна философија јесте духовност
разнообразности, вишеоблична и многострука. У њен склоп улазе и наука и
уметност и богословље.
Један врхунски и, можда, најцеловитији приказ пружио је академик
Димитрије Богдановић (1930 – 1986) у својој Историји старе српске
књижевности: ''Неће бити случајно, на пример, што у добром делу
средњовековне српске хагиографије XIII – XIV века, а поготову у аренгама
српских повеља, има толико емоционалности и темпераментне експресије; неће
бити мање законита и значајна особеност српске књижевности у средњем веку
– она нарочита историософска заокупљеност старозаветном библијском идејом
народног месијанизма и наглашено присуство владарске идеологије у главним
књижевним жанровима; или, пак, онај изузетни снажан утицај псалтира на
поетику српске књижевности, снажнији него у византијској литератури. Једна
по једна, све ове особености долазиће до изражаја и обележаваће српску
књижевност током целога средњег века и турског доба. Византијска или, још
боље и тачније, византијско – словенска по својој философији и поетској
природи, стара српска књижевност ће од XIII века стећи свој сопствени
идентитет, као нераздвојни пратилац, а у много чему и предводник историјског
пута српског народа.''543
Такође још детаљније одређујући философско место старокњижевној мисли
Богдановић додаје: ''Прихватањем хришћанске религије и ортодоксног учења
цркве, заједно са црквеном организациојм и култом, одредило је, поред
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осталог, поглед на свет и философију, естетику и поетику српске културе
средњег века, која се по томе мора посматрати као недељив чинилац европске
цивилизације.''544
На самом почетку, критикујући ставове Јована Скерлића, Богдановић
указује на софиоцентризам српске старокњижевне философије: ''Он није
уважавао аутономност епоха у развијању естестког и философског погледа на
свет и одговарајућег концепта уметности; пренебрегао је динамичан карактер,
историчност уметничког стварања и његових закона.''545
Овај кратки историјски преглед историјско – философских прегледа наших
еминентних интелектуалаца, који су се бавили српским старокњижевно –
философским наслеђем, показао нам је да у српској култури постоји свест о
свести философског старокњижевног стваралаштва. Не просто да само имамо
српску старокњижевну философију као историјску појаву, која некако
безлично бауља кроз историју, већ да имамо једно непрекидно осветљавање и
саопштавање српске старокњижевне философије, њену рецепцију од стране
њених духовних наследника кроз нововековно и савремено доба. Освешћујући,
пре свега, своје духовне погледе њоме, они су освешћивали и своје савремено
доба у коме су живели и српски народ као историјску заједницу у том добу.
Будили су национално сећање и показивали су каквим се све духовним
облицима бавила старокњижевна мисао.
Тако и овај запис има за циљ да укаже на пуни духовни континуализам
српске културе у најтежем периоду наше историје: Турском Добу. То је
континуализам научни, просветно – образовни, уметнички, философски и
богословски, то је континуализам православно – цивилизацијски и православно
– васељенски, универзални.
То је Река Православља која пролази кроз разне урвине и која понире, која
излази на историјске пропланке и поново извире пролазећи најтешње кланце и
ширећи се по долинама, проналазећи непрекидно свој пут и усецајући
непрестано своје корито. То је ток универзалног Православља и универзалног
православног акта који се непрестано уцртава на страницама историје.
Противречност историјске ситуације у којој се нашао српски народ и српски
културни образац са собом је, као двосекли мач, носио и вишеструка решења. С
једне стране негативне последице су очигледне и у неку руку непоправљиве.
Не у смислу будућности, већ у смислу историјског трага које су оставиле за
собом. Али те прилике турског пустошења и уништавања су натерали Цркву,
културу и народ у стање једног апокалиптичког духовног повлачења које за
собом не оставља неке, како је то уврежено мишљење, неуротске последице,
већ ствара услове да у том духовном повлачењу се сачува читав један духовни
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свет са свим својим стваралачким могућностима. Те могућности су у том
тренутку тешко видљиве, али оне постоје и у неком другом историјском
тренутку показују свој пуни сјај.
Историјска хибернација изазвана турским освајачким омотачем само на
повришини није одражавала никакава покрет у српском стваралаштву. Али у
дубини и унутрашњости тог стваралаштва све је било живо и делатно.
Направићемо један опитни искорак, примера ради, који ће нам указати на
неке значајне ствари у историји српској, а оне су у нечему повезане и са
читавим овим записмо. Тиче се српског племства. У много чему уништено и
разорено оно је опстајало и непрестано се обнављало, али је кроз историју
доживљавало и значајне трансформације. Ми смо неке од тих племића
помињали и у овом раду. А сада желимо се осврнути на један илустративни
приказ неких од њих. За почетак кренућемо са шеснаестим веком и показати
како су изгледали неки од тих племића и носиоца српске аристократије:

Слика 3. Кнез Никола Рашковић (16 век)

Слика 4. Цар Јован Ненад (1527)

Слика 5. Споменик Цару Јовану Ненаду у Суботици

Ове илустрације колико – толико сведоче о српском племству тог доба. Ако
уз Ненада и Николу додамо још и породицу Бакић и чувеног деспота Павла
Бакића пред собом имамо структуру српског племства у шеснаестом веку.
Племство које је било признато и од својих противника: Турака, Угара и
Аустријанаца. Пред собом имамо њихов изглед, стасус и историјску улогу коју
су имали. Ово све чинимо зарад што боље богопромисаоне прецизности
њиховог битисања у историји.
У следећој фази прелазимо у седамнаести век и начинићемо једну
илустративно – упоредну анализу домаћег и светског племства. Почећемо прво
са илустрацијама:

Слика 6. Сер Исак Њутн и барон Готфрид Вилхелм
Лајбниц

Слика 7. Гроф Ђорђе Бранковић

И сер Исак Њутн (1643 – 1727) и гроф Ђорђе Бранковић (1645 – 1711) и
барон Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646 – 1716) јесу, пре свега савременици.
Али оно што их још повезује јесте то да су сва тројица писци и ствараоци. И на
крају везује их и њихово племићко одређене. Сва тројица су стекли своје
племићке титуле. Добили су их за њихов рад и залагање. Док су Њутну и
Лајбницу те титуле биле потврђене од стране државних власти, дотле је титулу
грофа и деспота Ђорђу Бранковићу потврдила црквена власт оличена у
патријарху Арсенију III Чарнојевићу. Титуле грофа и деспота признавао је и
Бечки Двор. Али из својих неких интереса и ћудљивих намера тај исти Двор му
је касније те титуле и оспоравао. Видимо да на илустрацијама гроф Ђорђе

Бранковић и поред свих специфичности свог изгледа у односу на Њутна и
Лајбница не одступа у поређењу са њима по иметку и кроју. Иако је његово
одевање доста самосвојно и његова фризура и брада заиста оригиналне он не
одудара по својим модним детаљима као човек свог доба. То важи и за цара
Јована Ненада и за кнеза Николу Рашковића у њиховом веку.
Враћајући се на главни ток нашег закључног излагања видимо не само да
просвета и образовање, наука и уметност, философија и богословље имају свој
континуализам, него да свој континуализам има и српско племство. Упоредо са
ужасним историјским околностима и епохом ништавековља у којој се нашло.
Философија богопромисаоне прецизности налагала нам је да изложимо и
овај сегмент наше историје којим су се бавили многи други стручнији и
поткованији по том питању. Али ово излагање повезано је са целокупним
нашим записом, јер су неки од наших племића били и старокњижевни писци
попут: Вићенца Вуковића, већ илустрованог грофа Ђорђа Бранковића, грофа
Саве Владиславића итд.
Настављајући своје излагање у правцу философског тока и струјања
старокњижевне мисли Турског Доба свесни смо стања у коме се та философија
налазила и да је морала да пролази многе фазе одношења и самоодношења. Пре
свега однос према себи самој као аутономној духовно – стваралачкој
вреднoсти, однос према историјским приликама у којима се нашла и однос
према светским дешавањима.
У првом односу самоодношења старокњижевна философија происходи из
старокњижевне философије Средњег Века. Из средњовековља прелази у
ништавековље турског ропства. Она преузима све писане форме и стилове
средњовековља, али она улази и у дубински преображај истих са одређеним
непрестаним новостваралачким искорацима које чини на том путу.
Софиоцентризам средњовековља наставља се као софиоцентризам и у
ништављековљу. Прелази из епохе у епоху.
У свом самоодношењу старокњижевна философија ништавековља јесте у
својој унутарсловесној изграђености хронодаскалографског типа. Поседује свој
одређени унутрашњи саморазвој у много чему, по начину стваралаштва,
независтан од историјских прилика и околности. Философско поимање и
разматрање има тежњу да се настави и у таквим приликама. Наравно стил и
начин писања морамо одвојити од тематике. Тематике ћемо се дотаћи у овим
другим наведеним односима.
Ако је јасно да је кључна софиоцентрична личност средњовековне епохе
Свети Сава, који се некако јавља на почетку средњовековног философског
разматрања код Срба, онда морамо истаћи и то да је кључна софиоцентрична
личност епохе турског ништавековља патријарх Пајсије који се јавља негде на
средини тог раздобља.

Он као личност кроз своје списе дефинише ту епоху, даје јој печат, али и
непрестано врши евокацију према периоду српског Средњег Века. Он ради у
тој епохи на философској самоизградњи духовних делова српског
старокњижевног философског дискурса. Он га оплемењује, надограђује и
новотвори.
У поглављу о њему видели смо и његово самодефинисање ништавековне
епохе, његово препознавање у њој Божје благонаклоности и проналажење, чак
и кроз себе самог, одређених модела богоопстанка који се појављују само кроз
облике самопожртвовања, као што је случај у опису спаљивања моштију
Светога Саве. Он то пише тако као да је сам Сава, да би саучествовао у
трагичној судбини свог народа, изабрао да његове мошти буду спаљене и
уништене.
Паралелизујући причу, кроз све своје писане облике, патријарх Пајсије у
неку руку пише подједнако и о акутелним догађајима свог времена, али и о
догађајима српске средњовековне епохе. То свакако није бег у неко сретније
прошло време, нити је сусрет са актуелним догађајима производ пишчевог
мазохизма, већ пре свега једна врста искрености у жељи да се саопшти Истина
колико је то људском писању и људској речи могуће. И патријарх се унапред
извињава и моли за опроштај ако је шта у свом писању погрешио. Он то моли
''Господа ради'', чак и кроз облик извињења и молбе за опроштај у којима
можда највише Истине и има. Признавање своје сопствене грешности и
погрешивости и призивање у помоћ Господа који и јесте највиша Истина.
У том духовном билу и у његовом откуцају највише се и открива и спознаје
самосвојна вредност српске старокњижевне философије Турског Доба. А то је
сам Господ. Он је та аутономна вредност, или још боље аутономна
(самозаконита) Сила и средњовековне и ништавековне епохе српске
старокњижевне философије. Он је извориште сваког Софиоцентризма, јер је и
сам Мудрост (Софија) Очева. У том смислу српска старокњижевна философија
је, уопште гледано, теоцентрична, христоцентрична и пневматоцентрична. Она
је и теантропоцентрична (богочовекосредна).
И Пајсијева ''Божја благонаклоност'' је само још један дефиницијент те
епохе. Благодат Божја је: сила Господња и енергија Божанства, изливена
Милост богомилосрђа. Она као Сила Личности Божје одржава у свим правцима
и на сваки начин и српску старокњижевну философију и српски културни
образац и српски народ у тешким турцистичким временима. Наравно, а то смо
и напоменули кроз овај запис, да се старокњижевна философија одређује самом
Богомудрошћу = Христом.
Христос као Мудросила Божја наравно да двокрако одређује вредност
старокњижевне философије. Изнутра испуњавајући је Мудрошћу и споља
одржавајући је Силом насупрот сваком насиљу које хоће да на
силу зајаше

саму Силу не знајући да оно само не може бити господар Господ|ару. Зато тај
самооднос српске старокњижевне философије јесте унутрашњи самобогооднос
ње са Богомудрошћу у себи самој и са богосилом ван себе, али такође, према
себи.
Други однос јесте однос према историјским приликама и околностима. И
одмах да кажемо да ту разлика између Средњег Века и Турског Доба итекако
постоји. Док је средњовековно промишљање у једном чистом самоодношењу
без неких претераних реметилачких чинилаца споља, дотле је ништавековно
доба турског ропства цело у реметилачким односима и збивањима. Зато сви
описи краткописа и брзописа, а то смо могли видети скоро у свим поглављима,
праве свој осврт према спољашњим околностима, пре свега, турске најезде.
Наравно ту су и осврти према угарским и аустријским управама, али најјачи
нагласак је на турској владавини.
Имали смо прилике да погледамо опис Јована Светогорца у овом запису. Тај
његов брзопис дао је пун опис дешавања у српским земљама у току турске
најезде и освајања.
Ми смо већ напоменули да се у стилу и начину писања старокњижевна
философија Турског Доба није много у својој методологији излагања
променила од старокњижевне философије српског средњовековља, али оно што
се драстично променило била је тематика. Тема је постала нешто сасвим друго,
а то је турско пустошење и разарање. И то пустошење и разарање суштински је
променило тему српских старокњижевних писаца. То је тај моменат
другоодношења у који улази српска старокњижевна мисао. Она сада рецептује
сасвим супротна историјска дешавања од оних у Средњем Веку. Појављује се и
моменат апсолутне изолованости у односу на било шта друго сем за турско
насиље. Што савим тачно примећује и професорка Радмила Маринковић546.
Зато о свом се јаду забављајући и своју историјску муку сагледвајући, наши
старокњижевни мислиоци и писци били су строги реалисти описујући на један
крајње непосредан начин догађаје које су и на својој сопственој кожи осетили.
Ретко ћемо наћи спис који се на један посредан или непосредан начин не
односи на то турско насилно присуство на овим просторима. Чак и нека ситна
саопштења у којима им недостаје ово или оно или им се десила нека мала
незгода, на један посредан начин повезани су са турским присуством на овим
просторима. Јер сваки недостатак дошао је као последица свеопштег
сиромаштва које су узроковале турске пљачке и отимачине, а разноразне
незгоде обично су последица скривања и бежања од Турака у неке келије или
шуме, планине или пећине.
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Историјске прилике биле су једно стање стешњености да се по сведочанству
самих писаца није могло ни писати како треба, јер су их освајачи чак и у томе
ометали и реметили.
Овај другооднос који кроз историјске прилике доживљава старокњижевна
мисао условио је и одређене битне трансформације у њеном промишљању.
Историјска стешњеност и љута невоља појачале су њену још јачу окренутост ка
''Божјој благонаклоности'' ка којој је она, једино по свом унутарсловесном
самобогоодносећем садржају, могла да се окрене.
Трећи однос српске старокњижевне философије Турског Доба јесте однос
према светским дешавањима тог доба. Та дешавања ова мисао је могла да
прати само на један посредан начин, јер је са свих страна била окружена
турском силом и ордијом, што смо видели и из претходног расуђивања. Али
таквих другоодношења и додира је свакако било.
Прво и основно она није могла имати неке далекосежне односе са
далекоисточним културама просто зато што то није дозвољавала физичко –
географска конпонента, али и имала их је ако Турску схватимо као једну од
оријенталистичких култура.
Окцидентални односи су били површни и мање – више неравоправни.
Односи са Москвом и њеном Патријаршијом били су природни и органски. Те
односе је први у том времену успоставио патријарх Пајсије.
Почећемо ипак са једним, а то је прича која би могла да носи наслов Печат
Епохе. Ту у помоћ опет морамо призвати самог дефиницијента те епохе, а то је
патријарх Пајсије. У поглављу овог записа посвећеног њему ми смо указујући
на путање духовне раскрснице показали како различити, па и супротављени,
духовни путеви могу довести до исте тачке закључка. Алу ту није успостављен
однос, јер нити је један од аутора знао за другог и за његово дело, нити је други
знао за првог и за његово дело. Тако да то једино можемо и назвати Печатом
Епохе, па и Раскрсницом Епохе. Даљег упознавања од овог, ако ово уопште
можемо назвати упознавањем, није ни било. Међутим било је нечег другог.
То другоодношење православних са окцидентом вршило се, најпре, преко
римске курије. Патријарх Пајсије је био један од учесника у том дијалогу у
коме је у само једној реченици дефинисао тај однос и тиме показао тачну
границу тог односа у историјским дешавањима. У посланици Папи Урбану
Осмом једноставно је рекао: ''Вама је узмножно све, а ми смо у жалости и
тескоби.''547
Овом реченицом патријарх Пајсије је до краја дефинисао тај однос
Православља и Запада у том историјском тренутку. И док су западни народи у
свом мирном и неометаном историјском току могли да користе своје Богом
дано слободно време како су хтели, дотле у православном свету владају
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немири. Показујући то на један крајње реалан и пословичан начин патријарх
Пајсије показује и предности и мане свог положаја, положаја своје Цркве и
народа.
Ипак и поред свих тескоба он позива своје слушаоце и читаоце да пажљиво
испитују списе спољашњих мудраца, он се залаже за једно отворено духовно
истраживање, за једно слободоумно промишљање, али са циљем да се у свим
тим истраживањима и свим тим списима пронађе оно неопходно језгро и зрнце
Истине. Али прилике историјске стешњености нису дозвољавале чак ни такво
једно истраживање и читање. Зато нас речи патријарха Пајсија враћају на
почетак односа с једне стране свеузмножности, а с друге стране жалости и
тескобе. Динамика овог односа јасно показује зашто се у то доба није могло
доћи до плодотворнијег дијалога између Православља и Окцидента. Али и
данас када су прилике много опуштеније него у она доба као да се не може
остварити тај плодотворни дијалог и као да речи патријарха Пајсија и дан –
данас важе.
Ова три односа показују духовна струјања у којима се нашла српска
старокњижевна философија тог доба. И данас као да постоји ова трокрака
прикљештеност која стеже и савремену српску културу. Али примери
старокњижевне философије тог доба и њених изданака јесу подстицајни и
плодотворни. Поседују једну врсту одговора која се може применити и на
данашње време.
Иако без иакакве помоћи, чак и са великим одмагањем Окцидента и
Оријента, Православље је успело да уђе и да се усели у ту богоопстајаћу
фреквенцију. Баш зато што је у њему присутна Божанска Мудросила =
Христос, сами Господ. Уздајући се апсолутно у Њега сву своју судбину
препустила је Њему у руке смиреномудро чекајући Његову Одлуку.
И опет смо се на један нехотичан начин дотакли идентитета саме
старокњижевне философије, а то је Божја Мудросила која и централно одређује
свеукупно философско разматрање српске старокњижевне философије.
Богомудри идентитет српске старокњижевне философије јесте сведочанство
људског бића као универзално богомудрог, које у себи поседује сва својства
богомудрости, али у многим случајевима прекривена грехом и тамом незнања.
Богомудро сијање потпомогнуто богосилним деловањем пробија на површину
превазилазећи сваки грех и свако незнање.
У то светешко и стешњено време као да је философија богосиле, коју је
заступао Стефан Првовенчани, а коју смо истакли у књизи Хагиософија,
изашла на видело и показала се као једна свепотребна насушност времена
турског ропства. Богосиломудрост је постала снага и крепост којом се
одржавала целокупна српска духовност, Црква и народ, просвета и наука,
философија и богословље, уметност и образовање и сваки добри плод који је

проистицао из богомудросилности која као синоним Царства Божјег његовим
искањем све надодаје.
Препуштени потпуно овом богомудросилном струјању старокњижевни
философи српски до краја су кроз њега промишљали, доносили закључке и
назирали перпективе ослобођења и мира. Као да су негде, кроз ова доба,
развили и неко пророчко предосећање о коначном ослобођењу и о одласку
најезде туђина са ових простора. Они су нам оставили у наслеђе и то да се
трудимо да и свако духовно туђинство одагнамо од себе колико је у нашој
моћи, а Бог ће помоћи.
Тако и у својој беседу Вожд Карађорђе казује: ''Ја се уздам у Бога
милостивог, који наше горке јаде види, да ће нам Он у помоћи бити.''548
Ове речи Вође Устанка итекако описују и став српске старокњижевне
философије и став Цркве и народа кроз српску историју, али и потврђују сва
она пророчка предосећања која смо споменули.
Пуштени низ воду, препуштени сами себи, у једној врсти самосналажења,
Црква и народ су једино могли да се окрену Богу за помоћ. Од Окцидента, који
је имао потпуно индифернтистички став, нису ни могли очекивати никакву
помоћ, само захтеве унијатског потчињавања. Москва је имала благи и
трепетни поглед ка овим просторима, али ни сама није била сигурна, нити је
знала, шта се то овде дешава. Од Оријента, оличеног у Турцима, доживљено је
само пустошење и разорење. Као Црква и народ и старокњижевна философија
је свој одговор налазила у богоиспуњености. Тројединствено везујући себе за
Божју помоћ у Њој је налазила темељ за своју духовну самоизградњу, за своје
поновно самонастајање.
Ту богопомоћност смо нагласили у неколико наврата и поглавља у овом
запису. Али Она јесте као Божански циркулус ка коме се напрестано враћамо у
анализи српске старокњижевне философије. У времену у коме се ова
философија развија, а мислимо, пре свега, на Турско Доба, јесте време у коме
заиста ако рачунамо околности ништа није могло да се развије осим
уништавања. Зато је теоцентризам српске старокњижевне философије од
битног значаја за њено објашњење. Она из теоцентричног произилази, она
теоцентричним живи, она у теоцентрично увире.
Њен континуитет јесте непрекидно теоцентрични, само је у Турско Доба он
постао видљивији и нагалшенији, јер је теоцентрична потреба била јача него у
другим временима. Теоциркуларним начином се одржавала философија, наука,
богословље, књижевност, просвета, образовање и сви други духовни аспекти.
Зато је полажење од тог теоцентричног извора истовремено непрестано
враћање ка њему кроз читаву историју, а то српска старокњижевн философија
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непрестано сведочи за себе. Она тиме показује свој идентитет, своје језгро,
своју суштину. Она тиме показује своју историчност, тематику и философске
проблеме којима је била оптерећена кроз свој рад и залагање. Јасно и
непосредно их износећи, она је своје философске упитаности, преко својих
носиоца, саопштавала јавно, али је показивала и решење тих проблема и
дилема. Уклањајући пред собом те дилеме она је разбистривала и расклањала
магле тих упитаности.
Овај историјско – философски преглед српске старокњижевне философије
Турског Доба са свим својим врлинама и манама, предностима и недостатцима,
погрешкама и погодцима, понирањима и успонима само је један у низу
историјско – философских прегледа. Историјско – философске прегледе и
њихове ауторе, које смо поменули у овом закључном поглављу, имамо као
један историјско – философски приступ у проучавању и излагању српске
старокњижевне философије. Стојан Новаковић, Павле Поповић и Димитрије
Богдановић су можда они аутори који су највише постигли у том историјско –
философском излагању српске старокњижевне философије.
Овај историјско – философски преглед српске старокњижевне философије
Турског Доба више се трудио да се прилагоди мисли и мисаоном току самих
аутора старокњижевне философије, а не да улази у неки претерани критички
или хвалоспевни ток излагања. Он је на основу њихових мисаоних
претпоставки покушао да изведе одређене закључке о самим актерима
старокњижевне философије, па и о старокњижевној философији као таквој.
На самом почетку, као и у Хагиософији, поставили смо Светога Саву:
светионик сваком старокњижевном философском стваралачком току. И њега
смо представили на један строго иконоцитатографски начин, јер његов
философски образац говори сам за себе довољно. Потребно је, кроз одређени
цитат, изобразити оно што одређени аутор говори, представити лик његовог
писања. И то постајe основа одређеног историјско – философског излагања.
Сава је свеструко значајан, као софиоцентрична личност и као
софиоцентрични извор српске старокњижевне философије. Зато је он и почетак
старокњижевног философског разматрања и у Турском Добу, јер један од
печата, па и жигова те епохе јесте спаљивање његових моштију.
Као централну личност српске старокњижевне философије Турског Доба
напоменули смо и назначили патријарха Пајсија. Његов свемудрописни метод
јесте једна софиоцентрика у самој матици дешавања епохе. Он је постао главни
нослилац софиографске силе у времену ништавековља и најезде туђина.
И један и други као они који јесу осовински покретачи духовности у својим
временским раздобљима, један према другом као осовина осовине покретали су
све духовне точкове и целокупна духовна кола српске старокњижевне
философије, али и сва духовна кола науке, уметности, богословља, просвете,

образовања и сваког мисаоног круга који се може замислити у једној култури и
цивилизацији.
Зато српска старокњижевна философија са светосавским печатом у себи и са
богомудросилином новостварња и новостваралачког јесте један јединствени
теантропоцентрични (богочовекосредњи) круг у коме је оса тог круга сам
Господ коме се ова мисао у сваком свом духовном облику синовски потчињава
у једном загрљају љубави Господње.
Тиме је српска старокњижевна философија ушла у Божји штит историје.
Изнутра испуњена богомудрошћу, споља опасана богосилом, а у загрљају
љубави Господње српска старокњижевна философија је стекла одређени
историјски Божји штит своје науке, образовања и просвете, уметности и
богословља и сваког духовног плода.
Богомудросна по свом карактеру она је непрестано до данас слала јаке
емисије Богомудрости у свим правцима. Тај Богомудри емисионизам
старокњижевне философије постаје једно универзално философско решење.
Бог богомудро ствара и устројава свет и творевина постаје и, поред свих зала,
остаје једна софиоцентрична оаза. А старокњижевна философија само је део те
софиоцентричне оазе.
Утемељна на профетапостолошкој и патролошкој философији српска
старокњижевна философија улазећи, после пада Цариграда, у један нови
догматолошки ток показује једну животворност свог континуализма
преображавајући се из епохе у епоху кроз читаву историју до Есхатона, пред
дверима Царства Божјег.
Закључујући ово завршно поглавље видимо свеколико духовно богатство и
непрекидни ток наше заоставштине који је у свему испуњен, па и у свом
философском делу, само сагледавајући и саучествујући приступамо том
преображајном струјању кроз историју. Настављамо и напредујемо у правцу
новостваралачких облика, тако да је и овај спис само једно мало уздарје, један
покушај доприноса целом том подвигу богомудрости, премудрости,
надмудрости и свемудрости. До неких нових философских и опште духовних
продубљивања нашег српског старокњижевно – философског наслеђа
остављамо овај прилог као узвратну путању према Господњем.
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