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Увод

Догматичка философија је у границама светосавског духовног света проткана кроз
личне опите изванредних духовних појединаца и стваралаца. Овај спис је само покушај
изображавања њиховог опитног дела кроз обликовану мисао догматичке философије.
Одређени историјски темељ догматичке философије има свој основ већ у
стиховима Мојсијевих списа: ''Слушај небо, говорићу; и земља нека чује говор уста мојих.
Нека се спусти као дажд наука моја, и нека падне као роса говор мој, као ситан дажд на
младу траву и као крупан дажд на одраслу траву. Јер ћу јављати име Господње; величајте
Бога нашега'' (V Мој. 32.1,2,3).
Своју пуноћу ове речи добијају у новозаветном Јеванђељу Јовановом самим речима
Господњим поткрепљене: ''Ви ме зовете Учитељем и Господом, и право велите, јер јесам.''
(Јов. 13, 13) А у свом објашњењу апостол Павле казује:''Закон заповијести с његовијем
наукама укинувши; да из обога начини собом једнога новог човјека, чинећи мир'' (Еф.
2,15). И у Дјелима Апостолским Лука потврђује: ''Тада намјесник, када видје шта би,
повјерова, задивљен науком Господњом'' (Дјела 13, 12).
Наука Господња изаткана од самог Учитеља Господњег Христа, Богочовека, јесте
догматичка философија. Догма преведена са старогрчког значи науку и учење. Наука или
Учење које има своје упориште и извориште у Господу Богочовеку. Својим Оваплоћењем
Он је оваплотио Себе и као Свенауку и као Свеучење које својом силом прожима сву Твар
и Постање, Наука која спасава свет. У својој Догматици Свети Ава Јустин даје
најистинитију дефиницију догматике, па самим тим и догматичке философије: ''Догматика
је философија и наука о вечним истинама Божјим.''1
Догматичка философија = наука Господња, у границама светосавске духовности, у
оградама српског културног обрасца јесте само један од облика богомудрословљења,
богоугодног дела и богопотврђења у једном народу у коме је један Човек постао Живи
Савез са Богом и печат Божјег потписа на папиру званом: народ. Тај Човек, Свети Отац
Сава унео је и удахнуо у свој народ дух догматичке (учитељско-научне) философије тј.
науке Господње, Божанске науке. Догматичка философија је научна философија, наука
Богомудрости. Богомудрости Богочовека Христа преданог Богоизабраним људима као
што је Сава, а због спаситељско – просветно – образовног предања предатог народу зарад
његовог спасења.
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Један од светосавских опитаника патријарх српски Пајсије I Јањевац писац
XVI/XVII века користи појам богонаучени2, и тај појам је само једна од одредница
догматичке философије. Личне богонаучености појединачних светосавских опитаника
сведоче о персонологичности философског стваралачког успона сваког од тих опитаника
појединачно. Богонаучености јесу личне догматичке философске творбе прожете
Божанском силом, Њом обележене и запечаћене. И да парафразирамо једног од
светосавских опитаника, Јована Дучића, можемо рећи: И премда је свака од догматичких
философија Богом дата, свака је дата на свој начин. Философија са много личних пресека
којима је средиштна тачка Истина.
У догматичкој философији централно место има персонолошко начело, Божанске
Личности с једне и човечанске личности с друге стране, у Христовом Богочовечанском
персонолошком јединству. Јединство Божански Истог и Човечански Новог у Богочовеку
Христу.
Ове личне богонаучености у светосавско – српским појединцима у овом запису
биће изложене хронолошким путем. Свака од ових личности извеучена из историјског
тока посведочиће своју личну богонаученост догматичке философије, учитељско-научне
мудрости. Мудрости у којој стоји и пребива Богочовечанска Богомудрост. Посведочиће
свој самосвојни пут ка Богу и до Бога.
Догматичка философија личне богонаучености у границама светосавске културе и
духовности у овом запису биће праћена кроз сваку од тих персонолошких прича
догматичких философија понаособ, по неком историјском следу појављивања. Лично
сведочење Божанске науке предане, у неку руку, одабранима од Бога.
Свака од ових личности изграђујући одређену своју богонаученост тј. догматичку
философију кроз свој стваралачки чин извршиће своје приближавање Богу на
Богочовечанском путу. Њихово сведочанство је баш зато значајно, јер њихова догматичка
(учитељско-научна) философска мисао има, као што и само значење догме каже, за циљ
да научи и поучи и укаже на Божји пут кроз своје личне урвине, кроз поноре и духовна
узвишења.
Зато њихово лично светосавско опитно сведочанство јесте пример њих самих на
путу ка Богу тј. Богочовеку. Садржај њихових дела, унутрашњи ток њихових личних
духовних творевина и њихових решења јесте тема проучавања овог записа. Ти и такви
светосавски екперименталисти сведочећи својим најдубљим духовно – животним
искуством осветљују и нама, убогима, путање Божанских дубина, представљајући нам те
исте дубине кроз своја дела уче нас како да и ми изградимо своју богонаучену позицију
догматичке философије.
Исконичност догматичке философије на коју смо још указали са пророком
Мојсијем пролази кроз своје фазе: профетапостолошку, патролошку, аскетолошку и
догматолошку. И као што Христос = Реч Божја, после три искушења силази и започиње
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своју мисију, тако и догматичка философија кроз своје фазе прошавши започиње своје
истинско сведочанство. Она је увек код Почетка и увек почиње. Као што каже Душан
Радовић, а то се може апсолутно применити на догматичку философију, да је на крају
сваке догматичке философије уствари њен нови почетак и да је почетак догматичке
философије увек на крају.
Питамо се да ли су самим тим светосавски експрименталисти догматичке
философије нека врста прекопираних светих сава који папагајски понављају речи свога
''оргинала'' или с друге стране су то антсветосавци који пркосе ''ауторитету'' свог ''оца''?
Они нису ни једно, ни друго. Јер светосавски експерименталисти догматичко –
философске мисли су они који раде на изградњи своје аутентичне личности: Боголике и
Богодате, проналазећи у себи ту исту Боголикост и Богодатост.
Али као и сваки експеримент и светосавски експерименти пуни су ризика,
''клизавих терена'' и опасности. Ипак, овај спис жели да сведочи баш супротно. Иако ће он
забележити и оне клизаве и ивичне тренутке, он, пре свега, жели да посведочи о
успешности тих духовних експеримената које су извршили појединачни светосавски
опитаници. И самим тим њихов пример и духовни напор од основне Боголикости ка
закључној Богоподобности сам по себи постаје просвећујућ и за нас и за наш народ.
Правац по коме се крећу светосавски опитаници догматичке философије је и
Богопотврдни акт, чин Божанске потврде којим сведоче о том Богопотврдном чину и кроз
своје дело. Јер као што и сам апостол Павле каже: ''А вјера је основ свега чему се надамо,
потврда ствари навидљивих'' (Јев. 11, 1).
Друго, догматичка философија светосавског опита сведочи и језгровиту
Богомудрост. Сама осовина догматичке философије, а самим тим и светосавског
експеримента јесте Богомудрост. Баш онако како је то сведочио и Свети Сава:
''...Преподобни оче, примивши љубав божију, уђе у Свету Гору, као Мојсије боговидац, и
наситивши се божије благодети, богомудри, радујући се течаше ка подвигу Христу Богу
нашем; и на небеса узнесен, јавио си се нама као светилник, оче Симеоне, непрестано
моли се за стадо своје!...''3
Само у овом делу своје стихире Свети Сава је указао на већину циљева догматичке
философије: љубав божија, боговиђење, божија благодат, божански ток и
христоподвижништво, небеса, светлост и просветљење, молитвено тиховање. Закључак на
крају крајева јесте тај да је циљ догматичке философије истинско приближавање Богу.
Овај спис замишљен је као историјско – философско штиво које, успешно или не,
жели да разоткрије тај континуализам догматичко – философског стваралаштва
проистеклог из православне цивилизације. Спис жели да укаже на оне Богомудре стране
православног духовног стваралаштва: универзалног и свеважећег. Историјски значајне
личности православно – светосавске културе и цивилизације које представљају научнике
Богомудрости Богочовека Христа. Ово и јесте једна кратка, помесна историја догматичке
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философије = науке-учења о Богомудрости. Наравно, овде ће бити одабрани само они
аутори помесне православно – светосавске културе, наиме њени опитаници, они који су
просејали кроз свој животни ток семе Богомудрости Христа.
А Богомудрост и Богословесност у свом склопу садрже: богоразумије, богоосећање
и богоделање.
Богоразумије јесте, по речима патријарха Пајсија: ''...колико ми Господ разум
даде,...''4, једна врста православне философије Разума. Разума који своје извориште има у
Богу и разума Божјег који је ум Христов. Већ наша средњевековна епоха користи овај
појам нпр. Доментијан, Савин ученик, овај појам помиње у свом Житију о Светом Сави:
''И пун свакога богоразумија, светим Духом прозре беде које ће после бити и напасти и
најнемоћнију силу на крају, и разумевши дужину великога пута и издавање многога злата
и многотрудно испосредовање тога светитељства, и свемоћном силом божјом, и уз божју
помоћ имајући све могуће, ...''5
Овај цитат нам говори да се иза сваког богосвојства следеће богосвојство појављује
и тако се и наше философско разматрање надовезује као неко коло. ''Свемоћна сила
божја'', ''помоћ божја'' и тако редом. Сва та богосвојстава у склопу су Богомудрости
Христа, па и својство богоразумија. О томе сведочи православно – теоноистичка
философија Разума. Човек који је Боголико створење и који Царство Божје има у себи,
унутар себе носи сва та богосвојства, само грехом таме и незнања прекривена. Догматичка
философија, та наука Богомудрости, Божјом датошћу разоткрива му та богосвојства
дубоко у њему укорењена.
Богоосећање јесте својство осећања Божјег присуства из ког происходе боговиђења
и унутарсловесна тајанствена стања.
Богоделања највише су садржана у Божјој вољи ''која хоће да се сви људи спасу и
да дођу у познање истине'' (I Тим. 2, 4).
Ово су само нека од богосвојстава која смо набројали, а којима се бави догматичка
философија. Многа друга својства поменућемо пролазећи кроз духовно стваралштво
догматичко – философских мислилаца. Њихово дело посведочиће Божје теме којима су се
они бавили.
С обзиром да смо поменули неке епохалне поделе то нас обавезује да их мало
појаснимо. Прва, профетапостолошка (пророчко – апостолска) периода догматичке
философије говори, пре свега, о библијском периоду Богомудре науке из које се, можда
као алфа – философ, издваја Цар Соломон са својим Причама, у којима је по први пут у
историји расуђивао на тему Начела Мудрости. И његова најчувенија реченица: ''Господ ме
је имао у почетку пута својега, прије дјела својих, прије сваког времена.'' (Приче 8, 22) као
да најбоље дефинише то Начело Мудрости. Ова мисао добија пуноћу у речима апостола
Павла: ''А ми проповиједамо Христа распетога, Јудејцима саблазан, а Јелинима лудост;
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онима пак позванима, и Јудејцима и Јелинима, Христа, Божију силу и Божију премудрост''
(I Koр. 1, 22, 23). Ова профетапостолошка синтеза даје нам библијски целовиту слику
Христа Богомудрости и све остале епохе наслањају се на проефетапостолошку:
патролошка (светоотачка), аскетолошка (подвижничка) и догматолошка (словоучитељска,
савремено догматичко – философска епоха). Све у потрази за Христовом Богомудрости,
све у тежњи ка Богомудром приближавању.
Тако и наши помесни догматичко – философски ствараоци тежили су ка том
Богомудром приближавању највише делујући у касно – патролошкој и догматолошкој
епохи.
Падом Цариграда престаје патролошка периода и у XV веку настаје догматолошка
епоха. То не значи да Светих Отаца више нема, него да је историјска карактерологија
догматичке философије само прошла кроз одређено историјско прекаљивање, кроз огањ и
преображај у Ново. У богочовечански Ново.
Философија као МудроЉубав језгровито је Божанска, јер сведочи Бога као највишу
Мудрост и као највећу Љубав. Зато философија јесте метафора иза које стоји Сами Бог. А
то јесте путања и Циљ догматичке философије = (учења-науке)=научења Богомудрости.
Догматичка философије као теантропоцентрична све информације и вредности
црпи из тог богочовечанског Извора. Истина, пут, живот, љубав, нада, вера, знање, правда,
мудрост, мир, слобода, дело итд. Иза сваког новог наведеног појма долази други, а сви они
чине теме којима се бави догматичка мисао богомудрог научења. Сви ти појмови
неисцрпно се нижу, а са њима и неисцрпне теме које се проучавају.
Чисто, примера ради, извуцимо тему знања. У својој Догматици о томе нас Свети
Ава Јустин извештава овако: ''Знање о Богу добија се животом у Богу. Из побожности –
познање. Каква и колика побожност – такво и толико богопознање. У томе је сва
еванђелска гносеологија. Само живот достојан Бога даје и достојно знање о Богу.''6 Ово је
само Авина уводна мисао у оно што има да каже догматичка философија о знању.
Један, пак, други светосавски експерименталиста, патријарх Пајсије писац из
XVI/XVII века у једној исихастичко – молитвеној формули дао је свеодговор на тему
сазнања и уместо бесконачног регреса о оправдању знања који се формирало на Западу
понудио је одговор Божјег вечног прогреса изрицајући ту исту формулу кроз реченицу:
''Сам Господ зна.''7 Тако да је на једно дечије свепитање, крајње невино и наивно, скоро
безгрешно, а истовремено тако убојито и језгровито : ''Како знаш?'', понудио један исто
тако језгровит Божји одговор: ''Сам Господ зна.'' Одговор који може стати и испред и иза
сваког одговора као јединица у математици. И на бесконачно плус бесконачно може се
додати један. Тако и свеодговор патријарха Пајсија ''Сам Господ зна'' може стати и испред
и иза сваког одговора.
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Овај кратки сликовити пример на тему знања је само један мали приказ духовоног
богатства, па и проблематике, догматичке философије. А кроз проучавање ових аутора ми
ћемо у изображењу њиховог дела указати и на ове теме које су и теме самог њиховог рада.
Зато је и ово дело нека врста скраћене и локализоване историје догматичке философије
која кроз примере догматичко – философских ствараоца жели да укаже на саму природу
догматичке философије. Опити или огледи кроз сам живот ових аутора јесу нека врста
Божанских експеримената извршених на њима самима кроз њихова дела. Јер
претпостављамо да им се Бог вршећи огледе кроз њихова сама дела обраћао и њима
самима, а преко њих и нама и нашим покољењима.
У неким од својих поука апостол Павле казује: ''Јесу ли сви апостоли? Јесу ли сви
пророци? Јесу ли сви учитељи?'' (I Кор. 12, 29). Он овим питањем даје и делимичан
одговор дефинишући оно што називамо догматичким философом. Јер догма као што
рекосмо језички и значи науку, учење, научење. Зато и јесу догматички философи:
учитељи. Учитељи народа и људског рода, учитељи научења Богомудрости. Они који нас
приводе научењу Божје Мудрости = Христа.
Зато и догматолошку епоху можемо назвати учитељском и научењачком епохом
Богомудрих мислилаца који су нас својим стваралачким делом, мудросписатељским
радом и животним примером највише поучили приводећи нас Богомудрости Христовој.
Свако на свој начин, свако својим путем и самосвојним методом који ћемо најбоље и
најверније испратити градећи свој лични начин, свој лични пут и метод на путу ка
стицању научења Богомудрости. На свом личном богомудром путу који будемо градили и
на коме будемо сретали богомудре бисере догматичких философа, учитеља Богомудрости.
Догматичку философију као учење-науку-научење Богомудрости донекле
дефинише и наша народна умотворачка мудрост: ''Како те Бог учи.''8 И ова народна
умотворина указује на значење речи догма = учење-наука, али на оно учење које од Бога
долази, на оно учење које Бог учи. То јако подсећа на појам ''наука Господња'' који смо већ
помињали или на појам ''богонаучени'', онај појам који користи патријарх Пајсије. Тако да
је и национална свест дала допринос дефинисању догматичке философије тј. учења-наукенаучења Богомудрости.
Самим тим и ово дело ће бити један покушај изградње личног и самосвојног, па да
тако и кажемо, богомудрог метода који ће крећући се кроз дела учитеља Богомудрости
градити и свој лични наук Богомудрости. А колико успешно, о томе ће проценити
Мудрост о којој ова књига пише. Јер и метод овог дела је персонолошки. И запис, а и
мисао ових догматичких философа проћи ће кроз персонолошко начело и персонолошки
метод овог дела и записа.
Персонолошко начело овог списа биће историјско – философског, а помесно –
цивилизацијског карактера. Оно хоће да укаже на васељенско – помесни значај ових
светосавских опитаника и персонолошки пут сваке од ових догматичко – философских
творби тј. њиховог универзалног значења. Свеважеће значење духовног рада догматичких
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философа православно – светосавског усмерења и припадања од великог је значаја за
нашу културу, просвету и образовање, али и за опште подизање духовног нивоа на један
нови степен. Иако по својој припадности они су део православне цивилизације и културе,
по свом значењу њихови духовни напори су универзални и узорни. Могу бити од духовне
помоћи и другим културама и цивилизацијама на путу Богочовечанског успињања. Начин
на који су ови Божји опитаници решавали одређене духовне проблеме, па и читаве
проблематике јесу од једног ширег и општег значаја за људско друштво. Али тај значај не
долази из позиције неке надмоћи или пак немоћи, него пре свега из позиције другачијег,
особеног и посебног, које је у својој особености и посебности универзално тј. јединствено,
па и свејединствено.
Сама особеност јесте баш та помесно – васељенска црта православно – светосавске
културе која припада том православно – цивилизацијском кругу духовности. Као што смо
већ напоменули догматичка философија је проучавала неке универзалне, свеважеће,
духовне проблематике особене свим цивилизацијама овог земаљског шара. Али духовне
проблематике које су прошле кроз појединачно – духовне личности и њихова стваралачка
дела. Зато и јесте од изразитог значаја њихово дело и изображење тих истих дела. Од
значаја је изложити све духовне муке, па и духовна решења која су догматички философи
у својим стваралачким напорима изложили као подухват приближавања Богу и
проналажења свог личног Богопотврадног чина који као такав постаје свејединствено
заначајно сведочанство за људски род у спознавању науке Богомудрости.
У овом спису, а не би било згорег поменути, појавиће се основни духовни прегаоци
који ће бити изложени као примери и узори догматичко – философског стваралаштва. У
првом делу то су: Свети Сава, Димитрије Кантакузин, Константин Михаиловић, Патријарх
Пајсије I Јањевац, Гроф Ђорђе Бранковић, Гаврил Стефановић Венцловић, Јован Рајић,
Атанасије Стојковић, Вук Стефановић Караџић, Петар II Петровић Његош. У другом делу
то су: Нићифор Дучић, Живојин Перић, Јован Дучић, Владика Николај, Ава Јустин,
Владета Јеротић, Марко С. Марковић, Епископ Данило Крстић, Миодраг Павловић,
Никола Милошевић, Владика Атанасије Јевтић, Матија Бећковић, Предраг Самарџић,
Богољуб Шијаковић, Богдан Лубардић.
Овај списак није коначан, он је пре свега списак персонолшки најакцентованијих
примера и узора у нашој помесно – васељенској, православно – светосавској култури и
цивилизацији. Тај списак je све шири и шири, од XII па закључно са XXI веком, списак
који ћемо покушати да изобразимо, осликамо и опишемо у неким нарeдним записима.
Историјат ових личности и њихових догматичко – философских творби за нас је од
насушног значаја историјски обележен и запечаћен, њихове философске творевине заувек
су запечатиле духовну судбину нашег народа, или још боље рећи духовно – стваралачку
судбину нашег народа дајући му смисао и историјски правац. Богомудро га водећи и
просвећујући.
Зато је и наша духовна жеља да испишемо и изобразимо значај и значење њихових
догматичко – философских дела која су учења-науке-научења Богомудрости = Христа.

Пратећи историјски след њихових дела и философских творби, проучавајући њихову
мудрописачку делатност ми, заправо, откривамо и нашу личну дубоко унутрашњу поуку о
Богомудрости. Кроз њих ми проналазимо своју сопствену самоуку Богомудрост
Богочовека Христа. Проучавајући њих, ми све више упознајемо нас. А упознавајући нас
ми све више продубљујемо наше унутрашње богопознање. Захваљујући њима ми више
нисмо незналице, већ самозналци. Захваљујући њиховом постојању ми не представљамо
дивљу хорду, већ оне који су дубоко загазили на путању Богомудрости, а којом га воде
њихови богомудри учитељи.
Зато је и ово историјско – философско расуђивање на тему догматичких философа
православно – светосавског културолошког типа запис једне дубоко унутрашње потребе
за једном врстом самообјашњења, пред самим собом, значаја ових мудрописаца, значаја
њиховог непроцењивог дела. Ми не желимо да дамо неки суд или да осудимо историјски
оно што не можемо судити. Само покушавамо пратити ту историјску нит која повезује ове
духове. Нит догматичко – философског стварања и старања над нама.
У односу и према другим духовним световима овај духовни свет догматичке
философије православно – светосавског облика стоји, пре свага, у љубави божје истине са
обавезом да ту Истину непрестано саопштава свима и свакоме. Јер је Истина та која
ослобађа (Јн. 8, 32).
Истина божје љубави коју сведоче догматички мудраци нашег рода јесте много
дубља порука од неког површног сензитивизма. Истина божје љубави јесте сила Божјег
саопштавања Истине која је Он Сам. А чега су дубоко, богосазнајно били свесни ови
догматички мудрописци у својим делима. Можда не до краја сигурни, али они су кроз
своја дела саопштавали Бога тј. истину божје љубави. Истину о свету, Постању и човеку.
Истину о Злу и његовој свеприсутности. Истину и о самој Истини.
Један од хроничара који се бавио записима догматичких мудрописаца проучавајући
их у облику под називом ''стара српска књижевност'', назван ''Теологом Љубави'' професор
Димитрије Богдановић изрекао је једну од најдубокоумнијих мисли о Љубави: ''У
неколико потеза он скицира светописамско учење о љубави: пре свега, љубав је 'суштина
бића Божијег' (1Јн. 4, 8).''9 За Димитрија Богдановића, једног од најзначајнијих сакупљача
''старе српске књижевности'' љубав је суштина бића Божјег, што се потпуно подудара са
учењем догматичких мудраца.
Будући да смо се дотакли једног од највећих ризничара српског духовног
стваралаштва, ми морамо нагласити да су многи аутори кроз своје студије о ''старој
српској књижевности'' уствари писали једну врсту помесне историје догматичко –
философске мисли. Људи попут Ђуре Даничића, Илариона Руварца, Стојана Новаковића,
Светислава Вуловића, Андре Гавриловића, Јована Грчића, Тихомира Остојића, Љубомира
Стојановића, Павла Поповића, Миливоја М. Башића, Лазара Мирковића, Ђорђа Сп.
Радојчића, Димитрија Богдановића, Ђорђа Трифуновића, Томислава Јовановића и многих
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других који су старо српско духовно стваралаштво сакупљали, преводили и на крају
анализирали кроз своје записе. Они можда нису били ни свесни да су писали историју
догматичке философије православно – светосавског усмерења. Тако дела Стојана
Новаковића ''Историја српске књижевности'' и ''Примери књижевности и језика старога и
српско-словенскога'' представљају, такође, доста добре покушаје описивања и наше
помесне догматичко – философске мисли. Или студије Павла Поповића ''Преглед српске
књижевности'', ''Југословенска књижевност'', ''Оглед из југословенске књижевности'', ''Из
књижевности'' дају један хронолошки приступ развоју догматичког мудрописа код нас.
Најзанимљивије јесте дело ''Историја старе српске књижевности'' од Димитрија
Богдановића. У тој књизи Богдановић је описао све философске захвате од Светога Саве
до Гаврила Стефановића Венцловића, од XII па до XVIII века. Ови аутори јесу били
истраживачи у пољу књижевности, али су тим поступком извршили један од
најдетаљнијих прегледа нашег историјско – философског стваралаштва и тиме дали заиста
изванредне скице о нашој помесној догматичко – философској мисли, о нашем
мудрописачком делу, о нашој софиографској школи Начела Богомудрости.
И овај запис само је прилог за историју догматичке мудрописачке мисли
православно – светосавског културног типа, прилог за њено што боље упознавање. И
приближавање оном науку Богомудрости Богочовека Христа као језгру догматичке
(учитељско-научне) мудрописачке мисли ка коме, као циљу и средишту Истине,
стремимо. Поднаслов Јустинове Догматике носи назив ''Православна Философија Истине'',
тај поднаслов као да говори све о догматичкој философији. Догматичка философија јесте
философија Истине. У многим другим философским обрасцима имамо различите
философије: позитивизам, херманутика, философија живота, егзистенцијализам,
логицизам итд. Али ниједна философија не назива себе философијом Истине. Сваки
догматички философ јесте философ Истине, па и Истине о самој Лажи. Истина је на првом
месту у догматичкој философији. Из Ње све остало происходи.
Зато је и жеља овог списа да каже истину о философији Истине тј. догматичкој
философији. Колико ће у томе овај запис успети, остаје отворено питање.

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 на
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.''10
''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.''11
''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
извештење од светога Духа, да им би дарован од Бога као дар божји. Имајући свагда
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велику радост због њега, свагда узашиљући Господу благодарне молитве, отхранише га са
добробојажљивошћу у свакој доброј вери и чистоти знајући га као божјег весника.''12
''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.''13
''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.''14
''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.''15
''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 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
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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.''16
''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!''17
''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...''18
''Славу одбегнув, славу нађе, Саво,
Тамо откуда слава јави се роду.
Рода светлост вере светлост презре
И тиме роду светило јави се свему.
Ума висота достојанства висоту – сврже.
Речи славе Сави саплете Силуан.''19
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''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.''20; ''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.''21; ''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.' ''22; ''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!' ''23
''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.' ''24; ''Али ко усхте некада, 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.''25
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''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.''26
''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.''27
''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!' ''28; И тако овај преосвећени би
узведен на престо светога господина нашега и учитеља и просветитеља српске земље,
преосвећенога архиепископа кир – Саве.''29; ''Од тога времена благочестиви краљ Урош
беше обећао да ће овоме Преосвећеноме дати престо светога Саве, који после и доби по
благовољењу божјем.''30
''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
26
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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.''31; ''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.''32; ''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.''33; ''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.''34; ''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!''35
''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.''36; ''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, које ми Бог предаде, и напасавши
вас сачувах неповређене, као добар пастир душу своју полажући за вас.''37
''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.''38
''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.
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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.''39
''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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Димитрије Кантакузин
Ученик

Димитрије Кантакузин (око 1435 – крај 15 в.), потомак Андроника Кантакузина,
по оцу Грк, а по мајци Србин, истакао се великим списатељским или боље рећи
мудросписатељским радом. Велики број дела оставио је за собом и ми ћемо овим
поглављем извршити расуђивалачки осврт на његова мудроизаткана дела. Живео је у
граничном и веома развијеном рударском граду Новом Брду које је представљало високо
развијени средњевековни центар. Новобрдска књижевност, јесте књижевност чији су
носиоци Димитрије Кантакузин, Владислав Граматик, Константин Михаиловић... Из овога
се види да је Ново Брдо било и високо развијени духовни центар.
Ново Брдо је било нападано, одбрањивано, освајано и враћано од стране Турака.
Судбину града делио је и Димитрије Кантакузин. Сматра се да га је султанија Мара,
кћерка деспота Ђурђа Бранковића, жена султана Мурата II, спасла погубљења и вратила га
у српску деспотовину. Уздрман животним искуством, прожет православном духовношћу,
а зачаран словенском меланхоличношћу изграђује својеврстан облик духовне мудрости.
Налазећи се у тешким и стешњеним околностима излаз налази у Христу Богу и
Богородици. На заласку српске средњевековне државе, суочен са надирућим агаренским
освајањем и ропством, у апокалиптичкој атмосфери, уздиже свој вапај ка Богу и
Божанским силама.
''Божаственом славом
сина твојега преукрашена
твоју сада ја благодат иштем:
како да отварам оскрнављена ми уста
и да приносим ти мољење
и похвалу достојну
да чујеш речи моје
и добропримљеног да учиниш
рођеног из тебе,
свих царице, Богоневесто пречиста.''40
Већ у овим стиховима видимо двоструку раван двоструке поруке. Да, Димитрије
Кантакузин, кроз овај химнографски захват изображава Богородицу која прима у Себе
Бога, али као да већ кроз овај стих у пренесеном облику Кантакузин вапије за смештање
40
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Несместивог у српску земљу и српски род као метафоричну Богомајку, јер у том моменту
насушне потребе Срба за спасењем Спаситеља пред непријатељском најездом која је пред
вратима српске државе.
Димитрије Кантакузин је можда један од најдаровитијих химнографа
средњевековне Србије. Много бољи песник, него прозаист. Па и његова проза сва је у
стиху.
У овој химнографској стихири Богородичиној долази духовног заокрета:
''Ево, колико ми тече живот,
толико ми се умножавају зла
и нарастају безакоња
и лажући ђаволов ученик –
лаж свој јесам,
преступима заклетвама омрачен,
мржњом и завишћу заробљен,
гордошћу и охолошћу обношен мрски
узалуд сујетно пролазим
краткоћу живота плачевна.''41

''Лукавства ђаволска да избегнем ја
и страсти да се ослободим греховних,
неуздржање ми измени –
вољним уздржањем
високоумље и надменост –
помишљањем на прах тела мојега у гробу,
неразумље и дрзост –
доброразумљем и расуђивањем,
и притислих ме зала
ослободи милосрђем твојим.''42

''Уви мени одступнику од твојега сина
и заповеди његових најгорем преступнику,
авај, ђаволима добровољно потчињеном
и од ђавола поруганом,
авај мени што угасих свећу врлина
и у тами злодела што ходим
41
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коју опет расветли, Богомати, милошћу својом.''43

''Нема зла које не учиних,
нити безакоња које не створих
нема греха коме се не заробих,
нема муке од које не дрхтим,
ни стида којега се не бојим;
од ових ме, Владичице, избавивши –
заштити и помози.''44

''И ја својевољно кукавни
твојих да се насладим долично
најслађих доброделних дарова меда
и саћа;
незахвалан свом добротвору и Владичици
-да ли је ико био негде?
Мислим да није осим мене једног
ђаволом заробљеног.''45

''Ини, ваистину, од људи –
нико као ја сладострашћа раб
ђавола служитељ,
и разуму и уму
злоћудно чинећи мрзости,
теби сада притичем
и клањајући се вапијем ти,
ништа ново ни твојој моћи није немогуће,
већ, штавише, обично,
тушта и тма чиниш доброчинства
и мени непотребно излиј,
брза избавитељице.''46
И после свих мраколиких мука овде изложених враћа се на пут светлости и духовне
слободе изморени и намучени Димитрије:
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''Осиромашеним кнезовима од колена Јудина
од тебе се у Витлејему рађа вођ земље
и цар кнезовима,
те, мати, више ума и разума
и девичанство је скупа,
јер рођени је од Бога свих
и славимо те, прослављена.''47

''Мала је и ништавна
свака говорника похвала
величини твоје славе
што све превасходи,
ти си штованија од херувима
и славнија од серафима,
небеса жива
и престо божаствени,
сместиште несместивог,
те како доличи, Владичице, величамо те.''48

Само из ове узвишене и дубоке стихире могли бисмо закључити довољно о
Димитрију Кантакузину. Шта је све пренадзначио? Проклето песништво вековима пре
Бодлера, однос ума и разум вековима пре Канта, пранихилизам пре руских нихилиста и
опасни ђавоучизам науке зла који неограничено струји кроз све културе и векове тресући
кости сваког људског бића немоћног да му се одупре.
Ипак, ту је нада у Богопрестолну Богомајку која прима све ране људског рода у
заступништву пред Својим Сином, Господом.
Велика приврженост Кантакузинова Богородици осликава се у стихири ''Молитва
са умиљнијем пресветој Владичици нашој Богородици госпођи, са малом похвалом, дело
Димитрија Кантакузина у стиховима слађа од меда и саћа.'' И у првим стиховима види се
тај славопој:
''Свих цара и Бога мати добра,
свих творца рода једина,
свих живот, светлост и благост,
свих жељних и добрих крај.''49
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Али и у овом делу јавља се једна морбидографска и инферналистичка тежња:
''Таман будући у таму ме одашиље ада,
тамних тако ја чести ђавола
тамно узљубих анђеле
таму тамно изабрах, таман сав бих.''50

''Пређе смрти мртав ваистину ја,
пређе суда савешћу осуђиван,
пређе мука мислима у шкргуту зуба,
пређе конца мучити се знам без краја.''51

''Мене тартар да оплаче и бездан,
мене ада да жали тамно дно,
мене што у њему живети хоћу
мене таме љубитеља, а не светлости.''52

''Каква ли зла не створих самовољно,
какве ли грехе не прођох самовласно,
какве ли мрзости не зделах сладострасно,
каква ли стида не учиних љубосласно.''53

''Једини ја отпадох од Бога мојега
једини од хришћана погубих доброте ја
једини предан ђаволу с вољом,
једини ада наследићу горко.''54

''Будући свих нас страдање,
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будуће разлучење душе и тела,
будући страх тамногрозних лица злодуха,
будуће у аду вечно мучење – ''55

После свих ових тамнозрачних самоосуђивања долазе тренутци духовоног
престројења оличеног у паничној запитаности.
''Чиме бих избегао ђавола,
чиме жељах избећи вечна мучна места,
чиме получити жељах милости,
чиме насладити се жељах блаженства.''56
Опет, утврђујући своје стање назире се преусмерење:
''Но од Бога мојега отпаднути,
но и пред анђелима разобличење дела,
но и стида тадашњег безакоња мојих,
но и од светих разлучење сузно.''57
Долази до поновоног духовног окрета опет према Оној која може помоћи.
''Избави ме мучне смрти, Дево,
избави ме оскрнавњених грозних лица
злодушнога
избави свакога мучења мене,
избави огња, тартара и ада мене.''58

''Ти моје, о Владичице, надање,
ти уздање а и прибежиште
ти покров, заступљење и помоћ,
ти заштитница и спасење.''59

''Прими, свих царице, прими,
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прими и не одгурни нити се гнушај,
прими која Бога у утробу прими,
прими као удове цете две.''60

''Радуј се да те свагда радосно зовем,
радуј се, вишњим и нижњим радости,
радуј се, прерадосна чиста,
радуј се да је с тобом Господ.''61
У химнографији посвећеној Светом Јовану Рилском пројављује сасвим другачији
духовни узлет Димитрија Кантакузина. Дух бодар и славопојан, пун радости и спасења.
''Оче Јоване, као живоме
-јер живи су Богу сви праведницитако твојој светости говорим и молим се,
знања ми за појање ово
молитвама твојим даруј.''62

''Удаљив се од људи
Богу приближио се јеси
пропадљиво оставивши живљење
непропадљиво стекао јеси,
и овде, зато Бог те прослави чудесима
а тамо царством обогати небеским.''63

''Љубављу према Богу, оче распаљиван,
од љубави светске до краја одрекао се јеси
и крст узев за њим пошао јеси,
узвикујући ми:
Отаца наших Боже, благословен јеси.''64
''Добродетељи твоје као кад благовани
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узиђоше к Богу, оче,
а зато Бог благоухањем
и непропадљивошћу почаствова
твоје свето по смрти тело,
чије данас часно преношење празнујући
радосно узвикујемо:
Благословите сва дела Господња Господа.''65

''Због сагрешења мојих мноштва
и због дрске похвале,
због неупућености и неразумности
да прогневив се не одгурнеш
нас и појање ово мало,
већ као благог Владике ученик, молитељима
и оном што овај мали труд ти показа,
благодат колико волиш, богоношче, дај.
Јоване свечасни, цркву своју
и у њој чеда твоја
од непријатеља видљивих и невидљивих
сачувај,
руководећи ка спасењу,
а у страшни, дан судњи
у своја са собом небеска прими насеља.
По свету од истока до запада
и по горама иноци негда и сада од почетка
православно те до данас наду стекавши
и посредницу спасења,
горо Божија жива, Владичице,
верних похвало
и непогрешно уздање, Пренепорочна.''66
Овим кратким излагањем Кантакузиновог химнографског рада имамо пред собом,
помало обједињени увод његових духовно-стваралачких могућности. Ово је висока
химнографија која досеже поља Мудрости. Кајући се и исповедајући, Кантакузин долази
до разобличавања онога што је он назвао у својим стихирама ''ђаволов ученик''. Он кроз
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своју личну исповест исповеда ђавоучизам, свој лични и добровољни ђавоучизам,
ђавоучистику.
Кантакузинова ђавоучистика, иако добровољна, за њега је неподношљива и он хоће
од ње да се избави, да се покаје да поново успостави везу са Богом кроз Богородицу и
преко Ње.
Ђавоучистика јесте једна врста ђавоље мудрости, али мудрости за којом
Кантакузин почиње да трага није више ђавоља.
У Похвали светоме Димитрију, Кантакузин почиње овако:
''Ви, који се обогатисте најбољим иметком непролазности, избегавши погибељ и
смртних ослободивши се окова, због Владичиног провиђења и узвишеног човекољубивог
силаска што ради нас би! Ви који жељасте раја житељи бити и царства небесног
наследници, због чињења добрих јеванђеоских заповести, а још више због неисказане
милости и безмерне пучине милосрђа Христа и Бога нашега! Ви, што Христово
именовање на себи као скупоцену одежду носите, љубитељи свега високог, и размишљате
о небеским стварима по својој сили и с добрима надмеће се колико можете!''67
Свакако, назире се кенотологија Мудрости коју започиње да изображава Димитрије
Кантакузин. Мудрореч која се у нама рађа нашим постањем? Ко је то? Ко то у нама
пребива?
''Слава теби, слава теби Христе царе, прослављеном на земљи у целом свету
слављеном неуништивом славом светих својих, славом светлом и свечасном, славом
неуморном која нам у годинама живота помаже.
Слава теби, Творче свега, Господе који просликаваш успомену на оне који ти
угодише и који те узљубише, прослављајући се и сам у часној успомени на њих, дарујући
им непоколебљиво и највеће трпљење, жељу за твојом љубављу.
Слава теби, слављеном у трисветој Тројици и од целе природе слављеном, који
подаде својим страдалницима блага оком невиђена и ухом неуслишена, као што си обећао.
Због малих и брзопролазних трпљења велика и вечно пребивајућа и неисказана блага
њима си подарио. Јер исцељена нама болеснима богато овде подају и злодухе силом
Светога Духа прогоне и с анђеоским чиновима на небесима пред славом твојом бораве.
О речи божија и Владико свију, који достојнима учини нас, недостојне и нечисте,
да будемо славитељи овога свечаснога, светлог празника угодника твојега, те отворисмо
смрадна уста што увек празнослове. Подај, милости своје ради, похвале вредну и достојну
реч док отварамо сада своја уста, да бисмо похвалили међу мученицима, великога твојега
страстотрпца и непобедивог ратника, свеславног Димитрија. Као дрво посађено, по
пророку, уз извирућу воду, красно веома величином добрих дела узрасте нагоре, досежући
небеску висину. И снажно се усади корен у основу, да кажем веру, многограно около и
лишћем учења обогаћено. Тада ожежене неверовањем у сенку учења уводи и,
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расхлађујући речима побожности, из малодушности брзо преводи у истиниту висину
срчаности.''68
Полазећи с висина провиђења и Његовог силаска у свет и творевину, Христос
Творац Господ Реч Божја силом Духа Светог укорењује се међ' људима и кроз дрво Цркве
даје лишће Свог Божанског Учења. То је философија по Богу Димитрија Кантакузина,
Богомудрост.
У Похвали присутна је динамика добра и зла која заоштрава борбу Светитеља у
Похвали описаног.
''У овоме и оваквом мученик беше и надао се свакако да ће се с телом растати и с
Христом бити.
Тако се најнечаснији цар давао на своја демонима угодна дела и хвалио се о неком
самоборцу који је људе убијао сатанским некаквим начинима, ради уживања и угодног
гледања нечовечног цара.''69
Христов слуга свети Димитрије Солунски и представник демонски: цар
Максимијан. Димитрије мучеништвом побеђује демонску силу Максимијанову.
Следећи редови разоткривају нам шта мудрост јесте за Димтрија Кантакузина.
''Мали вам, љубослушатељи део живота светога изнеснох укратко. Ка похвали се
ваља приклонити. Ниједно, мислим, од добрих дела ако неко смисли умом или изрекне,
ако и најмудрији буде, од светога овога не бежи. Тако сматрам, и ја и ви треба да с
љубављу рзмишљамо о животу овог прехвалног мученика. Ако ми кажеш: кротост,
трпљење, молитва, смерност, уздржавање, бдење, правда, мудрост, - а све су Бога ради поштење непорочности и савршенство љубави према Богу и људима – а она је
добродетељи врх, како учи апостол и сам Христ – све то и томе слично вером у себе
сабрао је и носио страдалац. Једна за другу везала се и обично држала добродетељ као
вериге златне. Док у животу беше умним очима сагледаваше узвишености добрих.''70
Мудрост је једна од врлина, а будући да је Бог, по дефиницији Светих Отаца,
Свеврлина, онда нам не предстоји ништа друго, него да на основу Кантакузинове
претпоставке без зазора закључимо: Бог је мудрост! ''О колико је велико мноштво твоје
несхватљиве благости и неизмерна пучина твога милосрђа, које си дао онима који те љубе
и тебе ради пострадаху, Господе! О, многе ли славе твојега трпљења пречасног и великих
почасти које задоби на земљи победоносац, носећи лик славни! Твоја пребожаствена и нас
ради вољно копљем прободена ребра крв нам источише очишћења. А Димитријева ребра,
тебе ради копљем прободена, миро нам источише миомирисно.''; ''Више од природе,
божаственом силом Духа осењено и дејствено. Јер, где хоће Бог, побеђује се природни
чин.''71
Мудробожност се огледа у жртви Божјој за људе, за свет, за постање. Она је
непроцењива. То је жртва Творца за творевину. Читав свет када би био жртвован за
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Творца та жртва би била: ништа. Читав свет када би био жртвован да би искупио жртву
Творца, та жртва би била: ништа и уз то највећи могући безобразлук. Зато Творац ништа и
никога не жртвује, јер ништа Његову жртву не може да искупи. Ђаво је тај који, по
допуштењу Творца, жртвује све и свакога. Ђаво би и читаву творевину жртвовао и
поништио само да напакости Творцу, али ђаво може жртвовати само по оној мери коју
Творац одреди зарад спасења људског рода, а ђаво би убио читаво постање да може. И то
је мудропоучна порука Димитрија Кантакузина.
У сагледавању светитељске драме Кантакузин долази до славописног усхићења
Богопобедничке висине:
''Радуј се, свечасни, ти који ништа изнад Христа не узљуби од постојећег! Њему се
приљубивши сав, усрдно срцем и душом радећи за њега, ум ка њему уперивши, својег
творца лепо си спознао.
Радуј се, часни, ти који све добродетељи подиже у младоме телу, Христовом
помоћу! И љубављу према њему и страхом заустављајући се, као уздом, од тамних и
греховних стрмина и пропасти светских побегао си.
Радује се, непорочни, доброхотни и миомирисни цвете чедности. У њему ни
порока, ни оскрнавњења грховним делањем, ни помисли на њега не нађе се ни најмања
честица! А доказ овоме миомирисно је миро од непорочног и неукаљаног тела.
Радуј се, плодовита маслино дома божијег. И лозо богом посађена, која дајеш чисто
пиће радости вернима! Красна ружо, скерлетом страдања крви украшена.
Радуј се, ти који цара безаконога смело укори! И мноштва безбожних учења
премудром речју ужасну и православне учврсти.
Радуј се, ти који Нестора у подвигу охрабри и смрћу Лијеву порази охолост!
Мисленог змаја победивши, сву ђаволску превару крсном силом порази.
Радуј се, ти који од Христа богате дарове исцељења прими, чудотворче славни!
Прогонитељу демона, ти који се удаљеним призиватељима јављаш, јер с њима си у
невољама. Васељена сва пуна је твојих чудеса.
Радуј се, Солуњанима и онима који ти се надају, надеждо спасења свим
хришћанима радосна похвало!
Радуј се, хитри предстојниче ојађених и заступниче безнадних, пристаниште буром
гоњеним. Свима си све и вазда се налазиш благодаћу од бога даном ти.''72
''Радуј се, украсе мученика и похвало, весели се, сажитељу анђела и арханђела.
Радуј се, наследниче небесног царства. Весели се и радуј се, служитељу вечне и
једносушне и недостижне Тројице, посматрачу брзи божаства трисветлосног. У тебе
положих надежду, усрдно помињи оне који се скупљају у твоме божаственом храму.''73
Просијава реч: премудро. Премудра реч, премудро учење сече ђаволске преваре и
узводе ка царству небеском.
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Друга Похвала светоме Николи доста је композиционо једноставнија, скромнија,
али порука је истоветна, једносуштна:
''Шта да ти дам, блажени, уместо њих? Насићени смо и чекамо да се наситимо, јер
неисцрпно је божаствено даривање у теби, непрестано је. Благословен, успојмо, Бог, који
тако узљуби своје угоднике и тако прослави, славе уистину достојне, оне који за њега
искрено делују.
Ти, свештени Николају, плату од нас тражиш, миомирис добродетљи, по мом
мишљењу. Јер оно што је мило Богу, верујем, и његовом угоднику је мило. И мада
налазиш авај, само супротно, ипак, њега ради, похвалу од речи прими. Радуј се, радуј се, и
опет: радуј се, тебе, оче, зовем! И многоструко опет кажем: радуј се !
Јер приличи ово теби и добро је да принесем ово. Ти, детињству васпитатељ, ти
младости учитељ, зрелости водич, старости част, а и жезло!''74
У Посланици кир Исаији Кантакузин на најзгуснутији начин излаже многоструке
облике значења. Даје многе нацрте везане за мудрост, просвећивање, учитељство,
напредак, врлине, а циљ пренадзначава на самом почетку.
''Посланица часноме међу свештаницима, доместику кир Исаији. Грешни
Димитрије Кантакузин. У Господу да се увек радујеш и молим се да се за мене молиш!''75
Циљ је у Господу, а из Господа извориште свега.
''Шта да кажем, или шта да проговорим? Труба високогласна, уздижући најревније
оружнике ка духовном боју, дотакну се сада наших ушију, заточених у неосетљивост.
Или, јасније да кажем, инструмент неки слаткогласни и раскошни, духовним божаственим
даром богато испуњен, узвисује се на време и снижава слично. Твоја поучна посланица
показа се просветљена речима божаственим, исказани стилом лепо украшена и уистину
достојна твога богопросвећенога ума. Самом царском знању, којом се и управља, наша
послушност тежи. Јер, нашавши како доле лежимо у жалости и безнађу, због чина многих,
тешко подносивих грехова, у муљ зла тегобно потонуле, убрзо нас јасно некако пробуди и
подиже, ...''76
Већ ови редови указују на дубинско психолошко разматрање о неосетљивости,
осликавају философију безнађа, приповедају нам да је једина истинска просвећеност,
уствари богопросвећеност, просвећеност просвећена Речју Божјом. А затим: ''Стога си нам
савршено о љубави извештавајући, о свему писао постаравши се мудро, поучио си
изврсно, ништа не изоставивши о оснивању и утврђивању цркве, о објави вере, о
милостињи, о правди, о непорочности, о разборитости, о љубави, о молитви, старо
показавши, ново објавивши. Погледавши и прочитавши, не разумех све, но колико је сила
духовна, уистину.''77; ''Посматрам тако твоје писмо нама, сваке љубави према мудрости и
изнад свега, богољубља пуно, када многим речима поучаваш, а различнима хвалиш.''78
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''Убеђујеш ме, чак и заповедаш, говорећи: посети ме писањем духовних речи. А
откуда ми духовне речи, кад не задобих даровања духа? Ко трезвено не поживе, како ће
стећи божаствену благодат? Реци ми. Јер, тако мене неко од блажених отаца ружи,
говорећи да онај који се роди слеп неће видети светлост сунчеву. Тако ко разборито не
ходи и неће угледати благодатну лучу вишње благодати, нити ће се ослободити од злих и
Богу мрских дела, речи и помисли. А у таквоме ја пребивам истински. Како тако да
изрекнем нешто духовно? Најпре, ово горе писано застрашује и обезхрабрује. А друго,
незналица сам и неук у божаственим речима.''79
У овим редовима разоткрила се пред нама и философија знања Димитрија
Кантакузина философија учења = догме и философија као љубав према мудрости.
Наредним редовима Кантакузин излаже своју философију Љубави.
''С Богом почетак слова:
Колико је слатка и блага, красна и жељена, савршена и сведобра, света и сјајећа
добродетељима, основна и прва. Ако ли савршенством и главом добродетељи називамо
љубав, чини ми се да нећу згрешити. Према Богу, сматрам је савршенством. Њој ништа не
посрдује, сумња, велим, или страсти душевне и телесне, јер је од тебе Христе Боже,
слугама твојим обилно дарована. Њој од постојећег ништа слично није, јер она је
добродетељи корен. Као када неко у светли, благи и чисти (дан) у подне стане под сам тај
сунчев круг, тако да је усправан, да ни овамо ни онамо сен не прелази, свуда где год се
обазре, сунчеву види светлост, и ништа друго. Тако и онај ко љубав истинску стекне, по
човекољубљу Владике, према њему и људима, и њеном светлошћу озари душу и ум и
срце, све добродетељи себи ће привући и у њих ће се обући као у скупоцену ризу. Ако се
обазре овамо, види кротост, онамо милосрђе, одавде дуготрпљење, оданде незлопамћење,
отуда непорочност. И просто рекавши и укратко ни једног не лиши овај, но се за све веза.
Ако говориш о ревности која је по Богу, жељи за предходним, непријатељству на телесно,
неслужењу трбуху и утроби, и о сличном томе, ја кажем да су смерност, правда, добро
поучавање и њима слично део десних части. Љубав такву имаху сви свети који Богу
угодише, због ње и сличне добродетељи починише и савршенима показаше у Старом
завету и Новом.''80
''Да ли ће казано с љубављу достатно, или да још додам, јер показах од многог
мало, сабравши од божанственог писања. Јер у љубави се све добродетељи стичу и ко њу
задоби, све задоби, а ко ње нема, ако и све блиско испуни, недејствено је и мртво.''81; ''Тако
нас коначни опход лета достиже, и нестаде добродетељ сада, због умножења злобе и
лукавства и љубав нестаде на крају, и свака друга добродетељ ишчезну, и сви у
неваљалству хтедосмо живети.''82
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Ова канонада љубави, та каденца и декаденца љубави, њен нестанак и тријумф зла
у злим временима. Философија Љубави је истовремено и философија Савршенства, јер
Бог је љубав, МудроЉубав.
Одмах после овог излагања, већ у следећим редовима Димитрије Кантакузин
излаже и своју философију Учења, али оног другог – Божјег: ''Не престајаше нас
душељубац Господ у разним годинама и добима кажњавати, обраћати, убеђивати, молити,
претити нам. Сваки вид учења подиже, не бисмо ли се некако постидели Владике, или
устрашили претњи и уклонили од уживања у залима и злобе. Шта само заустави, како
мислим, врхунац зала – молитве неких божанствених људи који пустиње проходе и од
људи су удаљени, сабеседници, сакупљени љубављу према јединоме Богу. Поучавани
бивасмо добрим делима, претњама, ратовима, ранама, паљевинама, знамењима са небеса,
из ваздуха, са земље, али се не уразумисмо, и на горе се упутисмо. Зато и треба снажније
лечење, због тежих болести. Авај мени, наиђоше на нас народи о којима некада слушаху
наши оци, и због безакоња примисмо горка искушења од њих. Отуда нештедимо и
неизмерно проливање наше крви, небројена од народа поруга, трпљења и хуљења. Од
ових уништења и увреда.''83; ''Ми сагршисмо и Господ се разгневи, ми се не окренусмо од
злобе и супростависмо се божјем човекољубљу безакоњем и подложни смо ударима
највећим.''84
Од ђаволовог ученика до учења Господњег, јер све је Господ учинио да би људе
одвојио и спасао од ђавоучистичког духа, да би истерао сваку ђавоучистику из човека.
Али човеку ђавоучистика омиле и последице ђавоучизма сручише се на народ и земљу, јер
учењу Божјем следоваше само посвећени:
''Молим вас, о божанствени слушатељи и питомци Христове цркве и љубитељи
вишњега, реците ми ако можете наћи: где сада љубав пребива и добродетељ се држи и
побожност истинска? Ја не мислим да постоји, осим – ако наш слух може разумети речено
у књизи три царства: 'Оставих себи седам хиљада који не приклонише колена Баалу' –
оних који у подножију божанственог Атона живе, велим. Они не савише колена пред
грехом, истину говорећи, пред ђаволом, нити пак неке јереси следише, као што неки
латини мудрују. Нити у нешто друго склизнуше неприлично, но Бога непрестано поју, као
и бестелесне силе, и увек се подвизавају ка бољем, јер вишње желе, о вишњем
размишљају непрестано.''85
Овим поглављем је јасно приказан образац учења Божјег, Божански пример
светогорских монаха. Живот по науци Божјој, живот у науци Божјој.
А сада мало о језгру живота и још мало о философији Учења: ''За подвиге духовне,
за телесно уздржавање, очишћење душе, беду духовну, за плач добри, и, просто рекавши,
за све мучно и страдално, што радосно преводи у божији живот. Јер, рече да ћеш
гладовати, чекати наг и укорен бити. Изруган, извргнут руглу, изгнан, и ко многих невоља
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допадне, у божији живот се преображује. Шта је то? И кад све ово претрпиш тада се радуј,
јер ти је велика плата на небесима.''86; ''Имаш, љубљени, наставнике и учитеље свете и
божаствене књиге ових који те воде ка тамошњем блаженству – великога међу
божаственима, Василија и сличних, са богомудрим Лествичником Јованом и са другима
многима, чијем живљењу и учењу тежи, да блажен будеш и до краја блажен, уистину.''87
Следеће поглавље даје одређене мудропучне облике излагања и духовног
поучавања: ''Јарост обуздајте, охолост одбаците, мрзећи као ђавола, среброљубља се
одреците, јер га оци именоваше кореном зла, са злом немојте живети. За то се молите како
вам је дато. Будите жељни знања, да бисте били високоучени. Савршенима идите, поуке и
молитве од њих примајте. Од женских беседа бежите као од огња, и скупа све
добродетељи настојте да извршите, ако је могуће. Нека љубави буде у изобиљу, према
Богу и људима од демона се удаљите и мрзите га.''88
О страшном ширењу зла Кантакузин излаже беседу: ''Страшне су, уистину, и Богу
мрске, јер су безаконе. Зацари се сада у нама гнусоба, а мислим где је гнусоба ту је и
пустош. Страсти узратоше и набујаше, греси се умножише, и до Господа Саваота дођоше.
Грабежи неправедне и отимање, неправда и насиље, неуздржавање и грамзивост, блуд и
свакаква нечистота, завист и мржња, среброљубље и охолост, лагања и осуђивања, мржња
на брата и убиства, немилосрђе и мржња људи. Отуда једнако и гнев божији дође на
синове непокорне, те страдамо праведно за безакоња наша. И никако нећемо да се
обратимо да бисмо Владику умилостивили. Сатане се одрекосмо и његових дела у светом
крштењу, а опет му се окренусмо. Злоби приђосмо и слуге бисмо греху, мада смо ђавола
ослобођени, јер нас Христ ослободи, по апостолу.''; ''Тако сада наш живот тешко у
животном мору прети да се потопи у валовима безакоња.''; ''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 и славољубље,
нерасуђивање због немоћи, такође, и скривање, где се јавља кукавичлук. А где нема
храбрости, ту, чусмо, сам добри врх људи ишчезе. Праведан је, чусмо тако, повратак, у
земљу, јер не беше право да буде бесмртан ко самовољно паде у зло. Зато нема, по
реченоме, човека који ће поживети и неће угледати смрти, јер смрти и промени
подлегосмо сви земљородни и смрт горка нас грешне чека.''89
Описујући логички повезане конце зла по начелу: грех, смрт, а обома је саздатељ
Ђаво, Кантакузин жели да сагледа шта се то и преко смрти дешава са човеком: ''Убрзо
сила телесна ишчезава, и језик је тешко ожежен. Виде тада божаствене анђеле који
страшно душу истрзају, а лукави демони стоје испред испитујући, клевећући приљежно, и
почињу да грабе себи.''; ''Када демони криве за грех, и, грабећи себи вуку у плачевну и
туробну земљу, и сама тескоба пре мучења довољна је за мучење.''; ''А ако неко, божијим
старањем, некада неку добродетељ и учини, да не припише ову победу себи, нити својој
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мисли и смелост, но Христовим даривањем да сматра.''; ''Иако својом вољом, рече,
почашћени бисмо, ипак без вишње помоћи ништа од онога што се може објавити у животу
овоме на можемо свршити, већ је наше да хоћемо, настојимо и тежимо добру. А Бог је
спреман да пода моћ довољну на труд и подвиг.''; ''Свакога дана мртву гледамо браћу, у
гроб полагану, а сами маштамо да смо бесмртни и не деламо.''; ''Од сада наду у спасење
стекавши нећемо се бојати смрти, нити ћемо се устрашити демонске зле претње, већ ћемо
с радошћу великом и весељем духовним, у тамошња насеља прећи. Анђели мирни
превешће нас из овдашњих у спасоносна жилишта, и по мери добродетељи станиште ћемо
добити. У бесконачне векове радујући се, са светима ћемо бити и, веселећи се, светлошћу
бићемо осијани вечном и божаственом, чувстевним сунцем – а то је умнима и душевнима
Господ.''90
Указујући на, целокупном пољу оновостраности, чудовишну динамику смењивања
добра и зла Кантакузин закључује: ''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.''; ''Светли ће бити праведници тада, просвећени бељи од
снега, сјајнији од сунца, блистајући се јаче од камена сафира, и тако ће у неисказане и
бесконачне векове у непрестаном весељу и радовању са Господом Исусом Христом бити.
А грешни ће – авај, мени слични – одаслани у муку, на различита нетрпива мучења
подељени. У таму крајњу и несветлу, у огањ паклени, у тартар и на друга страшна мучења,
према природи злих дела, међу црвима шкргута ће зубима. Тако ће се са ђаволом и
његовим отпадничким силама мучити горко, авај, авај, по божаственоме Јефрему,
непрестано и увек вапијући.''; ''Световњаци, ви који усред мноштва грехова живите, дајмо
нешто и Богу, од непријатеља се одвојимо, јер служисмо демону.''91
Кантакузин нас, и у овим последњим редовима, не ускраћује од поуке о Мудрости:
''А вас христољубиве љубитеље мудрости молим да, кад ово прочитате, грешке и
неспретности исправите, и тако ми опроштење подарите.''92
''Бог смирења смири нас крстом, грехом нападнуте, радосно објавивши мир
ближњима и даљнима, који су под законом и који су ван закона. Љубави отац (је) љубав,
радује се јер га ови зову пре других да узакони братску љубав.''93
''Ово ми, следбениче вишњих и божаствених, у стиховима прими. Јер постарасмо
се, о часни, по твојој заповести; и написасмо ово укратко, уздајући се у словоподаритеља
Бога. Не би слово какво приличи твом свештенству, већ како узможе предати неукост
мога ума. Није вешто и мудро у стилу, ни лепо састављено. Јер шта икада може украсити
ненаучени и незналица? Нити корисно нити духовно. Кога обиђе духовно или посети? Но,
разумно ми ово би, јер је кориснима све корисно, а од некорисног нашег не имаше
користи, нити икако има. Ти си, уистину, нелажни ученик истинитог учитеља Христа, који
прими усрђе удовичко, две лепте, за веће од приношења богатих.''; ''Љубављу према
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мудрости испуњен, по томе ћеш истинито разумети.''; ''Ум, покренут љубављу према
ближњем, добра због тога неоскудно прима. Тако, духом подстакнут, онога који је ово
рекао такође из љубави прими. Видим да се, Христом окрепљен, стараш да савршенство
љубави постигнеш. Нека се због ње удостојиш да примиш велико човекољубље Владике и
милост.''94
Овај поучни запис Кантакузинов крајње је згуснут симболиком, сликовитим
приказима, пољима значења нуди вишеструке закључке. Нема просвећености без
богопросвећености, нити мудрости без богомудрости, нити учености, сем ако та ученост
није Христоученост. То је његов просветни нацрт, то његово слово о мудрости, његов
прелаз од ђаволовог ученика до христоученика, од ђавоље догматике до догматике
Христове. Ова Посланица пуна је духовне поуке, али и књигозналства самог Кантакузина.
Он пише и о стиловима писања, па и о начинима по којима се одређени стил гради. Он се
залаже за високоученост што доста говори о српској просветно – образовној прошлости,
која је свагда и увек заоставштина за будућност. Кантакузин, и поред све духовне
узвишености, увек је упозоравао на страшни паклени дах који нас прати, опасност која
увек може да нас повуче у провалију. Од провалије ђаволске до висине Христове.
Канатакузиново Житије Јована Рилског може се рећи да није писано
хагиографском методом, иако је житије. Најсличније је по садржају Теодосијевом Житију
Петра Коришког, али он то пише на унутрашњи начин. Сви, чак и спољни догађаји су
писани унутрашњим током, а не приликама спољних околности. Ту се Кантакузин
разликује од Теодосија. Зато и не бисмо могли ово Житије сврстати у хагиографски ток
писања, већ спознати овај спис као нову тенденцију. Све је поређано по бројевима и као да
је Јован Рилски праг преко ког се мора доћи до Више Поруке за разлику од пређашњих
хагиографа који се усредсређују на саму личност коју описују, па кроз њу и њену
боголикост и богоподобност долазе до Бога.
Први одељци јесу посвећени пролазности живота:
''I Невољни путници овог светског, изнад свега, ововремског живота, као што се по
речима догађа, у жетвено доба ходе, врућине силно снажно опаљени, у жези великој, и
једва дишу и изнемогавају, а воде никако не налазе да се охладе и зло ублаже.''; ''Овако се
догоди и данас у нас слично збивање ствари, јер путници брзотеког живота овога јесмо, и
у жетвено доба догоди се, ваља нам путовати.''95
Ово житије јесте поучно слово и самим тим можемо га назвати магистрографом
(наставникописом). Можда је то онај новонамернички ток Кантакузиновог ствралштва?
Ко зна? ''Воду ми двоструко подари и воду учења,...''; ''Ново данас славље обасја цркве у
последња и до данас пристигла времена,...''96
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''III Лепо је тако да слово путује и слух христољубивог народа жељан слушања
духовном некако храни храном, а то је о оцу овом повест која се износи.''97
''С њима и међу њима и истог духа је и овај, по моме слову, богомудри Јован,...''98;
''То су блаженоме храна, ако то пристоји назвати храном, а за пиће је, сматрам, разумним
и трезвеним послушаницима довољна вода.''99
А онда Кантакузин показује једну светлију и ведру страну, могућност да се са злом
може изборити духовно-просветно-мудрим уздизањем: ''Да ли смерну мудрост којом
демонске победи војске?''100
''Од демона претрпе блажени искушења и напасти тешко подносиве. Још док као
млад беше у свету, они подизаху суседе и познанике међу саплеменицима на њега и као
стрелама рањаваху га рањавајућим речима: називаху живот његов световни и пребивање
некорисним и недостојним, и друго што говораху, шта им је древни и начелни изумитељ
зала у ум полагао.''101; ''Док је тако блажени у пећини живео, и увек Богу своме, дође дан и
син брата његовог у пећину му дође, утајивши се од свих својих, али не и од демона.''102
И ту лежи скаска о борби са непријатељем рода људског, збунитељем и
завидником, преласником и помрачитељем.
''Шта све не чини лукави да из пустиње изведе младића, да житеља свата слугом
световног начини и душу блаженог неизмерним болом испуни? Коварство сновати поче,
авај, невоље! По својој вољи све имаше ђаво. Оца младићевог, а брата блаженог, гневним
и тешко подносивим речима против светог поучивши, место му покаже, и младића и
мужа. Све то уради демон у људскоме лику, јер с друге стране мишљаше прићи и тако
шћаше јавити се ономе који се удостојио благодати дара видовитости, а не невидљиво и
бестелесно, какав и јесте по природи, јер толике, јер толике му ништа не можаше урадити.
На то место дошавши као човек, виде светога и младића такође угледа. Гневом говорећи,
јарошћу дишући, коначним убиством прећаше мужу и неприличне речи му упућиваше.
А блажени се претвараше да је глув и да не чује, о 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. Сина узевши, човек се
хитро враћаше на своје (имање). А ђаво се радовао на толико због погибељи младићеве
душе, колико због туге блаженога и истинитога испосника. Кад свети виде како младића
одводе опет у свет и од пустиње отржу одмах се у молитви срдачној обрати Богу. И
наједном се преобрази зло младићевом смрћу – што је већма прелазак из смрти у живот
вечни, иако неки мисле да је и дивна и тешка ствар. Јер младић не погреши у нади за
вечним добрима, и она беху уређена за њега.
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Отац, пак, не дивље и с гневом против светога, како дође, но са срамом и стидом к
њему се врати и мољаше, говорећи му. А блажени, Бога славећи, ослободи се бола и туге.
Преварише се у нади, ђаво би веома посрамљен и туговаше. Ваља тако с псалмопевцем
Давидом рећи: 'Ово је откуп деснице вишњег.' Даванаест година проведе у тој пећини,
погађан многим неописивим демонским напастима, страхотама и нападима.''103
И све то зато што Свети имаше: ''Чистоту срца? А због ње се удостоји божанског
погледа.''104
Допунимо ли опис Светога Рилског увиђамо: ''...тако да је реч премудрога истинита
и овде,...''105; ''Тако поведе годину у неком тамошњем манастиру, и то веома
премудро,...''106; ''А угодник Христов, лепо испунивши се добром вољом, ради виђења и
разговора одели се од смерне мудрости, и не отпусти цара брзо, дивним и поучним речима
премудро га задиви и с миром одасла.''107
Смерномудро, премудро, богомудро то су особине Светог, то је философија по
Христу. А то је и мудрост или још боље рећи: богомудрост, за коју се залагао Димитрије
Кантакузин. Очигледно је његово утонуће у христобожанско.
Димитрије Кантакузин је био критичан и према старој, паганско-хеленској
мудрости и заоставштини.
''Како би тама светлости приступила? Исушила би лако пријатност духа влагу
грехова божаственом ватром, као огањ који сено уништава. Од утробе материне би
Христу пристаниште изабрано, и изузетним љубитељем свега божанског показа се.
Растући у времена она као најмириснији цвет вере усред многог трња невере, чинећи и
учећи се по речи господњој, саветујући и упућујући, и делима веру показујући,
поучавајући удаљавању од сваког многобоштва и јелинског празнословља, кудећи њихова
срамна дела и неприличне тајне. Учаше исповедању једнога Бога, у Оцу и Сину и Светоме
Духу, знаног као трисаставног и једносушног, који створи све потребно, и човека из праха
сазда. У њега веровати приличи и њему се ваља клањати. За слављење Бога нашега
саздани бисмо, јер он једини живима и мртвима влада. Тако исто и о провиђењу Сина
божијег и о речи што ради нас милостиво приповедаше, проповедајући многима јасно и
храбро оно што је корисно за знање и веома сладосно свима.''108
''Слушајући нешто ја о древнима међу варљивим Хеленима, како страдаху
својевољно због љубави према мудрости и, мада неук, задивих се њиховом трпљењу. Јер,
колико ми је могуће разумети, не лишише се награде, мада (беху) несавршени. Ако се они
који Бога не спознаше тако показаше, колико ли се нама ваља много подвизавати и у
добродетељи устрајавати, пред очима имајући лик награде.''109
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Поред критике хеленизма, Кантакузин је критиковао оносавремене прилике
давајући им србистичку ноту.
''Хришћани међу собом жестоко ратоваху, да кажем, грчки и бугарски род, и земља
Срба, који тада беху веома слаби и онима покорни, дуго година, зло и силовито. И не
грдим бугарски род док раније непросвећени вером беху, но, мрзећи, хулим њихову
суровост и нељудскост од када крштењем правоверни посташе а зала се не оставише. Ни
грчку не хвалим охолост, превисоку због надмености. Зло међу собом имајући и крв своју
као воду проливајући, што је неприлично и неверницима да раде, постигну тако жељено, и
мноштво гнева, током дугог времена гомилано, због великог трпљења и безмерне љубави
Владике свих, Бога, праведношћу његовом и ониме што сам зна, наплаћује се судбинама.
Не рече ли ово – сабраше се код мене у скровишту моме, у дан одмазде наплатићу,
уништићу овако, јер трпех њихово многолетно и зло непријатељство и нељудско
понашање.''110
Реску критику Кантакузин није штедео ни према западним хришћанима,
популарније названим, западњацима.
''Ови, јужне и источне освојивши (области), стојећи против Грка, наслађиваху се
обилно победничким бојевима, покоравањем градова, пљачкањем и поробљавањем и, тако
рећи, свакодневним проливањем њихове крви. Тешко беше Грцима да се супроставе и
њима и Бугарима, и да са обојима ратују, кад ни за једне нису имали довољно (снаге).
Трећа, врховна овима ненадано дође, да кажем, и коначна: Венецијанци са западним
савезницима и онима из Италије – а мудроваху сви латински – који раније цркву зло
поделише због неприличног допуњавања вере. Зли ратници против православних,
виновници свих зала, заратише тада против православних војеваху. Освојивши измучени
царски град, завладаше. Авај, сву неописиву ону црквену лепоту у њему уништише,
држећи га шесдесет и више година. Грци једнако с Бугарима ратоваху, и град поново
потчинише.''111
Зрачак наде као да је на кратко долазио искључиво са српских страна.
''Усред ових догађања, мишљаху да српске (земље) цветају. После неког времена, с
краљевства на царство препојасује се онај звани Стефан, који многе себи потчини земље.
Једнога од својих велможа удостоји чином ћесарства, Хреља име мужу. Овај ћесар Хреља,
чувши за изванредна чуда оца Јована и за живот његов дознавши подиже му из основа
храм на Рилској гори, на месту где је праведник испосничке подвиге до краја прошао. Али
очеве мошти Трновски имаше град.''112
Можемо рећи да се ова, да тако кажемо, субјективна приврженост према Србима
код Димитрија Кантакузина поклапа са објективно – историјским приликама. Ова
приврженост је, такође, била подстицај за још једно национално – индетификационо
усмерење самога Кантакузина. Јер Кантакузин је, уобичајеним језиком речено, мешанац
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грчко – српске комбинације. Његови преци су се доселили у српске крајеве и ступали у
бракове са српским женама. Чак су и своје презиме србизовали. Назвали су се
Кантакузиновић. У томе је негде и историјска сродност Светога Саве и Димитрија
Кантакузина. Док је код Светога Саве отац Србин, а мајка Гркиња, дотле је код Димитрија
обратно. О духовној вези је излишно говорити.
Много чему је Димитрије Кантакузин духовно и историјски претходио, много чему
је био претеча. Тако на пример много пре Декарта је изнедрио теорију духотелесног
паралелизма:
''Авај мени, мати, рећи ће 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
многоструко 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 – једном прекраћује, другоме продужује границе година. Нацрта му у
утроби обличја састављањем 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.''113
Прво питање: шта сам ја?, онда спајање духа и тела, читаво биолошко излагање
доста прецизно и првобитна бесмртност која се губи грехопадом. Кантакузин излаже,
такође пре Декарта, своју теорију сумње: ''Њој ништа не посредује, сумња, велим, или
страсти душевне и телесне, јер је од тебе Христе Боже, слугама твојим обилно
дарована.''114
Од питања: шта сам ја?, па до сумње која не може одолети љубави. Љубав сумњу
побеђује, Бог одговор даје. Пренадзначио је Кантакузин и теорију ђаволовог ученика
вековима пре Фауста, Гетеа, Шоа. Дао је свој оригинални допринос философији љубави,
добродетељи, учитељства, научења, просвете. Изнео је своју поуку о мудрости и напретку.
Помало песимистично, дао је своју визију пролазности:
''Пролазно је ово живљење и сујетно,
пролази брзо и ругање јесте,
пролажење тога не знају мужи,
пролази тако и обличје тог света.''115
Исказао је и свој поглед на духовно грађанство: ''Дружбеници апостолима хотећи
бити, сажитељи анђела и небеског Јерусалима грађани.''116
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Када би изобразили сваку реч Димитрија Кантакузина исписану на би могли у
потпуности спознати тако јаку згуснутост поруке и значења његовог дела. Помало
запостављен у нашој култури утемљио је многе духовне облике.
Свестрана и свеобимна личност био је Димитрије Кантакузин. Православно –
светосавског културолошког смисла и догматичко-философске енергије. Непрестано
бежећи од ђавоучизма, а стално у страху да га паклена тама не сустигне. Стремио је ка
Богочовечанским висинама и Богородичиним врлинама. Иако мирјанин и световњак,
аскетски је био загледан у свој грех тражећи покајање, очишћење и опрост. Можемо
закључити, у Кантакузиновом духу, а о самоме Кантакузину, једном обједињујућом
поуком: ''Нема просвећености без богопросвећености, нити мудрости без богомудрости.''

Константин Михaиловић
различитост учења

За Константина Михаиловића мало се зна. Претпоставља се да је рођен између
1435 и 1438. године. Није тачно утврђено. Ни година његове смрти није тачно утврђена.
Др Ђорђе Живановић, који је о Константину највише писао и његово дело сакупио и
проучио, није успео да утврди ове податке. Константин из Островице, тако се увек
потписивао. Живановић сматра да се не може лако утврдити која је то Островица. Година
смрти, такође, може бити после 1501. Дело ''Успомене Јаничара'' писано је између 1497. и
1501. за пољског краља Јана Олбрахта који је владао између 1492. и 1501. године, када је и
умро.
Успомене се узимају као вишезначно и вишезначајно штиво: као историјско,
књижевно и војно штиво. Али, додао бих, ово дело се може узети и као учитељско штиво
поучног садржаја. Михаиловић је кроз ово дело извршио догматичку диференцијацију тј.
разликовање у хришћанском и исламском учењу. Да се подсетимо речи епископа Данила
Крстића: ''Сваки култ има своју догматику, а од догматике зависи етика. Међутим, свака
теологија (као теорија) проверава се кроз примену у пракси.'' Тако је и Константин
Михаиловић кроз своје дело, кроз своје Успомене, дао приказ разлике у догматикама
(учењима) Хришћанства и Ислама и указао на њихову практичку примену.
Пошто пред нама имамо два два упоредна списа једне књиге Успомена,
користићемо оба, у неким деловима овог поглавља, зарад снажнијег истицања самог дела
Успомена.
И прво пред нама се отвара поглавље седме главе Успомена под насловом ''Како
Турци нзивају 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 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.''117
У овом поглављу препознајемо већ језичку разлику између хришћанског и
исламског учења, између, да тако кажемо, хришћанске и исламске догматике. У овој глави
имамо оно што бисмо назвали дифернцијација догматика, разлика у учењима. Морамо
признати да се Константин није двоумио апсолутно никад између ова два учења, стајао је
верно на страну хришћанског учења. Ипак, види се да је духом био непристрасан и
објективан писац који је, колико је то могуће, правично расуђивао о Исламу. Један одељак
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из главе XLVII може духовно да нам растумачи Константинову приврженост вери
Христовој: ''Онда је овај калуђер примио Мухамедову веру а Христову погазио,...''118
Видимо да Константин не казује да је калуђер мирним путем прешао из Христове у
Мухамедову веру, већ да је Христову веру погазио што Михаиловић означава као гнусан
чин.
Будући да је Конастантин Михаиловић био турски заробљеник, а касније је морао
под принудом да ратује за Турке, постао је стицајем околности посетилац њихових тј.
исламских верских расправа. Ево једне уводне напомене из IV главе: ''Па тако ни ја нисам
њихове проповеди пропуштао да бих сазнао о чему проповедају, а према чему се владају,
нисам могао друго разабрати, већ да сами против себе проповедају, не могући или не
хотећи то да разумеју. Христову доброту Мухамеду приписују, а своје неваљство на
хришћане пребацују.''119 На први поглед примећујемо једну врсту хришћанског сажаљења
према непријатељима, али и жељу да се о тим непријатељима нешто више сазна. И на
крају осуда усмерена према њиховом тумачењу хришћанства и Христа. У овом поглављу
Михаиловић улази у дубље расуђивање о разлици између Хришћанства и Ислама, али и о
њиховом схватању Христа и његове улоге и места у исламском свету.
''Затим је реч била о Господу нашем Исусу Христу, а после овога овако би говорио
на њиховом језику о Мухамеду: Есе рухуллах, Мухамед ресулу – ллах што ће рећи: Исус је
од духа божјега, а Мухамед је божји послник; и: Што је воља Мухамедова, то ја воља
Христова; пророк Мојсије је старији брат Исусов, а Исусу је старији брат Мухамеда
пророка; пред Мојсијем се море било растворило, а Исус пророк је мртве из гроба ускрсао,
а под Мухамедом пророком су се стене подизале онде где је Богу клањао. Јер је Мухамед
последњи пророк и не може га пред Богом ниједан пророк превазићи. Поганици хришћане
називају ђаурима, а Јевреје Чивутима, као кад би рекао мрцине. Исусу се узнео на небеса,
зато су га ђаури назвали богом, а Чивути су хтели да га убију и да га распну на крст због
његове велике светости и силних чуда која је чинио на земљи. Бојали су се Чивути да сав
свет не пође за њим и да се не обрати к њему као ђаури, називајући га богом. Хотећи да га
ухвате, тражили су да га после мучења распну на крст. Пред овима је Исусу ушао у једну
кућу, а познајући јеврејску рђавштину, узнео се из те куће на небеса. А када су Јевреји
нашли једног човека који је био налик на њега, у тој кући су га ухватили и бацили на муке,
распели на крст, а поред њега два разбојника. И зато ђаури говоре да је Исусу био бачен
на муке и распет на крст. Али ви не верујте томе: Исус је био такве светости да га скоро
нико није могао ни дотаћи, а камоли да би га могао ухватити и бацити на муке. А када се
Исусу био узнео на небеса, приступили су к њему анђели, па поздравивши га и узевши га
међу се, водили су га по највишем небу, показујући му славу божју. Пошто се Исус
находао по небесима, кренуо је с анђелима к небеским вратима, као да је хтео да сиђе
назад на земљу; смисливши нешто у себи, рече анђелима: Заборавио сам на једном месту
овде на небу обућу. И вративши се тако Исус од врата по обућу, остаде у небесима, и биће
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онде до судњега дана. А кад дође судњи дан, тада ће Исус сићи на земљу и говориће
ђаурима: Ви сте ме богом назвали. А Чивутима: Ви сте ме хтели бацити на муке и распети,
и зато сви идите у вечни пакао и онде ћете бити на вијек.'' 120
У овом излагању Константин Михаиловић указује на суштинске разлике учења
Ислама и Хришћанства. Оно што нас у овим редовима изненађује јесте једна врста
исламске пардоксалности. Они кажу да је Исус такве светости да га чак нису могли ни
дотаћи, а с друге стране исто тако казују да ће хришћани бити кажњени што говоре да је
Исус бог. Иако, Исуса, на неки свој начин, више ''божанственизују'' од ''ђаура'' до те мере
да га се чак нико није могао ни дотаћи, они ипак осуђују сваког ко каже да је Исус бог.
Наравно, у овом исламском излагању присутна је монофизитско – докетистичка намера, а
с друге стране не може се рећи да је Исус бог. Докетисти тврде да је Распеће привид и није
се десило. Муслимани сматрају, као што смо већ имали прилику да видимо, да га је неки
човек заменио и био место њега распет. Ту је занимљивост ислама. Они верују у Исуса и
без Голготског подвига и без Великог Петка. Верују, пре свега, у Његово Вазнесење, дају
му почаст већу од Мухамеда, чак и говора: Иса – Месах – бен Мари (Исус – Месија – син
Маријин), Спаситељ с једне стране, а опет с друге он не мже бити бог, не може бити
разапет. Мада је занимљиво поводом тога шта је рекао цар Мехмед II Освајач:
''Кренуо бих да покорим султана и сва његова места, али се бојим Бога, да света
места не окаљам. Зато се морам тога оканити. Јер су тамо она места где је господ Христос
ишао и остали пророци: Мојсије, Давид, а исто тако и Мухамед.''121 Ако је веровати овом
исказу, а изрекао га је тада први човек исламског света, можемо са сигурношћу рећи да
муслимани Исуса називају и Господом, па чак и тад он не сме бити бог. Све почасти које
се могу дати Христу у исламском свету дате су, изузев тога да је бог. Муслимани га
призанју чак и као Реч Алахову, али опет не сме се тврдитит да је бог. Ту је сва драма
исламско – хришћанског сукоба и сусрета, а Константин Михаиловић је то изразито
проницљиво приметио у оно доба.
А да би овом духовном набоју додали још жестине, указаћемо на још један навод
из Успомена.
''Затим почну расправљати, говорећи један против другога, а највише о пророцима,
једни признају Господа нашег Исуса Христа за пророка, а други за натпророка, а трећи
вели, да ће у судњи дан он бити највиши пророк пред Бога створитеља неба и земља. А
Господ Бог је, веле, од оног времена како је настала хришћанска вера изабрао осам
стотина хаљина, које су као неки невидљиви духови; ови ходају сваке ноћи и бирају рђаве
муслимане из наших гробова па их носе у ђаурске гробове, а онда бирају добре ђауре и
носе их у наше гробове. И тако ћа судњега дана пред Бога стати добри ђаури са нашим
муслиманским збором, а рђави муслимани ће стати с ђаурским збором. И говори им:
Гјаурун дини вар дир, имани јок дур, као кад би рекао: Хришћани имају веру, али дела
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немају.' И зато ће Мухамед муслимане повести у рај, а Исус ће наредити хришћанима да
иду у пакао; Мојсије ће се тужити на Јевреје да му нису били послушни.
А споменути салих је међу овим учењацима као божански човек и указују му
велику почаст. Овај је овако говорио:
'Илија и Енох су телом и душом у рају, а пред судњим даном треба да умру. Али је
Исус и телом и душом на небу; он је једини који неће умрети смрћу, него ће на вјеки
вјекова бити жив. Мухамед је бивао душом и телом на небесима, али је зато увек остајао с
нама на земљи.' ''122 И опет највеће достојанство се приноси Христу: натпророк, пророк
поред Бога, бесмртни, вечно живи. Такође видимо и похвалу хришћанима који имају вере,
значи муслимани сматрају да је хришћанска вера права, исправна само хришћани дела
немају, али с друге стране постоје ''добри ђаури'', па како онда дела немају?
Видимо да и овај сусрет са Исламом је донекле успешан, дијалог је донекле
остварен. Ипак морамо признати и то семе раздора које не може у историји никада до
краја да нас помири, ипак нас овакви сусрети макар делимично и на ограниченом
простору и времену могу мирити.
Константин Михаиловић није свакако човек који би ушао у споразумни брак са
Исламом, нити би увео Хришћанство у тај споразумни брак, брак из користи. Он је неко
ко оштро осуђује исламски свет, да не кажемо да је непријатељски настројен према
Исламу. Морамо признати да он тај свет изванредно добро познаје и не прилази му с
неком завидном мржњом. На ово његово познавање овог духовног света вратићемо се
касније.
Направићемо један мали излет, као неку врсту наше локалне, српске занимљивости
са питањима: Да ли је Константин Михаиловић, макар мало, извршио неки невидљиви
утицај на једну од наших најзначајнијих личности? Указаћемо на тачку пресека: ''Јер док
змији главу не разбијеш, дотле нећеш од ње бити сигуран.''123
''не пушта да је зло поб'једи
искру гаси, а змију у главу.''124
Видимо да Михаиловић и Његош деле мисао поводом борбе против непријатеља и
зла по савету Господњем: ''Дрво које на рађа добар род сече се и у огањ баца.'' (Мт. 7, 19)
Тако да је Михаиловић духовно претходио Његошу и његовој визији борбе са
непријатељем.
Још један искорак на који треба да се укаже, а то је глава XLI:
''Али како разум и уређење чине силу, када се будете спремали на Турке, треба да
се чувате оптерећења са оклопом, да не носите дебела коњичка копља, велике пушке,
тешке бацаче, да их не узимате, већ да све ствари за рат и за одлучни бој правите себи
лаке, чиме бисте могли без оптерећења владати.''125 Обично се приговара православнима
да су сувише ирационалистички настројени, да немају моћ за рационално расуђивање. Куд
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ћете веће разуверење од овог: разум и уређење чине силу. Крајње трезвенистички, крајње
усклађено и приземно објашњено. Овај навод нам сведочи да је Православље сушта
трезвеност. Ortodox = право – мисаоно. Бити православан, значи бити сушто трезвен,
право – мислен. Лако, без оптерећења. Разум и уређење, кључне су речи овог поглавља.
А ако ове исказе поредимо са неким Његошевим исказима видећемо још једну
подударност, овога пута по питању разума: ''Благостање свих појединих људи треба у
сваком обзиру да је циљ државе и читавог друштва људског, и онда ће на земљи доћи
царство небеско, које је прије две хиљаде година Христос наговјестио и кога владаоци и
народи славе и преузноси, а не хоће да разумеју. Доћи ће царство небеско, царство разума,
али ми ниједан што сада живимо, нећемо то дочекати.''126
И овде увиђамо неке паралеле Константинових и Његошевих исказа. Царство
разума је царство небеско, царство уређености, реда и мира. То је област трезвеног и
трезвенистичког, а не рационалистичког. Трезвеност је, такође, способност сагледавања
неразумног, страсног, а не привилеговани положај апстрактног (раздвојеног)
недодирљивог разума под ''стакленим звоном''. Разум је моћ разумевања, схватања и
обухватања.
Настављајући у правцу дијалога између Ислама и Хришћанства Константин нас
опомиње на један догађај из историје. Он нам приповеда шта је Мехмед II Освајач
сопштио мађарском краљу Владиславу:
''Је ли то онај који је прождро римско царство, и вас све хришћанске краљеве
прождире? Краљу Владиславе, па ти имаш верног и истинитог Бога. Обећај ми пред
својим Богом да ћеш се држати овог примирја. А ако ми, обећавши пред Богом то не
одржиш, онда ћу ја, узевши твога Бога у помоћ, завојштити на тебе и однећу победу над
тобом, јер твој Бог воли правду.''127
Такође ту је још један Мехмедов одговор:
''О краљу, млада ти је памет, кад тако мало цениш она обећања која си учинио свом
праведном Богу. Зато му овако реците: хоћу да узмем у помоћ његовог праведног Бога и
хоћу против њега да ратујем; верујем да ће ми против њега помоћи.''128
И овде видимо приврженост исламског света хришћанству. За муслимане
хришћански Бог јесте Бог правде, праведни Бог, веран и истинити Бог, Бог који воли
правду. Њега Освајач призива када треба да освоји хришћанске земље, а сами хришћани
су га заборавили, завет погазили, обећање нису испунили и истинити Бог хришћански дао
је за право једном ''поганичком'' цару.
Оно што је јако важно јесте да исламски свет признаје да је хришћански Бог прави
Бог, да хришћани имају веру, да нису у заблуди поводом свог Бога. Чак Га и султан у
помоћ призива.
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У то време видимо, по сведочанству Константина Михаиловића, да хришћани не
полажу много на свог Бога. Владислав је погазио заклетву на Светом Писму дату и тиме је
увредио свог Бога у чему му је здушно помогао римски папа.
Поред критике исламског света код Островчанина се отвара поље осуде и према
римском папи и Риму као центру римокатолицизма. ''А свети отац папа седи с
духовницима спокојно у Риму, не мислећи ништа о томе, а исто тако и римски краљ у
немачким земљама гости се са својим витезовима, да се у Турској о њима ништа не зна,
јер ништа не предузимају против поганика.''129
Папа се овде осликава као један немарни епископ који и не помишља да пружи
помоћ хришћанима, а грди себе ''оцем'' и ''родитељем'' читавог хришћанског света.
После ов критике Константин Михаиловић шаље и једно упозорење:
''И зато ако папа и краљ римски буду дуго посматрали ово насиље и проливање
хришћанске крви, свакако ни сами неће бити довољно безбедни, јер они би могли као
руководиоци читаве вере, од којих целокупно хришћанство зависи – с божјом помоћи
пропалу хришћанску ствар подићи и освојити од поганика престоницу римског царства,
која је била у Цариграду.''130 Насиље ће се проширити и према њима што је касније и
потврдила опсада Беча.
Не само да папа и краљ не раде на спасавању читавог хришћанског света, него
оваквим поступком раде против своје личне користи. Ако Турци наставе са својим
нападима и ратовима покриће читаву Европу, а то је тек велика опасност по целокупно
хришћанство. Ако се не одупре и супростави неће више бити хришћанства.
Осуда је на месту и указује на неискреност западних владара да помогну. Не само
што неће да помогну православним народима као што су Грци, Срби, Бугари и Румуни,
него неће да помогну ни католичким народима: Мађарима, Пољацима, Чехословацима.
Препуштају подједнако турском насиљу и православне и католике и остављају их да се
сами сналазе. Да ли су то прави чувари хришћанства? И данас то остаје као отворено
питање.
Константин Михаиловић као истинити сведок свог времена са крајњом тачношћу, а
спојену са великим књижевним стилом, описује тадашње догађаје. Можемо поредити
Успомене са делом Слободана Јовановића ''Правни и остали списи'' које описује развој
краљевине Србије кроз XIX, па и почетак XX века као један миран и снажан историјски
ток. Код Михаиловића је обрнуто. Његово време је сво у немирном току, у краху, у
пропасти. Један од описа из Успомена је крајње упечатљив.
''Турско размножавање је налик на море, које никад не надолази нити се смењује. А
никад није мирно, него се на различитим местима узбуркава, љуљајући се овамо и онамо.
А исто тако ни поганици никад мира немају, увек се буне и немирни су. Јер мада се у
једној покрајини утиша, ипак у другој о обале запљускује. Где је морска вода густа и слана
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у неким покрајинама со од ње праве. А ипак ако чисту воду не зачиниш са мало слатке, со
се не може добити. Исто тако све воде, лутајући овамо и онамо по свету, бивају слатке и
добре, и свим стварима потребне и корисне. А када се у море улију и помешају се с
морском водом, сва доброта и сласт њихова губе се и постају као и друга морска густа и
слана вода.
И Турци су налик на то: никад нису у миру, увек воде борбу из године у годину од
једних земаља до других. А ако негде начине примирје, то је због њихове користи, а у
другим покрајинама све зло изводе или чине, људе отимају, заробљавају, а што не може
ходати – убијају.''131 Ово нам јасно говори какво је било то немирно стање у коме су
живели људи тог времена. Тај лирски набој, та метафора узбурканог мора која све
запљускује била је јасна слика опасности у којој се наш народ нашао.
Чешки запис из 1565. године указује на другачији писани облик који ову причу
доводи до јачег песничког набоја који при томе сведочи јасније и тачније о причи
испричаној у предходном наводу и више је у духу Островчаниновом. Сликовитије указује
на стање ствари тог доба и тиме читаво то сведочанство боље приближава чињеницама.
''И Турци имају исто својство као и море: никада мира немају, стално воде борбу,
из године у годину, из једних земаља у друге, па ако негде учине примирје за своју корист,
у другим крајевима ђаволи коло воде, заробљавају народ, а ко не може ићи, убијају, и то
се дешава много пута сваке године, по неколико хиљада догнају и доведу добрих
хришћана међу поганике; када се ови помешају, покваре се, као што смо раније рекли за
воду, заборављајући за своју добру веру хришћанску, примајући веру поганичку, величају
је много гори постају такви хришћани кад постну поганици, него прави рођени
поганици.''132
Овај чешки рукопис покзује израз високог песничког и лирског домета. Појам
''ђаволи коло воде'' је чињеничкији од предходног извора. Шта значи израз ''ђаволи коло
воде'' на знаковној равни? Он означава увод у приказивање дешавања у унутрашњости
турског царства. ''Ђаволи коло воде'' значи: заробљавање народа, убијање неспособних и
немоћних, мешање хришћана и муслимана зарад укидања хришћанске вере, један
свеопшти немир и ширење немира на све стране. Појам ''ђаволи коло воде'' даје звучни
истинитији набој тадашњим догађањима. Споља ''примирје'', а изнутра: ''ђаволи коло
воде''.
Описујући силе зла, Константин Михаиловић улази у једно дубинско есхатолошки
– онтолошко расуђивање.
''Грци приповедају за цара Константина да је он био један пастир и да је било једно
стадо, као што пише у јеванђељу, јер је он ослободио хришћане и уништио је поганичко
идолопоклоништво. А други пак говоре да судњега дана треба да буде други пастир и
једно стадо, што тако треба разумети да судњега дана треба да буде један судија син
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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 бити, да буде један пастир и једно стадо, а ако Господ
Бог не би на друкчије изменио, онда ће Грци остати у вечном 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 у 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.''133
Овде Константин препознаје обрасце небеско – преисподње борбе на васионском
тлу и у историји. Ђаво је пастир таквим историјским облицима као што су: вечно ропство,
множење поганства, настанак јереси, неодбрањивање вере и губитци хришћанске војске.
Једна врста брижног страха од нестанка Хришћанства у пољу историје.
На крају заокружићемо духовно излагање дела Константина Михаиловића његовим
молитвословнима уздасима који прожимају његове Успомене.
''И ово је крај проповеди. Господе Исусе Христе, сине Бога живога, теби се ми
хришћани молимо, смилуј се на нас и избави нас од вечних мука, и опрости грехе наше да
бисмо могли твоју свету милост видети и у хвали твојој веселити се с Тобом на вјеки.''134;
''Зато је послао изасланике патријарху, митрополитима и калуђерима у Свету Гору реда
светог Василија тражећи и молећи у име Господа Бога да се за њ моле и да му саветују
какво би испаштање имао да прими.''135; ''Овај је пак до смрти оца својега некако
прогледао с божјим допуштењем и имао је исто тако сина по имену Стефана.''136; ''Мада је
цар Урош имао велику силу, Господ Бог му је одузео разум.''137
''А како би то могло бити испричаћу о томе нешто касније с божјом помоћи.''138; ''А
то је Господ Бог био допустио због његове неплеменитости и неверства.''139 Ови
молитвословни облици, иако, написани у неком описном правцу људи и догађаја у свом
коначном збиру показују какаве све богопризивне обрасце неговао у свом духу
Константин Миахиловић.
Иако је ово дело јако скромно написано, оно је дало прве, пионирске плодове
разликовања Учења тј. диференцирања догматика. Осторвчанин је изнео међу првима,
духовни пут (метод) разликовања Учитељских образаца, применивши га на однос између
Хришћанства и мухамеданства, Христове науке и Ислама.
133

СТАРА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ III – ЈАНИЧАРЕВЕ УСПОМЕНЕ или ТУРСКА ХРОНИКА од КОНСТАНТИНА
МИХАИЛОВИЋА, МАТИЦА СРПСКА – СКЗ, БЕОГРАД – НОВИ САД, 1970, стр. 307, 308
134
Исто, стр. 287
135
Исто, стр. 299
136
Исто, стр. 298
137
Исто, стр. 301
138
Исто, стр. 308
139
Исто, стр. 329

Овај однос је, такође, примењив и у међуконфесионалним дијалозима и
међурелигијским облицима и уопште различитим Учењима. Историјске неприлике
натерале су Константина Михаиловића на такав подухват. Разлика у полазним основама
различитих учења тј. догматика јесте пионирски подвиг Константина Михаиловића.

Патријарх Пајсије
мудрост Божанског погледа

Патријарх Пајсије (1542 – 1647/49). Рођен у месту Јањеву на Косову и Метохији.
Патријарх постаје 1614. године. По месту добија и надимак: Јањевац. Потиче из
свештеничке породице која је у Јањеву, са осталим народом, основала школу коју Пајсеј
похађа све до одласка у Грачаницу и стицања одређеног вишег образовања. Духовно
уздизање и поучавање патријарха Пајсија преузима његов претходник, тадашњи патријарх
Јован Кантул.
Много се прича о политичком и дипломатском ангажману патријарха Пајсија, а
слаб је нагласак на његов духовни рад. Ипак, и у нас је увек неко од изузетних појединаца
обраћао пажњу и на то, али је метеж савремености и неке нове невоље, заглушивао звук и
поруку прошлости.
Патријарх Пајсије је мост, златни мост између наше средњевековне прошлости и
наше нововековне садашњости, па све до Будућег Века. Он је онај јеванђелски Христов
мудри књижевник који из своје ризнице износи старо и ново. Мудри књижевник, како то
звучи божански тачно када се односи на нашу духовност и културно стваралаштво:
мудрост – књижевност – богословност – научност; књижевно – философско – теолошко –
научна сједињеност. То је духовни лик и самог Пајсија Јањевца. О овом последњем
духовном облику научности самога патријарха Пајсија изјаснио се и професор Никола
Радојчић у свом тексту Народна традиција у делу Пајсија Јањевца: ''Патријарх Пајсије
истиче, на особит начин, своје научно занимање за порекло и прошлост Срба, што се још
не би морало сматрати новином, но начин задовољења радозналости сасвим је нов.''140
''Из српске средњевековне историјографије задржан је само предмет – владарски
лик, док су извори обогаћени народном традицијом и, можда, страном, инојезичном, али
негрчком, литературом. Главна сврха разлагања је, за оно доба, научна, јер је основни
потицај за овај напор патријарха Пајсија истекао из жеље за упознавањем српске
прошлости.''141 Многи истакнути појединци српске интелигенције су се бавили делом
патријарха Пајсија. Ми ћемо набројати неке од њих: Стојан Новаковић, Иларион Руварац,
Павле Поповић, Димитрије Богдановић, Томислав Јовановић.
Мудри патријарх Пајсије трудио се на путу Божје мудрости на коме је од утробе
мајке своје био. Философија је, српски гледано, МудроЉубав. А Бог је та најузвишенија
МудроЉубав. Патријарх Пајсије је свакако био путник на путу мудрољубави. У доба
турског ропства, насилна од безбожника, како би Пајсеј уобичајавао да говори, у то доба
када је смрт косила у откосима, када је насиље било једини језик разумевања, када Срби
доживаљавају својеврсни смак сопственог народа, тада древномудри патријарх Пајсије,
пун љубави према свом роду ради и дела, и духовно и физички.
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Ми ћемо у наредним редовима посветити пажњу, пре свега, писаним радовима
патријарха Пајсија, који су бисери мудрости и бездан трезвености. Када би сваку
патријархову реч изобразили ми не бисмо до краја успели да исцрпимо сва значења
Мудрости у патријарховом делу. Јер свака од тих значења јесу исијавања божанске
мудрости. Зато ћемо се потрудити, да изобразимо, колико је год могуће та значења
Мудрости кроз овај рад.
''Када те божаствена жудња распаљиваше,/ брата свог љубав заборавио ниси,/ из
далеке земље дошао јеси у своје отачаство,/ брата умрла нашао јеси/ и пошто ридање и
вапај велики беху/ да с тим престану наредио јеси,/ и руке своје преподобне у вис
подигавши/ са сузама се помолио јеси Господу Богу своме/ и Божјим мигом брата оживео
јеси,/ и жељу остваривши првовенчани краљ Стефан/ сада се мења и Симон се монах
нарече/ слава дивноме твом доласку.''142
Миг Божји = Божји поглед који чуда ствара, мртве васкрсава, краљеве у монахе
претвара, а монахе у богове. Толика је снага мудрости Божанског погледа.
Патријарх Пајсије је изградио и једну врло занимљиву и посве оригиналну теорију
сазнања. Kао писац XVI/XVII–ог века и као духовна фигура представљао је везивно ткиво
помоћу ког веземо историјске нити и до самог савременог доба. Ту су присутни крајње
занимљиви погледи патријарха Пајсија на тему знања. Већ у свом Житију Цара Уроша он
повлачи изразито значајне тезе из ове тематике које производе изванредне закључке.
Узећемо неке примере из овог житија као и неке исказе о знању из целокупног
патријарховог дела: ''Сам Господ зна да није лаж и многи ми не верује.''143; ''Казују који су
у Призрену (да тамо има) неки део главе и у Грачаници два три дела, а друго сам Господ
зна.''144; ''Пошто је стан овога био кадгод у граду Петрчу, а кадгод у Звечану, тамо прими
крај живота, којим судбама је ово било, сам Господ зна.''145; ''Сам Господ зна.''146; ''Сам
Господ зна да само од усрђа и љубави ово написах вашој љубави, да благодат божија буде
са свима вама и >>будемо ми једно стадо и један пастир ( Јн. 10, 16)<<, и њему припада
слава, част и поклоњење, Оцу и Сину и светоме Духу, и сада и увек и на векове векова,
амин.''147 Сад када се осврнимо на исказе о знању из других Пајсијевих дела: ''С
надземаљским чиновима сад боравиш с небеса примив богосазнање,...''148;''Богосазнања
светлошћу сијајући...''149; ''Познато је да је твоја светост Богом знана и (да је он) овластио
и нашу смерност.''150 Оно што нам прво упада у очи јесте тврдња: сам Господ зна, да ли се
ради о неким спољно–историјским догађајима или неким унутар–духовно–психолошким
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доживљајима увек их прати ''сам Господ зна'', чиме се изводи закључак да увек постоји
парче или делић знања који само и искључиво Богу припада. Нека знања Бог даје у
потпуности, као што Пајсије говори за Немању да 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
нашег Исуса Христа и све свете.151 Ово употпуњује Пајсијев појам ''богосазнање''. Оно код
њега добија двојак карактер, прво: богосазнање као сазнање и спознаја Бога и друго:
богосазнање као познање оного што и Бог зна, тј. као познање свезнања. По Пајсију тамо
где је пуно знање неопходно за човечије спасење, тамо Господ даје потпуно сазнање, а
тамо где то није неопходно делић и парче знања остају само и и искључиво Богу: Сам
Господ зна. То је нека врста богоприпадничког знања, а то богоинтимно знање треба
поштовати као што Бог поштује одлуку наше изборности без обзира на њен резултат.
Наставак излагања о философији знања самог патријарха Пајсија наставићемо
следећим наводом. Тај навод ће нам указати на ту дубокоспознајну перспективу духовног
понирања и захватања нашег изванредног Пајсеја Јањевца.
''И као некад јави ми се у сан (Урош), и једанпут и други пут: 'Зашто ме, рече,
предадосте забораву?' Сам Господ зна да није лаж и многи ми не верује. А на ово сам се
усудио на ради некоје похвале. Ово, дакле, помишљах као да не буде ово од демона, лењах
се због речи, бојах се заповести, и смишљах како се ја грешни и непотребни смем усудити
ово, јер не знађах какав је био његов живот. Опет сам смишљао са сваком усрдношћу и
подвигом, и 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 љубитељ овога, и имао сам жељу да ово разумем и
сазнам: откуда изникоше Срби и по чему. И ово уметнух овде на сазнање сваком који
жели. Прилежно потраживши рећи ће се истинито, да ћу некад поднети двоструки
подсмех: незнања и уједни страшног неразумевања. А опростиће (ми) се сагрешење
незнања, само ако не проистиче од лености, која има гордост разума, а што је са незнањем
љуто и мрско и недостојно сваког опроштаја. Као што рекох, не рекох ништа моје, но од
богодухновених пророка и богонаучених рибара, и богоносних пастира и учитеља, са
Богом изложих, колико је могуће, његовом благодаћу и поспешењем Царице и свете
српске господе и учитеља наших. Али нико не треба да таји слово божје, ради своје
лености, нити да скрива божје истине. Тако да и апостол ка Коринћанима пише: 'Ја
примих од Господа што и вама предадох (1 Кор. 11, 23).' ''152
Пајсије креће од самог Извора Знања: Сам Господ Зна. Он указује на само порекло
знања, почетак знања. У следећем кораку патријарх Пајсије указује на ту јасну чињеницу
да су демони ти који ометају свако сазнање, демони су главни ометачи знања. Патријарх
Пајсије ставља у исту раван: ''разумем и сазнам''. Разумети и сазнати стоје у двојединој
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повезаности, везани скоро нераскидивом везом. У претходном наводу који смо изложили
Пајсеј изображава саму суштину просвете и просвећености у само једној реченици: ''И ово
уметнух овде на сазнање свакоме који жели''. Свако ко је у потрази за било којим обликом
спознаје завређује да ту спознају и пронађе и да му она буде доступна у свако време и на
сваком месту.
У следећој етапи Пајсеј излаже супротно предходном а то је: ''незнања и уједно
страшног неразумевања''. Незнање и неразумевање. ''А опростиће ми се незнање, само ако
не проистиче од лености, која има гордост разума''. Лењост која је гордост разума =
гордоумље производи незнање. И опет, у завијеној форми, враћају се сметачи знања:
демони! Сами и неухватљиви демони јесу носиоци незнања. Плашећи се од прелести
демонске Пајсеј зазире од упадања у лажно виђење. С друге стране учестало понављање
виђења знак је Бога да је визија истинита што одговара православном предању. Коначно,
клупко се одмотава и размена снагa знања и незнања излази у потпуности на видело.
За патријарха Пајсија знања је једна Богодатост: ''...са Богом изложих, колико је
могуће, његовом благодаћу...''
У склопу и наставку излагања о Знању патријарх Пајсије уздиже образац и самог
учитељства Божјег које је Бог кроз историју међу своје изабранике посадио: ''...од
богодуховнених пророка и богонаучених рибара и богоносних пастира и учитеља...'' и:
''...свете српске господе и учитеља наших.''
Само у овим примерима из Житија Цара Уроша можемо видети сажет поглед на
просветитељство, учитељство, гносеологију, па и антигносеологију демонског ометања,
Пајсијев поглед на разум који происходи из Богоучизма. Богоучизам јесте источник знања
и разумности које, по Пајсеју, претстављају разобличење незнања и неразумности
проистеклих из ометања демонског. Поглед на Пајсијево излагање просветитељства,
знања и учитељства не завршава се претходним наводима. У својим стихирама =
химнографима Пајсије износи велики број значења и образаца свеучења, кроз које се виде
сви духовни облици свеспознаје:
''Потоцима суза напојивши разум/ скупљајући пошћењем добродетељне плодове/ и
као виноград плодовити/ изнео јеси грожђе красно,/ чијом се божестевном славом
наситивши/ ми чувства душевна наслађујемо ваистину,/ Симоне преподобни,/ моли
Христа Бога/ да спасу душе наше.''153
''Благодат духовна у тебе уселивши се,/ као у чистој кротости/ добродетељи
обличјем украси те,/ сазнањем и различним даровима просветли те,/ чином краљевства и
монаштва/ заиста гласовит јавио си се,/ чинећи духовно узоре духовне,/ достаблажени
Симоне преподобни,/ молите се за душе наше.''154
''Молитву и проштење примивши од просветитеља/ опет се одрешујеш од овог
сујетног света,/ а велика туга обузе род твој,/ но опет у весеље прелазе/ јер дође светитељ
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Сава,/ и појања надгробна служе се/ и гробу се предају мошти Симона монаха,/ слава
дивноме твом васкрсењу.''155
''Оснажимо ум сазнањем/ и чудесима задивимо се,/ која се збише о уснућу твоме,/
јер пошто ти оде из овог живота/ и пошто три часа минуше,/ молитвом и мољењем
првосветитеља/ дух се поврати у своје тело,/ и ти прими монаштво/ што га од младости
желео јеси,/ но како престолу предстојиш/ Христа Бога нашега,/ моли се да се спасу душе
наше.''156
''Радуј се, пресветло украшење,/ одиста богозрачно Цркве студеничке,/
процветањем благоухања/ као и цвет Владики Христу посветивши се,/ чисто анђелско
живљење с љубављу стекав/ и град светло украсив,/ нека се весели Српска земља и велика
црква/ о спомену, данас, светог Симона монаха/ који реке богонадахнутог учења источи/
Христу се молећи/ да нам дарује велику и богату милост.''157
''Симоне богонадахнути,/ омрзнуо јеси царски чин/ и вечним благом наслађујеш,/
што око не виде/ и на срце човеку не узиђе,/ што уготови теби Бог - / то заволео јеси,/ и
тиме се посрамише неверни,/ Боже који овога укрепи,/ просветли душе наше.''158
''Ако и дуго у праху земном остао јеси/ но пресветлим зракама просветлив се/
изврстан бивши, вечно блаженство/ наследио јеси, преподобни.''159
''Добродетељи твоје ко да исприча/ што их стекао јеси у животу своме,/ страсти
угњетавање и плоти мудровања усмртио јеси савршеним умом, достаблажени.''160
''Просвети, пречиста Дево, рабе твоје,/ која си пресвету Реч тело родила,/ као блага
која пева свако створење.''161
''Твојим похвалама, преподобни,/ којим правоверно просветлио јеси цркве,/
гласима меденим почећу да се блажим,/ зато те песмама штујемо,/ оче преподобни
Симоне.''162
''Небески владатељ Христос на тврди верних/ као звезду те утврди српском народу,/
твојим сродницима следио јеси/ учењем и сазанањем.''163
''Природу променив пропадљиву/ у вечне обитељи ушао јеси, божаствене на земљи/
правоверне цркве просветлив вапијући: Благословен Бог отаца наших.''164
''Пастир Србима и водитељ био јеси,/ богомудрога оца учењу/ следио јеси/ што нам
учењем и чудесима благодати засија.''165
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''Под влашћу силе твоје/ Владици притичемо усрдно/ сви на земљи рођени просећи
милости/ и милосрђа твога милостивог/ које изливши све нас просвети.''166
''О, преславног чуда: тело оживљено би и духовни лик/ о молбеном твом празнику,/
Симоне оче преподобни,/ као јутро свету сијаш,/ таму дубоку прелести/ одагнао јеси од
отачаства свога/ и душе верних просветљаваш,/ о, несхватљивог милосрђа твога,/
Владико,/ којим, Христе, спаси душе наше/ као једини благосрдни.''167
Представљајући у Служби Светом Симону, својеврсном химнографу, своју
философију учитељства, знања, разумља и просветитељства, патријарх Пајсије наставља
то исто да чини и у стихири службе Светом Цару Урошу.
''Светли данас спомен наста, српско украшење,/ објављењем часних моштију
твојих/ на просветљење и похвалу роду твојему,/ Уроше свеблажени,/ дарима
добродетељним обогатио се јеси,/ моли се Господу за нас,/ творитеље спомена твога.''168
''У светлости светих добродетељи/ просијао јеси светлећи као сунце,/ осијавајући
све праведним сијањем,/ данас се радују сви родови/ отачаства језика српског/ моштију
твојих јављањем,/ све испунио јеси благоухањем/ и просветлио јеси своје отачаство/
сваком лепотом,/мигом божаственог Духа/ све примио јеси,/ многострадални Урошу,/
моли се за нас/ штоватеље светога спомена твога.''169
''Прародитељи твоји молбу творе Господу/ да у последња времена обнове род свој/
на похвалу и просветљење његово/ и на обличење убица твојих,/ а теби на славу и
похвалу,/ Урошу преблажени,/ моли се да се спасу душе наше.
Стазом тесном ишао јеси,/ раја ширину достигао јеси,/ род свој просветлио јеси/
чудним делима обасја све подсунчаје,/ обогатио се јеси, дар исцељења примив,/ Урошу
достаблажени.''170
''С надземаљским чиновима сада боравиш/ с небеса примив богосазнање,/ молебне
гласе теби одашиљемо:/ Покрени род свој,/ за нас моли се увек/ да сачуване будемо,/
Урошу достаблажени.''171
''Богосазнања светлошћу сијајући/ и светску красоту презрео јеси,/ Авраму у крилу
почиваш,/ не презри нас молитеље ти, многострадални,/ и незаборавни Урошу
свачасни.''172
''Духовним очима гледајући, чудесни,/ анђелима саревносник постаде,/
просветљаваш све што са вером прилазе/ гробници твојој часној/ и ревнујеш
прародитељима својим,/ изврстан међу врсницима јавио си се,/ добродетељима и знањем
све задивио јеси,/ многострадални Урошу премили,/ моли се да се спасу душе наше.''173
166

Исто, стр. 56
Исто
168
Исто, стр. 61
169
Исто, стр. 62
170
Исто
171
Исто, стр. 63
172
Исто, стр. 64
173
Исто
167

''Изданак благородни просијао јеси,/ мудрошћу и разумом све превазишао јеси/ и
безвремену смрт поднео јеси,/ венцем мученичким венча се.
И твојим јављањем/ српске области радује се,/ род свој просветлио јеси/
напослетку јављањем својим/ не заборави и нас молиоце ти.''174
''Изданак благородног/ цвет прекрасни јавио си се,/ Урошу свечасни,/ и завишћу
убијен био си/ од својих блиских,/ Божијим духом просветљен/ светородна племена светац
био јеси/ и мученичким венцем увенча се,/ у ложници небеској боравиш,/ моли се за нас
свети,/ творитеље с љубављу спомена твога.''175
''Триплети примио јеси венац/ од вишњег дародавца,/ изврстан био си својој
обитељи/ и цркву просветлив моштима својим,/ вапијући: Благословите, сва дела
Господња Господа.''176
''Божаствено обитавалиште будући,/ ти пресветло просветли се,/ Урошу блажени,/
на род свој гледај/ и од недуга и беда избављај,/ да те непрестано величамо.''177
''Умудри те вишња сила, те земаљско све презрев/ ум узнео јеси Господу,/ Урошу
свечасни,/ на отачаство своје гледај/ и обитељ своју не заборави,/ просветљење нам подај,/
творитељима светога спомена твога.''178
''Ума твог не поколеба се тврдост,/ од адаманта тврђи јавио си се/ ако и младић био
јеси/ и ниси доспео до пуног узраста/ но Духа светог пун би и благодати,/ диве се и многи
гледајући твоје мошти красне/ и цркву своју просветлио јеси различним мирисима,/
свечасни и преблажени.''179
После обимне духовне грађе које смо овде приказали имамо до краја прецизно
приказано духовно поимање патријарха Пајсија: учитељства, просветитељства, разумља и
знања. У овим примерима и из њих изводимо закључак да је патријарх Пајсеј онај тип
светосавског просветитеља и учитеља која сматра да нема просвећења без Божјег
просвећења: ''Боже који овога укрепи/ просветли'', или: ''Божијим духом просветљен'', или
пак: ''Божаствено обитавалиште будући,/ ти пресветло просветли се''.
Свакако да онај који је Богом просвећен, он постаје и просветитељ другима: ''и
просветлио јеси своје отачаство'', или: ''душе верних просветљаваш'', или: ''просветљаваш
све што са вером прилазе''. Светитељ испуњен Божјим просветљењем, просветитељ је
свима жељним сазнања.
И опет, по патријарху Пајсију, нема сазнања без Богосазнања: ''с небеса примив
богосазнање'', или: ''Богосазнања светлошћу сијајући''. Богосазнање је извор сваког
сазнања, како устврђује патријарх Пајсије. Ван Богосазнања остаје само незнање,
убитачно незнање.
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Ни ученост се не може, по патријарху Пајсију стећи ван Бога, а томе у прилог
највише говори Пајсијев изаткани појам: богонаучених рибара. Нема правог и истинског
учизма без Богоучизма, нити праве и истинске учености без Богонаучености.
Његово схватање разума потпуно је у духу српског светосавско – средњевековног
схватања разума најпрецизније израженог у делу Светог архиепископа Данила Пећког:
''За њих се мољаше ка Господу да се не ухвате у мрежу греховну, и сама поучавајући их
богоразумним речима...''180
Само овај један пример указује на православно схватање разумља. Свако истинско
разумље јесте Богоразумље. Другог разумља и нема. Ван Богоразумља је празнина
неразумности.
Патријарх Пајсије јесте плодан и вишеструк аутор. Писац животописа, стихира,
посланица, записа, натписа, белешки. По многима он је последњи рефлекс старе српске
књижевности Средњег Века, за неке последњи писац српског средњевековља, тог начина
и стила писања. Он је, такође, и софиограф који у једном свом стиху тачно одређује
Мудрост у скривености стиха откривајући је: ''Ипостасном мудрошћу и силом/ неверничке
пукове разгониш,/ часним молитвама првосветитеља и својом преподобношћу.''181
Ипостасна Мудрост = Господ Исус Христос јесте Богомудроликост душе наше и јесте
Божанска мудронаука патријарха Пајсија. На тему Софије = Мудрости вратићемо се
касније. Сада ћемо се посветити самој личности патријарха Пајсија.
У времену у коме је живео његове године су право божје чудо. У доба турске
најезде када је српска популација сведена скоро на нулу, Пајсеј је имао између 105 и 107
година. Пред крај живота сматра се да га је неки бик ударио с леђа док је посећивао једну
од манастирских економија и да је због тога издахнуо. У свему томе видимо прст
Господњи, поуку и поруку од Господа. Праведни Судија није дозволио да се насилна рука
агарена дотакне праведника, народног вође и учитеља, а опет хтео је Господ да овенча
венцем мучеништва Свога угодника даривајући му при том дубоку старост. После
мученичке смрти свог ментора и претходника патријарха Јована и после неуспеле буне
против Турака преузео је кормило Српске Цркве у тренутку када су се латинска и турска
сила усмериле ка њој. Иако је тражио помоћ од тадашње Москве, он је једини излаз
проналазио у Богу, у Његовом вођењу. Многи стучњаци Пајсија виде као човека књиге и
покретачем Обнове у најтежим, ништитељским временима по српски народ. Његова мудра
личност колико у писању подједнако се испољавала и у спољном деловању. Где год је
могао он је: обнављао храмове, скупљао списе, окупљао уметнике, иконописце. Ко зна
колико би постигао да је то могао чинити и у слободи и да није био стешњен временом у
ком је живео.
На самом почетку у свом есеју о патријарху Пајсију Павле Поповић бележи:
''С патријархом Пајсијем остављамо средњи век далеко за собом и улазимо у
сасвим модерна времена, у XVII столеће. После пропасти државе српске, књижевност у
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Србији почела се јаче дизати од средине XVI века, и у XVII веку имала је неки свој мали
препорођај.''182
Али патријарх Пајсије није био само неки пуки прелазни облик духовног
стваралаштва, већ једна самосавојна стваралачка фигура свог времена. Времена
ништитељског смака народа у коме је он био искра Божје пламене обнове и залог будућег
ослободилачког времена.
Направићемо мали осврт на библиографију патријарха Пајсија: Житије Цара
Уроша, Житије Светог Симона (Стефана Првовенчаног), Служба Светом Симону,
Служба светом Цару Урошу, Кратко повесно слово о светоме кнезу Стефану
Штиљановићу, Синђелија вршачком епископу Антонију, Синђелија хиландарском
митрополиту Мардарију, Синђелија вретанијском и ровишком митрополиту Михаилу,
Пастирска посланица, Посланица папи Урбану Осмом, Записи, натписи, белешке.
Заиста значајна библиографија нашег патријарха, једна велика мудрописачка
делатност. Патријарх Пајсије је водио једну духомудру борбу и са турским властима и са
латинским изасланицима, али и са нашим националним и појединачним недостацима.
У следећим редовима покушаћемо да осликамо Пајсијеву теорију Мудрости =
Софије, па самим тим и његово схватање Философије = МудроЉубави:
''Добро сачувајте и испитајмо списе и спољашњих мудраца, да ли ћемо и од њих
што потребно наћи и штогод души корисно добити као плод. Јер сваки уметник треба и
неке сасуде (справе) за довршење посла, па и царицама је потребно да се служе
слушкињама. Примимо дакле речи слугу истине и одбацимо зломучне речи
непобожности, да не употребимо доброту зло, да не искренемо напростије веште речи на
превару, но ако истина и не треба шарених умишљања, но (треба) и ка онима који се зло
противе и лажноименога знања изразу. Ово требамо, од овога, дакле, почећемо као азбуку
и (дајемо) онима који још требају млека, призвавши за прикладно као помоћника Христа
божје саставно Слово, 'од кога је свако давање добро и даје се сваки савршени дар (Јак. 1,
17).' Примамо се жељенога (посла) непразнословно и смиреномудрено понизивши разум,
јер Христос рече да истина не прима славу од људи. А оно што је дакле незгодно и
недоумично, од мога је језика. И колико видех, лењах се, о блажени, да почнем што је
изнад моје силе и да се усудим на оно, за што сам немоћан као неки бедљив и дрзак, и
сматрајући да је то готова беда. А они који се на ово усуђују, (добро чине) ако су као онај
божаствени Мојсије законодавац, који је одлучио себе од свакога, виђења и оставио буран
живот и очистио гледање душе, и тако је био потребан ка виђењу Бога и Слова к нама и
ваплоћење, и додајући ка својој светлости, био је научен и поверено му је од Бога да буде
заступник (народа) и да учи своје саплеменике.''183
Ова поучна, да тако кажемо, беседа на самом уводу Житија Цара Уроша, у себи
садржи велики степен згуснутих значења. Прво, изучити списе спољашњих мудраца,
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можемо претпоставити на овом месту Пајсије мислио, пре свега, на одређене туђинске,
несрпске интелектуалце и учењаке његовог доба, које нам предлаже да изучавамо. Баш на
овом месту се види да се Пајсеј залаже за отвореност у истраживању. Све зарад бољег
закључивања и долажења до истине. С друге стране, сам појам мудраци нас асоцира на
философе схваћене у смислу учењака. Као да нам кроз овај одељак Пајсеј даје своје
схватање самог појма Философ = Мудрац. Други појам у претходном наводу јесте појам
смиреномудреност. Смиреност и мудрост, Мир и Мудрост сједињене, као да једно без
другога не може да обитава, да живи. Мудровање захтева Мир, а без мудрог промишљања
не можемо себи обезбедити Мир. А онда је, опет, у закључку ученост оличена у пророку
Мојсију, а он опет ту ученост црпи из Божјег Слова = Христа. Већ смо наводили стих о
ипостасној мудрости који нам скривено открива да је сама Ипостасна Мудрост
Слововаплоћени Господ Христос.
Свакако да ћемо наводима из Пајсијеве стихире употпунити његову теорију
Мудрости:
''Испочетка о Богу певане песме/ свуда се прочу име твоје/ јављањем часних
моштију твојих/ многострадални Урошу свемудри, гледај нас.''184
''Неизрецива су твоја чудотворства/ што их напослетку показа,/ Урошу свемудри,/
не заборави рода својега,/ помилуј нас, молиоце твоје.''185
Ако бисмо философију дефинисали према неким хеленистичким или, пак,
вестернистичким мерилима или, с друге стране, неким далекисточним аршинима индијско
– кинеско – јапанске философије или, коначно, по неким исламским и талмудистичким
одредницама, тешко да бисмо, међу Србима и уопште у читавом Православљу, могли наћи
иједног философа. По оваквим стандардима таквог философа међу Србима нема.
Али ако је философија, што свакако јесте, универзална вредност, онда међу самим
Србима, па и међу осталим Православцима, можемо наћи сијaсeт Философа или како би
Пајсеј уобичајавао да каже: Мудраца.
И овај универзални појам патријарха Пајсија: Свемудри~Свемудрост, изражава
саму суштину философије. У томе је Православље радикалније од осталих духовних и
културолошких облика. Бог је Философија! Зато што је Бог МудроЉубав! Бог је највећа
Љубав и Бог је највиша Мудрост! Зато је Бог сама Философија и баш зато је Бог сама
Свемудрост свемудрих. Због тога је и појам: ''свемудри'', да тако кажемо, божански тачан.
Свамудар, као појам, нам још нешто разоткрива. Још једну тајну. Свему – Дар, означава
Онога који Себе свему дарује кроз Своју жртву, а то је сам Бог.
''Освети се моштима твојим Црква студеничка/ и сва околна земља, преблажени оче
Симоне,/ и род правоверни светкује/ и молебно вапију ти: Помињи нас, оче, богомудри.''186
На страни 50 истог списа, појављује се стих: ''богомудрога оца учењу''.
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Богомудри и богомудрога јесу појмови који само употпуњују Пајсијеву теорију
свемудрости. Свемудрост је Богомудрост што нас доводи поново до закључка: Бог је
Философија! Бог је МудроЉубав, Бог јесте уистину Богомудрост!
У свом значајном Предговору, приређивач Сабраних списа патријарха Пајсија,
професор Томислав Јовановић је дао једну целовиту скицу Пајсијевог дела. Издвојићемо
један одељак из Предговора који као да је обухватио целокупно Пајсијево дело:
''Као писац, патријарх Пајсије је доста усамљен у свом времену. Он нема
савременика нити значајних ближих претходника с којима би, као стваралац, могао
успоставити непосреднију литерарну везу. Упркос томе, његови списи не излазе из оквира
поетике старе српске књижевности, иако је у извеснима нарушено уобичајено
композиционо устројство. Своје узоре и надахнуће тражио је међу српским писцима почев
од светог Саве, па преко Теодосија Хиландарца, архиепископа Данила Другог, Григорија
Цамблака и Константина Филозофа. Из појединих њихових списа користио је одређене
фактографске појединости и уграђивао их у своја прозна дела. При том је остваривао нове
склопове, углавном стилски сиромашније од оних који су се налазили у првобитном
контексту.''187
Овај, да тако кажемо, целовит одељак у коме је приказан опис стваралачког дела
патријарха Пајсија осликава нам крајње прецизно стваралаштво Пајсијево. Иако је његово
хагиографско дело у неку руку сиромашније од његових претходника, оно је ипак дало
нове склопове. Ако се надовежемо на речи Томислава Јовановића и покушамо да укажемо
на неког Пајсијевог настављача, пут ће нас довести до највећег српског реформатора Вука
Караџића. Вук је после патријарха Пајсија обновио хагиографски стил писања у своме
делу Житија знатних Србаља у Србији нашег времена. Тако да хагиографски дух није
замро и нестао, него се појавио у другачијем облику у нововековљу.
У својим списима патријарх Пајсије излаже и своју личну теорију напретка која је
највише изражена у опису Светог Кнеза Лазара. Описа датог у Житију Цара Уроша:
''Беше му отачаство од града Прилепца и отац му Примац; од њега постаде, и би наречен у
крштењу Стефан; и беше смеран и кротак, надмашујући своје вршњаке мудрошћу и
разумом; и савећаше родитељи његови да га даду благочестивом и превисоком цару
Стефану на службу, и дадоше га, и толико беше у разуму, да су се сви дивили,
напредујући из дана у дан.''188
Видимо да је Пајсеј изградио једни својеврсни непосредни увид у оно што
називамо напретком~прогресом. Занимљиво је да су се многи назови историчари
изјашњавали о Цару Лазару као о неком тврдоглавом и назадном човеку који је народ
одвео у пропаст излазећи на косовско поприште. Насупрот таквом виђењу, патријарх
Пајсије Цара Лазара види као човека напретка, некога ко напредује из часа у час,
превазилази мудрошћу и разумом. Видимо да ова теорија напретка има свој одраз чак и у
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нововековљу. Чак и у политици. Сетимо се само Напредне Странке у којој су били такви
интелектуалци као што су Милутин Гарашанин и Стојан Новаковић, од којих је овај
последњи и сам се бавио делом патријарха Пајсија.
У неколико наврата Пајсеј излаже и своју философију новизма, новојављености,
новотворачког:
''Христов изабрани војине,/ новојављени краљу, првовенчани Стефане,/ данас се
сакупљамо, верни да празнујемо/ свети твој спомен, преблажени Симоне,/ јер просија у
благочашћу/ и од нас на небеса данас одлазиш,/ слава прославитељу твоме,/ слава
делатељу кроз тебе дела преславних.''189
Или: ''И пођеше свуда ради милостиње, и дођоше у место звано Јањево, и ту неки
благоверни хришћанин звани Јова Живковић постаде ктитор, и имајући велико усрђе ка
овом храму Матере божје и ка новојављеном светоме, и обећа све обновити колико буде
могућан, и дође у манастир запустели и не чуван ни од кога, и почну обнављати цркву, и
разоборено сазидаше и плочом покриваше и унутра украсише.''190
У ова два пасуса сагледавамо Пајсијеву философију новизма. Она стоји у склопу
новозаветности, по Божијој поруци: ''Све ново стварам.'' Новојављеност светитеља кроз
нетељне мошти, јесте залог Васкрсења и Будућег Века, оне су потврда присуства Божје
Силе. Новизам патријарха Пајсија јесте новизам Божанске Силе. Васкрсења. Као што је и
његова философија Напретка везана за есхатолошко кретање и померање.
Следећа теорија коју ћемо приказати јесте Пајсијева теорија невере. Корећи у
једном пасусу из Житија Цара Уроша један део народа, у Пајсијево доба, који не верова
да је један младић пронашао мошти Цара Уроша одједном се покаја као Јевреји у доба
Пророка Илије: ''И подиже камен велики од гроба унутра у цркви, и нађоше красне мошти,
растворене где испуштају добромирисне мирисе тако да су се сви дивили и на многа
часова заборавивши се ради неверовања, једва некада дођоше себи и повикаше: 'Господе,
помилуј и прости нашем неверству.' ''191
О невери Пајсије говори и у својим стихирама. На страни 41, већ навођеној казује:
''и тиме се посрамише неверни''.
Даље:
''У одежду божаствену обукао се јеси,/ оружјем вере укрепив се/ и ухвативши се
укоштац са супротницима/ одагнао их јеси од граница твојих/ и њих да се повинују
учинио јеси,/ крсним оружјем оградив се/ разараш иноверних неверје/ и твом отачаству
приводиш,/ светлости чедима чинећи их,/ Христа Бога моли/ да дарују душа нашим мир/ и
велику милост.''192 Или већ навођена страна 43: ''неверничке пукове разгониш''.
Ова и овакава теорија неверја и осликава неверја на два плана, спољашњем и
унутрашњем. На спољашњем то је утицај иноверства који сам по себи представља један
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облик неверја усмереног према рушењу хришћанске вере, а други план, унутрашњи где се
облици неверја и невере појављују унутар саме православно – хришћанске заједнице.
У неким деловима свог духовног рада Пајсије излаже и своју личну визију Лепоте:
''Преукрашен лепотама добродетељи/ с богозваним настанујући се/ и у обичајима
светлосним узашао јеси,/ оче прподобни Симоне.''193
''Од Бога дана ти благодат, богонадахнути,/ прочу се по целој васељени,/ јављања
творећи боголепо/ и чудеса Божијим дејством показујући,/ богомудри оче Симоне.''194 На
већ навођеној страни 62: ''сваком лепотом''.
''Истинитим венцем увенчан,/ царску дијадему надевајући,/ венац лепоте примио
јеси диван,/ не презри, благи, певаче ти који те штују,/ предстојећи с анђелима у слави.''195
''Добродетељи твоје/ и красоте ко да искаже може,/ задивио јеси све прилазнике/
гробници моштију твојих,/ разумом превазилазећи многе.''196
''Стазом отачаском ишао јеси свеврлом,/ чудесима задивио јеси род свој,/ гробница
твоја исцељења подаје/ Урошу блажени.''197
''Као дечак био си небеском обитавалишту посредник,/ сваким лепотама украшен,/
убистевном раном променио јеси живот свој,/ они су стидом испуњени а ти вапијеш:
Отаца наших Боже, балгословен јеси.''198
Лепота је, на основу ових закључака, оно што је Боголепо. Све лепо и врло
происходи из Боголепоте. Боголеп значи свелеп, лепота сваке лепоте јесте Боголепо. Зато
свака твар јесте лепа, зато што јој је Творац Боголепи Бог.
С друге стране, а насупрот Лепом, Пајсеј се окреће и расуђивању о оним странама
нечистоте, нечастивости, ружноће, ништоће и пакости:
''По истеку многих година, владао је Вукашин, док не постаде, храбар цар Урош и
док му не буде 17 година. Био је толики разумом, да су се сви дивили, успевао је из дана у
дан у доброти и разуму, не примајући савете старих, а држећи савете младих. Ради тога
онај који од искони мрзи добро: ђаво, подиже рат између младога цара и Вукашина, и био
је велики метеж и распре између њих у те дане. Једни су били помагачи цару Урошу, а
тако је по правди, а други Вукашину по неправди, тако да је био велики метеж и
разногласице и неправде. Поред, неправеднога суда беше и велика жалост, пошто с
насиљем уграби његов престо, после толике заклетве и завештања опет се показа као
преступник. После толике доброте гурну себе у јаму и ископа ров, и за оно што учини за
кратко време примио је по праведном суду. Када је тада био сабор у граду Призрену, у
храму архистратига војске господње Михаила, што је на реци Бистрици под градом више
места Призрена, који сазда од оснивања превисоки цар Стефан и где је била његова
гробница са телом. Када се сабрао не мали сабор од тадашњег архиепископа и
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митрополита кир Данила и игумана и свештеноинока и инока и не малог збора
благочастивих, и цео скуп српски који је под њиховом облашћу, и Вукашин суђен од њих,
не покораваше се говорећи: 'Мени је предано (царство).' И сабор са архиепископом и са
целим народом (одговори): 'Знамо да је теби поверено док не доспе млади цар до узраста
(пунолетства), а његово је по роду и колену. Престани Вукашине, да чиниш насиље!' И
када је био велики метеж и узбуна, јаој неправеднога суда, и никако се хтеде покорити.
Тада је патријарх са сабором рекао: 'Слава теби, Господе, дуготрпљиви и многомилостиви,
погледај са висине своје свете на озлобљени народ свој и види неправедни суд, који са
насиљем узимају.' И разиђоше се свако својој кући и Вукашин раздели (царство) на три
дела: Угљеши даде Серез и назва га кесарем, Гојка деспота у Трапезунту тј. Трнову, а сам
у српској земљи.''199
У наставку:
''И прође неколико година, а Вукашин расвирепивши се, јаој неправедни суде, и
упути ђаво, који од искони мрзи добро, Вукашина ратоборца, те он упути своје слуге на
убиство (Урошево). После неколико дана изађоше (Вукашин и Урош) у лов као што су
обичај имали, и тамо (Урош) прими крај живота, убише га потпуно невина. Јаој неправеде,
јаој зависти, о неситости Вукашинове! Која се рука могла дићи, како се не осуши? Како ли
земља сатрпе, како сунце на помрачи? Како ли ваздух могаде отрпети? Којим срцем, којом
мишљу, којом савешћу? Свакако, беше помрачен умом, остављен од памети, беше ослепео
душевним очима, као некада џелат када посече божаственога Претечу Јована, тако се и
овима помрачи ум. И убише праведнога потпуно невина, тамо негде ниже Неродимње,
место звано Судимња. И када је дошло дубоко вече, однесоше га у манстир звани нови
храм Успење пресвете Богородице, у поткриљу града Петрича више Неродимње. Пре се
звала Породим, а после је названа Неродим од Стефана Уроша III, који је у Дечанима, који
је дед овога блаженога Уроша младога. Пошто облагања и замке чињаху превисоком цару
Стефану против родитеља његова Уроша III, и многа зла поднесе од онога својега, везање
узама и тамнице и злостављања, као што пише у његову животопису. Пошто је стан овога
био кадгод у граду Петричу, а кадгод у Звечану, тамо прими и крај живота, којим судбама
је ово било, сам Господ зна. А превисоки цар Стефан кадгод је (живео) у граду Скопљу, а
кадгод у Призрену, а много пута и у грчкој земљи Серезу.''200
Сви овде пописани облици зла јесу онај скуп ружноћа, ништоћа и пакости,
супротни Боголепоти. Ови облици зла су изазвали и неке полемике у савременој српској
историографији. Например питање да ли је Вукашин убио Уроша или је, пак, Урош умро
после Вукашинове погибије на Марици? Унутрашња логика самог списа Житије Цара
Уроша, а самим тим и патријарх Пајсије, даје једно компромисно решење. На једном
месту поводом Урошеве смрти Паjсије казује и ово: ''И нико за ово не сазнаде, јер се
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бојаху Вукашина.''201Унутрашња логика Житија казује да је страх од Вукашинове одмазде
спречио племство да објави тачан датум Урошеве смрти, то су учинили тек после
Вукашинове погибије.
У овом историјском догађају, а самим тим и у Пајсијевом Житију Цара Уроша,
имамо један хамлетовски заплет можда, чак, и пре Шекспировог Хамлета. Када говоримо
о оним ружноћама и ништоћама видимо тај рат који се десио између владара и сувладара.
Тај рат који је још више разделио државу и још више поделио већ увелико раслабљене
области. Патријарх Пајсије зарања још дубље, до узрочника тог, као и сваког другог рата.
До самог извора: Ђавола! Ђаво је, по патријарху Пајсију онај који подиже ратове,
производи неправду и насиље, прави метеж и несугласице. Ђаво је тај који упућује на
убиство, ђаво је тај који помрачује умове и савести, који рађа завист и подстиче
властољубље. Ђаво је тај, по Пајсију, једном речју, који од искона мрзи добро.
И међу поледњим редовима ових исцрпних навода опет се јавља она формула
Знања, као нека кратка исихастичка молитевана формула Знања. Формула уобличена као:
Сам Господ Зна. Све време овај исказ прати читаво Пајсијево дело.
Вративши се на колосек српске историјске несреће увиђамо да та ђаволска неслога
је била пукотина која је отворила пролаз турској најезди на ове просторе и српски народ
премного коштала.
У делу Пајсијевом појављује се и расуђивање на тему психологије (душесловља),
која се може пронаћи у његовим стихирама.
''Радуј се, иночка похавло/ и Срба велики поборниче,/ јер страстима чупајући
корење/ и бесове устремљења,/ успротиви се мушки;/ изобличио јеси њихову немоћ/ и
душегубну прелест,/ а спасоносног крста дејство/ и силу јавио јеси,/ којом се опасавши
победио јеси/ све што се одричу божаственог/ у плоти јављања Христовог,/ кога моли,
преподобни Симоне,/ да душама нашим дарује велику милост.''202
''Свету се наругавши,/ ти плотске страсти и сласти омрзнуо јеси/ и сијаш као сунце
у цркви свете Тројице,/ стога те достојно штујемо.''203
''Умртвио јеси страсне пориве/ божаственим страдањима и неуморним молитвама/
стога невечерња светлост/ уснућем твојим засија нам.''204
''Имајући те, Богородице,/ надање и заступница,/ ђавољих наговора не бојимо се,/
када покриваш и спасаваш од невоље душе наше.''205
Наравно, Пајсијево схватање психологије је изворно, у смислу душесловља. За
њега душеслов који се могао ослободити свих страсти, порива тј. на крају крајева:
ђавољих наговора. А једино се можемо ослободити ђавољих наговора само ако дођемо до
Слова наше душе:
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''Ти несместиву Реч/ у утробу своју, чиста, сместила јеси/ девичански украсивши са
светлостима преблажена/ стога те, Богородице, уистину славимо.''206
''О мати Божија,/ душу моју озлобљену исцели,/ која си родила преблажену Реч/ и
спаси све који те славе.''207
''Од почетка беспочетноме Слову веровао јеси,/ родитеља јединац био јеси/ и
царском дијадемом украшавају те/ у славу и на похвалу рода твојега.''208
Наводећи у Житију Цара Уроша: ''Христа, божје саставно Слово'', указали смо на
Душе-Слов патријарха Пајсија. По Пајсију Слово људске душе јесте сами Господ Исус
Христос и као Сам Бог Слово одгонитељ сваког ђавољег наговора, сваког страсног порива
људске душе. Као и у поуци Светога Јована Лествичника, Исусова молитва је најјаче
оружје на небесима и на земљи. Тако да пред проналажењем Слова људске душе у самој
души и призивом тог истог Слова = имена Господа Исуса Христа пада свака врста
ђавољег наговора, свака врста ђаволског стања душе. То је суштина психологије =
душесловља. А то је патријарх Пајсије најсуптилније осликао у својим животописима и
стихирама.
Нико у историји, од смртних људи, није тако прецизно и тачно проникао у смисао
Божјег допуштења као што је то учинио патријарх Пајсије. Његова теорија Божјег
допуштења тако је дубоко и језгровито изложила ту, једну од важнијих Божјих одлука.
''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 посрамљен 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 врати се са сераскером
Синан – пашом у Београд на Сави реци и Дунаву зимовати по квартирама.
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 донеше 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.
По овоме, тих времена и година, рат велики беше, пљачкања и пустошења места и
градова и села и манстира. И многе земље опустошише и порушише. И што имам
говорити о овоме? Јер ако не поштеде благи Бог свети град Јерусалим, који свим благима
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
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славу Бога и пречисте његове матере и светих српских просветитеља и свих светих, што
до века Богу угодише. Амин.''209
У наставку:
''И тада благочастива царица са сином својим доврши цркву која је остала од
благочастивога и превисокога цара Стефана у Црној гори несвршена, и трудом и подвигом
и помоћу пречисте Владичице наше Богородице, заступством и помоћу својих
прародитеља довршише преславну цркву у похвалу и славу Успења пречисте и
преблагословене Владичице наше Богородице и Приснодјеве Марије, и до данас зове се
Црногорска Богородица, пошто је цар Стефан велики беше основао и беше недовршена,
смрт га постиже. Такође и у Скопљу према граду подиже преславну цркву, у име
живоначалне Тројице од оснивања, пошто је раније још од прародитеља била саздана
мања, мислим од Милутина, и би названа првопрестолна још од великога цара Стефана.
После је млади цар распространи и украси великим красотама, часним иконама и
одеждама и красним сасудима, ту је била чудотворна икона, која је Тројеручица и до данас
у Хиландарској цркви, а после је божјим допуштењем и агаранским насиљем била
коначно разоборена, и до данас се познаје место (где је била).''210
Или: ''А они нису знали за ово, пошто је било рано ујутро, и разбише српску војску
и могло се видети чудо, гнев Господњи нападе на њих и страховање и бежање, један
другог обилажаху, један другога не стизаху, дадоше се у бег и устремише се у бежање
божјим допуштењем због неправеднога убиства. Кад не би Господ допустио како би
могли 4 тисуће и 500 војника одолети 70.000? Ово се догоди због неправеднога убиства, и
када је дошао рат и изненадене неслоге, и беше невидљиво чудо да толико оружаних
војника наједанпут сви беху разбијени божјим допуштењем, и многи се удавише у реци,
као што напред рекосмо, као некад фараон, гоњени гневом божијим.''211
У сва три навода видимо то танчнина обликовану и исказану теорију ''Божјег
допуштења''.
Патријарх Пајсије увиђа, крајње богоумно, да има, да тако кажемо, Божанско
место, које у себи садржи и Божју вољу и Божји суд и Божју благодат и Божје допуштење.
То место јесте одлука Божја. У одлуци Божјој је Божја благодат, воља, суд, допуштење и
све друге одлуке Божје који нисмо успели да набројимо, али смо их се ипак опоменули. И
сва та Божја усмерења из одлуке Божје происходе: ''Да није благословено, већ проклето од
Господа Сведржитеља и пречисте његове матере и од свих светих, док се по одлуци
Божијој на обнови више речена Архепископија Жича.''212; ''И да је нико не однесе из све
Свете цркве, док се опет одлуком Божијом не обнови вишеречена архиепископија
Жича.''213; ''Тако њему догоди се по одлуци Божијој.''214
209
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Воља: ''Нека је воља Господња.''215
Благодат: ''Благодат духовна у тебе уселивши се'', већ навођена 36 страна Сабраних
списа.
''Као финикс давидски процветао јеси добродетељима,/ духом се и телом сав јавио
јеси савршен,/ божаственом благодаћу јело бесмрћа дајући.''216
Већ навођена 53 страна:
''Од Бога дана ти благодат, богонадахнути.''
''Као кедар јавио се јеси висок/ добродетељима узвисујући се,/ у дворима,
богоносни, Божјим/ настанио се јеси,/ као доброцветни рај јавише се/ и као источник
истачеш/ благодатна исцељења.''217
''Богоблажени Симоне,/ озго погледај на стадо своје/ што га сабрао јеси у својој
обитељи,/ испуњавајући мољења њихова/ што с вером припадају/ моштима твојим,
преподобни.''218
''О, преславног чуда: благодат Духа у тебе се усели/ јер чистом кротошћу,/
уздржањем и трудима/ страсти умртвио јеси/ и Цркву студеничку украсио јеси,/ и зато
награду примив/ исцељујеш недуге и прогониш страси,/ богоносни Симоне,
достаблажени.''219
Суд: ''И пошто је прошло мало времена, ко може избројати божје судбе онима који
неправедно извршише убиство.''220; ''Али су судбе божје неисказане.''221; ''А Вукашин
постаде јадно позориште у блату и храна рибама и птицама, и не зна му се ни гроб: погибе
његова успомена са шумом. Праведан је суд божји.''222; ''Ако ли се ко усуди однети је из
овог места, да му буде противница Мати Божија на страшном суду Христовом уместо
молби и избављења, Амин.''223
У склопу приче о одлуци Божјој јавља се поново и прича о знању у склопу
концепта свевидећег ока: ''А књиге ко је мислио да је утајио, онај ко се брине о овој Божјој
цркви, и тешким временима само једином Богу је знано, пошто све изложих свевидећем
оком.''224; ''Једини Бог зна, само из усрђа према српским просветитељима.''225; ''И тада
невоља имах од владајућих, једином Богу је знано, но све ћу изложити свевидећем оку.''226
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Ова мисао о суду божјем, доводи до многоструких закључака. Например, судбе нас
опомињу одакле долази појам суд – бина и да је његов основ реч: Судија. Суд – бине људи
су позориште, Пајсеј је овим дао једну кратку театролошку теорему: свет је овај Божје
позориште, позориште Божјег суда.
Одмах затим, у овим наводима, нам се јавља мисао о Знању у једном другачијем
облику: Једини Бог зна, или: једином Богу је знано. Опет долазимо до Богосазнања,
сазнања Божанског свевидећег ока. Богосазнање ствара просветитеље. Бог је дао Србима
српске просветитеље, како је у овим наводима поменуо патријарх Пајсије. И опет
преплићу се пајсијевска Теогносеологија и српско просветитељство као творевина
Теогносеологије. Можемо закључити у пајсијевском духу: Праведан је суд божји. Или у
духу народне епске песме: Мили Боже на свему ту хвала.
Божја је одлука та која на крају крајева одлучује хоће ли се извршити: благодат,
воља, суд или допуштење, а у ''Божјој одлуци'' ове могућности су само у једном. У
Одлуци!
Већ смо напоменули да у својим записима патријарх Пајсије демонстрира један
исихастолошки дух, да негује неке врсте исихастичких кратких молитвених формула, као
што је у пољу гносеологије: Сам Господ Зна. Он ту исихастологију излаже и нa овај
начин:
''Урош дивни за божаственом тишином жудећи,/ завишћу лишен светлости ове би/
и безвремену смрт прима,/ венцем добродетељним увенча се,/ с надземаљским зборовима
радује се,/ у Господа коме предстојиш/ с преподобним Симеоном и Савом.''227
Сам изграђени појам: ''божаствене тишине'' јесте најсажетије излагање исихазма,
исихије = тиховања. Ти – Х, Ти = Личност, лична заменица другог лица једнине, и Х –
Христос = Кириос = Господ, Богочовек.
Поред ове патријарх Пајсије изграђује и своје виђење Слободе:
''Засија нам данас/ спомен преподобног Симон,/ који мноштво заволевши/ у весељу
хвали се говорећи: Таквих сам родитељ син,/ такав ће и пород мој бити/ који благочашћем
васпитах и Тројице обитељ сатворих/ што нас јасним гласом сазива/ на похваљење Христа
Бога нашега, јер сведочаше светлост лица му/ душе безлобност,/ те ми прилазећи
гробници преподобнога/ исцељење молимо,/ но како имаш слободу у Господа,/ моли се за
душе наше.''228
Ова визија слободе је крајње непосредна и јасна, а то је: слобода у Господу!
Пајсије изгарађује и своју личну теорију урбанологије: ''Ридај и дрхти, велик Граде
студенички''229; ''и чистотом посматрајући вишњег Јерусалима красоту''230; ''А цар
Константин (беше) у Византији и са матером својом, и посла матер своју у Јерусалим да
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тражи часни крст Христов, и нађе га и донесе (га) у Константинов Град.''231; ''..., и свети
Сава би постављен за архиепископа у Константинову Граду руком патријарха
Манула,...''232
То су само неки од примера, али урбанологија Пајсијева јесте Теоурбанологија,
теорија Божјег Града, Вишњег Јерусалима = Града Мира. Такав је и поглед на појам
грађанство и грађанско, још у српском средњевековљу. И Пајсије тако схвата грађанство
слично јунаку његове хагиографије Светом Симону (Стефану Првовенчаном): ''... па се
истргао и у висину узлетео да дође до онога бесмртнога источника и да види хлад и да
види хлад божаственога вишњег Јерусалима чији, уистину постаде прави грађанин.''233
Божје грађанство небеског Јерусалима јесте истинско стремљење Православних. И
сваки град треба да тежи да постане Град, а не неки вавилонски брлог. Град је синоним за
грађење, изграђивање, зато Пајсије и Студеницу зове Градом. Свако изграђивање треба да
стреми Божјем Граду Мира, Вишњем Јерусалиму, сви треба да се труде да постану
грађани Божји, Богограђани. То је Теоурбанологија патријарха Пајсија, а не
антиурбанологија вавилонизма.
Следеће редове посветићемо нечему што бисмо назвали: праромантизам и
средњевековни национализам. Обично се сматра да појам националног настао у 18. веку
или 1848. у мађарској револуцији као да народа пре тога није ни било. Наравно овде
романтизам не смемо схватити негативно, него са питањем: зашто романтизам има мање
право на истину, него, рецимо, критицизам? Сада ћемо видети на какав је национализам
мислио патријарх Пајсије и какав је то његов праромантизам.
''Стефане првовенчани,/ Србима велика похвало,/ род свој не заборави.''234
Већ наведени стих на 46 страни: ''Небески владатељ Христос на тврди верних/ као
звезду те утврди српском народу.''
''Као светилник пресветли/ Србима јавио се јеси,''235
Већ навођена 61 страна: ''Светли данас спомен наста, српско украшење,''
Већ навођена 62 страна: ''отачаства језика српског''
''Весело се данас црква Божија одева/ јављањем моштију твојих,/ Српска земља се
радује/ о божастевном спомену твоме,/ убице твоје стида пуне посрамише се,/ док ти на
хлебу рајском јеси,/ Урошу свеблажени.''236
''Ето, данас светило велико/ јави се српскоме роду,/ црква што потпуно опусте/ опет
се мигом Божијим обнавља/ на похвалу твоју, Урошу преблажени,/ моли се за нас,/
творитеље светога спомена твога.''237
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Већ навођена 70 – а страна:
''И твојим јављањем/ српска област радује се,''
''Светли данас настаде спомен твој,/ Урошу блажени,/ још светлији наилази/ јер у
Вителејем да се роди иде Христос,/ свој васељени он радост подаје,/ а твоја убиствена и
безвремена смрт/ Српској земљи ридање неутешно и жалост велику,...''238
Видимо да овакав, средњевековни национализам светосавског типа није
философија народа–божанства, већ Божјег народа у којој Христос Богочовек урамљује
себе у народ.
Сада се осврећемо на онај други део ове приче, а то је идеја праромантизма у
делима патријарха Пајсија.
''После тога сакупише се преостали Срби и тражили су кога ће поставити на престо
за краља. Пошто од благочастивога и христољубивога племена Немањина није било
никога, остаде лоза бесплодна, од Уроша не би деце, јер беше младостан. Опет савећаше
да поставе кнеза Лазара и послаше у Босну по њега, пошто беше узео благочастиву
госпођу Милицу од Вуканових сродника као што ћеш за мало сазнати. И да знаш
сродство, овде ћу казати вапреки, да не останеш у неверовању, чуј и разуми темељ
Србима. Још после раздељења народа названи су Срби од некога Јелена који насели
Јеладу, и при зидању куле (вавилонске) измешани су били народи, и отуда се прозва
Србин. И када је од тада прошло много година, (био је) цар Август. За овога роди се
Господ наш Исус Христос. Процвета у хришћанству први благочестиви цар Константин; а
Ликиније беше Србин; и присвоји га к себи, и даде му сестру своју и остави га у Риму да
царује, а сам отиде у источне крајеве, звану Византију. А Ликиније се окрену на
мучитељство и мучио је своју кћер Ирину многим и љутим мукама, и многе друге. И роди
Ликиније синове и кћери по роду и колену, и до Бела – Уроша, као што и раније рекосмо,
и Бела – Урош роди два сина: Техомиља и Чедомиља. Техомиљ роди четири сина: Завида,
Страцимира, Првослава, Стефана Немању. Роди свети Немања Сефана првовенчанога
краља и Вукана великога, и Растка, а то је свети Сава. И роди Стефан првовенчани четири
сина: Радослава, Предислава, Владислава, Стефана. Стефан роди Милутина и Драгутина.
Милутин роди Стефана Дечанскога и Константина, Стефан Дечански роди цара Степана и
Душана. Цар Степан роди Уроша; оста лоза бесплодна, као што напред рекосмо.''239
Овај пајсијевски праромантизам, заиста помало магловит и неухватљив, може
имати неке и реалне обрисе. Србо – Словени, по неким историјским претпоставкама, јесу
потомци Скито – Сармата. Скитска краљевина се граничила са некадашњом Дакијом,
данашњом Румунијом, из које по неким изворима долази и Ликиније савладар и зет
светога цара Константина. Његово порекло је незнатно и не зна се ког је рода и из ког
народа долази. Тако да остаје магловита историјска прича о Ликинију паганском
мучитељу хришћана. Сетимо се и чувеног Анархасида, скитског философа из 8. века пре
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нове ере, личног пријатеља Солона. Остаје и та приповест о нашем вавилонском пореклу и
нашем имену ту добијеном. Да ли је заиста тако било? Па, одговоримо строго пајсијевски:
Сам Господ зна! Наравно, да патријарх Пајсије није тврдио да је Адам Србин, али је
истински хтео да открије наше порекло. То што је применио праромантистички метод и
модел истраживања остаје отворено колико је тај метод привео га ка Истини.
У склопу национално – идентитског Пајсије уноси у своје дело нешто што се
касније пројектује и у народну епску поезију. А то је однос небеског и земаљског, царства
небеског и царства земаљског.
''Бога од младости заволевши/ и скиптром државе управљао јеси,/ на земљи се
јуначки подвизавао јеси/ и земним небеско наследио јеси/ даровањем великог дародавца,/
монаштво зажелев и ово примив/ мало после тога опет уснио јеси/ и цео као да спаваш
очуван, био јеси,/ стога ти се молимо/ моли Христа Бога да се спасемо/ штоватељи светога
спомена твога.''240
''Желећи земну славу да оставиш/ као паучину худу,/ чисто без порока поживев,/
узневши крст на раме/ дошао јеси у небеску обитељ.''241
''Приђите, иночки зборови и српски саборе,/ духовно да се узвеселимо/ сазивајући
тајновито, празникољубиве душе,/ цареви и кнежеви, стеците се/ другољубиво се
клањајући,/ и да ликује српска велика црква/ што има у почетку Симеона и Саву
утврђење,/ напослетку Симона монаха објављена,/ који царство земаљско оставив за
Христом пође/ од престола великог никако не одступајући/ и богатство блаженог живота
наследи,/ јер Христос твој спомен, мудри, прослави,/ а сви сагласно верни радујући се/ и
са сузама молбу помешавши њему завапимо: Христов угодниче Симоне,/ нас које сабрао
јеси овде/ и онима сједини у уделу спасаваних.''242
''Дома земаљског лишио се јеси,/ дом небески наследио јеси,/ мучениче блажени,
Урошу славни.''243
''Будући још незрео/ у Господњу житницу уселио си се/ и скрб велику оставио си
роду своме,/ и не знајући да те смрт чека/ у лов излазиш/ и тамо убиствену рану поднео
јеси,/ многострадални Урошу.''244
''Садашњу славу презрео јеси,/ вишњу славу наследио јеси/ и земаљским небеско
наследио јеси,/ Владики предстојиш,/ за нас Господу моли се.''245
О светосавском национализму и пајсијевском праромантизну питање предстоји:
Какве су то визије? Можемо одговорити да је светосавски национализам, национално –
универзалног типа, а пајсијевски праромантизам јесте метод којим је патријарх Пајсије
покушао да открије неке Истине о нама као народу и о нашем пореклу. И ту је однос
земаљског и небеског. Како се земаљско улива у небеско, пролазно у вечно, национално у
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универзално, историјско у истинито? По патријарху Пајсију Божји суд је одлучујући, а
Божји благослов спасоносан.
У драгоценом Предговору Сабраних списа, професор Томислав Јовановић нам даје
још једно богато и значајно расуђивање: ''Крајње подозрење турских власти према
српском народу и његовој цркви патријарх Пајсије је увелико отклонио својим стрпљењем
и мудрим управљањем патријаршијским престолом читаве тридесет три године. Упорним
настојањем да одржава везе, често и лично, са свим крајевима широког простора Пећке
патријаршије допринео је свакако, учвршћивању светосавских начела у Српској
православној цркви.''246
Овај навод претставља за нас једну врсту везивног ткива са претходним
расуђивањем и са наредним расуђивањем. Прво професор Јовановић указује на живи
светосавски дух код самог Пајсија, дух који је побудио и нека древна сећања, али у дух
који је био богосилано држање пред тадашњим историјском свеискушењима.
Борба за светосавски дух била је грчевита, захтевала је немогуће, у време
владавине ђаволског наука. А ту владавину ђаволског наука патријарх Пајсије је осликао
до танчнина.
''И идуће године 7103-ће, како 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 да зимује у
Београду, и буну подиже и лаже и говори: 'Верују Турци светома 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
преподобни, 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.''247
Ову теорију ђаволског наука Пајсеј надопуњује још једном реченицом: ''О
Вукашине, када те испуни сатана и научи те убиству, као некада Јуда на Господа свога и
учитеља, ко те научи да однесеш тело праведнога унутра у цркву?''248
Дајући и домаћи пример ђаволског наука патријарх Пајсије говори као сведок
оновремене владавине ђаволског наука који је уништио нашу највећу светињу: мошти
Светога Саве. Влада ђаволског наука турске империје хтела је да уништењем највеће
светиње Срба скрши сам српски народ. Хтела је симболички да обзнани истребљење и
смак једног народа. Али при најјачем усијању владавине ђаволског наука јавља се сјај
Господњег. Он спаљивање моштију претвара у мучеништво кроз које пројављује славу
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Божју и тиме намеру владавине ђаволског наука за смак и апокалипсу народа претвара у
семе Обнове и васкрс народа. По поуци светоотачкој: ''Крв мученика, семе је
хришћанско.'' Спаљивање моштију Светога Саве био је предизбражени Огањ Васкрса,
Обнове и Препорода Српског. Као у некој чудној и парадоксалној Божјој поруци: Што их
више убијаш, више их умножаваш. То је увидео патријарх Пајсије. Такав је светосавски
дух који је у најништавнијем тренутку највише засветлео. Највећи Српски Светитељ и
Просветитељ постаје кроз мучилиште ђаволског наука, свети мученик Господњи.
Теорија ђаволског наука немоћна је пред дуготрпљивим патријархом Пајсијем,
човеком Божјим. 107 година он пред својим очима је гледао страховладу ђаволског наука.
Свемудри патријарх ја својом од Бога дарованом свемудрошћу, смиреномудрошћу и
трпељивошћу издржавао тиранску владавину ђаволског наука, а са њим и остатак остатка
народа загледан само искључиво у Божју благонаклоност чекајући слободу у Господу.
И оно што је ђаволски наук хтео да претвори у ништење, Бог је преобразио и
преусмерио у благослов Господњи. То је поражавајући биланс ђаволског наука, а победа
Божјих угодника. И наук сваком следећем ђаволском науку који се устреми на
Богоугодно, а који мора као и на Небесима пасти и ишчезнути. То је коначни закључак
теорије ђаволског наука патријарха Пајсија наследника, ученика и духовног чеда Светог
Саве.
Наравно, неопходно је и дотаћи се схватања Богословља патријарха Пајсија:
''У младости добро борио се јеси,/ љубављу пространство раја достигао јеси,/
свелично, блажени, Господом укрепљујући се,/ коме богословним гласом узвикујеш:
Благословен Бог отаца наших.''249
Свелично и Богословно, богословни глас, то су суштински појмови православне
теологије. Свелично, Свеличност јесте Сам Бог Слово, Логос Христос. Тако да ова
обједињујућа стихологија у једно ставља Божанску Све – Личност и Божје Слово. То је
пајсијевски: ''богословни глас''.
На страни 53 Житија Цара Уроша коју смо већ помињали у краткој повести о
Стефану Немањи Пајсије се дотиче многих богословких претпоставки. Ту је тријадолошка
и гносеотријадолошка претпоставка са монотриадолошким закључком. Однос латинске
јереси (римокатолицизма) и Православља прелази у домен еклисиологије. Зато је највиши
степен Богословља патријарх Пајсије испољио у Посланици Папи Урбану Осмом. Из
најдубљег поштовања, али и из велике жеље за Богопознањем, ми ћемо ту Посланицу у
целини изложити:
''Оном који у милости пресветог Духа живи и великом и превисоком сапрестолнику
Апостола и учитељу васељенском, великог и славног блага небеских чувара, речју светог,
и начелнику западних и источних крајева, светилу римског језика, великом и предивном и
Богом изабраном Светом господину Оцу Папи Урбану Осмом.
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Ја, много у понизности клањајући, љубим и молим Господа Бога и пречисту његову
матер за дугогодишњи живот и дуговечност и у миру и мирној управи, које на
непријатеље и супростављање водим.
Будући да је к нама дошао многопоштовани господин Фрањо Леонарди, муж заиста
узорит и научен, по заповести, како рече, светој твојој и Свете скупштине за ширење вере
и будући да је саборовао са нама здруживања ради и сједињења престола. Познато је да је
твоја светост Богом знана (да је он) овластио и нашу смерност. Иако су неке разлике међу
нама, како и од служења вишереченог архиђакона са нама и нашим јеромонасима
прихватисмо, ми држимо се преданог нам од светих апостола и светих седам Сабора. И ви
знате о томе добро. И ми верујемо и признајемо оно што нам је предано: Адам, један од
нас, тело и страдање и мука Христова јесте, И поштујемо и 'Верујем у једног Бога Оца
сведржитеља' до краја, и на крају, и у Духа Светог који од Оца исходи и који на Сину
почива. Господа животворећег; коме се с Оцем и Сином клањамо и славимо, и остало.
Христос Бог Син и Реч, оваплоћујући се, лик је невидљивог Бога. Зато рече Филипу
апостолу: 'Ко је видео мене, видео је и Оца' (Јов. 14, 9). Гледај: Ум непрестано Речју
излази из Духа никако не одлази. Пророк Давид рече: 'Речју Господњом небеса утврдише
се' и Духом. Видиш ли да је Отац почетак Сину и Духу. И опет Псалам 35: 'Јер у теби је
извор живота и у светлости твојој видимо светлост' (Пс. 35, 9). Разуми да је Отац извор
живота: 'И у светлости твојој видимо видимо светлост', у Сину Свети Дух и, опет, камо
иду од Духа твога и од лица твога камо беже. И у Псалму 138. лице је Исус Христос –
разуми Отац је почетак Сину и Духу. И у 60. Псалму: 'Не одврати ме од лица свога и Дух
свети свој немој узети од мене' (Пс. 50, 11). Лице је Син; не рече нигде Дух од Речи. Ако
су једно Божанством, но у томе има Син, али од Оца. Уистину је почетак Отац и од кога је
Реч, а од њега Дух, јер Речју и од човека Дух произилази. Опет Исаија говори у 61. глави:
'Дух Господњи је на мени, јер ме помаза' (Ис. 61, 1) и друго. Разуми овде да Дух од Оца
излази, на Сину почивајући. И опет Исаија говораше у 42. глави: '... Слуга кога изабрах и
миљеник мој кога изволе душа моја положивши дух мој на њега' (Ис. 42, 1) и друго.
Слично Исаија говораше у 41. глави – ишти у Библији: 'Не бој се, робе мој Јакове!' (Ис. 41,
10) и настави: '... кога изабрах, изливам', рече, 'дух мој на семе твоје и благослов мој на
потомство твоје' (Ис. 44, 3). Ко је семе Јаков? Очигледно, као што Христос, Син Божији,
тело примивши од семена његовог, помаза се Духом Светим. И опет, Петар апостол у
Делима глава 10, говорећи о овоме: 'Исуса из Назарета помаза Бог Духом светим и силом'
(Д. ап. 10, 38), Јоил, глава друга: 'И', рече, 'у последње дане излићу дух мој на свако тело'
(Јоил 2, 28). Разуми овде, не рече излијемо од духа нашег, ја Отац и Син мој, већ од духа
мога. И свугде налазимо од једнога лица: и почетак Речи и Духа, а не од Сина Дух. Сина
ради и топлота. Ватра је Отац, зрака Син, топлота Дух, Свети од Оца изиђе и дође. У
Старом завету и у Новом свугде ћеш наћи једнако писање: од кога Син, Реч, од тога је и
Дух Свети – оба од Оца, а Отац ни од кога, као што је од ватре светлост, то јест зрака и
топлота. Ватра је Отац, зрака Син, топлота Дух, не пре ватра, затим зрака и топлота. Не
бива тако, већ пошто ватра, тиме зрака и топлота. И поново, као што сам Христос о Духу

говори: 'Он ће ме прославити, јер ће од мојега примити' (Јов. 17, 14) и Син овога излази од
Оца и иде. Опет рече Христос: 'Ја ћу умолити оца и даће вам другог утешитеља да буде са
вама у векове – духа истине.' (Јов. 14, 16, 17), ишти Јован, зачело 14. И опет у зачелу:
'Ако', рече, 'ја не идем, утешитељ неће доћи к вама' (Јов. 16, 7), а имаше тога од оца од
искона у себи. 'И овога ради', рече, 'ја ћу умолити оца' (Јов. 16, 26). Да разумемо Оца (као)
почетак Сина и Духа. Сам Христос рече и исповедати научи да од Оца Дух Свети Сином
појављује се и отуда почетак има и произилази. Ми верујемо и признајемо и да не мислите
ви, браћо Латини, да не признајемо Дух Свети Очев и Синовљев. Да не да Бог! Јер Дух
Свети је Очев и Синовљев, али од Оца Сином излази. И ви укоревате нас да је излазак
Светог Духа само од Оца назван, а не од Сина. Ми говоримо са вером у једног Бога, то
јест да свети васељенски Први и Други сабор утврди, знате о томе добро, као што и
навише рекосмо, 'Верујемо у једног Бога и Духа Светог', који је од Оца проистекао. Тако
јесте. И проклеше и утврдише ко ће разорити или променити, што ми овога држимо се.
Павле апостол рече: 'Ако ко Духа Христовог нема, он није његов' (Рим. 8, 9). И опет посла
Бог Дух Сина свога у срца ваша. Видиш ли, од кога је Син од тога (је) и Дух. Све што има
Син и Дух, од Оца имају. Отац и Син и Дух равни су божанством. Почетак Сина и Духа је
Отац. Ово предочих вашој љубави да не кажете да се из светих књига не научисмо. И
опет, један Свети Дух, један Господ Исус Христос, Син у славу Бога Оца, амин.
А о другим светим мноштвима која су у сагласности са Светом Тројицом, да је
почетак Сину и Духу Отац, нисмо докони писати. И, опет, о преснацу предстојаше нам
много говорити, али нам није било могуће због насиља иноверних. И опет, као што Господ
предаде Јакову веру Божију, научивши га свештено бавити се: 'И даде му свети хлеб,
рекавши: Узмите и једите. Ово је тело моје (Мк. 14, 22), а такође и чашу вина наливши и
воде топле, рекавши: Пијте из ње. Ово је крв моја Новог завета. Ово чините за моје
спомињање (Мк. 14, 23, 24) и друго. И не рече бесквасно правити. И такође на тајној
вечери квасан хлеб послужише, и сами знате. Тога ради, шаљемо (ово) вашој светости по
вишереченом архиђакону, честиом оцу Вићенцу архимандриту и оцу Јефтимију, клисару
овог манастиру Успења Богородичиног, чиме је у име наше смерности и понизности,
свете твоје стопе љубим, просим и молим уразимите нас колико можете. Вама је
узмножно, а ми смо у жалости и тескоби. Ипак се уздамо да вишеречени наши изасланици
приме какву помоћ и милост од очинског милосрђа светости твоје.
И ми предлажемо, како рекосмо истом архиђакону, да ћемо поставити у поменик
име светости твоје и унапред папа римских, како знамо да је било у стара времена. И нама
писмо пошаљите ако су шта саборовали свети оци источни и западни. Тога ради да узнамо
ако је добро што се држимо преданога 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.''250
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Изванредан пример богословског Богопознања спрегнутог и сједињеног са крајњом
и најдубљом могућом смиреношћу и смерношћу. Он се поклања пред Папом као некада
Безгрешни Бог пред својим ученицима да би им ноге опрао, пред њима: грешним људима.
Видимо, из ове посланице, да је велика присност Пајсијева са Богом, када он каже
да се разумеју Боготројица. Таква је Богосједињујућа сила патријарха Пајсија. Рецимо,
његова Богорасуђивања на примеру Огња: Ватра, Зрак, Топлота. Све у једном , троје у
једном, а опет има све своје исхођење и рађање. Он пред знатижељнима демонстрира
Тројицопознање и показује врхунску Теологију и своју личну високоученост ретку за
билокоје, акамоли за оно доба.
Из поља теологије прелазимо на Пајсијево виђење еклисиологије:
''Људи који седе у тами неразумља, видеше светлост велику (Исаија 9, 2; Матеј 4,
16): 'Разумом од лажи избависмо се и царству небеском придружисмо се? Већ лепоту прве
светлости човек прекрати и због преузношења изгнан би из раја. Опет нови човек Христос
оваплоћењем својим на раније његово поштовање подиже и обожи човека и свукуда
испуни истините службе и усред људи положи. А свете храмове испуни милошћу и
славом и тајнама освети и храну рајску свима отвори, јер стара времена прођоше и, ево,
посташе сасвим нова.''251
''А опет, христољубиви саборе, који сте у освећеној епископији вршачкој
свештеноиноци, иноци, свештеници и властела, и сви христоименити људи, послушајте
њега и закону повинујте се и поштујте га уместо лика Христовог и уместо наше
смерности. Јер ко архијереју част (указује), самом Христу долази. Зато, ако се ко нађе
нагао и неразуман и оглуши се о нашу посланицу, такав ће не мало негодовање дочекати и
клетву с изопштењем, јер наша смерност благослови њега и шта хоће по закону
благословити
-да је благословено, и шта хоће по закону свезати
-да је свезано.''252
''Понизност моја пише свукуда, свим православним хришћанима где год да се
налазе:свеосвећеним митрополитима,богољубљеним епископима,преподобним игуманима
,свештеноиноцима и иноцима, побожним протојерејима, поштованим свештеницима
световним и свим хришћанима који благоверно верују у Христа. Милост Божија нека је са
вама и са чедима вашим.''; ''Пружите руку на помоћ тргујући док још времена имамо, док
трг стоји, да би милост Божија била са вама православнима. Амин.''253; ''Затим сами
пођосмо Божијом жељом.''254
Ови први наводи јесу уводи и закључци синђелија које је Пајсије писао. Указују на
црквени поредак и на новоствореност новотварности Цркве кроз Христа Богочовека. Без
Милости Божје и без Његове жеље ништа у Цркви не бива, што говоре друга два навода.
Црква је Царква, Цар – ка – Вама. То је област Цара Бога, Т – Зара = Светлости, зато
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Црква никада не може бити разорена и срушена, јер у њој царује Творац који све може да
пресатвори. И то је језгро сваке еклисиологије: ''... Господа Бога и Спаса нашег Исуса
Христа,...''255 Зато је Црква неуништива, јер иза ње стоји Неуништиви Господ. Зато је и
Црквоимани народ неуништив, јер из њега, као Црквоиманог, стоји Неуништиви Господ.
У осврту на књижевну страну Пајсијевог дела, а добар део његових стихира смо
већ прегледали, ми знамо да се Пајсије сврстава у стару српску књижевност која по неком
неписаном и врло сумњивом правилу не може да парира модерној књижевности. А да ли
је тако? Зато ћемо се суочити са неким деловима те књижевне стране Пајсијевог дела, да
бисмо покушали да укажемо на њену вредност.
''Овај Стефан уби цара Михаила бугарскога у Велбушкој бици и са својим
родитељем Стефаном Урошем III. Овај велики и благочастиви и храбри цар српски
Стефан, много пута ратоваше са Агаренима и прегна их с оне стране мора, да се више не
спомињу у српском пределу, и покори грчку земљу тј. Серез са околиним градовима и до
Силверије, и сами Царствујући Град, и у њему прими почасти и дарове и радост и
угошћење са весељем. Такође покори под своју област и поморске градове тј. Шипан и
Мљет и Дубровник са приморским градовима тако да су и данак давали овом
благочастивом. Такву крепост даде му Господ и прослави га у животу и после смрти
украшењем моштију. Казују који су у Призрену (да тамо има) неки део главе и у
Грачаници два три дела, а друго сам Господ зна. Ако и неке (ствари) слушасмо о њему, но
многе судбе божје даје свакоме по прозби, онима који га од срца љубе, по божјем
извољењу. И поживе на престолу 24 лета, престави се 20. децембра.''256
Чак и на овом пољу не заобилази нас гносеолошка приповест: ''Сам Господ Зна'',
патријарха Пајсија, па и приповест о ''суду божјем''. Али да наставимо причу о књижевној
вредности Пајсијевог дела кроз саме примере: ''Краљ Вукашин ни мало није пазио нити
наду заиска од Бога, но у своме великом хваљењу (рече): 'А шта је Исмаилћанима, можемо
их на коњским копитама разнети', није се уздао у Бога који (га) је створио и не помоли се
са сузама, не уздахну са умиљењем, као што беше некада видео од превисокога и храброга
цара Стефана, када се подиже у борбу на Угре, и ушавши у цркву Жичу архиепископију и
павши пре иконом Спаситељевом мољаше се са сузама од топлоте срдачне: 'Господе
Исусе Христе, истинити Боже наш, не посрами нас због светог твог имена пред овим
поганим народом угарским, но даруј нам крепост и силу, као што си некада даровао
родитељу мојему против Бугара, тако и овде бори се са мном и буди ми помоћник против
мојих противника, и нека се посраме и погину, а ми ћемо се укрепити силом твојом. Да,
Господе, не посрами нас, велики дароватељу и невидљива и непостижна сило, помилуј
нас, амин.' ''257
Следећи пример: ''И тада узе иночки образ и би назван на очево име Симон монах,
и пошто су прошла три часа, видело се да је тело без душе. Диван је Бог у својим
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светитељима. И дође свети Сава и помоли се, као што је обично чинио, и у тај час оживе
духом и постриже га, и опет за мало умре, као што пише и у житију.''258; ''Тако Бог
прослави оне који га славе.''259
И опет у драгоценом Предговору професора Јовановића имамо крајње тачну оцену
Пајсијевог књижевног рада:
''У широком распону свог литерарног стварања патријарх Пајсије је тежио узорима
својих великих претходника. Нудила му се богата традиција српске књижевности, коју је
он настојао достићи својим стваралаштвом. Његово укупно дело је неуједначених
уметничких домета. Својим службама он се скоро потпуно приближио најлепшим
остварењима старе српске поезије. У прозним списима остварена је једноставност израза.
Његовим делом се у суштини окончава период богатог стварања српске књижевности на
српскословенском језику.''260
Морамо додати да ови, Пајсијеви, прозни наводи које смо изложили имају неко
песничко дејство и остављају утисак језичког иконописања. Као да се пред нама ствара
слика древних немањићких времена и као да ми у ту слику урањамо губећи се у њој.
Утисак толико јак да нас у својој јачини неком својом бљештавом светлошћу истовремено
заслепљује и одбија, али и освешћује.
И опет се у свом духовно – списатељском раду враћамо на Божански поглед и на
мудрост Божанског погледа:
''Када се божаствена жудња распаљиваше,/ брата свог љубав заборавио ниси,/ из
далеке земље дошао јеси у своје отачаство,/ брата умрла нашао јеси/ и пошто ридање и
вапај велики беху/ да с тим престану наредио јеси,/ и руке своје преподобне увис
подигавши/ са сузама се помолио јеси Господу Богу своме/ и Божјим мигом брата оживео
јеси,/ и жељу остваривши првовенчани краљ Стефан/ сада се мења и Симон се монах
нарече,/ слава дивноме твом доласку.''261
''У светлости светих добродетељи/ просијао јеси светелећи као сунце,/ осијавајући
све праведним сијањем,/ данас се радују сви родови/ отачаства језика српског/ моштију
твојих јављањем,/ све испунио јеси благоухањем/ и просветлио јеси отачаство/ сваком
лепотом,/ мигом божаственог Духа/ све примио јеси,/ многострадални Урошу,/ моли се за
нас/ штоватеље светога спомена свог.''262
''Ето, данас, светло велико/ јави се српском роду,/ црква што потпуно опусте/ опет
се мигом Божјим обнавља/ на похвалу твоју, Урошу преблажени,/ моли се за нас,/
творитеље светог спомена твога.''263; ''Мигом преблагог Владике Исуса Христа и оне која
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га је родила, свемоћне Царице и Владичице наше Богордице, и светих српских
просветитеља, подигоше ме на овај престо.''264
И: ''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.''265
Пример: ''Свакако божјим смотрењем.''266; ''Шта ћу казати, било је неко божје
смотрење, као што каже Господ у еванђељу: 'Не може се град сакрити стојећи на врху горе
ни свећњак под мерицом, но на свећњаку, да онај који улази види светлост (Мт. 5, 14)' ''267
Мудрост Божанског Погледа, Са – Мотрења, Про – Виђења, Про – Вид, Пра – Вид,
Све – Вид, Миг Божји. То је Мудрост Божанског тајновито – откривенога управљања, а
већ смо напоменули да нико у историји није тако беспрекорно изградио теорију Божјег
допуштења, која је, такође, у склопу Божанског провиђења. Синонимни појам провиђењу
јесте Промисао, Про – Мисао, Пре – Мисао и Пра – Мисао. Пре и пра мисаоност Бога о
целокупној творевини. Свет је овај једна од мисаоности Бога, мисаоност која је је
приближна мудрости тј. Мудрости Божанског Погледа.
Остаје још само осврт у Житију Цара Уроша, у последњем пасусу, стоји као
порука и поука свемудрог учитеља који није заборавио да изнесе пред, знања жељне
ученике, своје свеучитељство.
''Пошто је прошло неко време, мени смерном и многогрешном, као што рекох
напред, јави ми се једном (Урош) у сну, и изложих му тропарак и кондак. Опет од љубави
и усрђа долажах да се поклоним, и опет ми се јави говорећи: 'Зашто ме забораву
предадосте.' И дивих се много часова шта да чиним о овоме ја невежа, у недоумици сам
одакле ћу почети. Опет по Божјем извољењу, колико ми Господ разум даде, присилих се и
са дворскима почех (писати) прво стихире малога вечерња са читањем из пророка и друго
по реду; канон измешан, први Богородици потом пророку, затим и светоме, све по реду
како треба да буде славословље, и састависмо службу бденија, као што ћеш видети. Ја
грешни не знам хоће ли ово бити угодно пророку и светоме. Сам Господ зна. А молимо
вас и убеђујемо, оци и братијо и чеда, ако што буде погрешно, било у којој стихири, или у
којем реду или у којој речи, исправљајте, а не куните Господа ради. Јер не писа Дух
Свети ни муж свети, но рука грешна и дух малаксао, у последња времена невољна и
насилна од безбожника. 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.
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10, 16)', и јер њему припада слава, част и поклоњење, Оца и Сину и светоме Духу и сада и
увек и на векове, амин.''268
Као оставштина за будудћност стоје ови последњи редови из Житија Цара Уроша.
Његова фактографија има и један део визиографског. Она, једним делом, почива и на
виђењу Пајсијевом цара Уроша и на објави самога цара Уроша Пајсију.
Пајсије, такође, исповеда и своје дубоко укорењене, али и преобаражене
нонадментизме. Он полази од тих исповедања своје многогрешности и моли све своје
будуће следбенике и проучаваоце да, ''Господа ради'', не куну, већ испарављају. А за
Пајсија је: ''Господа ради'', исто што и рећи: Истине ради. Истине ради да га исправљају, а
не куну. Тако да је патријарх Пајсије већ тада био свестан да његово дело може
садржавати неке омашке и погрешке. Али његово дело није било клето, већ поништавано.
Част заиста припада изузетним појединцима који су се трудили да дело ово аутора не
замре, већ да светли кроз векове.
А самим тим да би се што тачније приближили делу патријарха Пајсија,
користићемо се записима неких од тих изузетних појединаца који су се бавили ликом и
делом Пајсијевим. Први од њих је уважени професор Павле Поповић:
''Пајсије је леп тип књижевника и књигољупца. Малопре поменусмо његове
каноничне визитације; кад год их чини, он се поред црквених послова бави и књигом.''269
''Живот Цара Уроша је врло мали спис. Уз то, он није чиста биографија Урошева
него је ту и историја, врло кратка, о догађајима који су претходили; писац је хтео да
прикаже узгред 'откуда изникоше Срби и по чему'. Има и догађаја познијих. Укупно ту је
реч о генологији Немањића, цару Душану, Урошу (убиство), Вукашину (битка на
Марици), Лазару (генеологија његова), о томе како су Урошеве мошти пронађене, о
спаљивању св. Саве. Има засебан увод као и засебан крај; ту писац казује побуде писања:
како му се 'свети и благородни мученик' (в. наслов) тј. Урош, јавио и наредио писање.
Којим се изворима служио при састављању свог списа Пајсије сам казује некипут.
На једном месту у почетку он каже: 'Једно нађох у српском летопису, а друго у Родослову
и у хрисовуљи пећкој што је и данас у пећкој цркви'. Мало даље, код смрти Стефана
Првовенчаног, пошто ју је испричао, он додаје: 'као што пише и у житију'. Још даље,
говорећи о Дечанском, он се позива на 'животопис' овога. Код кнеза Лазара, разлажући
како је трагао за пореклом његовим, он се извињава: 'у житију његову, које је у Раваници,
не нађох, већ само у једном летопису'. Али и без његова казивања ми можемо наћи који су
све били извори његови. Пајсије је добро версиран у књижевности времена Немањића и
старе државе српске. Он је знао ваљда све старе српске животописе, и служио се њима;
знао је и родослове и летописе.''270; ''Како је одавно утврђено, наши биографи средњег века
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не показују ни најмање трага да су се служили Савиним делима; ево сад Пајсије јасно
показује утицај српског просветитеља. Он је први биограф који то чини.''271
''Књижевно, Живот Цара Уроша врло је пријатан спис. Причање иде у њему живо
и садржи гдегде лепих а и наивних описа. Малочас поменути епизод о пастиру и
запуштеном гробу, на пример лепо је испричан а наиван је. Живо је испричан бој на
Марици; ту је и пуно појединости за које не знамо одакле их је наш писац поузимао.
Иначе, по композицији например, дело је више расуто, није стегнуто у одређене размере,
нити има свога јединства. У излагању нема реда, писац се понавља неки пут, а неки пут
чини разне екскурзије; час по па каже: 'да се вратимо на пређашње', или: 'опет ћемо се
вратити на пређашње'. Наравно, спис је потпуно у традицији средњег века. И врста којој
припада и обрада његова имају, чисто и бистро, обележје тога врло старог доба. На другој
страни међутим, у време када је Пајсије писао, српски је народ дао песнике који су чист
израз Препорођаја и епохе за њим. Патиријарх Пајсије је, одиста, далеко заостао за својим
временом. Ипак, у нечем се он везује за једну модерну струју, а то је за српске народне
песме. Има нешто мотива који су из нашег писца прешли у народну поезију. Тако легенда
о убиству цара Уроша, уопште. Извесни детаљи те легенде, такође. Опис сабора који је
Вукашин сазвао у цркви св. Аранђела код Призрена представља клицу познате песме
Урош и Мрњавчевићи, коју је могао саставити само песнички таленат првог реда.''272
Из ових навода видимо много описа које је приложио професор Поповић. У њима
као да потврђује речи самога Пајсија. И његове записе по виђењу цара Уроша, и његово
извињавање тј. осећај многогрешности из кога моли да га исправљају, а не куну и његову
светосавско–просветитељску, духовно–наследну црту. Пајсијева фактографија је
делимично, као што смо већ напоменули, и визиографија и као таква она се уноси у
хагиографију по Пајсијевој формули већ реченој: ''са Богом изложих'', и: ''Ја примих од
Господа што и вама предадох''. А што би пајсијевски значило: Ја примих од Истине што и
вама предадох. А то је закључни моменат сваке фактографије.
У следећој фази изложићемо неке погледе проферсора Томислава Јовановића у
његовом већ навођеном Предговору.
''Упркос невољама и сиромаштву, у Пајсијево време обновљени су многи храмови
и изграђене многе цркве. Црквено градитељство, додуше, са скромним остварењима, без
монументалности и уметничких домета какви су остали из ранијих епоха. Ипак, истичу се
три подручја у којима се градило више него у осталим крајевима. То су северна
Далмација, Црна Гора и шири појас долине Ибра и Рашке, од Краљева ка Тутину.
Међу сликарима Пајсијевог доба нарочито се истичу Страхиња из Будимља и
Георгије Митрофановић. Бројни црквени сасуди и предмети за богослужбену употребу од
сребра, уметнички изграђени, настају у истом периоду. Изграђују их познати златари
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Аврамија Хлапович, Иван Милић, Радојица Мужанин, Стефан Ивановић и Нешко
Пролимлековић.''273
''Рекло би се да је сам патријарх Пајсије умногоме допринео јачем оживљавању
црквеног и културног живота. Он иде у ред оних личности које су код Срба обнављале и
поново покретале већ осуте и запуштене духовне токове. Иако без своје државе, српски
народ је у то време био органозован око своје Цркве. Тиме је патријарх имао још већу и
значајнију улогу: да представља читав народ. Патријарх Пајсије је у томе показао велику
умешност.''274
''У извесном броју Пајсијевих радова успоставља се наглашенија духовна веза са
српском прошлошћу пре доласка Турака. О томе нарочито говори његово шире занимање
за две личности из лозе Немањића.''275
''Житије светог Цара Уроша не држи чвршћа композициона веза тако да оно,
својим расутом мозаичношћу чак не успоставља ни основне обрисе Урошевог литерарног
лика. Више је присутан краљ Вукашин као контраст ономе што би требало да оличава
Уроша, који је, опет, у читавом спису остао неухватљиво далек.''276
''За разлику од Пајсијевих синђелија, које садржинских већим делом припадају
заједничком обрасцу, Посланица папи Урбану Осмом настала је из пишчеве непосредне
потребе да објасни зашто не може да прихвати унију Српске православне цркве са
западном хришћанском црквом.''277
Трећи писац, Димитрије Богдановић у Старим српским биографијама, на
последњим странама књиге, даје основне биографске податке патријарха Пајсија
излажући их чисто фактографски. У својој, пак, Историји старе српске књижевности
Богдановић Пајсија види пре свега као човека – прелома епохе, из средњевековног у један
још увек до крај необликовани књижевно – философски пут, али ипак нови пут.
У сваком случају ово су само неки од изузетних појединаца који су се бавили не
само делом патријарха Пајсија, него и уопште старом српском књижевношћу и старим
српским мудрописачким стваралаштвом.
Ови натписи које смо навели имају и своју критиколошку страну, али они указују
да је патријарх Пајсије био једна обновитељска, препородилачка и духовно – стваралачка
личност светосавско – просветитељског типа.
Свемудризам Пајсијев оличен у његовом мудром вођењу живота, што показује и
његова дубока старост, показује се и у његовом градитељству и обновитељству.
Свемудризам Божјег благовођења кроз пакао владавине ђаволског научења највише се
оличава у самоме Пајсију. Мудрост се огледала с једне стране у стремљењу ка самоме
Богу, али и са друге стране у јасном жигосању и разобличавању ђаволског наука и
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владавине ђаволског наука. Али и у самој борби са ђаволским науком. Конкретној борби.
У својој Новој српској историји професор Душан Батаковић записује:
''Срби су се први пут вратили на светску историјску позорницу у 'Другом рату'
вођеном између Аустрије и Турске (1593 – 1606).''278
''Премда је сам устанак био угушен, одреди српских хајдука, на чијем челу су се
налазили Дели Марко, Старина Новак, Ђорђе Рац Сланкаменац и многи други и даље су
проваљивали дубоко у турске територије, палећи све до Софије и Једрена.''279
Борба насупрот владавини ђаволског наука имала је двоструки карактер. С једне
стране: одмазда од стране ђаволског наука, с друге стране борба на све или ништа убедила
је турску власт да попусти и направи уступке. Ту наступа дипломатска мисија Пајсијева.
Иако истребљење од стране управе ђаволског наука се системски наставља, чине се и неке
олакшице које покрећу обновитељски дух првенствено Пајсија, па и свих осталих
чинилаца. Можемо само рећи да је, неким случајем, то било слободно и мирнодобско
време које су имали други народи, прeпородилачки замах Пајсијев би био свакако
пребогат и ван сваке сумње.
Уз сву владавину ђаволског наука можемо, без зазора рећи, била су то пајсијевска
времена. Иако тада руководећи ђаволски наук све обузима, Пајсије, ипак, увиђа Божју
благовољу.
На страни 82 Сабраних списа у Житију Светог Симона (Стефана Првовенчаног)
најпрецизније се одражава ђаволски наук: неког бега научи ђаво. Али и: ако и беху
пустошења и паљевине, но Божјом благонаклоношћу и до данас се сабирају иноци.
Закључујемо да пустошење ђаволског наука не може зауставити силину и снагу
Богоблаговоље. Иако је нацрт ђаволског наука планирао да истреби сваког припадника
српског народа, али кроз сву ту ђаволску науку пролази свеснага Божје благости, а ту је
спаситељска изабраност српског, па и сваког другог народа.
У последњем пасусу, који смо већ наводили, Житија Цара Уроша, патријарх
Пајсије каже: колико ми Господ разум даде, и: Сам Господ зна, и поново: Сам Господ зна
да само од усрђа и љубави ово написах.
Прво потврђује дух Богоразумља који смо указали да води порекло од српске
средњовековне духовности као на пример онај већ поменути навод Данила Пећког у
појму: ''богоразумним речима''. У овим наводима двоструко потврђујемо ту философију
Богоразумља коју можемо још и назвати трзвеноумљем. Богоразумље, Богомудрост,
Богознање. Сверазумље, свемудрост, свезнање. Дух Божје мудрости стичимо, у Божјој
мудрости почивајмо, кроз Божју мудрост се спасавајмо. Такав истински пастир, можемо
рећи и Богопастир, био је патријарх Пајсије.
А: Сам Господ Зна, само још јаче наглашавамо и сенчимо оно што провејава кроз
читав знанослов Пајсијевог дела. Сам Господ Зна, то је траг и печат Божјег свезнања на
нама и у нама. Истину до краја и у потпуности може знати само Истина. А Господ је та
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Истина за патријарха Пајсија и знање Господње јесте једина мера свеукупног знања. То је
Пајсијева тачност у Богу. До краја све једино: Сам Господ Зна. А не неки људски арбитар.
Смртни и пролазни. И то је за патријарха Пајсија, алфа и омега сваког познања. Зато
Пајсије каже да оно што од Господа прима и другима предаје. А шта за аутентичног
хришћанина и Православца, осим Господа, може бити свемеродавно? Наравно, ништа!
Зато је једино знање – знање Господње, остало jе незнање. Или Богозналац или незналица.
Тиме видимо да је патријарх Пајсије сав у Божјем знању, и сав у томе да само од Божјег
знања зависи читаво његово дело, што списатељско, што градитељско. И у Божјем знању
једина је потврда његовог целокупног стваралштва. И то је једино одлучујуће у његовом
животу и његовом свежићу. Шта ће Бог рећи за моје дело? То је питање које поставља
патријарх Пајсије. Не шта ће људи рећи, већ Бог! Божји је суд! Грешни човек пред
безгрешним Богочовеком. Зато њега није погађао временски суд, колико суд Вечности.
''Господа ради'', говори Пајсије остављјући духовним потомцима да га исправљају, а не
куну. И прво исправљање јесте превођење Пајсијевог дела са црквенословенског и
српскословенског на новосрпски, вуковски језик. Исправљање, а не рушење.
Управа ђаволског наука побеђена знањем Господњим, Богоблагознањем. Знањем и
о будућем ослобођењу, слободе у Господу. Ђаволски наук ништења, истребљења.
Ђаволски наук пустошења, демонски ометач сазнања и спознаје смењује се нововековном
новојављеношћу слободе отелотворене у Устанку. И све опет до неких нових историјских
страховлада ђаволских наука и до неких нових ослобођења Господњих.
Нема новотваризма без Богонадахнутог стваралаштва које доносе генијални и
умотворни Богопојединци. Јер они су прави наследници најистинитијег Богопојединца =
Богочовека Христа.
Сваки новотворачки чин јесте приближавање Новој Твари у Будућој Вечности.
Зато сваки стваралачки акт јесте изображавање те Нове Твари.
И Патријарх казује:
''Данас весна благоуха/ јављањем моштију твојих/ и нова твар ликује/ радујући се,/
гледајући данас чудо преславно,/ зборови појући дивљаху се/ весеље неизрециво
показујући,/ Урошу свечасни и премили: Сили твојој слава, човекољупче.''280
Софиографски = Мудрописни значај патријарха Пајсија лежи у проницању у Божје
мудрости. Софијанизам јесте духовни покретач Пајсијев. Свемудрост јесте свеумудрење
човека. Свемудрост јесте знање сваке мудрости, па и изопачене мудрости коју зовемо
лукавост тј. свелукавост ђаволског наука. Јер Свемудрост јесте Софија = Премудрост
Божја = Христос Богочовек. Умудрен Богомудрошћу Пајсије оставља зоставштину
мудрости живота, животописа и за будуће нараштаје, а сам наслеђујући Богомудрост
светосавља из давнина, мудри књижевник са ризницом старог и новог, учитељ који нас је
мудронауком научио како да препознамо и како да уклонимо смернице ђаволског научења
и како се отворити ка мудрости Богосазнања које је ризница сваког знања. И оног знања о
незнању: убиственој творевини страховладе и управе ђаволског наука.
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Богосазнање јесте Свезнање. Иако се може осетити само делић тог Свезнања –
Богосазнања, али и делић од камена је камен, тако је и делић Свезнања, ипак, неко
свезнање. То је значајна поука патријарха Пајсија.
Нашавши се у ништитељском и истребљивачком времену управе ђаволског наука
заједно са остатком остатка свог народа постао је пример и својим личним животом и
својим писаним делом како се надилази тај исти ђаволски наук и како се стреми ка
богонаучености Господњој.
Ђаволски наук, превазишавши мудрошћу Господњом, Богонаучењем и знањем
Божјим, Пајсије, моли Бога да нас умудри, ознани и поучи.
Приближавајући се заокруживању излагања о делу патријарха Пајсија, можемо
рећи да је патријарх Пајсије најзначајнија књижевно – философско – теолошко – научна
фигура XVI/XVII века у српској култури и духовности. Покушај да укажемо на његов
философски, мудрописачки значај имао је за циљ изображавање његових духовних
погледа које је ставио на папир и претворио у једно духовно – мудрописачко и
списатељско дело.
Појмовни склоп који смо покушали да осликамо показује да пред нама не стоји тек
само нека узгредно списатељска особа која пише ради писања, него личност високих
божанских сазерцања која је та стечена сазнања успела да искаже и претвори у писани
облик.
Патијарх Пајсије је, такође, и сведок времена и догађаја, а у неким ситуацијама и
састворитељ историјских прилика.
Можемо рећи да је он творац одређене софиоцентрике, сагледавајући и сам живот
кроз пресек свемудрости.
Софиоцентрика јесте један философски и софиографски правац, а идеја водиља
свих оних који се труде и стреме да достигну Божју Мудрост, а та Мудрост и Премудрост
јесте сами Господ Исус Христос. Једина Мудрост која нам може помоћи да пребродимо
муке и издржимо најтеже, али која нас може поучити и најузвишенијем Блаженству: Себи!
Будући и сам књигољупцем био је ризничар и чувар свих записа духовног
стваралаштва. Увиђајући значај писане речи као да се водио максимом да је перо моћније
од мача. Био је пастир у сваком смислу окупљајући око себе и Цркве све људе: народ,
писце, сликаре, духовнике, занатлије,... Сакупљао је све који су могли да учине нешто за
свенародну корист, осватљавајући образ и утирући пут потомака.
Софиоцентрика Пајсијева састојала се у проучавању и поучавању Божје Мудрости,
теоријски и практично. Божја Свемудрост учи нас и неком најситнијем животно –
практичном поступку, али и највишим духовним узлетима. Томе у прилог сведоче и његов
стоседмогодишњи живот, али и његов духомудри рад.
Софиоцентризам Пајсијев јесте обједињујуће Богоразумље, Богосазнање,
Богонаука, Богопросвећивање, Богословље и многоструки број других духовних облика.
Софиоцентризам је и легитимација Пајсијевог читавог дела. Софиоцентрика јесте једна

методика Софиоцентризма, струјање Богомудрости кроз појединачну личност, у овом
случају кроз патријарха Пајсија осењеног Божјом Свемудрошћу.
И као да се његово дело духовно предањски пренело као порука у менталитет и
историјско памћење једног народа. Носећи са собом Свенауку Божјег Слова кроз векове
до Последњег Дана.
Немогуће је дати неки свезакључак о патријарху Пајсију свемудром учитељу
православног света, Христофилософу и Богокњижевнику. И својим личним примером и
својим залагањем и својим стваралачким поступком оставио је траг у српском духовном
простору, траг који стално губимо и на крају стално налазимо. Наука, мудрост, вера и
уметност сједињене у мудром учитељу патријарху Пајсију.
У коначним закључцима које износимо о патријарху Пајсију осврћемо се и увиђамо
колико год смо забележили о њему схватамо је недовољно, увек остаје неки неисказани
део, нека апофатичка страна. Јер сви Богонапори које је Пајсеј чинио доводили су једино и
искључиво до Божанске Тишине, до Божанског Тиховања, Тишине Слова Божјег, те
громогласне Тихости Божанства, а то је та неисказана страна патријарха Пајсија
И да се не понављамо исувише. Патријарх Пајсије, рођен 1542. године, предаствио
се у Господу између 1647. и 1649. године. Био је најзначајнија књижевно – философска и
богословско – научна фигура српске духовности и културе XVI/XVII века, зачетник
софиоцентрике као једног особеног и посебног философског и мудрописачког правца и
метода, сматрајући једино за извориште знања, учења, просвете и мудрости, Господа.
Трудећи се свом својом снагом и силином да свој народ, а кроз свој народ и све остале
народе, приведе к Њему = Свемудрости свемудрих.

Гроф Ђорђе Бранковић
Временопис превечнога Бога

Гроф Ђорђе Бранковић (1645 – 1711). Свакако је наш најобимнији писац у
периоду од XV до XVIII века, а један од најобимнијих писаца међу Србима уопште.
Написао је две Хронике: Хроника Словена Илирика, Горња Мезије и Доње Мезије (44
стране) и Хронике Слевеносрпске (2681 стране).
Гроф Ђорђе Бранковић био је и политички ангажован на ослобођењу српског
народа. Од Беча је добио титулу грофа. Хтео је да ослободи северни део уже Србије
(Шумадију) и јужни део Војводине од Турака, и да себе прогласи деспотом. Могао је, по
свему судећи, да сакупи добар број војника, српских добровољаца, али је Беч то проценио
као опасност и бацио га је у заточеништво. О грофу Ђорђу Бранковићу најдетаљније је
писао академик Јован Радонић у својој књизи Гроф Ђорђе Бранковић и његово време.
Своје волуминозно дело Хронике Слевеносрпске гроф Ђође Бранковић је написао у
заточеништву, у коме је и скончао свој живот.
У овом запису ми ћемо усмерити истраживање према стваралачкој страни грофа
Ђорђа Бранковића. Прецизније речено према његовој: књижевно – философско –
богословско – научном страни.
Самим тим ћемо почети расуђивање о делу грофа Ђорђа Бранковића са једним
његовим, да тако кажемо, личним Вјерују у коме је сажет и згуснут читав Бранковићев
духовно – мудрописачки поглед:
''А јеретици, по својој напрасној ревности, како су подстрекивани на расипање
Источне цркве и Западне цркве и растурајући [их], гушењем и животе достојних лица,
како црквених, тако и световних, то јест мирских (о чему би, да су у животу на овом свету,
маџарски препози из Леса Михај Кашони и Лазар Стефан умели опширније посведочити),
али необухватни савет Божанства није допустио ни у овом свету да тај подстрекнути
јеретички урлик против православља остане колико – толико необуздан, него по
уобичајеном му милосрђу, као у ранија времена, кад год су јеретици прионули рушењу
нашег православља, свакога пута им је са неба задавана брига – или да брину о животу
својих поглавара, или о паду власти своје државе, као она божанска појава коју и дан –
данас видимо: да се некима угасио живот, по речи псалмиста (Псалам 101), пре но што су
стигли до половине дана свог живота: неки док су још у животу, пошто су им се згрчиле
руке и ноге, склупчали су се, и тако их други носе на рукама: други на други начин падају
у невољу својим немирним покретом. Дакле ми, православни хришћани, не уздајем се ни у
снагу руку, ни у врлину мноштава или у дубину филозофских наука, као други, него ми

препуштамо нашу Источну цркву заједно са // самима собом под окриље великога
превечнога Бога.''281
Овај Бранковићев запис крајње је слојевит и производи многоструке закључке.
Једна давна мудрост каже да је заобилажење философије највеће философија. Зато је и
гроф Ђорђе Бранковић стремио једној узвишенијој, божанској философији. Црте те и
такве философије он исказује на страницама Кратких Хроника.
''6375. Кирил филозоф са братом својим Методијем, пошто су начинили Словенима
38 слова, извели су и свете књиге са јелинског на словенски језик. И тако [су ишли]
проповедајући веру Христову у Моравији, и у целој Словенији дуж Дунава, у којој су се
Словени и утемељили. Тада са језиком илирских Словена живљаху и Пољаци, Вандали,
Бугари, Срби, Далматинци, Хрвати, Бошњаци, Чеси, Руси, Литванци, Москови и други
народи који беху становници око њих. Тако пише и космограф Минстер и Историјама
Пољске.''282
Описујући Свету Браћу Ћирила и Методија, наше словенске просветитеље, гроф
Ђорђе Бранковић указује на надимак светога Ћирила: ''Кирил филозоф''. Тиме нам он даје
смернице његовог, па и уопште, православног схватања философије (мудрољубља и
мудрољубави). Пружајући једно своје лично изображавање и слово – осликавање Символа
Вере, Бранковић нам до краја открива своје виђење философије.
''Један Бог. Отац. Слову живом, Премудрости ипостасно суштој, и образу својему,
савршен савршеном родитељ, Отац. Сину јединородну.
Један Господ. сам од самога, образ Оцу. слово дејствујуће, свети од светога, Син.
истинити истинитога Оца. и невидљиви од невидљивога, вечни од вечнога, бесмртни од
бесмртнога.
Један Дух свети, од Бога. ипостас имајући, и – који је Бог. над свим и у свему
познат бива.''283
У овом одељку на један непосредан начин се открива Бранковићево виђење
Мудрости, његов својеврстан Софиограф (Мудропис). Једино право и истинско
стремљење ка Софији јесте откривање Христа Богочовека као Премудрости Очеве, тако да
''окриље великога превечнога Бога'' подразумева окриље Премудрости Очеве, Софије
Очеве. То је изворно схватање философије. Зато је Ћирил Философ праобразац поимања
философије у српској (светосавској) духовности. Зато је византијски цар Лав VI Философ
(ученик патријарха Фотија који је отпослао Ћирила (Философа) и Методија као
просветитеље Словенима) преведен на српски као Лав VI Мудри. Тако да у српској
духовности, за разлику од хеленске, ставља се знак једнакости између Философије и
Мудрости. А Премудрост Очева, Богомудрост = Христос јесте циљ и врхунац такве
философије. Богомудрост великог и превечнога Бога под чије се окриље православни
стављају.
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Изложићемо још неке исказе грофа Ђорђа Бранковића, да бисмо надопунили
његова виђења Мудрости које смо већ претходно навели.
''... у источник да исказан буде, и да утврђена у паметноумна мудрованија своја,
праведно разумевана самотрења, о Сину божјем.''284
''Арије будући александријски презвитер у изабрање именованог Александра, на
епискоство александријско, који би муж јако подобнога времена тако и премудрога учења,
и богобојазности изванредним извествовањем предуподобљен, овог богобојазног и
преблагоугодног Александра епископа, видевши Арије пре себе изабраним на
епископство предпостављен би, од гордости лукавства свога одмаштаног казаног, против
законоученог веровања, новоизложену догму изрече...''285; ''И тако за и премудрим и
предобрим начелствујућим, паметноумна самотрења измењеним бивају,...''286
Ова надопуњења по питању Мудрости грофа Ђорђа Бранковића само потврђују ону
једнакост између појмова Мудрости и Философије. Заправо, у српско – светосавском
духовном осликавању Мудрост и Философија су Исто.
Успутно, из ових навода, добили смо још један појмовни допринос православној
теорији теоноизма. Појам ''паметноумно'' јесте један од Бранковићевих начина да изрази
своју личну философију богоразумља.
Када говори о Источној и Западној Цркви, у првом наводу који смо навели, гроф
Ђорђе Бранковић посеже за оним првобитним православним јединством Цркве у првој
хиљдугодишњици Цркве. И о томе он говори у својој говори у својој великој Хроници.
''... такође у сабору свом Првом васељенском, међу њеним правилима и свима
изложени устав утврђен би речено, да александријски епископ буде санабдитељни судија,
источног васељенства цркава, римски, пак, епископ западног васељенства цркава...''287
''Међу, пак, многима њиховим правилима озаконише и сви на тај Први васељенски
сабор, да епископ александријски судија васељенски буде у црквама источним, Старога,
пак, Рима епископ, да буде судија васељенски у црквама западним ...''288
Овим речима, иако можда историјска прецизност није потпуна, гроф Ђорђе
Бранковић је хтео да нагласи то Православно јединство источно – западне Цркве, које је
Великом Поделом 1054. године остало само у крилу Источне Цркве.
У следећем упоредном расуђивању које ћемо применити гроф Ђође Бранковић у
првом наводу из овог записа говори о јеретичким нападима усмереним у правцу
Православља, а како то изгледа сам Ђорђе Бранковић о томе даје нацрт у својим
Хроникама.
''Тога ради врховни Петар апостол окупи са другим апостолима, и по њима тада им
последујућим учитељима, по горе реченом говору Господњем, Како пак мене посла Отац
и ја шаљем вас, и у њима пак звани бише у том и ходише, следећи црквенодуховном лику,
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тако ходећи уподобљујући се, Константин Велики, некада тиране истребивши, мир
световима састави, тишину законопредану судове закона часно постави: супротно насиљу
тиранском према хришћанима приправи према црквама забрани, и чувара даде им да се
устроји, цркве јеретичке, речене маркионске, манихејске, и самосатијске одузе: Тишину
сву како царству тако и црквама помути ђаво, који још од почетка мржњом божјег и
лукавим дејством својим јарост божју и гнев устремио јесте, и прародитељима нашим
лажју погибао сатворио јесте, коју пак и свагда непрестано твори: И тада се страшно
запаљење у Египту побуди које сав исток испуњењем затече: Устремљено беше ка
александријском презвитеру Арију, да би посејао неправедног учења догмат, лукавим
умовањем извештавајући, супротно божаственој ипостаси Христа спаситеља нашег,
пишући Арије у јарости гнева устремљен би, тога ради епископским чином не би
начињен, и тако поче противити се епископу Александру: Повуче пак Арија у свом
самишљању неколико епископа себи састави, и јавно разлучење у црквени устав начини
се, Константин Велики посла повеље у све државе, заповедајући тако да сви епископи
окупе и сабрати се имају у Византијску државу у град именован Никеја, да ту сабор свем
веровању исповедање, и доказ исповедањем услишен буде: И утолико могућа свађа и
расправа нејединосагласна има се истребити: окупљањем сабра се триста осамнаест
епископа међу пак свима многи мученици са неким чесним телесни удови одсечени беху,
још од насилних мучитеља Максимина и Ликинија: Ту и мирског лика многи обретоше се,
мужеви учени мудрошћу савршени и богобојазни: Сав сабор сакупљен сачињен би у лето
од Рођења Христова 328, а од Постања 6836 царства пак Константинова. Прво самотрење
говорио је Евстатије антиохијски епископ, по многом пак борењу записано би Никејско
Исповедање вере православне назван Символон или Вјерују у једнога Бога.''289
Исто тако описујући немањићко доба гроф Ђорђе Бранковић указује на јеретичко
учење Варлаама и Акинидина, правећи паралелу са Аријем.
''Тако да Пети Стефан начини храбрим благодарењем ка Богу настојећи живот
сузним страдањем препроводити, приљежно у молитвама пребивајући, и коленопреклониа
многа често твораше, братија пак сабрањем и црквена правила садејствујући Стефану
толико по сили бивајући неприступно божаственим службама пристојањем последоваше,
бодроставној пак таштности у страстотрпљењу своме дивљаше се братија, и тога ради
заиста од свих милостиво љубљен биваше, и сваку приљежност према њему показиваху, и
о душекорисном богословљу у беседу често сабираху се ка њему братија извољењем свога
игумана им, такође и тако близу обраћајући се како духовном тако и мирском лику ка
њему приходећи сливаше се и видевши његово велико усрђе ка православној вери источне
цркве дивљаху се реченом, утолико које и јединочелствујућем цару извешетено би, и
свехвално пребивање Стефаново некада дочу цар, доставерну љубав прихвати, његову, и у
царски двор к себи чешћи број пута заповеди и о многокорисним потребама беседе
сакупи, такође пак о благоустројитељној тишини владајући се у божаственој цркви од
јеретичког напрасносвирепог наступања: у време оно различитим јересима узмућиваше
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враг цркву свету, веселивши се ђаволском том навођењу у неког Варлаама Латињанина
њега пак непријатељством начелника акинидинске извесне јереси сатвори, њега пак: ради
многометеженим недугом испуни се црква, многи ка Варлааму једногласни биваху, такође
пак укупно изгибоше и ученици његови безместним и поквареним бесеђењем умножени,
који за божаству једино суштаство по умовредноме Аријевом самотрењу извргаше
многохулним помућењима, и на Таворској гори истинито Преображење Господа и Спаса
Христа нашег пред светим његовим апостолима и ученицима показавши вечну славу
божаства својега, тада Мојсију и – Илији неизречену силнију власт своју представи, увери
их како Бог свих нас ради учовечи се живима и мртвима овладавајући, Варлаам пак
ученик Григорија Акинидина монаха са којим сагласи своја хулноглагољања
извештаваше, да јасносијатељна светлост, она неима бити вечна и нетварна, већ временом
сатворена твар, о њима сведочи у књизи византијских наречених, константинопољских
вештих грчих списатеља, дело – 1, глава 35, поглавље 17.''290
Из ова два навода видимо да гроф Ђорђе Бранковић прати нит светоотачког
мислислаштва: Јеретици су људи ђаволом понесени, јереси су изуми ђавола које ђаво
усађује у ум будућих јеретика.
Бранковићево лично Вјерују које смо навели на почетку, а помоћу које смо
сагледали, уоште, једно светоназорно виђење самога грофа Ђорђа Бранковића, јесте једна
врста нацрта за читаво Бранквићево дело и јесте једна врста нацрта, уопште, философског
погледа Ђорђа Бранковића.
У свом Временопису (Хроникама) Бранковић се посвећује детаљној анализи и
дијагнози мрачних страна историје и њихове силе. Покушаћемо да представимо неке од
тих расуђивања у овом поглављу.
Када пише о времену Немањића Бранковић каже:
''Горепоменутог Другог Уроша краља, синови рођених беше два. (1) Драгутин, (2)
Милутин; Многоме пак несложноме и безместном делу оно што се десило будућем краљу
свега Другом Урошу, са сином својим Драгутином, завишћу од првога човека Адама заче
се чак и до сада свадневнога беса свагда и посвуда завиствујућега, од њих у свом месту
њему просторном ословљењем известити изложити имам, како за тог пак ђаволскога
насртаја ради овога благочестивог краља Другог Уроша, ако и осим свог хтења у Захумску
земљу у град Драч отиде, и тамо крај живота свога ускоро прими, и принесено би тело
његово у од њега сатвореном манастиру, у храм свете Тројице, у место речено
Сопокајаније: Благочестива пак супруга Јелена, такође у свом од ње сатвореном
манастиру реченом Градац, дух свој свештедром Богу предавши подобном достојанству
погребена би.''291
''Драгутин син Другога Уроша краља, негодова благодетном ревношћу последова
другима свог рода савршену тишину очекивану свога чина достојанство у своје
благоугодно време, како Сведржитељ Бог. коме своје наслеђе временом својим
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благоочекиваним, угађајућим, божествену своју благодат сведавати привикао јесте:
Међутим не вама дакле овог вишеименитог Драгутина који прво себе уподоби Каину ли
убијенога Авеља брата свога злоумно сматрајући недовољно њему време свога
достојанства, удељено њему од Бога на и виђено достојанство брата свога ђаволским
навођењем уграбити себи хтеде, Постање, глава 4, стих: 4.''292
''Ђаволу пак свег блага завиствујућег и ову тишину из завистија претрпети
невазмогаше, Константина од друге матере брата Стефановог, противно, устремљује на
Стефана новога краља, међутим не ђаволско бесновано завиствованије, на божаствено
благопроизвољено самотрење које Стефану са вишег припрељено испуни се; ...''293
У судбину цара Уроша једно овако ''ђаволско навођење'' као да се, по грофу Ђорђу
Бранковићу, својим упливом умешало, а самим тим оно се умешало и у судбину Срба и
тиме, нажалост, трагично одредило даљи ток српске историје.
''Ови бише првоначелни стројитељи Стефана цара српскога, у државних
кнежевства области Европејске, који као што у његово царско време другим путем, ни
војник ни војнички вођа бољим узвиснућем не би били, Стефан већ цар од младости
додељењем славе своје одржан биваше, његова пак мудрост високог самотрења и
благоусрдно срдачно путовање у многа настојања благонарочита и прехвална дела са
поспешењем успевана виђена биваху, међутим ђаволском завишћу увек благополазном
делу и човеку преблагоугодном завидећи, Стефану цару у Ромеји пребивајућем страшном
болешћу узјављен би, од ње пак никаквим лекарством избављен бити не могаше, њега пак
од света овога ка бољем животу вечно пресељење сатвори, тело његово са
великопохвалном чашћу однесено, би од њега сатворен манастир у храму Архистратига
Михаила нареченом, тамо свечасно погребен би, у животу своме царствова као краљ и
цар, од других својих противника непобедивом влашћу царствоваше: са царицом Јеленом
кћерком Јована Кантакузина цара грчког, са својом пак супругом имаше једнога сина,
нареченога Петога Уроша краља српскога, овај оцу своме би наследник, и на царство
српско постављен би у лето Господње, 1357, од Постања 6865.''294
Сви ови наводи које смо овим путем осликали сведоче једну чињеницу, а то је да се
гроф Ђорђе Бранковић баш детаљно посветио проучавању и истраживању тог ђаволског
насртаја кроз историју. Та и таква ђаволска насртања по стазама историје, простора и
времена оставила су трага и кроз јеретичка учења, и кроз страсти, али и кроз болести, па и
судбине народа.
Ове ђаволске насртаје прегледаћемо у још неким деловима Бранковићеве Хронике
која нам помажу да схватимо и то како смо и ми, Словени, прешли са паганства на
хришћанство. А видећемо још неке скривене људске страсти у следећим расуђивањима.
''Селимир пак поменути санаследник у Илирској области Будимиру по
свепримњеном светом крштењу посредством богословског учења епископа Методија и
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Кирила словенски народ просвећењем у крштење приведе, овом реченом Будимиру у
светом крштењу назван би Светополк, о њему пак у предбивајућим списима пространије
рећи имам, овде пак о васељенским тако и о словенским идолослужитељским боговима, и
мрског им помињања спис саставих, и како словенски народи последњим дешавањима
свише призваним просијавањем, православни хришћански закон на себе примили јесу,
умало пак и потом за не и сво земаљско окружење бивајући, већ за још ближим неким
малим особинама, не и од зачећа рода човечанскога, по превеликог оног свој земљи
бивајућег потопа, лукавствима бесовских демона прелашћивање привазношено бивајући,
првога јединога истинитога Бога верујући закон, у безбожно многим и лукавим боговима
идолослужење, и у баснословно неправедно поклоњење примењено; мртви људи у првом
реду достојанства и добра им дела тачно виђења бише; Та пак безбожних демона лажљива
та чудотворна и неподобним указивањима виђења, у човечанским очима и у
паметоразумљу, њима себе поимањем примили јесу; Потом пак Сунце, Луна или наречени
Месец, и превеликом сваке им дивне природе бивајућим – тварима, божја створења
бивајући чашћу поштована; Потом према немим животињама, зверима и
пренемилосрдним дивље свирепим, и змијама, црним и белим луком: и у скончању ни
једног здравог исхођења не приобревши безумље издебљним извајањем, приумишљеним
налуковима, зографским списатељним изображењем човечанске уметности преуподобним
створењима божаствену част разделивши.''295
''Међутим пак за тај мрак омрачене земље, престрашне и прегрозне бивајуће, Исуса
Христа. Бога. и човека бивајућа благодат, по многим вековима као пак светлост
пресијатељна са небеса просијавши разагна, и санизпустивши ка знаменитим људима,
свима, осим оних који здравог и целокупног живота нису имали, духовнонадахнутим
чудесима божаственог учења силу дејствујућу, недовољним бивајуће, којим род
човечански, демонским лажима прелешћењем потлачен би, од грешног заблуђивања у
правду, од лукавства у неподвргнутост, од злодејства у светобивану чистоту, у скончање
од пак лажних прелесних, идолослужбених богова безбројно мноштво, и од прескеверних
закона верујућим, у једног истинитога Бога. познање,...''296
''Умало који на свег века века његовог још од почетка стварања човека, и по
великом оном све васељенске земље потопу, лажју ђаволског прелашћења, и истинитога и
јединога Бога закон, многим безбожним идоложртвеним боговима и лажним
чародејствујућим кумирима, хтеде преварити сатана; у прво сатвори како да мртви људи
уместо благополазног достојанства и у благодат примљени буду: Потом безбожни демони,
лажним чудодејствијем и на светлим лажнообличјем дивљење указујући у очи и у памет
човекову себе угађањем поимајући: Опет потом Сунце, Месец, и сва приведена
благоподобија од Бога сатвореној твари част учини: Опет пак, и немим животињама,
зверима, дивљим скотовима, и змијама, и црним луком, и белим луком: Коначно пак
ниједну заблудну безумну лудост нестворено не остави, извајање идолско учини,
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лажноумље изобразивши, зографским списањем човечанске уметности знак образнога
подобија доказује, божаствену част и славу себи угости.
Међутим пак те омрачења тамности, идоле горке грозности, мимо трепетних и
преисподњих страсти Исуса Христа Бога и човека милостива благодат, по многим
вековима као пак пресветла светлост са небеса исијавши, одагнала јесте, и низпослала јест
на неке људе, који свакога савршенства и достојанства у животу своме лишена пребиваху,
сили божаственог надахнутог учења и чудодејства недовољно обретаху се, Роду према
човечанском бивајући демонском лажју потлаченоме, од неправде у правду, од порока у
непорочност, од лукавства у светитељство, и опет од безбројних богомрских
лажнопреварних богова, и многохулног веровања, у јединога истинитога Бога познање, и
у праву, и свету православну веру приведени имају бити.''297; ''Овако за дело савршено
бивајући, грчкога закона на веру, од тога времена Руси снажно и непоколебљиво држе:
Ако пак и Олга или Јелена, овога Владимира баба у први нечим, по смрти мужа њенога
Игора, у Константинопољски град путоваше, Јовану Цимисхију царствујућем хришћана
учињена би, Мартин Кромер пољски летописац, у својој Историји тако записује, са њим и
ми него ли други списатељи већма последујемо руско летописање које тако свеизказује,
како Владимир, још у демонском поганству бивајући, своје посланике у различите стране
одпосла, ради увођења законог веровања, и више пак узљубише хришћански закон у
Константинопољском граду, од Грка веру сачувати часпре, о њима пак у својим
летописанијама шире говорећи разумети могу.''298
У овим приказима којима се описује прасловенска судбина, али и судбина читавог
човечанста до Божанкског Доласка Христовог видимо да влада мрак демонског поганства
и да је тим облаком мрака прекривена читава творевина. Стање човечанства у то доба
јесте стање демонско. Ови наводи су битни, јер сведоче да је доласком Богочовека Христа
међу људе и на свет донесено потпуно и истинско Богопознање, што је овим одељцима
гроф Ђорђе Бранковић хтео и да нагласи.
Да се ђаволски дух меша и у формирање одређених народа кроз неку врсту и на
начин магијског ритуала о томе сведочи прва књига Хроника: ''Како за Готе од
Скадинавског острва који у Ексинопонтијском мору бивајући, пресељењем одпутовање
сатворивши и до Скитске области приспевајући, Филимер краљ им бише; Неке
чароделатељне жене од хунског свог непријатељства, у таборима својим обревши се, које
ових жена погубно дејство би, исти краљ видевши, заповешћу својом у лудости њиховој
изгнању их преда, да војујући, једним отровима не оскрнаве, или снагу им да не разруше,
и тако они изгнаним беху у неко време по шумним горама скитајући се, како демонима је
наречено: са лукавим ђаволским духовима сапочетно мешање сатвориле јесу: Од њих пак
рођен би пренемилосрдно напрасан народ, који је нечовечанског језика, на како би неким
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чароделатељним говорењем саживели и свом својем народу угарском изворнопочетно
похођење отуда би одржано.''299
Да се у овом наводу не ради о народу угарском и хунском говоре претходни редови
у овој књизи Хроника. Ти редови говоре да Хуни и Угари имају порекло још од краља
Нимрода, чувеног градитеља Куле Вавилонске.300
Остаје нам још да у кратким Хроникама изложено и приказано ђаволско навођење
проанализирамо.
''6197. У дане цара Костандина сина Ираклијевог, бејаше неки врло богат човек у
Цариграду, па разболевши се, поделио је сиромасима 30 литри злата и зато му је Бог дао
здравље. После тога буде рањен од завишћу ђаволовом и зажали се за златом које беше
поделио сиромасима. А неки његов пријатељ, богат врло укори га за то, а он се разгњеви
на њега. Тај његов пријатељ је рекао: 'Не растужуј се, пријатељу, због тога; ја ћу ти
вратити твоје злато, само да идемо у цркву, па да кажеш испред Христове иконе овако: 'Ја
своје узимам, а милостиња коју сам поделио да буде овога, а не моја.' Чувши то, он се
обрадовао, а отишли су обојица у цркву, и узео је злато од свог пријатеља пред Христовом
иконом и рекао је како му је оставио пријатељ да рекне. А када хоћаше да // изађе са
златом из цркве, паде и умре, и сви су се уплашили веома јако. И остали мољаху власника
злата да га узме натраг, а он рече: 'Божије је, не моје, и записано је на небу.' А један од
оних што беху тамо рече: 'Гледајте, браћо, шта је са страхом и без кајања обећано Богу, да
дамо, да и ми исту казну не претрпимо.' И тако су клерици заповедили да се раздели злато
сиромасима.''301
Овим, бар у овом запису, расуђивање осликавања ''ђаволског насртаја'' кроз једну
историјску приповест у Хроникама Ђорђа Бранковића. Та и таква ђаволска насртања
илити ђаволска шетанија кроз историју у различитим облицима: идолопоклонствима,
јересима, болестима, страстима – властољубивим, магијским обредима, одувек је била
извор неспоразума, ратова и сукоба. И то је нешто на чему су, средњевековни хагиографи
(животописци) и хронографи (временописци) турског ропства инсистирали. Тако, да и
гроф Бранковић, у том смислу, није никакав изузетак. Он је то саопштио на један свој
лично – изворни начин. Ђаволско навођење кроз временопис историјских догађања
наводи људе и догађаје у сукобљавање, па је овим путем гроф Ђорђе Бранковић, на један
полусвестан начин, нам изнео и то да се у историји око неких догађаја, и како су се они
одиграли, често воде сукоби и настају бројне несугласице. Вероватно би гроф Ђорђе
Бранковић и неке данашње наше несугласице и поделе, поводом многих питања,
препознао као одређено ђаволско навођење. Ко зна?
Да је, такође, гроф Ђорђе Бранковић историју, временопис, па и космографију
видео као нацрт Божјег промисла, то је несумњиво. Не само да је он веровао да Историја
јесте нацрт промисла Божјег, него је у то био апсолутно убеђен. Он није Историју видео
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као научну дисциплину којом се проучавају искључиво људски догађаји, као неку
социолошку дисциплину, већ као науку постанка, основе и почетка. Тако да у склопу
Историје јесу и Временик (Хроника) и Космографија (Васионик), а у склопу Хронографа
(Временописа) Историја и Постање.
Отуда временопис превечнога Бога. Време, простор и читаво Постање јесте запис
Вечнога Бога. И то је извор убеђености грофа Ђорђа Бранковића да је читава творевина
један Богопромисаони нацрт, а самим тим и историја и људска догађања.
А да је гроф Ђорђе Бранковић Историју и Времнопис схватао као науке Почетка и
да је Космографију сматрао једном од првих наука сведоче и следећи редови.
''3324 године до Аврама, пошто је Ноје имао четвртога сина, наиме Јоника, рођеног
треће године после потопа, којег 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 познао исконски почетак, такође и пропаст четири царства и како ће
најпре синови Хамови царевати у Асирији и после тога синови Симови у Персији и
Грчкој, и најзад синови Јафетови у Европи.''302
Одмах нам упада у очи склоп: ''и познао исконаки почетак'', и овај склоп јесте
место на коме је гроф Ђорђе Бранковић описао себе и своје дело. Историја, Хроника,
Космографија јесу Науке Почетка, а не друштвених дешавања. Премда и друштвена
дешавања имају свој почетак и он их у својим делима не заобилази. То нам отвара увод у
сагледавање Историје, Времена и Постања као нацрта Божјег промисла. Следећи редови
биће нам увод у правцу тог сагледавања.
''Дакле, пошто су Словени променили светску славу за Реч ваплоћења, то јест вечне
славе, и учитељи Источне цркве видећи да се у том словенском језику садрже многи
родови и земље и знајући из тумачења светога Јована Златоустог и оно Нојево пророштво
(Постање, гл. 9, стих 26) којим је благословио сина свог Јафета рекавши: 'Бог да рашири
Јафета да живи у шаторима Симовим', јер // знађаше Ноје да ће се од Симовог племена
родити Христос Бог, па је зато рекао: 'Благословен да је Господ Бог Симов' (Постање гл.
9, стих 25), а Јафету је рекао да се рашири, јер знађаше Ноје да ће најбољи део народа
изаћи из Јафета; а под станом у шаторима, у који је рекао да се настани Јафет, Ноје
подразумева Закон вере, што је тако и било, да је Јафетов род, то јест Словен, ушао у
Закон и јаче се у њему укрепио него синови Симови; јер прво су синови Симови били
узели Закон од Бога, [али] – по казивању Божанственога Давида – 'савез са Богом не
сачуваше, и не хтедоше ходити по његовом Закону' (Псалм 77, стих 8, 10); тако дакле, и
свети оци, са надахнућем Духа Светога, ревнујући и са подвизањем трудећи се у осталим
делима светих сабора, сматрали су Божанственим и то, да се православне књиге, а особито
оне што су [садржане] у догматима свете Цркве, преведу са јелинског језика на словенски
језик , то јест да по Божјем промислу [буде] саздана књига на говору многих народа. И тај
заведени поредак, да не беше био са надахнућем Пресветога Духа, од толико векова не би
302

Исто. 21

могао остати до сада тако недалеко распрострањен по свету, као што, и дан – данас
видимо да се име великога Бога са широким блаженством слави на словенском језику.''303;
''А деспот Лазар, наваливши на своје непријатеље, Бог милостиви му је дао победу, јер се
устрашише Турци и од смрти свога цара, видевши га како сконча.''304; ''Али онај што
спотиче горде хвалисавце, Бог, није му допустио да изврши своје хвалисање против
деспота, и тако је Јанко био потучен од Турака, због хвалисања његове гордости.''305; ''И
једино вољом Божјом, уз помоћ пољског краља и уз помоћ друге властеле царства, тако да
су их потукли под Бечом, да Турци, оставивши целу имовину, све шаторе и сву опрему
коју беху онамо однели, колико их тамо није пропало, једва су утекли.''306; ''Али им није
било ни од какве користи, јер им је та 1686. година била погибељна као и пређашња, // јер
је благи Бог заиста помогао хришћанима па ће им и од сада надаље помагати.''307;
''Сатворио јеси мене виђењем будућег знати, узносимо његово подобије, гадошћу њему
ружноподобни узраст, и превелико гледамо бивано удивљење, ако пак за преблагоугодни
бива, који провиђењем будуће знати узможе, од будућег знанога провиђења, благоугодно
мудровати узможе;...''308; ''... како пак многи стројитељи божественим расуђивањем,
космогарфију речене земље овога свега света мудрошћу писање,...''309; ''Отуда пак по пре
реченоме пет година, још две године у томе Константиновом граду препроведе пак живот
свој Стефан или више рече нови благоугодни Товије, који други пут божественим мигом
гледању лице преобрете, како пак познати тог пак Товију у својој њему књизи, глава 11
стих 15. Такође пак божестевним попуштењем многоразличитог искушења предан би и
праведни Јов, који не само имена, синова пак и кћери својих лишен би, него и телесно
многотрудно страдње претрпе, и други по толики гад удари њега, на високи степен
узведен би, толико како сва за њему двострука даровања бише, такво познање указује у
својој њему књизи, Јов, глава 42, стих 10.''310
Из ових неколико навода ми видимо да гроф Ђорђе Бранковић заиста читаву
творевину и сваку тварцу понаособ види као Богопромисаони нацрт. Зато је његова наука,
наука Почетка. Јер се непрестно односи и нерестано се враћа на Богопромисаони моменат.
У својој књизи Гроф Ђорђе Бранковић и његово време др Јован Радонић, правећи
поређење, између архимандрита Јована Рајића и грофа Ђорђа Бранковића, на један
посредан начин даје један крајње тачан суд о делу грофу Ђорђа Бранковића.
''Има једна црта којом се Рајић истиче испред Бранковића. Рајић је противно
Бранковићу размишљао о друштвеном уређењу и о разним облицима државе, ...''311; ''Тако
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је Рајић прихватајући уговорну теорију о постанку државе, напустио стајалиште
средњовековних хроничара, који државу схватају као божанску нужност.''312
Тачно је да Бранковић следује средњевековном начину хроникописања. Премда
хронографска епоха почиње са XV веком и добом турске окупације. И тачно је да он види,
не само државу, већ читаву твар као неку врсту божанске нужности. Али шта то
подразумева? Нема никакве нужности која утиче на Бога и приморава га да нешто учини,
него је Божје чињење оно које је као нужност према ономе према чему дела. Самим тим и
према творевини. У том случају је и слоабода воље оно што је одређено Божјом
нужношћу или боље речено: Вољом.
Три се, наиме, концепције појављују у православном свету. Прва: Бог је Слобода и
као слобода Он све чини слободним, сваку твар. Друга: Бог је све створио, само је човеку
дао слободну вољу да одлучи и могућност да буде слободан. И трећа, којој можемо рећи
да условно припада и гроф Ђорђе Бранковић, јесте: На Бога ништа не може да утиче
нужно, него је Његов Утицај који, као нека Божја нужност, испуњава сву творевину. И то
је нацрт Божјег промисла. Све је онако како Бог хоће да буде.
Наравно, овим Радонићевим судом се не исцрпљује слика Богопромисаоног нацрта
грофа Ђорђа Бранковића. Овај суд нам само помаже да се више приближимо тој слици.
Читаву Историју, Време и Космос испуњава Богопромисаони Ток. То је истински
временопис превечнога Бога. Бог се Својим Провиђењем урамљује у ове три константе
које Сам Створио: Време, Космос, Историју тј. Постање.
Овакав Бранковићев став се уграђује и у доксолошку страну његовог дела. Такво
славословље превечнога Бога је нешто у чему Бранковић не оскудева: ''пред свештедрога
и премилостивога Бога''313; ''... како ако славеносрпски народ помоћу свештедрога
Бога.''314; ''... премилостивоме Богу сведајући хвалу...''315; ''... њега пак ради свеблаги
премилостиви и човекољубиви Бог. молитве раба својих не презре, ...''316; ''... како који
прстом божјим указан би, тај хиротонисањем освештан има бити, ...''317
''Ох ако божественим судом коначна смрт коме претпостављена готова стоји, ...''318;
''... тога ради премилостивоме Богу. и једнаким божественим силама, ...''319
Ово је само делић доксолошког (славословног) у делима грофа Ђорђа Бранковића.
Наравно и овим поступком Бранквић нам је показао и доказао да и доксолошко има један
изванредан Богопотврдни потенцијал и да његово читаво дело зрачи одређеним духом
богоиспуњености. Његово дело је заиста Богом испуњено. Јасно сагледавамо да је он и
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Космос, и Време, и Историју видео Богом испуњене. По Бранковићу све је Богом
испуњено.
У овом реду надопунићемо још неким цитатима Бранковићеву мисао о мудрости,
учењу и теоноизму и још неким духовним облицима. Рецимо он користи појам
''паметноумна мудрованиа''320 или појмови као ''древни свети оци''321, ''древни учитељи
цркве''322, ''премудроме предав уређењу''323, ''паметоумно свепримивши самотрењу''324,
''овим древним учитељима познања о хришћанској бивајућој догми''.325
Ови наводи само надопуњују Бранковићево схватање мудрости – ''Премудрости
Очеве'' која има и свој практични део, а о којој говори свети Василије Велики у Беседи на
почетак ''Прича Соломонових'' у тачци 4.326 За грофа Ђорђа Бранковића Философија је
Премудрост Очева – Богомудрост = Христос. Они који поседују и имају ''паметоумно
мудрование'' имају ту Богомудрост која је истовремено и делатна мудрост. Паметоумље је
само једно од појмовних продубљивања философије богоразумља.
Што се тиче древно – светоотачко – учитељског поимања, њиме гроф Ђорђе
Бранковић исцрпљује своје схватање појма догма. За њега то је ''учење Господње''327. Већ
смо наводили на 62 – ој и 191 – ој страни Хроника то схватање грофа Ђорђа Бранковића
да је са Богочовечанским Доласком дошла и Сила Божанског Учења, а то је суштина
Божје Догме.
У том истом древно – светоотачко – учитељском духу писао је Бранковић и о
Светом Сави и тиме је на светосавском примеру продубио нека своја тврђења о догми као
божанственом учењу оваплоћеним самим Богочовеком, а пренетим кроз многе Свете Оце
и Православне Учитеље, један од којих је и сам Свети Сава. Поред многих помињања
Светога Саве, од стране грофа Ђорђа Бранковића, ми ћемо издвојити једно из његових
кратких Хроника.
''И тако Свети Сава, установљујући црквена уређења, заповедио је да се света вера
православна држи и чува тврдо и непоколебиво.''328
У овој једној реченици осликава се та древно – светоотачко – учитељски дух кроз
личност Светога Саве и та реченица донекле разоткрива значење појма Догме као учења
Господњег, као силе божанственог учења. Божаственог учења Богомудрости Богочовека
Христа. Тај дух Свети Сава највише испољава у Беседи о Правој Вери, а Бранковић
потврђује овим цитатом. Тај учитељско – мудрописачки дух добија пуноћу у делу
Бранковићевом баш у овом наводу.
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Осврнућемо се сада на духовне погледе, из различитих углова, на дело грофа
Ђорђа Бранковића. На првом месту су, врло строги, па и сурови, критичари као што су
Иларион Руварац и Јован Радонић. Поред најоштријих могућих судова, ипак су у крајњем
резултату, видели дело грофа Ђорђа Бранковића као један облик историографије. Иако,
његово дело се не може дефинисати и исцрпети појмом историграфија. Руварац признаје
Хронике као један историјски извор.329
Јован Радонић и поред најоштријих критика и најтежих осуда не пориче да то дело
има елементе објективности и општости.330
Признајући вредност научности, бар онако како су они видели науку, Руварац и
Радонић, ипак, престроги и пресурови у оцењивању Бранковићевог дела, а приписујући
себи пиједестал безгрешног суда, направили су одређене промашаје. Али то је већ тема за
посебну студију.
Павле Поповић и Стојан Новаковић су Хронике оценили као књижевно дело, али у
ширем значењу појма књижевности. Хронике као посебан облик књижевности.
Професор Јелка Ређеп и Дамаскин Миок указују на теолошку страну дела грофа
Ђорђа Бранковића.331
На крају ћемо се осврнути на самог приређивача Хроника, професорку Ану
Кречмер која је у Уводу за Хронике четврте књиге дала један кратак нацрт дела грофа
Ђорђа Бранковића и тиме указала на шири контекст научности и облик научности самих
Хроника.
'' 'Хронике' представљају својеврсан мост између старе летописне традиције
православног словенства и историографије Западне Европе. Написана од стране човека
који је спадао у најобразованије људе тадашњег српског друштва и који је истовремено
припадао и оријенту и окциденту, и православно – византијској и западноевропској
култури, Хронике су из више разлога драгоцени споменик.''332
''Хронике су изузетно значајне и као споменик за историју српског писаног и
књижевног језика јер је у њему несумњиво приказана тада важећа норма научног
стила.''333
Можемо надодати на ове редове да је дело Ђорђа Бранковића трансокцидентално и
трансоријентално, јер Православље не припада свету Оријента (Ислама) нити свету
Окцидента (римокатоличко – протестантском), него је један посебан духовни свет. Ана
Кречмер шири поље научности самих Хроника дајући им статус споменика. Хронике тиме
постају чињеница сама по себи, јер су чинодејствоване од стране једног таквог
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временописца какав је гроф Ђорђе Бранковић. Временописац превечнога Бога који у
својој Хроници као у неком раму урамљује речима икону превечнога Бога. Хронике постају
слика и образац Времена као трајања у коме се уписује Вечност и из кога се чита
чињеница Вечности. И то је пуноћа сваке научности. Бог као Истина која као пламен се
шири кроз Хронике и тиме спаљује све неистинито. А ако и остане нешто неистинито то је
последица искључиво милости Истине која то неистинито, по својој некој неумитној
Вољи, није хтела да спали. Временопис ~ Време као место урамљивања Вечности Божје.
Остаје нам само осврт на философски део. Науку, књижевност и богословност
Бранковићевог дела оценили су аутори које смо навели у претходним редовима.
Философија = Мудрост је нешто саморефлексивно у Бранковићевом духовном стварању.
''Премудрост Очева'' јесте кључна саморефлексија Бранковићевих Хроника.
Увиђамо да ово старо српско духовно ставралаштво има то књижевно – философско –
богословско – научно јединство. И док су књижевно – богословско – научно сагледавање
Хроника извршили други, дотле је сам гроф Ђорђе Бранковић извршио самосагледавање
свог дела кроз философију и мудрописачку делатност.
Већ смо напоменули да је Философија једнака појму Мудрост у српском
архетипском сагледавању за разлику од хеленског предања. Она то значење има и у делу
грофа Ђорђа Бранковића. ''Премудрост Очева'' јесте Богомудрост Христос. Архетипска
слика Философа у српском народу јесте слика Кирила Философа брата Методијевог,
једног од словенске браће, Равноапостолног Просветитеља Словена и свакако једног од
Учитеља и Светога Оца Цркве. У својој Беседи о Правој Вери Свети Сава Пророке,
Апостоле, Светитеље назива богомудрим слугама Божјим.334 Када објединимо ову
архетипску слику ''Кирила Философа'' са богомудрим појединцима, какви су и Кирил
Философ и Свети Сава, долазимо до Бранковићевог философског модела по коме је
философ једна богомудра личност, а философија једна богомудра духовна делатност којој
је почетак и крај, алфа и омега, Богомудрост = Христос тј. ''Премудрост Очева''.
У унутарсловесном, философском самосагледавању Хроника Ђорђе Бранковић у
Богомудрости види, пре свега, обједињено знање, просвећеност и учење. На странама 61,
62 и од 190 до 192, видимо да је Долазак Господњи донео божанствено учење и
богопознање као једино и истинско Учење и једино и истинско Знање и како је једина и
истинска просвећеност, просвећеност у Богу дошла путем древно – светоотачко –
учитељског духа. А све происходи из Богомудрости Господње, Христа. То је, изнад свега,
најјезгровитије унутарсловесно, философско – мудрописачко самосагледавање. И за
Бранковића је, по оном архетипском моделу, Философија Мудрост и то Бого – Мудрост
која се оваплотила и са Собом донела пуноћу познања, учења и просвећења. На крају
крајева Бого – Мудрост руководи и Богопрмисаоним нацртом и испуњава све својом
Богослободном нужношћу.
Из овог и оваквог философско – мудрописачког самосагледавaња Хроника
происходи и мисао о Временопису Превечнога Бога. Хронос, на српском Време, нам
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говори да гроф Ђорђе Бранковић није имао претензије да буде историограф или
романописац, већ хронограф – временописац, који у временском току препознаје и
проналази превечност Бога. Временопис је само писани облик кроз који и у коме
Бранковић жели и покушава да саопшти Бога. То јесте пуноћа Времена: улазак Господа у
Њега.
Хроничар ~ хронограф је стваралац и он прави неки нацрт временског тока,
опонаша Бога. Он чинодејствује као Творац, када пише своје временописачко дело. Он
утискује Богомудропис у временопис, препознаје Божју Мудрост у простору и времену. И
то је његова кључна улога. Због тога је, да тако кажемо, Богомдан. Због тога је, да тако
кажемо, Богомпослат у свет. Да сведочи Божју Мудрост у Времену. Да у своме свјеврсном
временопису изложи и речима оцрта Богомудропис. Да временопис, својим самосвојним
ставралаштвом, испуни Богомудрописом. Самим тим он се препушта Божјем одређењу
свога дела. Говори оно што му Божје одређење налаже и ако где у свом делу и погреши то
је само зато што је то Божја Истина допустила. Али није ли и сама људска историја као
нека врста људског трајања пуна погрешних страна, нетачности и лажи чак и на
онтолошком плану?
Када се поново осврнемо на први навод у овом запису, видимо да се све дешава, у
делу грофа Ђорђа Бранковића, по ''савету Божанства'', да су облици историје, простора,
времена, људских живота и њихових токова: ''божанске појаве'' и све је одређено неким
Божјим дешавањем. Заправо, читаво Постање јесте испуњено неким Божјим дешавањем.
Гроф Ђорђе Бранковић у нашој култури и духовности стоји као најузвишенија
волуминозност у стваралаштву. Са изразитим философско – мудрописачким, стваралачко
– продорним самосагледавањем стремећи у своме делу ка ''Премудрости Очевој'' као
јединој и истинској Богомудрости.

Гаврил Стефановић Венцловић
Божји беседник

Гаврил Стефановић Венцловић (1680 – 1749), песник, беседник, свештеник,
богослов, илуминтор, иконописац, преводилац. Ово су само једне од смерница личности
која се налази пред нама. Рођен у Срему похађао је књижевну и иконписачку школу
Кипријана Рачанина. Због тога је назван Рачанином. Узрок том називу јесте рачанска
школа, која је из манастира Рача, у Западној Србији, прешла у Војводину, зато што је
манстир 1688. године спаљен.
У азбуку је увео знакове: ђ, ћ, џ. Направљен је зборник његових радова који носи
наслов једне његове песме Црни биво у срцу. Његово презиме, по оцу Стефану,
Стефановић превео је на српски: Венцловић. Будући да Стефан на српском значи Венац
Венцловић je тим путем хтео да нас подсети на нашу средњевековну прошлост и на нашег
владара Стефана Првовенчаног
Ово расуђивање ћемо почети баш песмом чији је наслов стављен као наслов
читавог Венцловићевог дела:
''ЦРНИ БИВО У СРЦУ
Велики се то ђаво,
као црни биво у срдцу гнезди.
Ево сам то видим
да неки други завичај злочест,
у моме телу војује
супроћ мога умља
И који је тај други
поснажнији закон
од божија закона?
Јест и врло поснажнија
човечија жеља и зла ћуд
којано нити се кога боји
ни мора, ни дуге болести
и зле несреће
ни саме вечне муке.''335
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Када почнемо расуђивање само од ове песме, у њој имамо све: Бог и божји закон,
ђавола и силу његову, човека и његову тамну психологију, и спољашње, од ђавола
изазване, зле околности и крајњу последицу: вечне муке.
У песми Говори двоструку и троструку реч Свети Пророк и Цар Давид за Божији
страх Венцловић узвикује:
''Крепки, Господи, укрепи ме
да те с драге воље милујем, снаго моја!''336
Сада бодро, не тако тужно, није све изгубљено као у првој песми даље пророчки
говори:
''Бојим се с мојим мозгом
јерно слово божије живо и послено је
а пооштрије је више од свакога мача
с обе стране оштра, те пролази човеку
кроз тело му и душу, и пронузује
све чланкове и мозгове''337
И тако нас Венцловић доводи до философије Слова Божјег:
''Христос васкрес живот на дарујет
И лучше јеште дати обештујет,
Христос васкрес и не умрет к тому,
На всегда будет жити в нашем дому
Блага вносит вса в дом наш са собоју,
Ђавол мучит уступити са злобоју.
Тешите се с того же Христос ва веки
Царствовати будет в небе с человеки ...''338
''Јерно све то очекиваше Жидове Христос Бог у оној туги, гладу и муки, не би ли се
они сетили што су зло упословали да се раскају и верују га, молећи му се ослободити
их.''339; ''Те сви широм свероваше да је Христос месија ...''340; ''Али од њих похуљени
Христос, Бог наш којино свуда види где се што чини, изради намољена му за христјане да
не изгину пресвете девице Марије блажене му матере, раскиде им то скројено
поуздање.''341; ''Толико што уједно, под једном, капетанијом војеваху, пак чувени како су
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христјани и говораху с руком крстећи се поменом Христа бога, од поганске си дружине
бише похватани те к ђенералу доведени на испитивање тко су, какве ли су вере и закона
кога су.''342; ''Оно дијете лепо, чисто, ка матор човек проговори и свима онде око њега што
бијаху, то исказа да се не препадају јер проси и моли Богородица Христа Бога да то не
учини што кћаше.''343; ''А и пре тога јадник, многу је хулу, ругу и укор на Христа Бога
нашега и на пречисту Богородицу проучавао у граду Грком.''344; ''А христјаном даваху
мазну руку, јер их неће они сотим канити да се турче ни им што дирати у веру: како си
држе да држе, с миром у своме закону нека обитавају у православној Христа Бога
непорочној вери.''345; ''... непорочној девојци приверујући је божијој овој тајни за
прихватање у себе Бога слова с доказивањем говораше.''346
''Речи, која нас ради плот би,
У плоти мојој буди реч;
Учини и возљубљеним
Слушатељима мојим
Да приме у уши речи моје,
Од тебе, Речи, дате!''347

''Речи божија, пошто ти, речи, плот би,
Сачувај нас од похоте плотске,
Сачувај нас као зеницу ока
Од похоте очију.
Реке, научите се од мене
Како кротак јесам
И смеран срдцем!''348
''Него још, још бар штогод ми проговори
кано по завичају к матери
даруј ми неко слово
који си сам, Бога Оца слово!''349
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У овоме досад наведеном препознајемо византијски сензибилитет, дух Византије
V, VI, VII и VIII века. Венцловић зарања дубоко у прошлост и кроз своје дело
отелотворује то давно време. Велики дух левантизма као огањ тиња у његовом писанију.
Пред собом имамо полихисторичну, многоучистичку личност са много знања у себи
сабраних. Начин писања Венцловићев је параболичан, то је параболизам јеванђелистички,
Христопараболизам. И његова поезија је параболистичка. Угледајући се у томе у
потпуности на Христа и његове примере из Јеванђеља.
Читава његова проповед јесте једна велика Божја беседа и поука вечног карактера.
За Венцловића кажу да је био прави и истински просветитељ и да је сматрао да ће што
већим просвећивањем што већег броја људи у народу успети да сузбије талас језуитизма
који је тад преко римокатоличких посланика запљускивао Војводство Српско. Написао је
и једну просветитељску песму Похвала Светим Оцима српским:
''И како ми, с којим нарицањем
да их похвалимо?
-Они су тропесанци црковни;
како обмиловаше свету тројицу,
тако и њих са поучавањем тројицу
обележи сав христјански народ;
тако и ове наше српске
просветитеље нам прве
и ми смо их по дужности
с почитовањем миловати:
тројицу светитеља:
Саву, Арсенија и Максима.
И ова нам света три краља:
Симеона првога, Владислава
и Стефана Дечанског с Урошем Последњим
кано оцем деце добре
и синовима својим српским''350
У песми Бог говори имамо исто поуку просвећивања:
''Таки већ излази напред скупи бисер,
чекано надање свим језиком,
просветљивање вилајетско,
ганилук наспорен и изливен
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што се је излио из уста нашег спаситеља...''351; ''Не спалити, него вас просветљати хоће ка
злато у грнилу. Сваки човечији род на христјанство ја подижем учећи; ...''; ''Ја сам исто
једна ваша свећа и мало вас просветљавам јасноћом.''352
На истој страни те беседе Гаврил започиње овако:
''Овде сам ја послат, предитеча, што но вели се један улак пред царем, казати вам
јер иде да га дочекати поштено Небесни то је цар, а не земљани.''
Овим почетком Венцловић јасно указује на небеско порекло просвећивања. А
преко просвећивања он се дотиче и учитељства. У једној поуци под насловом Учитељима,
он започиње указивати на само извориште учења и учитељства:
''А понајбољима учитељем се од Христа ваља световати и научавати да прво онако
сами бораве и творе чему друге људе научавају (тако се пише: 'Христос започе творити и
научавати.').''353; ''(И јесмо на учитељство људско од самога спаса Христа наређени.)''354
''Ама наши су зли и горки греха чемери којино су неизглађено удубљено писати с
гвозденим калемом на мрамору камену: не накисна никад земља с благом, свише росом,
учитељи неучени свакад се учећи а никад не бољем не просвештујући се, ближњи
Христови раби а слепи с двојим очима, безгрешни а обтоварни с тући и са својим
греси.''355; '' Ама за учитеље којино уче и светују народ, није таки завичај, него ако он исто
од себе изда своје слово сејући му божје то семе па људи, ако би и не примали ништа
слушатељи, ни би што од оних речи добро чинили о своме световању, они ће своју мазду
имати од Бога, те толико ће дара свога имати за непокорнике преслушане, колико да су и
свесрдо послушљиви били.''356
''Ако ли се не сећате што је и о чему ли се то говори, ваш учитељ дужан вам је
сваку књижну покривеност исказати.''357;''Тко ли је тај од врло учених и поразумнији
учитељ, житосејач ли вешт, да то и ово по голу камењу сеје, ил' му што глуху на уху
говорити, кад он ништа ни слуша, а ни чује?''358
Учитељству посвећена је и песма Златоустоме запис златан:
''При устех твојих Златоусте, златих
станет златно слово.
Вину хвала господња в устех твојих.
Златна хвала бе в устех твојих
Златоусте, златих.
Такожде и наших брених озлати,
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да не будут брена!
Обешта Христос:
Аз дам вам уста кому какова:
Златоусте, жених вас злати
истино даде златна уста.
Златога учитеља
злати ученик, златослов.
Сему златноме ученику
судби господње бише вазжделени
паче злата и топазија.''359

На посредан начин Венцловић нам овим наводима дефинише и појам догме. Догма
је учитељство и то учитељство Христово = Богочовеково. Уз учитељство иде и наука. И
науку Венцловић дефинише. У својој беседи О књигама и науци поручује: ''Кажите ми ко
удиљ стоји код извора хладне воде, може ли жедан бити? Тако је и учење. Оно извире у
светој цркви, а малоумни на празно пролазе жедни божје науке.''360
''Учитељу, што да чиним да бих се спасао? —
ама кад му дочух науку, забринух се врло,...''361; ''Тога рад и Христос ето, просте људе и
сељане просто и отворено и учаше, а господу и књижевнике с приповешћу задржаваше
при себи да се и они не одбијају од мудре му науке.''362; ''Тако и Христос нама на земљи
светли с науком јеванђелским и са својим прикладним животовањем ко томе докле је на
земљи уједно с људма боравио светлио је у црноме идолослужењу поганим народом,
светлио је и у невери жидовској, такођер и свим грешником на прознање им своје видети
се у чему с[у], да изгазе из тога ћола смрадљива.''363
Источник Науке јесте Христос Бог, за Гаврила Стефановића Венцловића. За њега
Божја наука је једина могућа наука.
Венцловић то исто, на параболистички начин, говори и о Мудрости у једној својој
песми. Заправо, то је параболизација из књиге Приче Соломонове Старога Завета. Песма
носи назив Мудрост:
'' Господ ме је саздао
на почетак путова му својих;
пре века ме је основао,
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пређе свију брда родио је мене.
Каде је хатарио море,
и тврдио га је
да му вода не преходи међе
ни рони брегова,
и јаке, тврде подлагаше земљи
одздо темеље, —
била сам к њему садружна Мудрост:
ја сам се радовала сваки дан,
веселила сам се пред његовим лицем
у свако доби.''364
У приповетци Кладенац Јаковљев Венцловић јасно указује на порекло мудрости и
разума: ''Одолеће тому студенцу дубоком дубина премудрости и разума божија мога.''365
''Који ли захтева по правици судити, пре тога ваља му по дужности од Бога на
мољењу се просити разума освестна и мудрости.''366
Неколико наслова у његовом делу има реч: мудрост, што, поред унутрашњег
садржаја тих поглавља, јасно говори колики је Венцловић био истраживач Мудрости. Две
песме Мудрост слушања и Мудрост, једна беседа О мудрости и царствима и једна поука
Изгубљена мудрост. Сагледајмо сада песму Мудрост слушања:
''Пређе него с наказивањем господњим
издовоље отворили су му се уши,
да се прегне ухо свесрдо слушати незатежно!
Да може на заушници златну минђушу обесити
с драгим каменом сардијем:
привезати беседу к мудрости!
У ухо немучно дочувено
да може бити на слатко скоро послушљиво!
Попре него устом и устнима и језику, —
овим ето, отворити се
и привући у себе духа!''367

У беседи О мудрости и царствима Венцловић поручује:
''Самац и млад јунак наличан је матору и нелагодну старцу, како што је и боље
врсни млад разуман и освестан слуга, него ли будаласт цар којино у глави нејма
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домишљења и расматрања у напредак. Може се то на свету здесити да и из ропства чили
туђ слуга на царство седне и земља га драговољно прихвати а и из царева двора и рода
просјак се нађе. И собом сам цар, с које му рад неправде, с царства испада и на љуто
сиромаштво потпада. Прилучује се и то, те под неким и врло младим новоизбрато
постављеним мудрим царем свој му земљи у миру безбрижно борављење свима људма.
Којино пре њега бише ил' му при њему, по њему ли, који постали, — сви га по добру
хвале. (Која ли господа прва, последња ли ако су другога кога цара немиловали, нит им је
по вољи био, — они ни тога а ни остале које хвалити могу: сваки им је неугодан зато јер
сви би по себи захтевали цареви да буду, вођени с поноситом натуром злодухљивом.)''368
Мудрост и власт? Могу ли заједно? Да ли је мудрост свака власт? Или власт нема
везе са мудрошћу? А ако се Мудрост изгуби? О томе Венцловић говори у једној својој
поуци и својеврсној исповести под насловом Изгубљена мудрост:
'' С којом чашом напијаш со том и напија ти се: тако се свеџбај.
Све сам ја то прокушао, со том мудрошћу што је од Бога достадох. Ал' после с
телесном раслабом е пометнух и не могох више такав бити. Тобоже рекох, ипак ћу се
умудрити мало се о њој бавећи. Али ах, што једанпут из главе ми оде, оде! Више је првом
формом не стигох, иштући је још подаље пробеже од мене него ли бијаше. Онако је неста
и прође, кан' да у неку бездну дубоку подземљану некуд бестрага доле пропаде, тако да јој
ни споменка више неста. Пак већ кад видех што нејма хвајде, нејма, иштући штети
повратак изнова, та и манух се баш је цело и истраживати. А и тко ли то може пронаћи и
сазнати бездни где јој је дно, врх ли небесни видети горе?''369
Још о мудрости: ''Пак ко томе за провиђење и управу са земљом и с људима јоште
вештину, вишу свест, мудрост и разум прикнади им за проглед и расуђивање о свему!''370
Говорећи о Мудрости Венцловић нам беседи и о философији. У својој беседи
Танци или философија, он означава и указује шта је за њега философија. Погледајмо неке
делове.
''О чудни светиоче, што је боље, ил' му светска хитленост проходљива, да или
духовна боравна мудрост? Деде пропитај танцовође и свираче око којих но се многи
изокола скупљају за чудо згледно и чувено играчине и свирње. Доиста ће отказати когод
понаметљивији, што је та мудрост и нашто ли је пристала у томе вештина? Еда божију и
човечаску заир можемо мајсторију коју испоредити слично? Та ово је исто једна шала а
више грехота, — то ће се одговорити које је боље и више знање то светско, црковно ли;
или: далеко је од те лакрдије мудрост, нити то пристаје коме за поштен разум.''; ''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 се, 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. Ја шта већ на свету боље из тога
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имати иштеш?''; ''Много се о томе измлада и до старости ваља трудити и ка пчела и мрав
од свуда хубав књижни мирис које с разборитим чатањем, које с философи с разговором и
препирањем сабирати у своју главу. Не може то сад никоме стати се с једнога тек исто
свога зактевања учену и мудру бити!''371; ''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, скупљати их у једну, источну цркву, давно отргнут и укорењен у своме
злочастију?''372
Философија није, по Венцловићу, ништа друго до Мудрост. Мудрост која у Себи
има Самога Бога. Која садржи Самога Бога и Која је Сам Бог. То је извориште оне
Мудрости у претходној песничкој параболи. Закључно с тим Философија у Себи поседује
Самога Бога и у томе је њена пуноћа и то је Њено језгро.
У песми Дубоке воде Венцловић на један поетски начин изводи овај закључак о
философији.
''Ка неке што су дубоке воде
те им се дна не види;
а друге што опет тесно
и помало извиру,
а не зна се откуд им је глава;
и неким чује се хука испод земље
с надањем се негде излазу,
али врло се заустежу позадуго;
и неке пак натраг се одбијају;
а једне јако сукте напоље —
ето, таква је та форма и философска,
о Богу им неко пронахођење
у натпирању међусобном.''373
У овој приближно заокруженој причи о Мудрости код Гаврила Стефановића
Венцловића видимо да је центар саме Мудрости Бог и да је Он и само извориште
Мудрости. Што важи и за философију. Уз причу о мудрости увек се појављује некако
повезано и разум. Видели смо и изложили то већ. Допунићемо неке делове о разуму која
употпуњује приказ Мудрости. Он користи појам ''чист разум''374 или: ''Ал' што но је живи
изнутра човек, речевита и разумна душа, — она је промењена из тога и никакве тегобе
нејма на себи. Ласно она свуда излеће и прелеће, куд год хоће проходи. Небесне висине и
подземљане дубине ода на крај света до на крај, нигде преграде никоје себи нејма ни
забране које. Душевна су крила наше мисли. Ето, видите, каква је то Бог сасма лака крила
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дао нашој души. И не само крилату што ју је учинио, ама и окату, да може врло надалеко
видети. Њене су очи наш разум.''375
Уз Мудрост, код Венцловића, и са њом увек су у друштву: разум и свест. Он
користи појам ''виша свест''. На 313-ој страни, већ наведеној, каже се да од Бога долази
разума освестна и мудрости. Мудрости, Свести и Разуму Извориште је Бог. Он је тај
Источник ових духовних снага и сила. И њихово језгро. А то значи просвећење и
продуховљење по Венцловићу. Божја Мудрост, Божја Свест и Божји Разум. ''У мудрој
глави божији свет''376, каже почетак једне Венцловићеве песме. Мудрост, Свест и Разум
јесу Теоцентричне силе. То је крајњи закључак Венцловићев.
Венцловић је доста писао и о знању. Али његове поуке О недостижности сазнања
и Распра најдетаљније о томе говоре.
''Оно јест у свему томе и из свега опет напоље, то што но је понајбоље сврх свега
добра добро, — којено оне горње умове и наше умље просвешћује, а пак скорије од умља
промиче у незгледну висину, недостижну с нашим умљивањем. Колико се придостизује
толико још оно то и даље у несвид одмиче; а све мами поводом за собом желиоца рада
стигнућу са смишљивањем. Задржаван крадући се измуза то даље стижући и опет
сустајући, гдегде ка с одмором да постаје с много мисли. Пажећи памет своју да не полуди
терајући никим нестигнуто и домишљено.''377
Или Распра:
''Ко вели да зна што је, оно му и јест бог, што он зна. А истога бога нејма свога.
Тако и одвише ко што милује, за чим ли све дурма жели и о чему се врло стара, оно му је
његов бог, а не који други. А бог је недознат никим. Штоно вели свети Златоуст, да би се
која двојица међу се надпирали и један би се инатио да све вешто сазнаје небесну висину,
земљану ширину и морске дубине, где ли што има и нејма, а други би пак отпирио се да је
то његово знање све лажа, и нико то од људи не може све свуда прознати, — и сад кога да
држимо паметнијега? Онога, што вели јер све и за свашто зна, или тога који вели јер
ништа не зна?
А мени се тако свиди да немногозналац попаметнији је и мирнији од многозналице.
Ствари све не знамо. А за Бога, што можемо знати?''378
Шта је знање за Венцловића? У свему и из свега, врх свега добра добро. Врх свега
добра добро? Бог! А опет несазнајан. Ту је апофатичко – катафатичка димензија
Венцловићеве философије знања. Знање наш ум просвећује, каже Венцловић, и оно увек
привлачи човека. Сврх свега добра добро. Сазнању је, по Венцловићу, извор Сам Бог.
Следећи редови као да се надовезују на Венцловићеву философију сазнања. Он
изграђује једну теорију Теометрије, Теометризма. Као пример издвојићемо само једну
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сликовиту реченицу: ''Мерила Божија свуда мере се по наши дели, те овога виси а тога
снизује овде ... Тко што чини то свуда и пати!''379
Оно што започиње са Гаврилом Стефановићем Венцловићем у српској култури
јесте неотендеционизма. Тај новострујни ток у српском књижевно – философском и
мудрописачком стваралаштву огледа се у одступању од изричито старог или боље речено
претходног начина писања химнографија, хагиографија и хронографија. Гаврил у свом
неотендеционизму почиње да пише символографски и символогистички. Тај и такав
символогизам огледа се у читавом његовом делу. Његове песме, приповести, беседе, поуке
имају параболистичко – символогистички карактер. Парабола као пример постаје и Знак и
Слика, сликопис и сликослов. Све његове творбе јесу као знаци и слике саткане од речи.
Иако пише истинито, Венцловић пише калифериографским (краснобајкописачким)
методом. Тај калифериографизам у себи добија нову снагу за приповедањем. Зато су
многи тај метод мешали са бароком. Али то није барок. Калифериографски медиевализам
јесте признање да се од средњовековља мора кренути напред. Да се средњовековље мора
напустити, али да се не сме одбацити или поништити. Калифериографски медиевализам
не живи више средњовековље, већ више користи медиевалистику као неку врсту духовно
– идејног штита од могућих духовних напада. Отуда та бајковитост, отуда и та
красноречитост у писању и говорењу као један неотендеционистички метод. О томе
сведоче његове Солунске легенде. Из те приповести издвојићемо једну представничко –
обједињујућу под насловом Клисар цркве светог Димитрија:
''И опет у једно доби свелукави враг, којино је увек злурад, а на добро мрзи,
прокуси се и на то да преда изоколним злотвором солунски град, с оваквом приликом.
Учини палеж и ватру зажеже у цркви близу ћивота светога, и кад се распали огањ и
диже у вис, у то доби стигоше сурови Бугари потајно, много множаство, има до пô миле
око града. А град већ гори. И то њих сам ђаво сатана онде доведе, а грађани јоште за њих
нит су и чули да ће доћи, нити знаду за њих да су већ под градом. Него сав се град стрчао
онамо где је ватра, да гасе и предње куће испред ватре да размећу и да помогу износити
људма што ко може ујагмити од огња.
А клисара што чува цркву, њему је највиша мисао за ћивот светога мученика,
зашто сав је од чиста сребра био справљен и онде на њега позор има да ако се растопи
сребро од јаке ватре и проспе се по земљи, да га људи не разјагме и разнели би га икако...
Тако повика изгласа народу:
»О, дружино, рече, браћо и коншије, одстан’те се сад ватре! Како гори нека гори, то
ће се већ само и утрнути скоро. Него тамо ид'те те гледајте што је гори белај приспео на
град и стајте сви редом по бедену око свега града, те се браните од непријатеља и бијте се
шњима, које камењем, које чим хитајте се на њих и вичите у глас еда би их отиснули од
града и с многом виком радите да распудите те туштене људе!« А то је он исто ту ларму
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био учинио да оду одонуд људи, да с миром остане сребро еда би га не разнели многи
људи! А нити је он знао, ни чуо за непријатељску војску, има ли тко напољу, нејма ли.
Него тако исто нешто од Бога такнуло му је у главу да то говори к људма (а то је теке
дахновењем светога Димитрија било).
И на то сви му људи повероваше, те удундар сви једнак постркаше се на беден
градски. А међер то је истина била што им је он од шале рекао бојећи се сребру, тек исто
да се разиђу од цркве. И затекоше ратнике где се већ и уз беден пењу горе у град. Него
они споља с голи трбуси без никаква заклона не могоше грађане надбити. А у оно доби,
јоште није било тих топова ни кумбара, а ни пушака, чим се градови бију и садања војска,
него исто које стреле, праћке за хитање камења, сабља, копје, топуз и тим прилична;
овнује главе на дугачким балвани чим су дуварове пробијали, и којешто исто. А Бугари с
великим ботами и с праћками војевали су. И њих ту надбише грађани и прогнаше их с
камењем од градскога бедена призивљући светога на помоћ. И с помоћу светца, обадва зла
престаше наскоро: и ватра се утрну сама, те не учини много штете, и злотвори се од града
разбегоше.
А кад се већ то све уталожило и смири се, онда онај црковни син и чувар ћивоту,
народу исказа то чудо како се је то здесило и по ком начину да он ништа није знао за
непријатеље. Нити је то њему ни до ума дошло да је тко под град дошао, него исто теке
онако је једну реч лупио да се они разиђу, еда би сребро не погинуло...''380
Неотендеционизам Венцловићевог огледа и опита присутан је и у приповести
Свети Владика Максим Деспот. Та приповест није писана ни по неком хагиографском, а
ни по неком хронографском моделу, али садржавајући и те елементе у себи он ову
приповест преображава у неком символографском и параболографском правцу. Што нас
враћа на ону максиму да се средњовековље мора напустити, али се не сме одбацити. Он од
ове приповести прави језички Знак, Слику и Пример. Ту се крију ти новострујни облици
Венцловићевог мудрописачког стваралаштва. Зато ћемо и навести ову приповест као
Пример тог новострујног стваралачког облика.
'' Новое процавтеније,
јавил се јеси Максиме,
нову обитељ обрел јеси
на небесех!
Синаксар
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Ови блажени и дивни Максим бијаше од колена благочастивога Симеона Немање у
христјанству првога краља србскога отца Светога Саве; син деспота последњега Стевана.
А и отац му бијаше тек деспотовић, Ђеорђа деспота син, јерно тој лози србској, краљско
име погибе на младоме цару Урошу. И осташе мања господа, јерно по кнезу Лазару и
земљу већ своју с градови погубише. И тај отац Максимов Стефан врли на гласу витез
бијаше освестан, мудар и јуначан ешкиле, фришко се окрета прави војиник, тако да му не
бијаше пара међу многим друштвом. Имаше јоште два брата своја, Лазара и Гргура, и ови
понајхубавији му син бијаше стасит, висок и врло красан лицем својим.
Дочу му се глас његовој лепоти, разуму и јунаштву до самога цара турскога
Амурата у Цариграду, корсем зета му рђавца што му Мару кћер држаше за собом, сестру
овога Стефана Ђеорђевића. Врло зажели видети му те синове и обојицу скупа Гргура и
Стевана; посла к Ђеорђу с писмом својим свога му елчију на лепо просећи се да му их
пошље и ино не учини, бар на видење се с Маром царицом. О тому зададе му веру своју са
заклетвом се како ће их он пак наскоро частно с поштењем здраве и читаве вратити натраг
дома и послати их к своме отцу мирно. На то он сверова му те их оправи лепо с пешкеш,
посла их нека слободно иду к цару Амири Амураговићу и да надгледају кћер му своју и
сестру. Одоше они с опроштењем се од оца и матере им с неколико катана јоште
пратилаца им на добри коњи. А кад стигоше тамо доћи, нека је, лепо их дочека цар и
прихвати их с поштењем радо и весело. Преборавише у Цариграду неко време и с
принудом царевом и господе дворске да им види јуначко се окретање, почеше с хртници
Турци излазити у поље на игру са стрелами, играти се џилита и стрељати птице и
утркавати се на коњи на оглед се тко је бржи. И учинише то. А кад видеше Турци њихан
чудни загоњен се јуначки на мејдану окрет, стрељајући по високој испод неба висини
орлове и гавране, — и остали окрет, опизмише се каримно на њих сва турска господа,
сашише мунитву међу собом. И дођоше пред цара те их оковлаисаше, то му рекоше: »О
цару честити, ако ти пустиш код себе здраву и читаву дома отити ову момчад, то знај, да
ће они нама допосле досадити. И хоће војевати на нас. Могу нас и помало и из овога
царства протерати, а ако ли их сад наказиш и у чему сакате их оставиш да нису собом
вољни, у тому моћи ћемо ми њину земљу сву достати и очевину им освојити себи.«
Тако и би то, те и досад сву србску земљу Турци држе.
Каде то дочу јадни Амира, за добар свет себи прими тај говор од њих и рече:
»Ђерчек, може то стати се, право велите!« И преступи своју заклетву, те веру под ноге
удари. Дозва барбира тобоже да се обрију и тако да иду дома, а заповеди барбиру пресећи
им очне жиле те тако их обојицу послепи. Онда их посла к отцу дома.
Каде то јадни им отац зачу и виде их што се од њих учини, напокон их к сестри
послао, испуни се једа и лута чемера велике туге и жалости узе гаскати и плакати јецајући,
дерати се горко, с нарицањем изгубљена се затрена и много што шта. Дор се обнезнани од
јада, једва се опет поврати.

И узе отмаштивати се Исмајелтеном ту му срамоту; распосла своје чете на све
стране Ђурађ деспот отац њихов и доведоше му туштено турско робље. Седе он на голој
земљи у долини, заповеди клати их ка овце пред њим; дотле их клаше догод сав до врата
му огрезе у крви. И тако устаде; остало што још претече рече да исеку све тамо на пољу у
којој долини, нека не задишу стрвине по мезеву. Пак већ потом мало времена и поживи те
у тој му жалости и спокоји се.
А млађи му син Лазар одеспоти се над Србљи а цигло једну годину му у тој влади,
— више не би жив; оде с чистом душом тамо с овога света к Богу.
А Гргур онако слеп оде у Свету гору, те се покалуђери у србскоме на граници
манастиру Филандару. Ама Стефан ако и слеп бијаше, ал' прими на себе ту деспотовину;
војеваше и бијаше се већ с Турци колико могаше дајантисати се са малом војиштанском
снагом. Кад већ виде да Агарени све то више надвлађују и не може се држати пред њима,
та и остави своју му очевину докле није горега зла допао, скупи своје покуће, посуђе, све
што имаде и дође амо у горњу земљу под мађарскога краља на звање му.
Поборави се неко време, пак зачу за њега немачки цесар у Аустрији, дозва га к
себи, дочека и мило прихвати га лепо гостећи се међу собом мало некоји дан. Чуђаше се
његовој мудрости и разуму пак даде му за седиште у Фриоли горе Београд. Онде се већ и
ожени, узе за се кћер некога Аранита храброга кнеза арванитскога, госпођу Анђелију. Те
онде ш њоме роди то блажено дијете му Максима краснога. Докле мало подурасте таки га
даде на књигу учити му се и он како бистроумљив и хитлен бијаше наскоро подобро
првом изучи нашу књигу потом од много руку и ту латинску извиче дурус. А после тога
борављаше се у цареву двору уједно служећи му пред царем. Слока и младићи сви му се
чуђаху лепоти и разуму његову. И сама царева кћи гледећи га онако лепа узврда се желећи
за њим и рађаше о тому не би ли се како смесила ш њиме, све се шалећи додеваше му се.
А једанпут тек обезочи се, врло се нацифра те насамо дође пред њега, рече му: »Та
згледни де ме коме сам ја прилична!« На то одрече он њојзи: »Да врле лепоте девојачка
безобразна струка, подобна си ономе што но је Адама извео из раја!« Сотим је засрами те
се већ одби од њега.
Имаше он јоште једнога млађега брата му свога Јована, а отац им онде се бијаше
преставио. Они тек сама двојица код цара се борављаху. Разабра то маџарски краљ за њих
како су они у туђој земљи сиротни остали без постараоца се за њих а већ и добрички,
поодрасла момчад бијаху за женидбу скоро. Писа он горе к Цесару да му их има послати к
њему обојицу. На то Цесар не поинати се ништа — таки частно их к њему с поштењем
посла. Оставише они онај поклонит им оцу Приолу град, узеше што имадоше онде своје и
очине им свете мошти, натоварише се у лађу, те се спустише с матером доле к Будиму,
дођоше у град краљу. Он их милокрвно прихвати к себе и даде им под владу Срем штоно
и тако од пре њихов бијаше, ал' кроз Турчина с бојем паде под Маџара. И тај краљ опет им

га поврати натраг. Одселише се они тамо уједно с моштима оца и мајком им Анђелијом
боравити се у својој им опет очевини.
Ал' љута онде крајина бијаше, те не могоше мирно се боравити, него опет ваљало
им се с Турци харцати и удиљ четовати и бити се. Те врло јуначки се с браником држаше,
сам их краљ о тому с диком хваљаше. И Максиму за жену даде своју суродицу именом
Самбелу, ал' дотле не кте се венчати ш њоме нудећи је док еда би се похристјанила, —
нека пометне се папишке јој вере и онога закона. Ал' она тад не кте, тад заинати се и не
ктеде. Кад он виде то што она неће на реч да му пристане, одстаде се и он пак ње; не кте је
за се папишком узети. Спази себе од ње, не додирну се је, пак од свију се затаји, те оде у
свој му манастир што га је сам изградио, покалуђери се и већ оста у њему молећи се Богу.
А кад му виде то несуђеница Сабела што се од њега зби, пожали и раскаја се о томе што
му по ћуди не пође, пак и она не чека више удадбе, него оде међу своје думне те се и она
постриже.
А брат му Јоан уједно с матером а и сва остала србска господа тужно се забринуше
и жалостиво много се плакаше о тому. Потом тога ожени му се брат Јован и узе то
деспотство на се ал' замало би жив, скоро се престави оде к оном тамо бољем животовању,
а не остави по себи мушка детета, — те коначну жалост остави србскоме роду.
По братњој смрти и опет Максима, ако је и калуђер, поче га канити краљ и сва
господа нудећи га нека прихвати те официје деспотске да им не прелази очевина у туђе
руке. И он никако не кте али и њему таки то дотежа, дође им туђин спахија те се усели у
њин дом и преузе му очевину.
Бијаше код краља неки му удворица виловник делијчина зла и убојица, Вук, ни
Мађар ни Србљин, опора, сурова људина, те њему поклони краљ ону деспотину и он како
онамо дође, та Максима и прогна одонуд. Инди, што да чини преподобни Максим?
Стајати више нејма где, спреми све своје што имаде и узе мошти свога му оца Стефана и
братине, и матер а нигде их не остављаше, свуд их ношаше са собом. Диже се сеобом, те
оде у Каравлашку к Радул бегу. И он ка христољубац лепо га прихвати с веселом душом
драговољно и тамо већ преборавише много време мирно и хузурно без никога страха,
боље него овамо у своме спахилуку му.
За живота тога 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 саставише 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 к 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. И тај мир докона и утврди међ њима више им се не завађати док су
живи обојица ама лепо спажати им се на коншилуку, без штеточињења, у љубави. Тако и

садржаше се за живота им њихова. Тадар мирно се повратише сваки на своју страну
хвалећи и славећи им Бога о тому и његова му угодника, те и обојица бегова велику љубав
имадоше с Максимом со то добине и навреше, те и без воље му, на силу поставише га
влашким онде архиепископом. Пак по неком времену Радул бег оде к Богу. Милостива
она душа милост и достаде од вишњега Бога.
Ал' по њему опет наста онде лукави и злочести бег Михна војвода. О злу поче
Максиму радити а и с Маџари нешто имаше, неку заваду за Хердељ. Провиде свети
његово враговство о чему он шије, јер хоће да га жива преда у руке ономе Амири цару
турскоме што му оца ослепио. Што да чини он, узе се довијати како би се од њега
измакао. Придомисли се тому, те посла некоје пријатеље своје к бегу од његових
суближњих му спатара, саветника бегових да га уговоре с принудом њега послати с даром
и с мобеним се писмом до угарскога краља учинити му ш њиме мир. И он на то послуша
их, те са својих му јоште пратиоци оправи га ити му амо. Спреми се он потајно с
богажијом све своје у закривена таборска кола потовари штогод имаде и са свецима
својим, родбином уједно диже се на пут. Дође до Олте реке и нахитро прође преко ње. Кад
стиже у Хердељ, тадар већ облакча му срце од плахе и слободно путова кроз маџарску
земју докле достиже до краља. И лепо с бегом онде помири краља својом управом, те и од
краља опет натраг к Михни посла по они пратиоци му мирне листове. А и од себе му за
знање написа како се он више тамо неће повратити к њему на своју му митрополију; нека
постаљају кога они хоће одвише.
Потом пак отсели се доле у Срем да се већ борави у своме манастиру што га је био
сам и справио за себе. Ал' онај невера нови деспот и опет протера га и недопусти му онде
обстајати. Него с Фрушком Гором он не владаше, само једним Сремом што он суђаше.
Инди што да чини свети Максим? Оде проходати се по Фрушкој зи Гори, пронаћи за своје
седиште гдегод прилично место. А тадар Јакшићево колено владаше сас Фрушком Гором,
ал' њему они свасти бијаху. Пронађе он једно хубаво и на очију лепо, свидно му се место
прозвано се Крушев до. Запроси се од Јакшића дати му за манастир ону долину и они му
то не забранише, таки му је посудише. Тадар он саста се с ондашњим војеводом
именоватим се Јован Његојевић, те ш његовим се договором и с помоћу му сагради велику
лепу цркву храм је учини именовато се Благовештеније пресветије Богородице, и с
ћелијами је обгради. Подиже славни манастир, сабра у њега подоста калуђера, сам
драговољно трудећи се о Богу и о души поживи, и њих свију једнако кано отац своју децу,
сузљиво их светујући, на добро учаше. Потом јоште за мало поживи и престави се онде у
Крушедолу. Блажена она душа оде к госпеду Богу у небесно царство месеца јануарија
осминајстога дна.
Сказује се о њему такво здешено се чудо, да при смрти му смотре код себе два
ангела врло лепо сјајна у наличу ових два александријских архиепискупа данашњих
Атанасија и Кирила, обучених се у красне одежде црковне. За добре их мотре, пак запита
оних што око њега стојаху, рече им: »Браћо добра, откуда су то дошли к нама ти хубави

свештеници у томе красну се оделу? Да чудно красних људи светла образа и лепа им
одела!« То он изрече и таки замукну те издаше. Ал оно ангели бијаху од Бога послати
мирно примити му душу. Зато други и не виде их кроме он сам што их виде при своме
смртноме концу, те ш њима уједно и отпутова горе к Богу у ону вечиту радост.
А тело му не закопаше у земљу, ама сазидаше му у цркви гробницу, метнуше га у
њу и покрише одзгор каменитом плочом. И тако преби онде годину, што ли више, мирно.
Потом поче што каква чуда знаменита чинити и многим се на сну указивати с беседом те
зато ондашњи иноци с договором се игумновом, седме године открише му раку и велико
чудо указа се од њега: напуни се сва црква од онога му света хубава мириса, а тело му
лепо жуто целокупно лежаше онако одевено здраво и читаво канда је јако положено онде,
ничим ни за трун не порушено, нити је било што помолушавило се за толико време
стајавши у тморини затворено без одухе. Пак справише му леп кивот те пред олтар
поставише стајати му и многа чудеса указиваше лечећи болестиве, немоћње, згоропађе и
наказне којино с правим веровањем к њему притрчаваху молећи му се пред кивотом к
земљи с припадањем.
Његова спомена годиштна а и свагдашња доконава се и свршује саборно
светковање му у његову од њега саздатоме манастиру Крушедолу.''381
Тај неотендеционистички пут у Венцловићевом стваралаштву прави искорак у
дотадашњим устаљеним формама. Када сагледамо ову приповест о деспоту Максиму, она
јесте помало нека врста животописа, па и временописа, али она једним делом као да
подсећа на народну приповетку, скаску. И ти калифериографски метод долази до пуног
изражаја, јавља се као краснобајкопис. Венцловић се креће ка сужавању као у пословичној
мудрости, умотворини. Као да антиципира времена слављења народног стваралаштва и
српске књижевне приповетке XIX века. Али његов стваралачки облик неизоставно је
вредан сам по себи. Символогизам и параболизам, као неки сасуди, за циљ имају да изразе
садржај који је у њима, а то је садржај Божје поуке и поруке Божјег беседника. У причи о
деспоту Максиму, Гаврил прави изванрдно обједињавање у појму: богомудри разум. И то
нас опет враћа на поуку о Мудрости, Разуму и Свести. У овом појму те три духовне силе
се обједињују.
Иако ова приповест има у себи хагиографске резове она има за циљ приповедачки
пут Истине. Јесте ти људи су свети и кроз њихову светост провејава Божја сила, али као да
Венцловић не жели да сагледава ту Силу присутну у појединачној људској личности, него
и преко ње у сликовитој поруци. Он похађао иконописачку школу и можда одатле црпи
своје символографске приказе оваплоћене у речи. Стиче се утисак да је градио своју
сликословописачку грађу са јаком Теографском поруком.
А та јака Теографска порука најјаче је наглашена у двема Венцловићевим поукама
које су насловљене као Стварање света и О звезданом поретку.
Почећемо прво од поуке Стварање света:
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Исто. 274 – 277

''Прваго дна започе Бог твар састаљати. И учини прво горње небо несвиђено од нас,
не ово што га ми гледамо, него друго сврх овога слабо кано стреху сврх куће, за себе и
ангеле, како Давид о том сказује те вели: »Небо небеса господеви!« Више горе много од
овога кано неке двоструке високе полате од два покрова, те и средња преграда свој обашка
таван да има. Тако ето кано једну кућу учини Бог горњи и доњи овај вилајет, уједно их
склопи и састави својом хитрином. А на среди нам је ово доње небо и одзгор на њему воду
ка на стаклену тавану намести...
Ето тако то врло мудро Бог за нашу потребу небо доње справи, а ту небесну
прилику и сваки човек сву у себи носи. Смотри де исто своју главу и виђ' у глави горње
небо што мозак закрива — врло слабо је и танко, а испод њега пак друго нам је потврђе
доње небо више језика пуно слина што но се грчки зове јурареникс, то јест небесник, а по
бугарски зову се лалоци; по србски зовемо небо, теме ли, ил' му реса. И горње нам је у
глави небо несвиђено, а доње видимо. Достапут од многих му на њему слина и подоле
спада, те га с прсти уздижемо. Горње нам је небо у разуму, а доње у беседи и свакад
пушта слине из себе те кваси нам уста и језик да нам се не пражи од изнутрашње наше
ватрене жучи која нам тело сагрева да је вруће. На горњему нам небу стоји свет, памет и
разум невиђено. Како но и небесни умни ангели што на горњем небу бораве.
Ето, на ту целу светску прилику човек је сатворен те сваки по особито човек
називље се у писму мањи овај свет јерно у свачем наликује великом свету собом. И ако је
добар и веран, с правицом се својом живи, закон и божије заповеди лепо спажа, поштено
се носи, чисто се држи, к Богу и својим ближњим милокрвно своје срдце има, Бог дух
свети нераздељен с небесним оцем и сином борави у човечој глави на том врхњему небу и
отпочива ка сврх неба на херувимском престолу. Ама ако ли је зао и опак, нечист, неправ,
злобан, упор, јогунаст, све о светском се послу бави, земљи је прилепљен а не к небу, —
то доиста тај божији отпадник непријатељ душевни светодржац ноћни кнез сатана кано на
облаку ка том његову горњем небу сврх мозга му на темени своју столицу је поставио, те
седи и влада ш њиме, мути му ум и не допушта му о души радити ни к бољем се путу
навраћати; слади му ово овдашње животовање, он у глави му отпочива и хузури на том
небу...
Први дан даде свет, а четврти дан справи многе свеће ка неки кујунџија да салије
понапре велики крушац злата и после опет израсеца га на мале крупице, те кује и раскива
на сваку форму мале и велике дукате и из тога прави што ли хоће, позлаћује да се светли.
Тако ти је и господин Бог учинио, те понапре учини горућу голему ватру, после из ње
свако то горње светење на небу ил' да речем под небом кано свеће да озгор из висине
светле доле на земљу и разлучују дан и ноћ и времена с годинама по њима се распознају.
И седам кругова штоно су ка појасови небесни обручеви ли [се] наричу, располага их и
намести. И тако и учини да они појасови што зову се планете дурма се обрћу и преходе. И
да речем теке ни на чему утврди горе стајати и сваким својим местом окретати им се ни
више ни ниже никојим се не спуштати. А тако ти је и цело небо и земља — штипом стоји

вечито утврђено а ни на чему није. Потпорни никаквих збиља нејма — једна сила тек
божија све то држи, како је испрва бездну једну воду на много струка разделио те горе
диже, мора, језера, реке, потоке, изворе учини — тако и једновиђен свет изразлива својом
вештином у сунце, у месец, у мале и велике звезде. А свет је огањ, он светли и пали. А и
сам Бог огњем и светом се прозивље ако и ником није дознат што је собом. Јерно он у
недоприкучному свету борави те са светом кано с ћурдијом обгрће се...''382
У овој поуци имамо доста и научних претпоставки. Рецимо да је Бог учинио велику
ватру, као да ова мисао претходи Кант – Лапласовој теореми о првобитној усијаној маси
из које су настале звезде и планете.
Опет је Венцловић прибегао символографској и параболистичкој методи описа.
Читаво Постање словосликано је као кућа. И човек је за њега као свет у малом. Ту се
понавља прича о богомудрости која устројава читав свет. То је нека методска врста
Теоиконографизма, коју Венцловић изграђује као теорију. Богосликопис света.
У наредној беседи, О звезданом поретку, Венцловић ће указати на своју теорему
Реда и Поретка, што васионског, што уобичајеног. Али у свему се открива одређени Божји
поредак.
''У свакој овој виђеној ствари свој ред и управа је. Чин је у звезда; у ходу им и
сјању већем и мањем, у састатку и у друштву; како која с којом преходи, које ли за којим
се окрећу. Како што апостол казујући вели (којено он те речи му о другоме приводи а не
само за ту ствар): »Друга је слава сунцу, а друга месецу и обашка је дика звездама.« Звезда
је од звезде разлика са својим сјањем. Такођер с начином је уредба у времени, у часови,
налики лепој проходљивој и одлазној; средњим својим пролазом зло време крочају. Чин је
у дну и у ноћи, у мери и у растојању, чин у стихија има што од њих телеса бивају... Еда
моруна оре, во ли плови, ил' му магаре рије, а свиња самар носи? Коза ли лаје, а пас
брсти? Него свако у своме завичају борави се. Нит се сунце измењује ил се икад мањи,
више ли пуни ноћу сунце, месец ли дању сја! Високе горе јеленом је боравиште, а камено
подкапиште, вели се, зецовом је притрчиште. Луну је створио Бог за времена указивање.
Сунце зна свој запад где му је. Ноћ и човек свре се спавајући а дивља зверад тадар свој
слободни фурсат имаду. По пољи и свуда разигравати се, скачући и тражући с искањем од
свога им створитеља храну своју. А дан настаје ли они пак кубуре кријући се по дубрава
од људи. А људи се на своје послове потежу с хитањем, те друг другу и с пута се клонимо
називљући божју помоћ један другоме.''383
И Поредак и Ред Ствари Богом почиње, Божјом помоћу завршава. Од огромних
звезда до најситнијих честица. Све у Богоустројењу почива. Нема страха, где страх Божји
влада. Читаво Постање у Божјој власти стоји. То је и закључак венцловићевских
претпоставки.
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Венцловић се окреће и сагледавању, да позајмимо један његов израз, злословних
страна. У две песме, Ад и Ловци адови и у поуци: Пакао самоће, он најнепосредније
изражава свој сусрет са Злом.
''ЛОВЦИ АДОВИ
По округлому колу овога света,
којено се ласно окреће,
вања нам по том колу
опипом ходити.
Опасно ходите,
не како немудри,
него каконо и премудри,
и скупљајући време,
зашто дни су лукави,
зашто ко том
сакривају у миру
ловци адови
на нас, кано на птице,
мреже и склепе.''384

''АД
Непроходна је то дубрава,
дубока долина,
јака кључаница,
непрокопни тамнични дувар,
не може се утећи,
недремовите су тамо и зле
страже пакостне,
помрчни затвор,
заузлана свеза,
дебеле вериге, големи ланци,
тешке негбе на ногу,
дивље и немилокрвне
слуге су онога пламена,
и сами су ватрени.
384
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Та њихова мучитељска оруђа,
чимно муче људе,
сасма су тешка и зла,
дебели нокти непрегибати,
зли бичеви,
црна клокоћућа смола,
смрадљиви задах,
кревети жешко угљевље,
незагашен пожар,
неопроштен суд,
судац безпријатељан
и ничим подмићен,
пред њим нема сваком уста наишла,
стидљива лица силовитих луди,
а сиромаш врло снажна.''385
Морамо издојити и песму Гласови преисподњи, која исто тако упечатљиво
изражава утисак злоосећања.

''Овај:
Из црева Адова јаокање моје
послушај ми господине
расцвељени глас мој
јер ме тако пометну!
И други пак:
Из дубине преисподње
зовем к теби, господи!
Господине, послушај ми гласа! ...
Пак овај:
Просветљај на нас лице твоје
те нас обасјај и боље ће нам бити!
А тај:
Којино седиш на херувимех,
укажи нам се! и подигни твоју силу
385
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те дођи да нас ослободиш!
Други опет:
Скоро да би нас престигле
твоје кадре милости господине,
којено од века су ти!
И други пак сваки по себи:
Господи, избави ми душу
из преисподњега мрака
и изведи из пакла душу моју
и не остави је у Аду,
неголи да изађе из ове гњилости
мој живот горе к теби,
господи, боже мој!''386
Сва ова злоосликавања имају своје заокружење у приповести под насловом: Пакао
самоће.
'' Опет у мртвило вечито пасти!
А да би и то баш ка што овде мртво лежало, то би јој ка цвеће и ковиље мртвило
мнело се. Ама пронеразена у свези љутој и забезекнута од оне велике страхоте плахе
мотрећи јој удиљ с очима пред собом оне недознано страховите грозљиве образе ђаволске,
а у тешкојзи муки борављећи, горућем пламену катраном и сумпорноме! А човечја гласа
ни од чуда ниоткуд чути а камо ли видети га. Ако и туштени буду дор сливени у једно ка
ћерамида доња у теглани, вичући и дерући се плачно сваки у глас, ал' тога чувења ником
нејма, ни за лек, ни вида! Ка овде у сну тко се што мучи, ако би пуно око њега стајало
жуберећи људства, он за њих у сну не зна — таква ти је самоћа освем људи та вечна мука.
Огањ сасма љуто клокоће; распаљујући и ка море ода дна њихајући ш њиме преко мере
силовити ветар а смрадљиви, што излази из Левијатамових ноздрва (цара од вечне муке,
штоно је повећи од ових овде хиљаду недозгледних се високих низија каменитих брда);
велико страховита змија ватром духата; из ушију јој дурма кипти смола и сумпор што
напуња пакло. Помрчина тешка, ама ђаволи су онде и врло сваком виђени пред очима...
Друга људска смрт гњевна и гротло пуно гњева божија, ширином, дужином и дубљином
једнако од двеста миља: језера, језера, по њему различних мука ватрених, ледених,
црвљивих, смрдљивих, грозљивих и гадљивих. И само тек помрчних и студених
подрумина страховитих пуно с бесови!''387

386
387

Исто. 57
Исто. 394

Овакав злослов Венцловић изображава и у овосветским односима и приликама.
Тако у беседи О неслози излаже једно такво потресно сведочанство које на неки начин
објашњава и нашу српску несрећу:
''Та и добар коњ ваља да је љут и жустар да хитро потрчи, сустигне а и утече, на
бранику опстоји и зна се свуда окретати; ако фиштао ако немирно се вртио и ногом копао
— по тому се зове да је добар коњ. Али пак само себи низашто му је врлиња, ако за
времена није разлико свачему учен и с уздом наказат да је под човеком и кротак, а не
бедујаст и дивљи зазирац и плах. Та злоба, инат и пркос непромотравање од носа на даље
много му мунитвом људске зглавке растреса, немири и обашка их раздваја. Браћу рођену
растаља по себи, градове мете, села расела, народе свађа, језике на кавге и бојеве узјарује,
цареве подиже и немири земљу, размирје чини друг на друга, злом врлаише, манастире
запуштује, људе на своје попове с најахивањем подиже и попове на људе гарези.
Родитељи на своју децу мрзе и деца на своје родитеље маме се. Мужеви на своје жене
ковлаишу, ману износе и протерују их и жене на мужеве вичу и пркосе им. Старци на
младеж злослове, младићи старе нимало не почитују него и бешчасте их. Од свију
поштења нестаје. Слуге с господари, учитељи с ученици у неверству, у опадању, прогони
бораве. Немарни ни послушни низашто, срама ни стида, пожаљења ли кога ни у кога
неста. Закон под ноге се гази, добротворење загасе, помоћи неста, саможивство, себи
угода и својавоља, бесрамство, укор и покор, зазор, пизма и лакомштина, свуд се је
раскотило. Од христјана нехристјани учинисмо се. С добра племена зло и опако племе
постасмо, једни неваљали пробирци, сваки по себи у злу и у добру. Како со тим
раздељивањем по себи прво и народ израиљски за укор и шегу поднашан бијаше, те
једнога рода, племена и језика, двоји људи се учинише с прознавањем: ови ето Израиљи а
ови Јудеји. И особите своје краљевине учинише. Тамо сви једно Жидови, а обашка на инат
раздељени међу се доста пут војујући бише се! Тако и ми, колицмина, с мала рад посла,
разлика језика, подретла ли, и с нахије иначе прозване, — делимо се, вадимо једни с
другим и мрзимо ка на туђоверце. Ко си ти, а тко си ти! Ружним имени се прозивљемо. И
не само то, него само око на око виче и тужи се. Род на род устаје, суди се и при. Дом на
дом, браћа на браћу, с једних рад жена растају се и своју срећу и живот губе.
Тако ти и сва васељена под небом; сав род једносвиђен човечији. Човек с човеком
је туђин и непознан, а жена то је за чудо свакога рода и језика, ако му и поганка била — је
ли исто мало лепослична — она је познана ка својеродица, те што је безпоглавито, со тога
туштене поглавице посташе. Ја пан, ти пан — и све господа и кнезови, јучерашња
говедарчад и багани. Те со тога расуше се и просипаше се кости наше код пакла гинући
друг од друга да се ђаво хвали како туштени људски народ погубља с овога и с онога
света, с наше међусобне ето злобе и јогунлука непокорна друг другу. А нисашта другога
расејасмо се на све стране и разлучисмо, преовладаше с нама Турци и Татари, и сваки
разлики друговерни неправославни језици газе и сатиру под нозе. За један чпот, ругу и
укор остасмо пред њима. Зато јер у маломе добру ома сасма се подобестисмо и место
хлеба дружње месо закидамо гризући се међу собом канда смо сви смушени и вртоглави,

већма се вади и кавзи радујући него ли миру. Туђу штету мнимо него ли наш који добитак,
да је бољи.''388
То потресно оцртавање неслоге и многих других облика зла сведоче о снази
ђаволске силе у самом свету, а не ван њега као у претходним наводима. Тако и у многим
другим сведочанствима, што кроз причу, што кроз поуку и беседу Венцловић се посвећује
проблему зла: ''И то већ њега ђаво распали, не паде му више на ум од жеље да иде се
окупати, него таки узе жену за руку и пође натраг дома шњоме на вечеру.''389
''Жена играчица сотонска је невеста, проћи ће онако кано и кћи Иродијадина,
штоно је кроз њу свети Јоан крститељ погинуо, јерно жена, девојка ли је врла играчица, не
теке што ће она сама пропасти у пакло, него и оне ће свести тамо са собом, који слатко на
њу гледе ил' се на њу разждижу с пожељом. Зато она је ђаволска другарица те с таквим
њејним послом и добре побожне људе вара на њено мотрење.''390; ''Благо што се више
множи то више пакости сконаториоцу, а књиге духовне, стичући их, голему хвајду доносе
у њих привирџији. Кано где стоји царева бојна муниција ако и нико не обрће шњоме, опет
велику имаду о себи слободу и тврдо обстојање који унутра бораве, нити која харамија,
злотвор ли и хрсус, сми близу доћи да прокопа бедена. Тако и где се год у ком дому
находе многе књиге, измиче, и бежи одонуд свако ђаволско дејство и мачтање, свака
привидна хавет клони се, не сми насртати на кућане и врло с добрим разговором се сви
живу мирно и поштено борављећи. И само исто на књиге згледање заустеже човека од
греха. Ако и на путу у ком заборавку дрзнемо штогод неваљало учинити, вративши се
дома гледнемо на књиге, таки се осудимо и у себи се стресемо те се устручамо више
затратати у онакве злокобице.''391; ''Како ми се о томе мни да не узбуде право о теби
изречено то пророчаство издавна подмукло за прву ти жену и последњу издату девојку да
се ђаво не сећа нашто излази то, те не учини које пакости у божијој тајни.''392; ''»Слиши
дшти и внимај« зашто добро знаш да си ти отпрво ђаволска кћи била и земљана, а и самој
земљи ниси подобна била, јер ти си светска курва била и стара вештичина, сва у крви и за
покор, груба и ружна, и у твојој ругоби пожелио те је твој милостник!''393
''— А ја, господине, што ти имам преда те из нети, чим ли се указати да осветљам
свој образ? Од ђаволскога посла, од греха, од њихова служења, с квари, жртвишта и блуда,
— што ти имам донети? Освем моје пред тобом умиљање, добру вољу, покорност, и
послушивање и праву веру к теби имати.''394
И у песми Бог сеобу срећну обриче, такође се указује зло у лику власти:
''Море ће се пред тобом раздвојити
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и фараон-ђаво у њему ће утонути.''395

Видимо да Венцловић користи синтезу ђаво – сатана у својим радовима. После
њега то су чинили Гогољ и Владика Николај. Ђавосатана, идеолошки облик:
ђавосатанизам, даје нам употпуњенији приказ ђавоосликавања.
То инферналистичко осећање ђаволског образа код Венцловића јесте у много чему
претеча многих европсих каснијих песничких надахнућа: Љермонтов, Гогољ, Његош,
Бодлер и многи други.
Ђавосатана је врло често препрека и књишком образовању. Из венцловићевских
претпоставки закључујемо да је ђавосатана извор неукости и необразованости, па и у
песми Ловци адови: немудрости. Ова и оваква ђавосатанографија има за циљ да употпуни
истину о злу, а самим тим да нас и од ђавозла ослободи. А то су путеви ''богомудрог
разума'' и ''Мудрости која самога Бога у себи има''. Зато је неопходно учење божје науке
као свенауке која нас може известити и о ономе ненаучном. Богонаука јесте један од
облика и тумачења појма Догма.
У много чему, а већ смо нешто од тога навели, Венцловић је био антиципациониста
и по питању теорије једноразлике у својој поуци Јединство многострукости:
''У њему је свакојако цвеће и разлико воће и многи бисер мешто каменица и многе
звезде, ама једно је небо. Разлико је животовање, али једна је истина, многи дуварови, ама
један је темељ и фундамент. Многа дрвета и цвеће, али једна је башча. Многе преграде у
једноме двору, многе кћери и синови, ама једна им је мати. Доста је ситне деце, ал' из
једне су утробе. Многи су састави телу, које глава, очи, нос, уста, руке, прсти, ноге, ама то
је један човек. А све једно — прах и земља. И све то у једном лицу стоји и мало и велико,
и боље и горе. Девојка је први започетак венчању и она ваља да се прстенује и удаје.
Девојка је од женидбе рођена и корен је она женидби и сватовска дика.''396
И ова мисао нас доводи до закључка: Безброј је светова, али је један Бог који их
ставара и одржава. То би био крајњи закључак теорије једноразлике.
Његова беседа О неравноправности жена, заиста је пророчка за оно време.
Погледајмо неке делове: ''Што и фарисеји кушајући запиташе Христа за сваку кривицу
отпуштати своје жене: А ако ли се која с туђином затече и ухвати се, не тек да је муж
пусти него и на улици с камењем да се побије.« То, рекоше, тако у закону пише нам се
учинити. А икад може ли то бити, да се жена под кога силом силимице наметне, докле
човек око ње не пипољи? А од човека може и на силу то се учинити и с преваром, пак
жена крива а лупов није, што се он кајари и доста код своје с туђима чини! И још погорих
мушких послова находи се неваљалих, пак кано њему ни у што је то, на лудост му се
одбија, њега жена не може судити ни га пустити, а он њу да може и за малу ствар! Чудан
је то закон, не иде правицом то законополагање, нехваљен је то завичај, нит је тај адет
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турвински сашта другога постао, кроме како жене и тако у судски договор се не
прихватају, нит су у то пристале, него мужеви како им се ктело, по својој вољи сами по
себи су и доконали, те с писмом потврдили тај закон. Зато кривице осудни суд и паде само
на жене; со тога и децу наменише тек очину. А не и материну. И нелагодније неизлечено
оставише...
Ви којино сте мушке стране и не заподирите се око туђих жена, ни се шњима
смијући насамо шалите. Тако и оне на миру у своме поштењу обстајати ће. Не оржите ви
склоцајући за њима. Сам сваки непоштену своју жену чини преко мере кићењем и сврх
тога опет за другима мамећи се. Каде ти си нечист ни поштен, да какво од друга ти
поштење истежеш? Издај поштење по пре ти, и да ти се даје. Како ли једнопоштену с
тобом, не и раван адет чиниш? Велите: зле су жене, а ти ли си добар? Сам је злу чиниш.
Што ли ти, боли, поводиш се по њој? Смисли де се, по чему је гора од тебе. ...''397
Венцловић указује да је још старозаветна логика говорила о међусобној
равноправности мушкарца и жене: ''А и ти собом не буди туђ поток нити другим пашти се
угодан бити већма него ли својој ти жени.« Ето овако старозаконито писмо покривено све
говори. И на друго износи осећање.''398
У свим овим примерима имамо пред собом један профетолошки дух провиђења,
кроз простор и време. Венцловић јасно указује да су све узвишене, ослободилачке
(еманципаторске) идеје, хришћанског порекла. То је зато што је, по Венцловићу, и сами
свет пореклом од Христа Богочовека.
Тај предвиђајуће – успостављајући дух кроз пут мудрости, просвете, науке и
уметности и све у свему, свеопште духовности јесте свеиспуњеност Богоугодника на
Божјем путу до Божјег решења. То је тај венцловићевски Богобеседнички дух и његова
Богобеседничка мудрост: ''У ових садањих злих времена...''.399 Његова Богоученост илити
догамтичка мудрост, јесте откривање циља, пута, ако није промашен, читавог човечанства,
а то је постизање Божанског, приближавање Богу, долажење до Божјег савршенства. Како
је могуће то достићи када ''ђаво пакосник свакоме злу изводац'' гледа и звера како да свако
то Богомудро решење поништи, пребрише и упропасти? Али Венцловић сматра да треба
тежити и истрајавати.
У много чему увиђамо да је Гаврил Стефановић Венцловић био претеча,
Богонадахнути претеча, истраживач и откривалац. Тај догматичко – философки,
Богомудроучени смер јесте Богопрецизно предхођење и наговештај Истинослова.
Одатле происходи Теодијалогизам изложен у његовом тексту Удворење Арханђела
Гаврила Девојци Марији. Пролог на небу из овог текста у много чему подсећа на Гетеовог
Фауста и као да му претходи. У овом Теодијалогизму има доста богословских
претпоставки и закључака. На пример само излагање Мајке Божје и Беседника (врло
симптоматичан назив с обзиром да се ради о Венцловићу) има дубок богословски значај:
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''Девојка
Ево сам, раба господња, буди мне по глаголу твоме! Да кад би тако воља божија о
мени, а ја ћу послужити му божаставному хотењу и вољи, његовој благости. Ето, ја бих
савијен свитак — нека се божије слово напише у мени! Ја руно, — киша да изаспе се на
ме. Ево купина, — нек је зажеже горњи огањ! Ево свећњак, — на њему да светли горућа
свећа. Ручка ја — нек се саспе и сручи се мана. Ја постења — може лећи младожења.
Царска сам столица — не ка седне цар. Црква сам — да улезе архијереј.
Беседник
Тако, ево, у томе склонитој ћуди девојци таки и божије слово уђе у девојачку
полату. Тадар и небесне силе с људма се скупа измешаше, јер но несвиђен с телом виде се
и испуњен разасу се. Неописан написа се, летом и вековом зидар годиштник се учини.
Цели човечији стас на се преузе и у цело божаство човечаство прибра уједно, освем смесе
и раздељивања... Него ли одсад да и ми с узајмом од архангела Гаврила преузмемо мало
нешто приноса ваљала, те по дужности нам матери божијој с гласом се прикажемо и с
овим похваљивањем запопевамо говорећи на слатко к њојзи: ...''400
Такође је битна реченица Мајке Божје која улази у склоп претходно наведеног:
''Неможно ми се то свиди, потухљене су чини ми се те речи, већ ако божија промена која
то на мени се први пут здеси.''401
Промена Непромењивог, Непромењиви се мења. Ова мисао долази и из Беседа
Светога Григорија Богослова. И из овога се види да је Венцловић један знаменити
богослов који у свему томе препознаје чин Боговаплоћења. Непромењиви Бог уласком у
овај свет се мења, а да при том остаје Непромењив. Улазак Слова Божјег у свет.
У наредним редовима видећемо и јако национално осећање Венцловићево. Посебно
вера у сангу националне обнове која је присутна у беседама Молитва за повратак српске
земље и Плач над царством:
''А труба је грло и глас, каконо вели господ Исраиљ пророку: »Уздигни — рече —
свој глас, ка трубу, и прокажи мојим људма њихове грехове!« И укажите им од тога лек,
да се могу излечити: осветите цркву и скупите у њу све људе; и мало и големо, и мушко и
женско, старце и момке, ожењене и неожење, господу и пахоре, војаке и властитеље и
слуге, бољаре и сиромаш, калуђере и оне младенце којино јоште сисају млеко и њихове
дојилице. А Ви, који сте свештеници, што служите пред господом Богом свету летургију,
заплачите се и помолите се за свију њих... И тако пожалити ће нас Бог и помоћи ће нам, те
поштедети своје људе и дариваће нам житак миран, без сваке мућње, сладак. И дати ће
нам пак од њега достати свете царе наше, и сачувати ће њихову господу у покорству и у
страху и у православној вери. И њихову ће војску уснажити на њине непријатеље и нас
ослободити од њихова томљења и налета пакостнога и квара њихова навређивања, и наши
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ће врло помагати и слободити идући супроћ њима... И свагдар ће уједно војевати с
нашима на наше злотворе.''402
''Хоћу сâм своју ми грбину издати на грухање и образ закрих са срамом, те у самоћи
седох, јерно доста сам се црна чемера нагутао и пун сам већ једа. Зато пробрах се да је
много боље у окрајку седећи мучати (у томе нејма главобоље) знајући ми то да је време
лукаво. И они што су тобоже поближи и понајбољи и мили пријатељи костреше се и
растресају те устају скачући на зло дружевље, јерно били смо јоште из детињства зли и
пакостни синови, а и на меру ставши људи, ништа нисмо бољи, помећући оца и матер
своју. Та и подретло нам од корена сведочи како смо зли и опаки, будавши с првом права
винова лоза до краја лепа, пунородна, с хубавим грожђем, добро запајана с небесним
капљами, у вис растући разгранато, — а сад само остала једна павитина дивља, тако да ни
дивље зелене вињаге не види се на њој. Камо царство, краљство и велико на гласу
господство наше? Гиздаве коруне и с камењем драгим и с бисером царско преодело? Није
ли се стрмо доле преобрнуло све широм: скупи белези и лепе заставе, да речем дивни
барјаци са златни гојтани и красни венци, великојуначни многи копјаници,
златноперјаници и заркулоносци, наше хваљене дике?''403
И у песми Молитва против Турака изражено је снажно национално осећање:
''У ових садањих злих времена
сметеници у вери и у закону
досађујући христјанској цркви,
и варвари Турци,
своје безумно господство
печате знаком Месеца.
Премудра и мужаставна жено,
свагдашна дево,
да буде та луна, њино знамење,
под твојим ногами,
и сатри рогове
Тој варварској луни,
каконо си сатрла главу
прегрдому кагану,
што је био велико дигао своје рогове
на крстне рогове,
и повиси рог христјански,
повиси твоју силу и нашу,
и како си пређе
у мору врејуштому
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језики из облака горућом каменом крупом
потопила,
тако и саде проли
гњев сина твога и твој
на језике који те не познају
ни почитују!''404

Такође и у песми Молитва за српску земљу присутно је то исто осећање:
''И у ових љутих времени ратних ово саде нека буде наше мољење.
Избави ме од крви, Боже,
Боже мога спасења,
на кров који имамо,
разве твој, Богородице, покров.
Крвоточива она жена
кад се је прикојасила
за скут сина твога,
и таки престаде јој тећи крв од ње.
Тако и каде се докосне
наша крвопролитна земља
твоме омофору,
таки ће на њој престати
свако крвопроливање.
Отрти ћеш и обрисати
каше крваве сузе
с твојим омофором!''405

У овим порукама стоји сва Венцловићева националографска и народословна поука.
Али он народ види само у матици Божјег тока. И славу и муку, и пропаст и спас, и победу
и пораз, и губитак и добитак, и све и сва у оградама Божје безграничности. Зато
Венцловић и пише беседу Препорука за молитву:
''Ваљаде Богу се свесрдно молити јоште и за своје нам судије и господу, за мирио
се варошко, сеоско ли је, наше животовање, понајбољма за духовну уредбу што но је: за
патријарха, за митрополита и за архијереје поместне и за све свештенике и црковну
наредбу сву по реду; за правовернога цара и све му коморнике и официре, велику и мању
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господу и све војиштане. Да би под њином владошћу мирно се ми борављећи обдржали и
тихо поживили у нашем добру.''406
Да бисмо употпунили ове претходне наводе, навешћемо још и оно што баш даје
пуноћу символографском излагању Венцловићевом, а то су поуке Похвала драгом камењу.
Навешћемо један делић као сликовити приказ:
''Јест Христос тај врло скупи камен што но се у Јеванђељу зове статир свјетовиђени
камен а овако напросто зове се карбункулум, да речем на србски језик горућ угљен зашто
но он у мраку и ноћу како ватра сја се и видно светли. Тако и Христос нама на земљи
светли с науком јеванђелским и са својим прикладним животовањем ко томе докле је на
земљи уједно с људма боравио светлио је у црноме идолослужењу поганим народом,
светлио је и у невери жидовској, такођер и свим грешником на прознање им своје видети
се у чему с[у], да изгазе из тога ћола смрадљива.''407
Када би сликовито згуснули речи које смо досад навели у једно сигурно и поуздано
значење та реч за Венцловића била би: Бог! Да, он је Божји беседник, Божји проповедник,
Божји слуга и Божји посланик. Божји просветитељ и Богомудри учитељ.
Морамо, наравно, направити једну врсту отклона. Гаврил Стефановић Венцловић
није
просветитељ
неког
буржуаско–енциклопедистичког
и
француско–
осамнаестовековног типа. Он је просветитељ по обрасцу саме његове песме Похвала
Светим Оцима српским, коју смо већ наводили. У њој је Венцловићев образац
светоотачке просвете. И он је светосвавски просветитељ који се руководи поукама из
Савине Беседе о Правој Вери: ''Јер нити користи исправност живота без праве и
просвећене вере у Бога,...''408; ''...,чувајући разум светог крштења -- просвећења
Божјег,...''409; ''..., и Својим божанским домостројем и добровољним подношењем
многоврсних страдања божанског тела [Свог], просвети род наш;...''410
У том правцу просветитељства иде и Гаврил Стефановић Венцловић. Он се држи
тог светосавског пута и континуитета. Духовна непрекинута светосавска златна нит кроз
читаву нашу историју. Део те златне нити је и Венцловић.
Схватајући значај снаге ђавосатанског, он није пропуштао прилику да га
разобличава на сваком месту. То и јесте једна од улога просветитеља, да указује на
Истинито и да расветљава лажно. Ђавосатански нацрт који се стално уписује у трагове
историје, непрестаном људском потребом да се превазиђе у Божанском. То и јесте циљ
богомудрих учитеља и богонаучених просветитеља какав је био и Гаврил Стефановић
Венцловић.
Указали смо где и у чему је Венцловић био претеча. Шта све је најављивао својим
стваралаштвом. Указали смо како је био и преобразитељ стваралачких образаца. Многи
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теоретичари су приметили како Гаврил Стефановић Венцловић почиње уводити народни
говор прилагођен што широј народној заједници, са њим се почињу уводити и турцизми у
српску књижевност. То се пре свега дешава из разлога Венцловићевог културног и
националног залагања на пољу духовности тог доба. Требало је се приближити у
просветно – проповедној делатности самом народу који је увелико почео користити
туђице. Он је покушао да духовно подигне што већи број припадника нашег народа на
што виши духовни ниво. Зато је и деловао у склопу Цркве као гостујући проповедник. У
много чему видимо сличност Венцловића са Вуком Караџићем.
Жигошући историјске околности у којима се његов народ нашао, плакао је кроз
своје песме, беседе и поуке оплакивајући судбину свог народа. Али био је свестан да
његов народ пати и да није ушушкан у неке сигурне историјске јасле и да не треба да га
кори за неморал, лицемерје, среброљубље, већ за неслогу, изневеревање и снисходљивост.
Мудроуки Венцловић ишао је у народ самим тим мудроученим методом (начином).
Схватао је смисао онога што бисмо назвали именом: интелектуалац. Његова улога и јесте
искрено и истинско учење народа. И то је помало духовно – двосмерно кретање: Не може
се бити учитељ народа, а да се пре тога није било народним учеником. Учимо се од народа
из његове судбине и историје, а учимо народ из тог духовног искуства сажимајући га из
народних вредности и поука генијалних појединаца из тог истог народа.
Мудронаука за Венцловића има свој источник у Богу, Који је сејач Своје Науке и
Мудрости у срцу човечијем. Венцловићева Божја мудронаука мора се проповедати без
обзира на прилике и околности које нам често намеће историјска матица. Али не може се
бити несрећан народ све док тај народ има овакве учитеље, проповеднике, мудрописце и
беседнике какав је био Гаврил Стефановић Венцловић.
Јер ђаво се врло често хвалио судбином народа коме и Венцловић припада. А циљ
једног таквог умословца је да разбија такве ''похвале'' и да открива истинску хвалу народа
чија је једина и истинска похвала у Богу.

Јован Рајић
Православни катихизам

Архимандрит Јован Рајић (1726 – 1801) – катихетик, историк, молитвеник,
монах, песник. Учио је и источне и западне школе, али се коначно скрасио у манастиру
Ковиљ. Подвижник који је спавао 2 – 3 сата дневно, исто толико сати се и молио. Свој
Катихизис написао је за потребе Српске Цркве, јер је тадашња Карловачка Митрополија
била уцењена од Бечког Двора: или да напише православни катихизис или да прихвати
онај који Двор одреди. За 17 дана је написао катихизис. Добио је после тога велике
похвале и узвишене називе: Златоуст, Православља Избавитељ итд. Да је Катихизис био
добар потврдио је и Бечки Двор тиме што је наредио да се искључи из употребе.
Рајић је изградио одређени образац катихизма. И тиме је предодредио и једну врсту
узора катихизма неким каснијим писцима, Светитељима и Светим Оцима, који као да су
писали по Рајићевом моделу. Например Свети Филарет Московски Основе православне
вере и Свети Владика Николај Вера Светих.
Овим поглављем ћемо се посветити духовном раду архимандрита Јована Рајића.
српскословенску језичку грађу писаћемо на савременој српској ортографији. Његов
Катихизис као да је сажет духовни облик читавог Рајићевог дела. Нашим изучавањем ми
ћемо се баш усредсредити на Рајићев Катихизис мали или сокраштеное православное
исповеданије. Иначе, Рајић је написао књигу из историографије Историја Срба и уџбеник
из Догматике у 5 књига Тело теологическо, поеме Бој змајева са орлови и Стихи о
воспоминани смерти ко утешенију своего пријатеља. Ово су неки од најзначајних дела
самога архимандрита Рајића, али Катихизис пословично сажима сва ова дела у себи и
највише сведочи о духовно – стваралачким способностима мудрописца Рајића. Сам
почетак Катахизиса језгровито говори о свеопштем духовном карактеру и циљу Јована
Рајића.
''1. Чему нас научити хоћеш, када нас тако
позиваш;
Ја вас намеравам научити, да будете
добри христјани и почтени људи.''411
Из ових редова видимо да је катихизис поука, што и изворно – језички и значи.
Следе и даља питања ученика:
''3. О чему се састоит то наше благополучие
и блаженство;
О правој Вери, и истинској Љубови; и
411
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о доброј Надежди.''412
Већ у првим поучним редовима Архимандрит Рајић показује оригиналност
(изворност) излагања:
''15. Не будут ли три Бога, када велиш: Отјец
Бог, и Син Бог, и Дух Сјати Бог;
Никако. Ако и јесу у Божеству три
особита лица, но јест једно само сушче
ство, и Божество, и сила, и слава, и
величество обшче и нераздељно.''413
Рајић свакако прави искорак и у правцу енергизма Божанског. Поред Суштине, он
покушава да изложи науку о Силодејству Божјем:
''Ништа особито Отјец без Сина и Духа
Није сотворио, нити пак Син и Дух кром
Отца, но сва три лица један будући Бог,
равно свје, што сотворено јест, сотоворили
јесу једним нераздјелним дјејством.''414
Врло систематски и методично Рајић кроз Личност, Суштину и Дејство Божје
долази до спасилачког Боговаплоћења.
''1. Што још потребујемо знати о Богу Сину,
Понајвише то ваља знати и вјеровати,
да он јест наш искупитељ.
2. Скажи нам, какова јест сила овог тре
ћег члена;
Сваки Христјанин дужан јест вјерова
ти, да се Бог смиловао на Адама и ње
гово потомство, и послао јединородног
својега Сина; да избавит њих од мучите
лства ђавола, и од вечне смрти.''415
Будући да овде, у овом одељку, имамо помињање ђавола, о узороку тог Пада Рајић
збори овако:
''7. А тко јесте создао духове зле, то јест
ђаволе;
Они мису саздани од Бога тако какви
412
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су сада, него добри, како и други Ангели
него су сами својеволно за гордост сво
ју од Бога отпали, и погубили своју
славу и красоту, и наследили су за то
огањ вјечни.''416
У наставку ћемо осликати епопеју Христову на земљи изображену кроз перо Јована
Рајића.
''То исповедамо у овом члену вјери,
да јест истинито дошао на земљу, и
нашу плот на себе примио, и совершрниј
человјек био, сасвим како и ми, кром
грјеха. Зато вјерујемо: да јест нам
једносуштан по человечеству.
4. Када јест он истинити человјек, кто
су јему отјец и мати били;
Он ни земли по плоти отца није имао,
но само матер, како што на нјебјеси ма
тере имао није, но само отца.
5. Како не би он имао отца на земли;
Будући да је нјегово зачатије и рождјенје
јест чудјесно било наитјем сјатаго Духа,
и осјенјенјем сили Вишнјаго, за то и нејма
отца на земли по начину чјеловјеческуму,
но само хранителја отца, кој јест био
Јосиф обручник матере јего.
6. А кто је нјему мати била на земли;
Преблагословјена Дјева Мариа од пле
мјена Давидова, која како преће зачетија
и рожденија Спасителјева, тако и оју самом
рожденију и по рожденију јест пребила дјева
За то се и зове једним словом, приснодјева,
и Божица.
7. Овдје се види да Христос има два јеста
ства у себи;
Тако и јест: јербо вјерујемо оју нјеговом
стом лицу и Божество и чјеловјечество.
8. Како се имаду та два јестества;
Добро валја разумјети, да та два јестества
416
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нити су оју лицу стом сливена или сме
шана, нити пак раздјелена по особ, но обадва
оју једном јего лицу, како что говоре, ипо
статически сојединјена: за то
и један јест Христос, а нје два, једино
лице, а не двоструко.''417
Овим наводима смо хтели да дођемо до што тачнијег закључка о философији
катихизма. Циљ Рајићевог, па и уопште сваког, катихизма јесте речима изобразити
Богочовека Христа, са свим оним што имамо од Њега позајмљеним. Зато је и ова
демонстрација усмерена ка том богочовечанском правцу.
Рајићев катихизам је обухватио сва излагања Православне вере. Ту су описи,
тумачења и објашњења: Символа Вере, Новозаветне двозаповести о Љубави, Десет Божјих
Заповести, Врлине и Греси, Оченаш, Блаженства. Сва излагања у циљу приближавања
Богу.
Ипак сви ови духовни описи згушњавају се у излагању тумачења Оченаш илити
Молитве Господње. Као да се у том појашњеном тумачењеу сажима сав катихизам. Зарад
прецизнијег словоосликавања катихизма Рајићевог ми ћемо цитатолошки записати овај
део.
''1. Из чега ћемо се научити, что валја с вјерују
и надјеждују просити;
Из Молитве Господње, то јест: из Свјатаго
Отче наш.
2. Тко нам јест предао ову Молитву;
Сам Спаситељ, када је рекао: Отче наш: и проч:
3. Даклје та Молитва всесовершена јест;
Тако јест: јерва она содержит оју себи
све потребе нашје душевене и тјелесне.
4. Что јешче заклјучава оју себи ова
сјата Молитва;
Она содержит оју себи: 1) Предсловије.
2) Седам Прошенја 3) Заклјученје.
1.Предсловје
5. Које јесте Предсловје оју Молитви
Господнјеј;
Ове речи Спасителја: Отче наш, иже
јеси на небесјех (Мат. : 6, 9)
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6. Какова јест сила овог Предсловја;
К совершеној Надјежди возвуждавајући
нас Спаситељ овако почнје Молитву
своју, да нас научит, да не приступамо
ко Отцу како раби бојазливи, него како
синови послушни, и да сувјерени будјемо
да хоћемо прошенја добити.
7. За что говоримо Отче наш, а не мој;
Со тим Спаситељ научава, да не будемо
самољубци, него братољубци, то јест, да
како лјубимо ближнјега, тако за нјега
да и молимо се, и свјега тога жјелимо
и просимо, что и самим себи жјелимо
и ишчемо.
2. Прошеније првоје.
8. Које јест првоје прошеније оју Мо
литви Господнјеј;
Јест ово: да ститсја имја твоје Мат: 6.с: 9.
9. Что просимо од Отца оју овом прошјенју;
То, да се име Божје свјати и од нас;
и преко нас.
10. Како се сјатит имје Божје од нас и
преко нас;
1) Од нас ститсја оно, када ми сав жи
вот наш по заповједјем јего, и волји
јего проводимо. 2) Прјеко нас свјатитсје,
када ми богоугодним житијем, и друге
нашје ближнје примјером добрим к про
савјенју Отца небеснаго приводимо Мат: 5 ст: 16.
Прошеније второје.
11. Које јест прошеније второје;
Да пријдјет Царствје твоје Мат. 6. ст: 10.
12. Что молимо и просимо оју овом прошенију;
Будући ово прошеније јест духовно: то
просимо, да не царстујет грех во плоти
нашеј, но да за сав живот наш усјелја

басе у нас Царство нјеговје благодати,
да узможемо нјему угодно поживити, и
за то да нас уведет у Царство своје славе.
Прошеније третје.
13. Какво јест прошеније третје,
Да будет волја твоја, како на небеси
и на земли. Мат. 6. ст: 10.
14. Что ишчемо од Бога у овом прошенју,
То ишчемо од Бога Отца небеснаго,
да нас толико благодатју својеју оградит,
да свагда и у свему његову свјату
волју исполијавамо, а не нашу: тако
просимо, да он управит нашу волју
сображеније волји своеј.
15. А за что јест придано: како на небеси
и на земли;
То јест једна истина, да Ангели
свјати на небеси извершују, волју
Божју, и јему служе: тим начином
молимо Отца, да и нас наставит,
и укрјепит волју јего исполијавати
како и Ангели свјати.
Прошеније четвертое.
16. Како гласит прошеније четвртое;
Хлјеб наш насушчниј дажд нам днес.
Мат: 6. ст: 11.
17. Что просимо у овом прошенју;
Просимо и молимо од Отца не тје
леснаго хлјеба, нјего и душевног, то
јест просимо све то, что к препитанју
како душе, тако и тјела нашего нуждено
и потребно јест.
18. Каковиј јест хлјеб душевниј;
Јест он благодат Божја, која утве
рждава сердца, и слово нјегово свјато,
које питает душу, а особито свјата Тајна

Тјела и Крови Спасителјеви.
19. За что ишчемо само хлјеба за данас;
1) За то ишчемо само хлјеба, да се
научимо не искати излишнјаго богатства
к славолјубју и сластопитанију, но
само что нам за потребу јест, и без
чега бити не можемо. 2) За данас велит
искати, да се с тјелсном хлјебу преко
мјере не бринемо, него о души и душ
евном хлјебу постарамо.
Прошеније пјатое.
20. Како јест прошеније пјатое,
Остави нам долги нашја, какоже и
ми осатвлајем должником нашим. Мат: 6 с: 12.
21. Что просимо од Отца у пјатом про
шенију;
Будући да много согрешајем вси,
и на всјакиј час, и грјеси разлучава
јут нас од Бога: за то припадамо ко
Отцу, да милостив будет, и простит, и
оставит нам и волнаја и неволнаја со
грјешјенија.
22. А что велимо: какоже и ми оставлја
јем;
То јест волја Отца небаснаго; да би
ми једин другому прашчали и оставја
ли све то, у чемусмо један другог
увредили. За то хоће да ми простимо,
да и он нам простит: ми се на то
овим речима сами обвезујемо, да прашчамо.
Прошенје шестое.
23. Како гласит прошенје шестое.
Не веди нас во искушение.
24. Что просимо у овом прошенју;
Ми Бога молимо, да не допустит
искусителју ђаволу, да нас ведет во грјех

или у онаке прилике, гдје би согрешити
могли, и нјега увредити.
25. Јешче что овде просимо;
Искушенје јест свака и напаст;
за то просимо Отца, да не попустит
нам у какову тешку неволју и бједу
пасти, ако ли попустит, да даст нам
силу и крјепост то терпјеливо понести.
Прошенје седмое.
26. Кое јест прошенје седмое;
Но избави нас од лукаваго. Мат. 6. с: 13.
27. Что просимо у овом прошенју;
Ђавол јест лукав и лукавством
своим различно нас искушавает, и на
грјех приводит. Дакле молимо Отца
небеснаго, да он сам силоју своеју
прожнјет враг, и нас избавит од
всјакаго грјеха и напасти душевнје
и тјелесне.
Заклјученје.
28. Каково јест заклјученје у Мо
литви Господнеј
Јако твоје јест Царство, и сила
и слава во вјеки, амин. Мат: 6. ст: 13
29. Что содержит у себи ово заклјученје;
Содржит оно у себи потвржденје
Вјере наше, и подкрепленје надежде,
како что смо без сумнјенја просили, тако
да се надамо, да ћемо и пријмити.
30. Какову силу имат ово слово: амињ;
Оно само собом значит: да будет или
буди. За то, ако к нашој молитви
Отец набесниј приложит то слово, оно
значит: что сте просили, нек вам будет,
ако ли ми сами то придамо, то зна

чит: хоће нам бити что смо просили.''418

Шта нам открива архимандрит Јован Рајић самим Оченашем? Да и ако сви ми
Оченаш користимо молећи се некако сувопарно, површно и равнодушно, ни сами нисмо
свесни шта Оченаш у себи садржи. Он садржи у себи сву нашу Веру, све знање Господње
којим се испуњавамо, упозорава на опасност и предочава све потребе наше. У њему је све
оно што треба да знамо, у њему је сва сила, енергија, сав рад. У њему је једноставно све и
сва: Бог. Зато катихизам Оченаша јесте сажети цалокупан Катихизис Православља, сажета
Православна вера и Православна духовност.
Некако је Рајићев Катихизис чист, јасан, староставан. Он нас везује са нашим
средњовековљем. Буди у нама узвишена, али и прецизна осећања. Доводи нас до
Богопознања. Није ни чудо што је овај Катихизис био забрањен од стране Бечког Двора.
Некако свака власт у Богу види ривала и конкурента. Иако то Бог према властима није. Он
је једини и истинити властодавац. И као да је Бечки Двор у овом катихизму препознао
неку врсту гласа Божјег, гласа поуке Божанске. А ко ће, онда, поданике држати у јарму
ако их испуни Божје просветљење?
Зашто смо толико редова посветили баш Рајићевом Катихизису од свих његових
дела? Па баш због самога архимандрита Јована Рајића. Он сам је изјавио да је Катихизис
његово најзначајније дело. А за нас Катихизис је парче у догматичко – философском
мозаику.
Тешко је нешто додатно рећи при оваквом катихетичком излагању, јер Рајићев
катихизам говори сам за себе и у њему тешко да можемо наћи неки јачи приговор. Он, као
што смо већ напоменули, сажима, колико је то наравно катихизму дозвољено, свеукупно
Богопознање у себи. Али, овај Катихизис сажима и целокупно дело архимандрита Јована
Рајића. Јер у њему Рајић излаже оно што је човеку, по Јеванђељу, потребно. Божје
познање, Божје просвећење, Божје учење и Божји иметак. И из овог Катихизиса изводи се
у једном краћем облику све оно што је Рајић написао, за шта се залагао. А то је Божје
свеукупно национално ослобођење његовог народа. Рајић је једна многоучена личност,
носилац Богопознања и као такав једна незаобилазна духовна и стваралачка фигура
српског народа. Поред осталог је у овом Катихизису сажета и судбина свих народа, а и
сваког народа понаособ. Наравно кроз свеукупно Божје учење.
Због лепоте стила и као један пример стваралаштва изложићемо још и песму Јована
Рајића Стихи о воспоминани смерти ко утешенију своего пријатеља.
'' I
Обшче всјем
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Кољ жестока, неумитна
Смерћ грознаја неумилна
всјех равно влечет
косују сечет
Земнородних
лишаећ зјенич
повергаећ нич
Пресилних
II
Цара и Власти
Нестрашит сја она власти
Неборућ ју лудјеј страсти,
цареј Велможеј
нишчих, и Књазеј
Истреблјает
јединим взором
в јавлени скором
Одводит
III
Духовенство все
Ни свјашчених шчадит глави
Ниже сједин, ниже слави
молби неслишит
дарови несмотрит
Поднемих
но Спјешит на суд
и отложит труд
Вес земњиј.
IV
Учениј вси
Вострепешчет пред њеј умни

И остает как безумни
уста умолкнут
мисли исчезнут
Високаја
как поведет тјех
отлучит од всјех
В мрачни гроб.
V
Воинство все
Војин храбри и пресилниј
Бједен стоит и умилни,
оруже повере,
и на землју лег
Нечувсвениј,
за смертју ступат,
мир сеј остављат,
Принужден.
VI
Јуност и дети
Ниже шчадит јуних цвјета,
Ниже малих детеј лјета,
отроча нјежно,
ведит прилјежно
За собоју.
во ноћх лјудеј дом,
потребает в том
Не зрјел плод.
VII
Совјест небоитсја
Но кто еја гроз избежит
Зане всјем нам смерт предлежит

совјест чистаја,
права свјатаја
Небоитсја
она едина
ест невредима
От стрељ еја.''419
Овим поетским примером само смо сликовито приказали начин духовног стварања
архимандрита Јована Рајића. Као неку врсту прелаза са српскословенске на
славеносербску технику писања. Његова потресна визија смрти јесте истовремено једно
хришћански радиклано немирење са том истом смрти. Једно стварносно неприхватање те
и такве стихије зване Смрт. У овом делу Рајић најјасније показује оно што је код њега
самога највише хришћански Православно, а то је неприхватање силе смрти.
Рајић је једна свезначајна српска историјска личност. Он стоји као једно
сведочанство умног стваралаштва Срба у претешком времену недржавности између
Аустрије и Турске. И док се Европа тога доба може похвалити једним Кантом, још увек
неоформљена Србија могла је се похвалити две године млађим Рајићем. Његов књижено –
философско – богословско – научни значај кроз Катихизис и Тело теологическо и његов
историографски и поетософски поглед на народ, стварност и прошлост чине га једним
незаманљивим чланом духовне породице српских стваралачких великана и мислилаца.
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Атанасије Стојковић
Теофизика

Атанасије Стојковић (1773 – 1832). Научник, философ, књижевник, песник.
Једном речју: полихисторик. Руски академик и физичар, професор и ректор университета
у Харкову.
Покушаћемо што прецизиније да проучимо његово дело, његове философске
рефлексије, његов научни рад, уметничке искораке. Можемо, без уздржања, рећи да је
његов целокупан рад био једно непрестано стремљење ка Богу. То се највише, можда,
огледа у његовом философско – књижевном делу Кандор или откровение египетских
таин.
Јунак, простодушни Кандор, тражећи храм премудрости наилази на једног старца
који му обећава да ће га одвести на жељено место. Али он Кандора води кроз његова
духовна преображавања откривајући му на крају и сам да се иза лика старца у ствари све
време крио Ангел Хранитељ самога Кандора.
Ово излагање ћемо замислити тако што ћемо славеносрпске појмове приказати на
новосрпском, при том остављајући милозвучност појединих речи.
Будући да почињемо са Кандором, морамо рећи да то јесте роман, али у њему ћемо
наћи и песме и нека дубока физическа опажања Стојковићева претворена у једно
Богоуметничко дело: ''Кандор јављањем овим необичним задивљен потајни неки страх
осећаше; но немоћан размрсити га на колена паде – Оче! и творче! велике ове
пространости (говорећи) како разум најмањи благост твоје честице постигнути може! ко је
тај, који је у унутрашњност једног од твојих дивних саздања сагледао. Све је за нас смртне
вечним покривалом закривено: кора ток очима представља се. Свемогуће слово твоје
раскошним је све јестаство украсило великолепијем. Ништа ниједна твар заслужила није,
а и може ли? ти самим благоутробијем твојим побуђен сваку твар битијем незаслуженим
обдарио јеси, и у срце свако неки закон усадио, по коме она себи равно створење љуби, и
љубити се жели. Свака – ако и невидљива била – тварка живот свој у разликовидном
задовољству ослушкују, и тебе – ако ми горди человеци само себи разум искључиво и
присвајамо – прсима благодарења с њима хвали. Колико животиња нема очи наше
невидљиве – колико у оних милион милиона светова, који се у ноћ очима као тачка
представљају небо наше украшавају и од којих одаје пошту сваки од земље наше
несравњиво јесте већи , колико велим тамо твари животом својим радује се, тебе творца
свог слави! А како је прекрасна око мене природа! како си предивна мени дао оруђа и
својства! Руке – којима делам, пишући себи добијам, пријатеље, сродне, благодетељ,
родитеље моје грлити могу, ноге – које крепошћу својом цео овај тал мога састава на себи
носим, и без којих ја вечном недвижанију предат, ни самом овом великом природе
торжеству присуствовати не бих могао. Какву бих ја излучио мојих чула корист? око –

којим ја сада красоту ову гледам, ухо – којим птичијих песама сагласје слушати у
усхићењу долазим; уста – којима даре слатке природе кушајући живот свој на славу твоју
продужавам. Све је то незаслуженом благости твојом мени дато. Каква гордост неовладава
човеком – овим целог јестаства изображеним – ког си ти с толиким разумом обдарио, да
он неизмерно – видљиве оне тачкице мери; времене несуштна раздељује сунцу, месецу и
пролазећим звездама пут предсказивати, једним словом и самому јестаству законе давати
усудио се јесте.''420
Сам овај први опис Божанског устројства ствари указује колики је степен
Богоузношења у Стојковићевом делу. У Кандору Стојковић открива своју Богонамеру.
Читав Кандор јесте један славопој Богу, осећање Божјег свеиспуњења. Ми ћемо
наводити одређене делове како би што прецизније показали како је ово дело, овај роман,
сав саткан од Богооткривености. Он је сав у духу Божјег знања, у препознавању Бога у
свему. Зато је битно да изнесемо на видело дело свакако једног богомудрог писца и
мислиоца. Можемо слободоумно и без зазора рећи да је Кандор једна врста Божјег романа
илити романа о Богу. ''О Творче! ето нас је ту хранио? Колико синова Оче, тебе данас
хвали, да они живе, да се са својим животом, с твојим творенијем, с твојим благошћу
увесељавају. Сво срце моје твоја јест жртва, прво његово чувствовање јесте благодарност
теби.
Ти си благ! ти си свет! ти си велики у војсци дела твојих! красна сунца лучама
јављају нам толика блага, која си тако штедро около нас, за час просуо! А сунце! из њега
на нас гледа твоја све одушевљавајућа благост. Ти си га определио да буде источник
света, топлоте, живота. Из њега проистиче живот и благослов на господарствено твоје
саздање Светом његовим изражава се у нама свет истине, свет познавати тебе творца, оца
и благодатеља рода человеческога. Сијање, слава, господство, поредак, красота,
многоразличије, јединство! каквог ли поимања! њих само једино човек мислити може. А
могли би их мислити, да му сунце очи не просветљује? Оно је свето за наше очи
чувствене! Ти си свет за наше очи душевне. Ти си једини прави источник свег света. Оно
нас к теби о Оче свакога блаженства доводи. Ја идем к делу! подкрепи ме силом твојом!
учини да о теби мислим, сама себе у добродетељи упражњавам, разумнији, праведнији,
милостивији и савршенији будем. Благослови почетак мој, благослови почето дело
моје.''421
И у овом наводу све је исуњено славопојним познањем Бога. Прикажимо још
примера из овог Теорамана: ''Боже! источниче живота мог! чијом благошћу ја опет један
дан завршавам. Прва моја данас јеси био мисао, буди и последња. Благодарност и љубав к
теби да буду последње моје чувствовање. Још је живот и здравље при мени. Оба зарад
тебе. Ти си ми дао силу, и поимање! ти мене путу живота учиш! ти мене зарад разумних и
добродетељних људи учиш! ти си мој отац, мој вечни благодатељ. Благодарим ти за све
420
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радости и блага данашња. Прими ме под твоја крила! Сподоби ме здрава из постеље
устати! Благост твоја да буде нада мном и над сваким човеком.''; ''Устај да молимо Високо
Сушество за нове припреме наших крепости.''422; ''Да ја ове истине знам; да другима их
предавати могу, све је твоја благост о Оче света! и истини! о колико спасења, колико
утешења человеку даје истина, чиста истина. Ти си труд мој благословио – Ја се дивим
чуду саздања твога: дивим се венцу све творевине! вечно теби приближавати се морам!
како си узвеличао човека! радосно ја к делу идем, и радосно у подобје лица мога ја делати
хоћу. Благослови дела моја!''; ''... человече! ти си бесмртен! – Душа је твоја за вечност
створена – вечно је твоје путешествије – Божество јест твој источник, ти си капља од туда!
ти ћеш к Богу твојему вратити се и добродетељ ће твоја награда бити.''423
У следећим редовима старац – Ангел почиње предавати о Искупитељу =
Спаситељу света, што је од велике важности за само дело. ''Искупитељ света свето на
земљи собом донесе: он нас оца свога и оца нашег познавати научи он чесност,
добродетељ, правду, љубав јест сасвим проповедао, и истину сасвим божественије његове
речи слушати вољним просто предавао. Одбачен и он по нечасном гоњењу и поруганију и
душу своју за истину положи. Луче, науке његове небесне многе јесу осијале, но сваки по
поимању своје јест другим начином у себе их примао, преломљивао, и од себе давао. Тако
је бити могло, да је његова наука у различитим главама различита дејства имала.
Природно је човеку да сваки његово мнење буде. Многи дакле од послних, његово учење
колико истином, толико може бити и славољубљем подигнути круг своје делатности
распростињали, и мнење своје на даље раширити јесу се потрудили. Но свака вест пределе
своје има изван којих она бити не може.''; ''Казао сам ја теби, како је кратко време, када је
божествени учитељ светом проповедао. Таква времена не бивају често јесу врло ретка; и
зато сваког памћења достојна. И сада, љубазни сине мој! и сада – у наша времена – истина
пред врата стојит; само чека да се отворе; спремна ући.''424
Овде Стојковић, у једном свом оригиналном виду, понавља причу из Јеванђеља о
семену (Лк. 8, 5 – 15). Да Христос просвећује свако тело које изађе на овај свет, али
питање је како ће то Просвећење сваки човек да прихвати? На који начин?
У склопу Кандора Стојковић записује три мисаоне песме. Те три мисаоне песме
складно се уклапају у ток Божјег романа.
Песма прва:
''Свему је доба умрети,
ишчезава слава пролазана
Може ли вечност наследити
тај, који није живео наш век?
Прах и пепео јест нам тело,
но Богом се обнавља;
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Прхне из гроба смело
к бесмртности се усмерава.
Јуж на свет ја имају
живот она моја нест
Дела током ја делају
Дух мој, јако своја вест.
Вечност мене ожидает
где ангелски поје лик:
Срце ми уж занимает
пресладких гласа клик
О отчизно! Духова светих
иже жреб по који јест
Каквих сласти непојамних
число у твом кругу нест?
Ту увек радост обитает
бесмертија царство му
Усхићени исихает
реку бивших слез сву.
Очишћен је кратко време
јест судбина наших час
Увек спада труло бреме
оживљава вечност нас.
Добродетељ чтућих друштво
живот ми усладит там;
И свештено неко чувство
бит нас вечних каже нам.
Там' у светлости а то узре,
што нам земљи тамно би
И у вечности ја то прозре
непојамно што би зди.
Ми путници све подобни
учествујућ далек пут

Они свагда ли слободни
од противних сети сут?
Но дошавши к својој мети
одихајут подни труд
Так' вечно наш лети
одихати буде груд'.
Ако срце ослушкује
скоро; ил' судба плаши ме
Мис'о мене утешује
јако кратко ће да буде.
Увек придет лажна слава
и не буде за ме свет
Моја ко сну клоне глава
но Дух Бога буде опет.
Там у једно человеци
благи сојединитса
Тело: и вечни веци
узврат – срца – једно – сва.
Добри уже ошчишчујат
блажен и на земљи час
Но шчаст не обитает
ниже может све зде у нас.
Сада шум мира, сад скор тела
враг тишини дух јест
Сад житејска нужна дела
творат, да покоја у њем нест.
У человец обитает
вечна духа с телом бран
Частие тело побеждает
ополчивса љуто нан
Добродетељ често трпит
порок често сиастлив јест

Сваки благи во зле скробит
зде покоја права нест.
Што зде ишчу, там обрашчују
јегда духом начну зрет
Ја там љубави Бога срешћу
вечно буду свети пешч.''425

Песма друга:
''Вељи мира Творац јест:
бесчислена небеса
Под престолом јего сут
дело јего сва чудеса
Облак, тучу, гром метает,
и молниј огањ блистает
јего магновењем.
Крајњи ризи јего луч
зритса у деничним зраце
Против јего сјајности
сут тисачи солнец мраци
Од нејежа Херувими,
шестокрили Серафими
Лица закривајет сви.
Внегда взор весели свој
нам с висоти посилает
Мали шарки земни сеј
радосно тогда играет
Егдаж око отвршчает
сву вселену усретает
и погибељ, страх и смрт.
Хвалите свесилнога
горнија твердини зраци
Неизчетниј светил рад
и преосподњи адов мраци
Тми тем земељ двигните славу
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све воздите твари главу
и појте Сојетељу.
Бистрострујни потоци
и горкаго мора води
Кедри височајши
и свих прочи древес роди;
Ту спешним стремљенијем
сиже главу приклоњењем
да воздајут творцу чест.
Лавов и дубравних скот
со појушчими нас у сон птици
Дебреј и високих гор
да слијутса у једно лици
Огњем дишушће камење
да даст слави знамење
черни дим и страшни треск
Ти одзиве верни пој
побуждава све јестество
Человече горди ти!
О! ниц падни пред Божество
И твој дух и твоје тело
јест дивное јего дело
вечних за нас тајне тма.
Високи твој горди дух
далече предходит твари,
И јестаства целаго
неизмерна мерит шари
У срце мира проницает
и вселени силу дает
Вечни закони он.
К Звиждитељу двигни випрос
ума твојего очеса
Од брења вострогниса
возлети сва над небеса
У неизмерности седјашчу

и о пиље војације будушчу
Сушеству предстани там
Да истини лице зру
разум дал јеси
Да ја вниду у свети храм
ти возбранил оче! јеси
Сохраними сија дари
о Ти иже проча твари
јеси мне покорил све
Јегда лобизаја Феб
једним кајем
Или јак исполин пут
претек другим паки лижет
Черна Океана води
и совлекает природи
дневну красоту сву
Јегда весна зеленост
по јестаству простирает,
Ил' последњу надежду
смртним јесен отимает
У дусје бурије, у вихор прас
и во гнев неба, страс
вину Бога слави твог
Јегда нешчадно недуг љут
верна ујављајет друга,
Или губи страну бран,
ил' смрт простирает куга
Или у крај мира састав
скорушитса, ти неостав
трисвет Богу појати.
Опет си ме сачувао! Ко је то? Ако не ти о свеблаги! ти дајеш живот, ти радост
после туге! Неисцрпива јесте твоја благост. Овом си ти сад свет сахранио! Магновењем
твојим све јестаство руши се, које сад као из мртвих васкрсава! О сподоби ти мене пре
полезним Брат мој бити, не жели благоволети живот сав мој окончати. Оче! Благослови

све људе. Просвети нас све, просвети и научи ме истину твоју свом миру проповедати!
благослови дело моје.''426
Песма трећа:
''Силу твоју Господе,
дело свемудрости твоје
Љубав к мени вечнују
кагда помишљају
Како да ти поју ја,
Боже мој Творче!
Силним удивљењем
побеђен не знају
Ко океан узва звезда?
тисућ сунца сазда?
Сунца круг ко подиже
виспр на небеса
Дивна украшенија
свуда моје око
Силу неследиву
види и чудеса.
Ко измери пут ветру?
ко дажд посилает?
Недра земљи отверзе
на нашу сву радост?
Боже сила и крепости!
благост твоја сва
Камо нибуд прозру ја,
простирает радост.
Тебе хвали сунчаних
зара число; бура;
Тебе хвали песак сав
и тишина морска
Све водет черви
дају славу Богу.
Тож водет семе сво
и дрвеса горока.
И человек његов дух,
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разум к теби влечет
Његово тело од ногу
дивно јест до главе:
Чест и велколеније
саздања сушти
Пример јест свенасушни
вечна ти слава.
Слави душа Бога твог?
слави њему име.
Хвално буди, име ти,
пренебесни оче!
Сва васељена одзива
до век века буди
Свето, трикрат свето
име твоје Творче!''427
Богороман, саткан као једна обимна песма Богу. Богу у свим силама Његовим.
Стојковић у свом Богороману сажима све оне поруке просвећивања, знања и учења којима
је источник Бог. Настављајући путању српских средњовековних животописаца у поруци у
којој је Христос истинита светлост која просвећује сваког човека428, Стојковић исто то
примењује и у Кандору, у приповести о божественом Учитељу Избавитељу у коме нам
открива једну заиста просвећујућу истину. Да, Христос је Истинита Светлост која
просвећује свакога, али то Просвећење људи прелама се на различите начине кроз
различите умове људске. Колико људи, толико прелома Христовог просвећивања кроз
сваког од тих људи. Јер једни то Просвећење примају са пуном радошћу и разумевањем, а
други, пак, са потпуним неарзумевањем и кроз прелом негативности и мрачности. Преко
ових својих мисаоних песама Стојковић нам открива најузвишеније степене Богопознања,
препознавања Силе Божје у целокупној творевини. У следећим редовима он нам казује
своја Богоосећања као облике једног посебног и узвишеног Богопознања. ''Ми следствено
предпостављамо мора бити такво Сушество, које нам ове законе зарад разума даје; које по
њима дела наша суди и сходно награђује – дакле претпоставити морамо Законодавца –
Судију – Господа свег јестаства, Бога.''429; ''Ово сушество мора бити свесавршено и
високо, мора бити – Бог. Бог је истина – у Богу је истина – од Бога исходи истина – и само
луче његове у наше умове тако долазе, као што луче Сунца вештаственог на тело наше и
на друга тела падају. Истина није ништа, ако нема ко, ко је мисли. ако нема шта у чему
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она основу своју има, а како би могло бити основање истини вечној непремерној, истину
бесконачно развија такође вечно, непремерно, бесконачно развија Бог.''430; ''Разум наш да
би уделотворио себи за моћи све јестаство расуђивању свом подвргнути, мора узети
коначност или крај свег саздања: то јест: мора предпоставити једно Сушество, које је
изван овог јестаственог ланца, и од којег овај сав ланац зависи: то јест Богу.
Као што поимања разума у Богу уделотворење и крај свој налази, тако исто и
блажена срца чувствовања у истом сушеству утешење своје обраћа, и у оно, као у
источник свој враћа се. Мисао на Бога нас у напасти, беди и противности ободрује: она
наш дух надом укрепљује; она нам у трпљењу за прибежиште служи.''431; ''Све што год
видимо води нас ка једном разумљивом, блаженом, све љубљеном Сушеству. Сасатав
човековог тела суптилни, његов вишњи вид, његова чула (око, нос, ухо, уста) каква је
свему размера? Како свака честица крају свом сходна?''432; ''Сине мој! ову спаситељну
науку само они у сумњу би довести ради, који поступке живота и безакоња до тог безумља
доводе: да би тако у безакоњима својим остали, да би себе још више у пороке погрузити
могли. Но све ти то худи човече! мислиш; мимо мисли и поимања Божества – над тобом
живућег – тебе никад оставити неће. Оно ће теби следовати, ако би се ти и на високи све
небески степен попео... Оно ће за тобом ићи, ако би ти на и најниже тартара дно сишао.
Свуда је оно с тобом. Ти од њега бежиш, од њега се бојиш, и бојећи се одричеш! Оному
што твоја уста говоре, срце противглаголствује.''433
''Човек има две части, тело и дух. Телом је он сушество чувствено, духом сушество
умно. Телом припада јестаству нас окружујућем: духом јест више њега узвишен. Телом је
привезан за земљу: духом се граничи до Божества.''434; ''Смрт по целом јестаству
царствује, но из ње живот бива. Сама злоба, ненавист, страсти и безакоња човекова томе
служе, да би они мудрији, бољи, праведнији и добродетељнији били. Ко је и тисућу тисућа
других – овим – подобних већ овако установио, определио, уредио? Не би ли то крајње
безумље било ово мртвом јестаству приписивати? Е да ли мртво јестаство живот сам од
себе произвести може? Е да ли нечувствена већ ствари чувствене, разумне и мудре
сатворити може? Растерај море с чела твога ти о човече! који за добро и за правду трпиш,
има око, које сва твоја лишавања и трпљења види! има сушество, које је сва блага до сада
на теби излило, и које те већим наградити мисли! тело ће твоје умрети, но она божествена
искра, која у теби лежи, она искра небеска вечни пред собом живот има, вратиће се она у
свој источник: вратиће се она своме оцу небеском: вратиће се она к оном сушеству, које је
Творац, и Садржитељ целог јестаства – које свемогуће – премудро – праведно – свето –
свезнајуће – непременитељно – вечно – свевидеће – једно једнито – равна себи немајуће; и
које сушество особеним провиђењем и о најмањем праху стара се.
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При овим речима падну оба у прах пред лицем непостижног и блаженог божества:
старац у користомерном чувствовању свом молитву и хвалу Богу овим речима почне:...''435
На овом месту у Богороману ваљало би стати, јер ће нам оно бити одскочна даска
за закључни део Богоромана. На крају заиста наступа откровение пред самим очима
Кандоровим. Претходним наводима, а можемо рећи да то обележава цео Богороман,
Стојковић заступа метод Богооткривеног знања, Јавног Знања. Не скривеног, езотеријског,
него непрестано Богооткривајућег знања. Знање је ту, али је ипак потребно да га открије
Онај који је источник знања. Он своју философску позицију ставља у ограде
псалмопојачког обрасца: Божество које прати човека од Неба до Ада. То нам открива да је
Стојковићева гносеологија библијска и теороманописачка.
''Кандор ово слушајући тежак ваздух испушташе, а у старца неодвративим очима
гледаше. Запе опазити он, да се лице старца премењати поче. Мрачна чела његовог
нестаде, као што мрака нестаје када аурора златним својим прстом врата источна отвори.
Очи његове – које упале беху – преобратише се у живе и божаственог неког огња поље.
Сребрна дуговласна брада ишчезну. Место старца представи се Кандору младић јаки
благозрачни, који од целог пређашњег изгледа само одежду белу задржао јест. На
цветајућем његовом лицу вечна младост јављаше се и луче около себе просипаше. Кандор
позна то бити Ангел Божји.''436
Коначно је, при крају богороман, ангелофанијска богооткривеност пред Кандором.
Последње поуке и поруке Ангел Кандору упућује. Једноставне, простодушне.
''Ангел њему говори? Кандоре! у смрном телу теби последњи пут говорим, ја ћу те
чулно сад оставити, но душевно никада. Мене је Божество теби на чување определило.
Слушај последње моје речи 'Велико добро јесте добродетељ, њему и сам живот уступити
се мора. Приближавај се колико више можеш овој Божества кћери: у вечности ћеш само
награде добити од преблагог зидатеља јестаства. Љуби Творца, твојег ближњег као самог
себе. Закон Спаситеља испуњавај. Благодетељствуј много – с Богом.'
Тек што је ове речи изрекао Ангел, у ваздух се подиже, у мрачни зави се и пред
очима Кандора ишчезну. Ишчезну испред очију његових и сав онај усхићујући вртоград;
појави се на оном истом месту обично поље. Кандор уздиже, на све стране погледа, себе
од свега остављеног види, пад на земљу и руку к небу дигнувши говораше.
Боже! и оче човеков, љубав твоја дотле простире се, докле и небо. Ти си вечан и
љубав твоја вечна је. Нико време исцрпсти не може силу благости твоје. Када сам ја још у
утроби матере своје био, већ си ти о мени сваки дан чување имао. Посебним могућством
твојим ја свет видео јесам: које је Благо живота мога оно, које од тебе истекло није? У
нежним младићским летима ти укрепљеније, руководитељ ми био јеси кроз Лавиринт
живота мог до данас. У теби ја до гроба оца имам, оца, који само што добро мени даје, и
што ми зло види, на благо обраћаш. Тама је ишчезла са очију мојих, ноћ је већ престала:
даница моја родила се, ја у свету великолепије јестаства гледам, и себе чувствујем.
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Чувствујем да си отац, и да све отечески љубиш што живот свој има. Ти си благоволео
мене преко Ангела твога научити, и истину открити, ка којој мала током човека част с
великим трудом приступити може. Ко то време умножава, тако да умножава љубав моју
ка теби, љубав ка сваком човеку. Ако из тисућу тисућа браћи мојих један такне моју
корист – само један – довољно учиних. Дај ми храброст путем твојим непоколебљивим
Духом свуда проповедати, и по стази овој, коју си ми показао у оно исто време у свету
безпорочно ходити: у којем проћи дубоко оптерећен том ноћу. Ти си мене до данас чувао,
до поимања истина ових довео; ти мене и до краја чувати будеш. Видим ја која од истока
раздањује се звезда. Видим, и срцем се радујем, да мрачна ноћ одећу с саздања твога
уклања и благост твоја у очи сва улази. Дај о Творче! дај сваком премудрост, разум и
крепост. Учини да сав мир тебе оца и благодатеља твога позна! учини, да све разумно,
чесно и благополучено буде.''437
И из ових навода извлачимо заиста и једну доксогносеологију (славословопознање)
Бога у Стојковићевој Теороманографији. У овом славословопознању Кандор моли Бога да
сваког човека умудри и просвети, да га офилософи, уразуми и оснажи. Иако просвећење
Божје, као што већ рекосмо, се прелама кроз сваки ум људски, Богомдани, он се прелама
на безбројне начине, али Кандор тражи од Бога још један Божји напор, а то је да их Бог
ипак умудри, уразуми, просвети и оснажи на Божји начин. И то је снага Стојковићеве
теороманографске гносеологије.
Живећи у славеносрбистичкој епохи, имајући пред собом искушење рационализма
и енциклопедизма, Стојковић је био стешњен између Сциле и Харибде. Између, с једне
стране, западњачког рационализма и енциклопедизма и, с друге стране, народног
сујеверизма и магизма. Он је био свестан да мора делати образовно – просветно, али да не
сме подлећи оном првом искушењу.
Стојковић проналази једну светосавску меру поучавања коју открива у Богочовеку
Христу.
Тако притиснут и притеран уз тај духовни зид Стојковић је морао да изнедри тај,
свој лични, поглед над свет. И то је изнео у неким кратком цртама у својим томовима
Физике. Из тих кратких црта можемо видети којим духом одише читаво Стојковићево
дело.
''Да претпоставимо, да би ђаво и могао и хтео по свету ходити и људима зло
творити; хоће ли то Бог њему допустити? Бог, који је створио човека на част? Не би ли то
било сасвим противно божаственом уређењу, да ђаво творити по свету, што је њему воља?
Ми верујемо и исповедамо, да високо сушество свет овај премудрошћу, благошћу и
свемогућством управља. Можемо ли ову веру, ово исповедање истинитим назвати, ако ми
поред тога узмемо, да ђавол власт има благополучије наше разрушавати? Безумно јест то
помислити и за човека који још светим Евангелски просвећен није. А ми, који смо
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Христјани; ми који из свештеног писанија знамо, да је Христос на свет дошао, за избавити
нас од уза ђаволских, ми тако што веровати можемо?''438
Други пример се надовезује на претходно наведени приказ, али је још детаљнији и
прецизнији и као нека је надоградња претходном наводу.
''Прво и силно средство сујеверја избавити се, јесте право и срдачно познање
закона Христова. Овај закон представља нам Бога, као нашег оца, који чеда своја љуби и
њих од сваке беде чува. Овај закон нас учи, да је Бог саздатељ, управитељ и промислитељ
целог мира. Њему су све силе јестаства подложне, ништа без свете његове воље на свету
бити не може: Он судбинама човечанским управља; Он даје живот и смрт, Он даје
благополучије: Он сам власт има попустити, да ми у какво нечастије паднемо. Ово знајући
како би се ја у Божјем саздању могао страшити од ђавола и од авети?''439
Сви томови Фисике имају одељке за борбу против сујеверја. Желећи да уклони
сујеверне стране ђаволског, Стојковић је разоткрио неке нове облике ђаволског оличене у
моралној искварености, лукавству и превари. Пратећи ток приче видећемо како је
Стојковић препознао и разоткрио те облике.
''Ја опет идем у место рођења мога. Ово је, мислим, просто: јер се ми највише онде
видимо, где се највише задржавамо, и најмилије се онде задржавамо, где смо младост
провели. У Руми су биле две жене у којима је ђавол био. Осим Руме, нисам ја овако што
видео, осим у Сегедину једну калуђерицу. Ово је код нас веома позната вест и таквих
страдалница још увек код нас има. Ја и целој Германији нисам нигде мушко или женско, у
којем би ђаво био, ни чуо, ни видео. Чини ми се, да се ђавол од света плаши, а овог у
Германији довољно има. Ја ћу овде навести, шта је мени у памет дошло, да ја до сад не
знам ниједно мушко лице, које би части те имало, да ђавол обитавалиште свој у њему има.
Где се год што тако чује, јесте жена. Ово би већ довољно било, сваку ону жену
подозрењем држати. Обично овакве ништа не раде и у под лица чудног и оне и фамилија
им хлеб једу. Сујеверни људи, који заиста верују, да ђавол у човеку бити може, давају им
чим могу. – Ђавол у човеку, по образу и подобију Божју сазданом човеку! – Каква је то
срамота за наше пастире! Какво је то вечно за њих поругање. Дакле таква жена једе, пије,
спава докле не дође у цркву; она је сасвим мирна. А како је у цркви, то одмах почне
главом махати, као да јој нешто по вољи није. За тим почне укати и око читања Евангелија
и викати. Ја се сасвим добро сећам, да је оваква бештија и служећег свештеника именом
звала и Бог зна! шта није по цркви викала, бечила се, кочила. Оваква је једна 1779 и 1780
године у Пешти била и лудовала. Како су је преварили, да је Протопрезвитер Карловачки
(покојни Димитрије) овде, нестало ју је за три године. Ето, ако је и ђавол у њој, зна шта је
зло. Већ поменути Протопрезвитер је њу у Карловцима истукао.
Да је ово све превара, да само из среброљубивог духа происходи, и да ђавол у
човека ући не може, о томе ја тако уверен јесам, као што сам уверен, да ово перо држим, с
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којим пишем. О томе је и свака она неваљала жена уверена, која казује, да је у њој
нечастиви. Но нашла је људе, који се дају варати, и који не расуђујући муке своје њој
саопштавају; - осетила сладост без мука свог живота, па што не би у цркви мало повикала?
Много је лакше сваке недеље једни и два пута пробечити се и провикати, него ли целе
седмице радити. О! када би ово само једна превара била која нас тишти. Браћо моја!
Верујемо ли, да има Бога на небу; верујемо ли у његово свето слово? Знамо ли, да је благ и
човекољубив, да је наш отац? Знајући све то, како можемо до те слабости доћи и
помислити, да ђавол у човеку и у њему обитавати може? Благослов на теби да буде
благослов од човечанства О Торломане! који си поставши Капетаном из овакве две
неваљале жентурине истерао ђавола – жилом – истерао у време Литургије. Ово је свети
лек. Нека га само свако општинство при оваквој жени употреби и чувствовати ће радост,
да је из ње ђавола истерао. Боји се и ђавол батине. Ослободите Браћо моја! такве жене од
нападенија ђаволска: повратите је фамилији својој, повратите је човечанству: нека јадна,
знајући у искуству, како је тешко трпети, када из човека ђавола истеравају, нека велим,
радити и с трудом живети почне. О! да би ми то доживели, да се ове безделнице у нашем
роду истребе, колика би то за нас похвала била?''440
Шта имамо у овом примеру? Имамо у то доба учесталу појаву имитације
ђавоиманости преко које одређене особе желе да стекну без рада новац, материјалну
корист, па и уплашене да застраше како имају неку ''моћ'' којом могу другима да науде.
Али Стојковић препознаје ђаволско у једном другачијем облику. А то је тај
''среброљубиви дух'' тих жена и вештина преваре којом обмањују сујеверне. У томе лежи
све ђаволство ових жена. Видевши те облике ђаволског, пре свега, у неморалу, у духовној
искварености, користољубљу и превари Стојковић је хтео да разобличи те зле стране
људског рода. Он, наравно није порицао реалност ''уза ђаволских'', него је то ђаволско
препознао у нечем другом од уобичајеног. У свом роману Аристид и Наталија Стојковић
нам указује позиционирање ђаволског на један сасвим други начин, другачији од оног
сујеверног и магијског, пише овако: ''Често под Ангелским лицем ђаволско срце куца.''441
Ова реченица има темељ и у Новом Завету: ''И никакво чудо; јер се сам сатана претвара у
анђела светлости'' (Др. Кор. 11, 14). А помало и у духу народне изреке: ''Испод мире сто
ђавола вире.'' Тако и Стојковић на један крајње православно–трезвенословни начин
покушава да одреди реалност ђаволског. Ту је Атансије Стојковић, по методу, радикални
православни трезвенословац.
Између искушења рационализма, енцикопедизма и искушења сујеверизма, магизма
Стојковић се определио за трезвеноумље и трезвенословље.
Његова Фисика је Теофизика. Она је Богојестственица, исуњена Богом Творцем,
ставаралачком снагом Божјом. Зато ћемо у њој издвојити неке исказе везане за Творца, за
Бога, за Оца. ''Ја тражим сразмерје, којим си Ти цели овај мира ланац премудро свезао; при
честицама саздања твога стојим, смелим оком то расуђујем, и свуда налазим величество,
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премудрост и силу твоју – О Ти невидљиво Сушество! које си над милион милиона
светова, силни Престо твој положио, Творче и Оче! целог мира, уразуми дух наш, да би
ми расуђујући дела твоја, свуда налазили савршенства твоја, и на сваком месту Тебе
гледали.''442
''Не само дан проповеда чудеса свемогућства Божја: но и једна ноћ другој
велегласно славу његову возглашава.''443; ''Како је милостив Творац наш који нам је ноћ
светлом Луне осветлио, и у милион милиона звезда знаке љубави своје ка нама открио.''444;
''Бог је премудро Сушество, он је имао с безбројним оним звездама без сумње и друга
намеренија премудрости и силе своје; не само та, да би оне нама светлиле. Он је сваку
ствар на многа намеренија сатворио.''445; ''Ова корисна дела Божјег свемогућства, јесу:
сунце, земља, месец и звезде.''446
''Сва прикључења у целом јестаству уређује и управља бдића над творевином
Промисао.''447; ''У њој плива материја Електрическа и Магнетска. Она јест од Бога тако
установљена, да ми безбројна од туда благоданија имамо.''448
Овим је сада, бар делимично, јасно зашто је Стојковићева Физика уствари једна
дубинска и дубокоумна Теофизика. Иако је ово само мрва исказа, у целокупној
Стојковићевој Физици, који се односе на Бога, Оца, Творца, Сведржитеља, Промислитеља,
она нам сведочи да је цела природа само честица у окриљу Божје Промисли и то је главни
доказ који нам говори да је свака Физика у суштини Теофизика, физика Божјег управљања
природом, природослов Божјег управљања Физиком (Природом).
Ипак, највеће препознавање Бога професор Стојковић открива баш у човеку. Ту се
за њега највише открива Божество. ''Предмет његов високи имао би бити Срце своје оним
благодарним чувствовањима украсити, која њему као человеку – првом у ланцу створених
сушества на земљи – част приносити и која њему као христјанину има послодаватеља
христова истини присвојити могућ. Но колико редко мисли он о овом првом и великом
Творца благоданију? колико ретко на достојанство високога својега јестаства! Но
достојанство да је његов Саздатељ уподобио бити човеком: – не животињом: но човеком
равним Божеству по образу и подобију. Ово је љубазни читатељу! мерило, по којем ти
човека расуђивати имаш. Колико се он Оцу и Творцу неба добродетељу, мудрошћу,
човекољубљем уподобио? Ко је он у самом себи? Ко би он тада остао, када би ти с њега
све ове красне одежде скинуо; ког би га богатства лишио; када би ти њему ону спољашњу
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одузео ларву; која његову унутрашњост покрива, која је често толико гадна, колико је
ларва лепа.''449
Ово је само у другом облику поновљен онај, већ навођени, исказ из Аристида и
Наталије који каже да ''под Ангелским лицем ђаволско срце куца'', али оно што је овде
битиније јесте та физика самога Човека, та Боголика физика његова која до краја
употпуњује читаву твар као једну велику Теофизику Атанасија Стојкоивћа. Човек је Божји
Лик и Бог је узео обличје човеково када се оваплотио међу људима. И тиме је започета
једна велика Богочовечанска Физика, Божја Физика Постања и човекова Физика
Боголиког. А ту је и грех који се испод те Боголике ''ларве'' крије и који је може уништити
до краја, али не може уништити саму Боголикост. И сам Творац, Саздатељ узео је лик
човека, јер људски лик је лик Бога. И човек, по Стојковићу, треба да буде свестан тога.
Употпуњујући своју мисао о Боголикости, Стојковић се изјашњава и по питању
човекове слободе: ''Помисао дакле његова, намера његова, његово опредељење шта делати
или неделати, потврдити или одрећи, јесте слободна: човек унутрашњи је слободан од
сваке принуде.''450 Човек има одређену Богомдану слободу у виду изборности, најпре
између добра и зла, па онда између свега осталог. У слободи стоји та, нека, Божја
аутономност човека.
У овим завршним словима о професору Атанасију Стојковићу опоманућемо се
његове помало плаховите личности, што је у склопу онога претходног што смо навели о
људској слободи. Иако су га неке српске избеглице које су дошле у царску Русију после
пропасти Првог Српског Устанка, описали као спахију и властодржачки настројеног
човека, иако га је Вук Стефановић Караџић описао као веома паметног, али злог и опаког
човека, можда је најбољи опис понудио прота Матеја Ненадовић у својим Мемоарима:
''Теодор Филиповић тихо се разговара и умерено. Атансије Стојковић доста ватрено.
Пошто оду они на своје квартире, запита Чардаклија мене и Протића Јову: 'Од ова два
човека кога би волели да са собом поведемо?' Ја му кажем да би овог мањег волео 'јербо
ми се онај већи сасма ватрен и плаховит допаде'. Призва реч Протић и рече: 'Ако онога
већег (тј. Стојковића) поведемо, ни на по пута без кавге нећемо моћи отићи, а најпосле
узеће нам и кола, па се он возити, а ми ићи пешке'. И тако рекнемо Теодора да
поведемо.''451
Да, нарав професора Стојковића беше ватрена и плаховита, али ако пратимо сам
Стојковићев промисаони ток: Господ је ту нарав искористио за једно високоучено
стваралаштво. Ту ватреност је претворио у ватрено стваралаштво.
И овај наш запис је био усмерен да што боље открије личност и дело овог нашег,
помало заборављеног, философа, књижевника, научника. Као да је претходио великом
Његошу. Практично се могу наћи исти искази посвећени славопоју Бога. Заиста једна
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оригинална стваралачка личност у нашем народу. Атанасије Стојковић – још једна
величанствена епизода у епопеји догматичке философије.

Вук Стефановић Караџић
Православни умотворац

Вук Стефановић Караџић (1787 – 1864). Он је оваплоћење православног народног
српског човека, са свим његовим врлинама и манама. Кључни сакупљач српског народног
духовног блага и творац новог српског језика. Постао је глас кроз кога је проговорила сва
српска духовна ризница: народног епског и лирског песништва, народних приповедака,
пословица, загонетки, питалица, брзалица и уопште умотворина. Дакле, целокупног
народног духовног наслеђа.
Вук је, пре свега, зачетник српског писменитељства. Писменитељства које је један
облик вуковског просветитељства. Он је један општи писменитељ Новог Века у српској
култури. Схватајући значај писаног знака као видљивог слова из ког се гради једна читава
писана духовност и један духовни свет, он је указао на битност учења писаних знакова =
слова као пуноће човекове словесности. Писменитељство је видљива објава човека као
словесног, словоликог бића. Зато, човек да би постао најсловеснији мора постати и
најписменији. Писменошћу он крунише своју словесност, озваничава је. Ту је значај
писменитељства као програма свеопштег и за школе и за све духовне установе човекове.
Писменитељство је облик просветно–образовне методе Вукове.
Рекли смо да Вука знамо као језичког реформатора и сакупљача народног духовног
блага, али слабо знамо његов књижевни и књижевно – философски рад. Он, после
патријарха Пајсија, обнавља хагиографски метод и стил писања у свом делу Житија
знатних Србаља у Србији нашег времена. Преко свог личног хагиографског метода и
преко скупљених народних приповедака Вук је ударио темеље реализма у књижевности.
Пред нашим духовним погледом отвара се видик према једном Вуковом кратком
запису О писму. У тој духовној поуци сажима се укупно дело Вуково, као и његов поглед
на свет.
''Што су гођ људи на овоме свијету измислили, ништа се не може испоредити с п и
с м о м. Пријатељу или знанцу своме, који је на далеко преко бијелог свијета, послати
мисли своје на комаду артије; читати, што су други писали прије двије иљаде година, и на
писати, да могу други послије неколико иљада година читати; то је наука, која ум љуцки
готово превазилази, и могло би се рећи, да је онај, који је први њу измислио, био више
Бог, него човек. Писмо је отворило пут уму љуцкоме, да се приближи к Богу по могућству
своме. Оно је измишљено, од прилике, прије четири иљаде година; и послије свога
тешкога и чуднога постања тако је ласно постало, да данас на свијету нема никаква заната
лакшега од њега; и тако се по свијету размложило, да данас у Европи има народа, у којима
нема човека, да не зна читати и писати. Срби су овај дар Божиј примили тек са законом
ришћанским, прије иљаду година; и прем да се у нашим народним пјесмама врло често
књиге пишу и уче, опет су у народу нашем још врло ријетки људи који знаду читати и

писати! Што Срби још слабо почињу књигу учити, и што је још сва Српска књига у
читању часловца и псалтира, томе је криво млого којешта; али што млоги учи по двије и
по три године читати, па опет не може да научи, него остане с в р з и с л о в о, томе су
само криви буквари и учитељи. Сваки прави и паметни родољубац мора желети, да се у
нас буквари начине и школе уреде према данашњем вијеку; а онаке родољупце, који,
'имајући ревност, но не по разуму', вичу, да се ништа не поправља, него све да остаје по
старом обичају, онаке велим, ваља сажаљевати, и молити се Богу, да би ји опаметио и на
прави пут извео. То је највећа разлика између човека паметна, и између простака, што
паметан човек једнако жели и труди се, да што б о љ е научи или измисли, и да он буде
паметнији од својије стари, а његова ђеца од њега; простак пак све је рад, да остане, као
што су му и стари били, а његова ђеца, као и он што је. Какав би јадан и жалостан род
љуцки и овај свијет био, да су сви људи остајали онаки, као што су и њиови стари били!
Бог је само безумним животињама усудио, да остају до вијека, као што су им стари били; а
човека је одредио, да се једнако учи, и све нараштај од нараштаја паметнији да постаје.
Што се гођ људи по овој наредби Божјој већма труде и напредују, то све срећнији и
славнији постају, а што се гођ већма лијене и задржавају, то наличнији на звериње остају.
Тако су пред нама измакли Енглези и Французи, и млоги други народи Европејски; тако су
иза нас заостали млоги дивљаци по Африци и Америци, који и данас живе голи по
шумама и једу љуцко месо.
Да не узмемо за углед народе други закона и племена, но ево Руса, који су с нама
једнога закона и племена.''452
У овом запису о писму, кроз теорју писменитељства Вук писмо сматра Божјом
Науком (Догмом) коју је Бог предао људима. Писмо је, по Вуку, такорећи Богодатост,
Богопотврдни доказ, теорија вуковског Богонапретка. Она има неку тајанственост
настанка, али је неминовно присутна у склопу човековог стваралаштва.
Вук је у својим записима гајио и неке од облика народног богомољства. Навешћемо
два примера: ''Да је Бог дао, да род Сербски има доста такови ревнитеља, онда би на
другом степену било књижество наше, нити би се различне новоисписане и преведене
књиге, код сиромашни Списатеља, ваљале по бучжацима.''453 ; ''– За сада и о овом нека
буде доста; а други пут, ако Бог да здравље, може бити, да ће се више говорити о народу
овијех крајева.''454
И сада у народу имамо обичај да чује такве молитвене форме као што су: ''Да Бог
да'' или ''Ако Бог да'', и то нас опет враћа на Богодатост као још један, вуковско – народни
богопотврдни доказ.
Водећи белешке о народним приликама и обичајима Караџић је у свом делу
Описаније Србије дао и једну слику у речима о Молитви у народу.
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''Срби се обично моле Богу три пута на дан; у јутру кад устану, у вече када хоће да
вечерају, и послије вечере кад хоће да спавају. У јутру се моле Богу кад које устане,
послије вечере кад кад које доспије да спава, а пред вечеру сви се моле заједно: мушкарци
(по што се умију: јер се обично свагда пред јело умивају по рукама, а по варошима и
послије јела, као и Турци) стану напријед а жене и дјеца за њима, и ни једно не смије
престати ни сјести док старјешина не сврши. Они се не моле Богу једнако, него што које
зна, оно и говори (шапћући, само старјешина може говорити мало побоље, да се чује), и
што жели оно и иште (н. п. ја сам слушао како се моја мати моли Богу за мене и за мојега
брата, да јој будемо живи и здрави и срећни. Тако сестра ако је спремила брата на војску,
моли се Богу да јој здраво дође и т. д.); многи овако почињу: 'Да се са страхом помолимо
и поклоним Господу Богу и Богородици, благоме Ристу и часноме крсту. Уочи недјеље и
уочи великијех празника запале воштану свећу и прилјепе за зид, па узме старјешина
ватре и тамљана, те окади најприје свијећу (и икону ако имају), па том се окаде сви редом,
и моле се Богу према свијећи. Осим тога Србин има обичај рећи: 'Боже помози' и
прекрсти се, када сједе за трпезу да једе, кад хоће да устане из трпезе (али тадај каже: 'Бог
да помогне и да наспори'), кад хоће да се напије ракије или вина, кад хоће да леже спавати,
кад хоће да узјаше коња и кад кихне; кад што почиње радити, онда само рече: 'Боже
помози' а некрсти се, тако и кад хоће да се напије воде, кад зијевне и кад удахне, онда
рече: 'Боже милостиви ти помози', или: 'Жива Богородице ти помози'; а кад уговара што
да ради или да иде куда, онда рече: 'Ако Бог да' или 'Ако Бог да здравља' и т. д.''455
''Код Срба кад се које разболи, слабо траже љекара, него попа или калуђера да му
чати молитву малу или велику; мала се молитва чати од главе, од грознице и од другијех
којекаквијех малијех болести; а велика, кад човјек није при себи, него бунца и плаши се.
Мала је молитва до скора била у Србији за марјаш, а велика за грош, а сада ваља да су и
оне поскупеле.''456
Сведочанство које Вук овде износи указује на исихастичку природу молитве
оприсутњене у самом народу. Чак ни турска разарања и пустошења нису могла угасити
свећу молитве запаљене у срцу народном. На основу овог сведочанства закључујемо да
карактер народне молитве је скоро истоветан исихастичком предању. Молитва је кратка,
али честа и скоро свакотренутна, што јесте једна тајанствена исихастичка заоставштина у
души народној.
Народни дух као да проговара кроз реч Вукову, као да је сам Вук постао глас
народа. Као представник тог народног духа Вук се често користио наравоученијском
методом као добрим примером и обрасцем, шта ваља, а шта не ваља. У својим Критикама
и полемикама у поглављу Одговор на лажи и опадања у ''Српском улаку'', Вук примењује
тај наравоученијски метод (начин) кроз причу, па не би било на одмет, примера ради, да
ту причу овом приликом и наведемо:
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''Некакав дервиш објави да зна у свако доба шта бог чини. Кад турски цар дозове
дериша преда се, увјеривши се о томе, позове патријарха к себи на диван да и он покаже у
томе своје знање, или да се осрамоти пред дервишем. Патријарх не смједне у то име
отићи, него пошаље свога кувара пробучена мјесто себе. Кад се дервиш и кувар састану
пред царем и дервиш на питање царево: 'Шта сад чини бог?' одговори: 'Ено сад оде у
башчу; ено сад узабра цвијет, ено сад сједе' итд., онда цар заповједи кувару да и он каже
шта бог даље чини, а кувар му одговори: 'Честити царе! Ја данас нијесам ништа окусио и
није право да гладујем на дивану твом, него се молим да се мени и овоме другу мом
донесе једна здјела млијека и свакоме по један омит и по кашика, па кад се у томе здрављу
наједемо, онда ћемо се сити и весели наговарати и надмудривати.' Цар одмах заповједи те
се то све донесе, и здјела се с млијеком метне пред кувара и пред дервиша који су један
прем другом били сјели, а по симит и кашика даде им се у руке, онда кувар почевши свој
симит дробити у млијеко преда се, рекне дервишу да и он тако свој дроби преда се. Пошто
обојица симите издробе, кувар узме кашику те оно дробљење измјеша по млијеку, па онда
рече дервишу: 'Дела сад да једемо.' Како дервиш први пут захвати и кусне кувар га запали
кашиком по челу. 'Зашто то?' – повиче дервиш, а кувар одговори: 'Ето зато што једеш моје
дробљење што сам ја дробио од мог симита.' Кад дервиш на то одговори: 'Како ћу ја знати
које је твоје дробљење кад си ти кашиком све измјешао', кувар га удари још једном
кашиком по челу говорећи: 'Кад ти не познајеш твога дробљења које си сад дробио, а како
ћеш знати шта бог на небу ради?' На ове речи куварове дервиш се тако смете да не знаде
одговорити ништа, а цар смејући се повиче: 'Право, право!' И потом одмах заповиједи те
дервиша као лажу и варалицу изведу напоље и посијеку.''457
Ова наравоученијска методологија вуковска имала је превасходно за циљ
разобличавање варалице и самозванца, али њене додатне поуке јесу и приказ личног
доживљавања Бога од стране кувара и дервиша, само са том разликом што дервиш
показује гордост, сујету и глупост, док кувар, иако користи неку врсту народне мудрости,
па и лукавости, показује смерност пред величином Божјом.
Будући да смо Вука означили представником народне мудрости (народоумља), он
сад показује, додуше у једном хагиографском облику, свој лични доживљај Бога, не
заобилазећи при том наравоученијску поруку. У житију о Ивану Кнежевићу, у народу
познатом као Кнез Иво од Семберије, Вук износи своје лично – доживљајно, народоумно
слово о Богу:
''Тако је дакле Ивана Кнежевића већ одавно поћерала срећа, као многе поштене и
знамените људе на овом свијету. – Он је у Сријему, прошавшије године био сиромашнији,
него ико у његовој кнежевини; а бог зна, и сад како живи, али Ристос Господ, кад стане
свакоме плаћати по своме ђелу, платиће и њему за сва добра, што је коме починио, и
накнадиће му за све муке, што је поднијо на овом свијету, а народ Српски, докле гођ
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својим језиком узговори, пјеваће му име, и с највећим поштовањем и благодарности
опомињаће га се.''458
Ово Вуково лично – доживљајно, народоумно, наравоученијско слово о Богу
приказано кроз судбину једног честитог и племенитог, али дубоко несретног, српског
кнеза Ивана Кнежевића, обраћа се лично Богу = Судији који ће ипак, макар и у неком
есхатолошком облику, пресудити истинито и праведно, што ће рећи у случају кнеза Иве,
милостиво.
У овом запису код Вука се издваја и нека његова лична философија знања. Појам
''бог зна'' означава да је Вуково знање Богзнање. Вук зна само тим и таквим знањем –
Богзнањем, које је опет и народно схватање знања, а о томе некако сведочи и његова
поука О писму, па и она наравоученијска приповетка о кувару и дервишу. Зато ћемо
приложити неколико примера да би чисто још мало поткрепили ту Богзнањску
гносеологију Вукову: ''А за нама богзна шта је још говорио!''459; ''...да Правитељство
српско може потрошити на своје питомце по Европи богзна колико...''460; ''А осим тога, ја
се бојим да Грујић не буде калуђер сувише: да је он митрополит или владика, бог зна да ли
би казао, као што говори митрополит и Живковић, 'да се не забрањује људима у капуту
свето писмо преводити'; или би рекао, као што је Мушицки, још кад је архимандрит био,
мени у очи говорио: да се светиња гнуша светскијех руку.''461; ''Па и ондје где мисли да
мене богзна како срамоти, опет лаже на своју срамоту,...''462
Оваква вуковска Богзнањска гносеологија признала је само, да тако кажемо,
Богзнањско знање и Богзнањску спознају. Оштро, одлучно, непоколебљиво. А за остало,
Бог зна.
У својим радовима Вук је посветио немали број записа који су осликавали и
проучавали облике негативне силе и он је то образлагао вишеслојевито и разнооблично.
Зато ћемо и тој страни његовог истраживања посветити одређену пажњу, такође,
поткрепљујући их одеђеним примерима.
Првих од тих примера ћемо изложити из његових хагиографских радова
представљених у хагиографском облику. Први пример јесте запис о Хаџи – Рувиму: ''Као
млад момчић обуче се од ђаволства у девојачке аљине, па са женама и с девојкама отиде
некаквој Туркињи на прело.''463
Овде је негативна сила описана као немирлук, унутарсебни несташлук.
У другој животописној причи о Милошу Обреновићу, негативна сила задобија
облик препредености, па и неке врсте непослушности: ''Кад види Младен, да Милош не ће
да обори кривицу на писара, онда навали да је обори на Димитрија, говорећи да је он ђаво,
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и да га је он навратио и наговорио. Онда Милош стане клети и преклињати, да га није
нико на то навратио ни наговорио, него да је он то тако смислио и учинио.''464
У следећем житију Павла Цукића, Вук износи мало сложенији вид негативне силе:
''Нису се три гора ђавола могла састати, него што се тада у граду састане Цукић, Петар
Молер и Димитрије Кујунџић, сва три војводе.''465
Да бисмо допунили слику овог описа навешћемо сам закључак из овог житија:
''Цукић је био средњег раста, смеђ и леп човек, густи смеђи узбрдо натерани бркови,
велики весељак и шаљивац, неисказани јунак, али исто тако и крвопилац (тиран): код њега
је и од пре било убити човека, као и чашу ракије попити, а како се с Молером упознао, од
њега је научио, да ништа на овом свету није греота; кад је погинуо, не знам да ли му је
било пуни 35 година.''466
Овде, пред нама, имамо једну врсту психо – онтолошког повезивања врло вешто
осликаног. Унутрашње негативно постаје подударно негативно – спољашњем. Ево, чак и у
овим наводима можемо видети како је Вук ударио темеље књижевном реализму. То психо
– онтолошко повезивање увек је било скоро незводљиво тешко. Или се психолошко
одвајало од онтолошког, прелазило у психологизам и сводило се на поље халуцинације
или се онтолошким укидало психолошко и тим чином се нестајало са видика. Вук је
указао на једну врсту психо – онтолошке равнотеже и јединства што и јесте одлика некога
кога бисмо могли назвати зачетником нововековног реализма.
Вук је још негативне силе препознао и у ласцивном: ''То је налик на оно како се
некакав ђаволан разговарао са ђевојком: 'Деде реци ми секо к.' – 'А деде реци, секо м.' –
Бог с тобом, брато, како бих ја рекла м, кад нисам хтела да рекнем к.' ''467, или у
импулсивно – полусвесном, онако како то просечни Срби и саопштавају: ''Који не вјерује
да је Светозар био двије године и по код мајке (па онда однешен Љубомиру), онај не треба
да чита сву Косарину повијест (који ће ђаво да читати тридесет листа њезина лудовања и
неприличне лажи!) већ нека прочита страну 312. и 313, па ће се увјерити.''468 Вук је
негативне стране сагледао и у виду невоље и болести: ''Из Кишинова не даде ми ђаво да
идем управо у Черновиц, него ме наврати да ударим преко Молдавије и Влашке; кад
дођем у Јаш, а то куга!''469, у виду митолошком: ''Кад гром удара, онда кажу да свети Илија
по заповијести Божјој гађа ђаволе ('узврдао се као ђаво испред грома'); за то говоре да се
не ваља крстити кад гром пуца, да не би ђаво у невољи побјегао под крст у који гром не ће
ударити.''470, или у филолошко – терминолошком облику: ''У враг – ол – ан (као и у
осталим ријечима од враг, н. п. Враголица, враголасто, враголити) уметнуто је по свој
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прилици ол мислећи на ђавола.''471, или у ђавоиманом облику: ''Болеснике који дуго болују
носе у манастире, особито згрануте, који бјесне, калуђери вежу и ланцима их немилосрдно
туку, да би нпр. казали име ђавола који је у њих ушао. Онда напишу то име на једној
цедуљици и баце у ватру.''472, и у виду искушеничког: ''И овђе зидине сведоче, да је негда
било више ћелија и калуђера, али сад нема до само једна мала кућица, и у њој живи један
калуђер, по имену Исаија (родом из Ужичке наије из села Субјела, рођак свијетлога и
честитога кнеза, Господара Милоша Обреновића), и троје ђачади, и један прост старац који
је прије двадесет година оставио своју кућу у Босни код Бајне луке, и скитао се по
намастирима да спасе душу своју, и каже да је неколике зиме зимовао у некакој стијени
више намастира Трнаве, и приповиједа како су га ђаволи ту гонили и били.''473
Вуковски би се питали која је наравоученијска страна ових примера? Могли бисмо
рећи да је Вук дао врло детаљан опис разнообразности негативних сила, њених
различитих облика које поприма. И све то у једном народоумном, умотворачко –
самоуком кључу.
А та самоукост, у једном од Вукових писама, разоткрива се шта је и каква је њена
природа: ''Ако сте ви од срца ради, као и што у овом писму пишете, да ја сијечем како ме
бог учи,...''474
И као у оној поуци О писму, о Божјој науци, Вукова самоукост, у суштини, је
Богоукост или Богосамоукост. Обраћајући се једном свом младом пријатељу, Вук овај
став о Богосамоукости, у једном другачијем облику понавља: ''Само вас молим (ваше
части и славе ради) да не гледате на којекакве магарце, него да радите онако као што би се
допало ученим људима (нпр. Ајхорну и Хердеру и остали онаковим); зашто видите да свој
богодани ум забадава чините робом.''475
И у овм наводу нам се открива да је ум, по Вуку, нешто Богомдано. Умотворство
происходи из Богоучености, тако и самоукост Вукова, своје извориште има у Богоучењу,
јер у самоукости човека Бог учи и Он му је учитељ. Зато је свака самоукост –
Богосамоукост. И ту је нови основ за дефинисање појма: догма који у преводу значи
учење. А ако неко самоук, у овом случају Вук, сече онако како га Бог учи, тај се самим
тим највише приближио ономе што називамо Божјим учењем тј. Догмом.
Сада ћемо се поново вратити на Вуков трезвенословнонародни начин Богомољства.
У њему је присутан дух народне побожности и богомољења.
''2) Да су Србљи у првим својим књигама, у којима су примили ријеч божију и
закон хришћански, ...''476
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''Ја и моја жена и Сава здраво смо, хвала богу, које и вама свима од бога желимо.''477
''Ја сјутра, у име бога, на далежницу полазим у Дрездену.''478 '' – Засад је (а да бог да
да буде и за свагда) доста.''479
''Ако бог да здравља, надам се да ћемо се на прољеће у мјесецу априлу ту видјети, и
у магази вашој провијећати.''480; ''... а ја захваљујем Богу што се овако учинити могло,
...''481; ''... ко се не стиди људи и не боји бога овакве лаже и бједе на мене по народу
разашиљати, онај се неће постидјети и побојати учинити ми и свако друго зло ...''482; ''Ако
ли сам ја у томе прав, зашто првитељство да се греши пред Богом и срамоти пред светом
допуштајући на моју штету и срамоту такова неправде мени чини?''483
''Ми смо сви, хвала богу, прилично здраво, и желимо да и ти једнако будеш здрав и
весео. Ево већ од четири године прође једна четвртина! Тако ће мало – помало проћи и
цијела година, па за њом и оне двије, само да бог да здравља и срећу.''484; ''... и ондје ћете
ме, ако бог да, зацијело, па ћемо заједно у Шабац.''485
''Да бог да да се г. Видаковић помогне овим малим биљегом, ...''486; ''... но то је
хвала богу, и онако већ престало.''487; ''... неголи дати новце да чекате богзна које вријеме
...''488; ''... а сутра богзна гдје ...''489; ''... да је Мушицки скупио и мени дао богзна колико
нашијех пјесама ...''490; ''Много мање велим зато јер сам се ја родио и одрастао ондје гдје су
се пјесме јуначке пјевале и казивале (као усред Херцеговине), и знао сам их још из
дјетињства силу божију, ...''491; ''... или богзна још за шта друго ...''492; ''... али поред свега
тога Бог један зна како ће се оне уопћено примити и какав ће плод донијети.''493; ''Богзна
каквијех узрока ради. Ја мислим да Ђорђије ни у сну не мисли да за живота Данилова
постане књаз мјесто њега, и да се врло срди на сваке своје назови пријатеље, каковијех да
сачува бог и њега, и Пера, и Данила и сву Црну Гору, а и сав народ српски.''494; ''А при
данашњем стању нашег књижества и језика, било је људи који су жељели и трудили се да
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овај Српски ријечник никад не изађе на свијет; и да би се та њихова жеља испунила, то су
они прорицали и о том друге уверавали; но хвала богу, ево нас већ на обали ...''495
Из ових вуковско – народних, богомољачких облика, опет се на мала врата уводи,
при самом крају, вуковска Богзнај – гносеологија. И у народу можемо често чути овакве
облике: ''Сам Бог зна'', или када некога заклињемо кажемо: ''Ако Бога знаш''. Мада то
користимо несвесно не опажајући шта тим речима изражавамо. Та вуковска Богзнањска
гносеологија коначно и на крају свако знање увек приписује Богу.
Такође су у Вуковом богомољачком методу и ''богда'' синтагме. Вук исповеда кроз
''ако бог да'' реченичне склопове своју убеђеност у Богодатости, јер Богодатости јесу
Божје датости, а то су већ описи чињеничких стања.
Иако филолог, али под притиском невоља и напада које је трпео, Вук није
избегавао да својим незналачким противницима упути и понеку теолошку поуку.
''Закон наш није основан ни на језику икаквоме једноме, а камоли на словима и
правопису каквога језика него је основан на Христовим истинама.''496
Поред теолошке, Вук није избегавао да пошаље својим противницима и неке
еклисиолошке поуке:
''Ја нашу православну цркву љубим и поштујем колико икакав Србин, и низашто на
овом свијету не бих је изневјерио и своје вјере промјенио. Срамота би било Србима данас
доказивати моју љубав к народу нашем, кад је она позната у ученом свијету и код другијех
народа; а коме је год позната моја љубав к народу нашем, онај не може помислити ни
вјеровати да бих ја могао не љубити и не поштовати своје цркве, која је с језиком упоредо
наша највећа и најдрагоценија вредност. Ако ли ко, који цркву нашу љуби и поштује као и
ја, мисли да се љубав и поштовање к цркви и корист њезина налази у чему другоме него
што ја мислим, зато ми не треба један другог да називамо непријатељем цркве, јер је
обојица љубимо и поштујемо и желимо јој бити на корист, само се разликујемо у мислима
о начину, а који у томе има више права, то други људи ваља да пресуде. Истина да се суд
у оваквим стварима много пута задоцни, а кашто се и криво пресуди; али најпосле опет
праведна пресуда свагда изађе на видело.''497
А кроз расправе о језику Вук се коснуо и питања догмата: ''Да су они карловачки
цензори мога пријевода назначили ако су у њему нашли што против догмата наше цркве,
ја бих оно све што би се доказало да су погријешке поправио и листове оне на којима су
прештампао.''498; ''Или г. митрополит мисли да је боље да народ наш Светога писма не
разумије, и зато да га на наш језик не треба никако преводити, или је у мом пријеводу
нашао погријешке против догмата наше цркве? Против обадва ова узрока за мене би била
довољна одбрана поменути пријевод А. Стојковића; кад за прошавше 23 године нигдје од
наше јерархије није забрањен његов пријевод, који је никаквијем језиком написан и који је
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у свачему гори од мојега, зашто се тако одмах забрањује мој, који је у смислу вернији од
онога и у којему је језик чистији и правилнији него и у каквој нашој другој књизи?''499
Ово дотицање Вуков језика и догмата доживљава своје песничко обликовање кроз
описно помињање једне, такође, значајне српске историјске личности: ''На овој књизи не
стоји, ко јој је био списатељ, али је познато да је био покојни архимандрит Рајић. У
почетку имају готово пуна три листа предговора митрополитова, у коме препоручује и
налаже владикама, да се ова поученија сваке неђеље и празника по свим црквама, како по
варошима, тако и по селима и по намастирима, чате без икакве премјене и изговарања и
одлагања. Књига је ова у данашње вријеме неисказано важна за Српски језик, једно зато,
што ни у једној другој књизи нема толико знакова Српског језика колико у њој, а друго,
што је она књига од Божанства, и што нико не може рећи, да су је како јеретици писали и
на свијет издали.''500
Ови редови одишу једном посебном догматичном непосредношћу која се ретко
среће и код врсних теолога. То осећање и поимање Божанственог врела и исповедање
Истог без икакве стидљивости јесте одлика крајње трезвеноумности Вукове, његове личне
простодушне умотворности, али не и грубоумља. Он чини, у овим редовима, отклон према
јеретичком кроз исповедање Божанственог. Јер Вук сматра да: ''Код сваког су народа
најсветије ове три ствари: закон, језик и обичаји: тим се народ један с другим рођакају и
један од другог разликују.''501 И зато: ''Волови могу бити без овакових ствари, али људи не
могу; то знају, и знали су свагда, сви прави филозофи, али не знају овакови луди
реформатори -).''502
Када се још осврнемо на Вуково помињање архимандрита Јована Рајића, врсног
теолога, философа и историка, ми увиђамо да Вук високо цени Рајића као свог духовног
претка, али и као оног који кроз своје дело транспонује силу Божанства и као онај који
никако не може бити представник јеретичког већ Божанственог. Тај Вуков опис чини част
његовој личној поетској способности, али и самом Рајићу као једном од дубокоумних и
богоумних философа и богослова.
Непосредна простодушност Вукова пред Божанским долази и из његовог
вредновања православне цркве, која је уз језик, највећа српска драгоценост, а закон тј.
вера једно је од три најсветије ствари: ''Како народ изгуби те три светиње, он изгуби и
своје име.''503 Темељ идентитета јесу вера и језик, а обоје, по Вуку долазе ''од Божанства''.
Вук је, кроз своја дела Описанија народа и Почетка описанија српских намастира,
зачео два научне и духовне дисциплине: србографије и манстирографије.
Описујући живот и обичаје Срба он је дао веома прецизне и тачне податке о свом
народу. Издвојићемо само неке описе из народних обичаја: ''Али прије него сједу за ручак,
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избаце по неколико пушке (тако и ујутру рано кад устану), па се онда скупе сви око софре
те се моле Богу (држећи свако по једну воштану свијећу у руци) и мирбожају се,т. ј.
изљубе се сви редом говорећи: 'Мир Божји! Ристос се роди, ва истину роди, поклањамо се
Ристу и Ристову рожанству.' ''504; ''На некијем местима (као по Босни и Херцеговини) сјачу
на Божић т. ј. домаћин рано у јутру виче:'Сјај Боже и Божићу нашем или нашој (по
имену свијем кућанима редом)'. ''505
Ова два приказа народног живота само су два у низу и мноштву приказа и описа
Вукове Србографије. Ту су описи историје, фолклора, обичаја и практично свега из
српског народног живота.
Манстирографи Вукови имали су за циљ да дају детаљни приказ српских
манастира, што кроз историју, што кроз тадашњи историјски тренутак. За ову прилику
најважније је да издвојимо кратак Вуков увод који даје једну општу слику његовог
схватања значаја манастира, али и вредности самих по себи.
''Ја сам одавно зажелео да се сви наши намастири опишу тројако: 1) ђе је који, и на
каку мјесту; 2) ко га је зидао, и шта се о њему зна, или приповједа; 3) шта има у њему од
стари књига, или други каки натписа и потписа, који би макар најмање могли засвјетлити
у тамом покривеној историји народа нашег. Паметном и управо ученом човеку не треба
доказивати, како би таково описаније ови драгоцијени остатак наше старине и и једини
чувара и стубова нашега закона и досадашњега књижества било важно и полезно не само
за нас Србље, него и за остале све народе Славенске. Енглези, и Французи, и Нијемци, и
сами Руси, и данашњи дан иду по Грчкој и по Талијанској, и троше небројено благо
тражећи овакве остатке стари Грка и Латина, а ми још не знамо, ни у својој кући шта
имамо! […]''506
Овај својеврсни увод у српску манаситрографију сажима слику манастира као
Богом постављених чињеница у историји и међу људима, а из те фактологије происходи и
вредносни значај манастира као центара свеукупне духовности народа. Овим је још
Караџић утро пут свим онима који су се касније бавили скупљањем рукописа старе српске
књижевности од којих је први и један од његових ученика Ђура Даничић. Он им је овим
записом дао методолошке смернице како то да ураде. Тиме је инспирисао читаве
генерације будућих српских интелектуалаца да се потруде на пољу проналажења и
објављивања старих српских писаца из Средњег Века и Турског Доба.
У Писмима Вук изображава свој начин (метод) рада који има основу у народно –
приповедачком духу.
''Ја не тражим у овој историји мојој да оставим примјер српским реторима и
историцима, него сам се трудио да опишем онако просто, без икакве мајсторије и
философије, као што би Србин Србину приповједао; а закон сам себи поставио: да нити
кога хвалим ни кудим, нити да се чему подсмијевам ни чудим, него само да кажем како је
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било, па читатељи сами нека суде што је за хвалу, што ли је за куђење, што ли је за чудо,
што ли за подсмијех.''507
Иако, Вук пише да није имао за циљ да остави неки образац у беседништву,
историографији, философији или вештини, ипак је он оставио један од најважнијих
образаца, а то је образац Истинословља, онако, како он каже, србоприповедачки, како су
стари приповедали око огњишта и како су мајке певале и причале над колевкама и пред
спавање. Такав образац применио је Вук у читавом свом делу, а што смо ми кроз примере
имали прилике и да видимо. А то је образац народомудрија и народомудрог
надмудривања, мудролија, умотворства и приповедања.
О Вуку се писало надугачко и нашироко и многи врсни српски и страни
интелектуалци писали су о њему. И сви они помињали су га у најбољем могућем светлу.
Ипак, издвојићемо два кратка приказа Светог Владике Николаја о Вуку која некако дају
најтачнију духовну слику овог српског великана.
''Пролази ли Вук, и њега ћемо први ми ословити без узтезања и похвалићемо
његову сакупљачку ревност и његову веру у граматику.''508
''Једно чобанче у селу Тршићу чувало је овце, и идући за овцама једва срицало
слова некакве старе књиге. Оно је сматрало за највећу срећу, да само зна читати и писати.
То чобанче постигло је више него што је икад могло пожелети. Оно је без школе постало
тако славно, да је добило докторат философије honoris causa. Оно је скупило већи део
умнога блага нашег народа и показало га и нама и Европи. И то чобанче је прво створило
науку о нашем језику. Вук Караџић није имао времена да буде песимист.''509
На основу свих ових навода и примера из Вуковог дела, а то дело једва да смо
дотакли, увиђамо да је Писмо, бар што се Вука тиче, Божја наука човеку предана да би се
њом приближио Богу и да су Христове истине на свим језицима оно што јесу: Христове
истине. Препознавајући поруку Божнства кроз духовне поруке књига староставних,
спознао је скоро песнички надахнуто да оне од Божанства и долазе.
Поука О писму јесте једна врста Вуковог Вјерују или Вјерују саопштеног кроз
Вукову личност: У писму се крије Бог.
Сав из народа, у народу, кроз народ, са народом, због народа, од народа, ка народу,
а у своје име Вук је оваплотио тог православног народног српског човека. Постао је његов
архетип, образац и ''начин како''. Кроз себе дао је најбољи опис српског човека и српског
духа.
Иноватор, реформатор, србограф, пнеуматограф, умотворац, народоумац,
мудроличар, богоучан, многоучан, трезвењак, занесењак, надахнитељ, расудитељ,
истинословац, непразнословац, народни борац, бунтовник, послушаник, слуга народни и
један од његових духовних вођа: Вук Стефановић Караџић.
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Петар II Петровић Његош
Божанска Песма

Петар II Петровић Његош (1813 – 1851). Оличење православног генијализма,
највећи геније словенског света, владика – песник, српски Давид и Соломон, песник Речи
Господње, словесник Божје песме међу људима, отелотворење националне идеје, творац
појма Српство, мученик Косовског мита, песмопојац Устанка и васкрсења српског, једном
речју: наш Владика.
Да бисмо уопште почели расуђивање на тему Његоша, то расуђивање бисмо
морали отворити са две строфе које негде, по могућству, сабирају читаву мисао
Његошеву. И ако смо добро погодили то би били ове строфе:
'' Боже драги, који све управљаш,
који сједиш на престол небесни
те могућим зажижеш погледом
сва свијетла кола у простору;
ти, који си развијâ прашину
испод твога трона свијетлога
и назвâ је твојим мировима,
те си прашак сваки оживио,
насијâ га умнијем сјеменом;
ти, те књигу држиш миробитну,
у коју су судбе уписате
мировима и умним тварима,
који си се милосно склонио
дјејателне оживит членове
малом мраву кâ гордоме лафу, —
проведри ми више Горе Црне,
уклон' од ње муње и громове
и смућени облак градоносни!
Да, нијесу ни криви толико;
премами их невјера на вјеру,
улови их у мрежу ђавољу.
Што је човјек? Кâ слабо живинче!''510
Друга строфа одражава исту поруку само у једном другачијем облику:
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''Боже драги, на свему ти хвала,
какве власти дарова ђаволу!
Ма ако смо за грех прађедовски
закривили да се измучимо,
ма нијесмо да се истражимо.
Јер ако се листом истражимо,
ко ће ти се за гријех кајати
који паде на српско кољено?
Ко ли ће ти уживат милости
кад се једном на Србе смилујеш?''511
Ове две строфе сабирају у себи сву Његошеву дилему која је космичка и која, по
Његошу, захвата све од најситније твари до читавог свемира, па и надсвемира. Оваква
једна визија долази до свог врхунца у следећим наводима:
''у њ ратује душа са тијелом,
у њ ратује море с бреговима,
у њ ратује зима и топлина,
у њ ратују вјетри с вјетровима,
у њ ратује живина с живином,
у њ ратује народ са народом,
у њ ратује човјек са човјеком,
у њ ратују дневи са ноћима,
у њ ратују дуси с небесима.''512
Оно што нам прво упада у очи, по питању Његошевих дела, јесте Његошева
трилогија: Луча, Вијенац,Шћепан Мали.
У првом спеву Његош усредсређује пажњу на метакосмолошка догађања у
небеској, оностраној области и о Злу у том метакосмолошком нивоу.
У другом спеву са метакосмолошког нивоа спушта се у историјску раван и
сагледава прелаз Зла са метакосмолошког на историјско тло.
И у трећем спеву од историјског долази до психолошког зла у самом човеку. Зато
смо за ту прилику, а поводом приче о психолошком злу, издвојили један врло прикладан
стих који осликава ту тему:
'' Е могах ли без ове погрде?
Дивно ли ми враг полока свијест!
Куда ми се ђеде памет празна
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да се кажем царом русинскијем?
Је ли ђаво јошт икад човјека
у овакву бруку запртљао?
Што ђавола кривим и биједим?
Ја сам кривац богу и народу.''513
Иако Његош, кроз Шћепана Малог указује на Шћепанова разна двоумљења, овај
стих је највише згуснуо ту психолошку драму, па и трауму.
Ово нам даје додатни подстицај да се позабавимо Његошевом гносеологијом,
најупечатљивије израженој у Лучи Микрокозми. У само једном стиху, на песнички начин,
Његош излаже сву дубину познања:
''Бјеше грдно једном мрачно царство
свуда своју владу раширило,
и његови наказни ликови
улазаху у поља небесна
(те грдобе и тијех изродах
до ја нико вообразит не зна),
само што се свештенојзи гори
и мом трону примаћ не смијаху,
јер их моји пламени погледи
са ужасом страшнијем дробјаху.''514
Само у овом једном стиху Његош нам открива тајну познања. Заправо циљ Ђавола
није пуко обарање Бога са престола или нека побуна зарад побуне. Циљ Ђавола јесте
спознаја Бога у Његовој Суштини. То је гносеоманија ђаволског. Јер спознати Бога у
Суштини значи апсолутно се поистоветити са том Суштином, а то значи избацити Бога из
Његове Суштине, изнесуштити Га тј. уништити Га, не претворити у нешто друго, већ
уништити. А будући да је једна од одредница Суштине Божје и та да је Бог Суштински
Творац, самим тим Он је Неуништив.
Све то закључујемо из ових навода. Јер када су Мраке, Божјом дозволом, дошле до
Престола, Пламени Поглед Божански их је здробио. То је у стиху изречена верзија приче о
знању.
Избацити Бога из Његове Суштине значило би поништење Божанске Личности која
је неуништива. То би био покушај претварања Бога у Ништабога и стављање себе на место
Бога, иако тај неко није Бог.
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Господ је допустио да Мраке то пробају, али се увидело да је то неизводљиво. Та
ђаволска гносеоманија и јесте извориште свог незнања, таме незнања.
Пратећи духовну нит нашег наслеђа Његош се дотакао теорије која говори и о
учитељству ђавољем. Од Стефана Првовенчаног, Димитрија Кантакузина, Патријарха
Пајсија тема учитељства ђавољег се протеже све време кроз њихова дела. У томе Његош
следује својим великим и значајним претходницима.
''Виђи посла цара опакога,
кога ђаво о свачему учи:
'Црну Гору покорит не могу
ма никако да је сасвим моја;
с њима треба овако радити...'
Па им поче демонски месија
лажне вјере пружат посластице.''515
Његош у свом импулсивитету некада и плане и све утопи у правцу Зла, све
препозна као зло:
'' Све је пошло ђавољијем трагом, ...''516
Али опет Његош дише бескрајно коначном Надом.
''два војводе, небесни првјенци,
тад ће општи творац починути
и свој свети завјет испунити;
тад ће мири и простори страшни
слаткогласном грмјет армонијом
вјечне среће и вјечне љубави;
тад ће моја отеческа душа
радо притећ к слаткоме покоју
и бесмртном гледат довољношћу
срећом своје твари окруњене.' ''517
Јер за Његоша је и Бог Песник по узору на Другу Књигу Мојсијеву: 15, 2.
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''Свемогући на трон сједијаше,

таинственом украшен порфиром,
творителном зањат поезијом;''518
Зато за ови прилику морамо издвојити ту његошевску Богозаљубљеност. Његош је
песник Богозаљубљености, као да за њега ничега другог није ни било осим Бога и те
загледане заљубљености у Божанско. То се највише види у његовој песми Црногорац
Свемогућем Богу из збирке Пустињак цетињски коју ћемо овим путем целу изложити.

''О ти бићем бесконачни
без почетка и без краја!
Почетак си сам основа
и крај свега у тебе је.
Ти, дубино неизмјерна,
ти, висото недолећна,
ти си сјајност своју скрио
млогостручним покривалом
величанства и пространства,
те се не даш да те види
око душе најумније,
нит' ум себе вообрази,
но тек почне о теб' мислит,
занесе се у бескрајност
све с вишега к вишем одећ,
летећ желно да те види
или сјенку барем твоју.
Ал' залуду њему мука,
по простору тумарање,
када си га ти створио
кратковидно и слијепо,
да у тебе не погледа,
но се натраг мора вратит
у ћескотном своме храму
занешено, утруђено.
величином зачуђено.
Погледам ли течност стварих,
погледам ли свјетлост сунца,
погледам ли сјајност, хитрост
милионах горњег свода, све то мене удивљава,
тебе каже свемогућа,
518
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и душа ме твоја мала
више свега узвишава,
тебе што си више свијех
и те р'јечу сву ствар крећеш, бог си ума, душе моје.
Колико је даљност твоја
од краткога ума људског,
свеколике умне главе
што су досад на св'јет биле
и посада те се роде
да у једно перо слију
силу мислих највишијех,
не би знале черте повућ
нити р'јечи уписати
о твојему величаству.
Ах, ти ствари превисока,
јер си мене таквог дала
кратковидна и малена?
И чему сам ја подобан?
Ја се надам нешто твоје
да у душу моју сјаје;
неизвјестан, ал' се гордим
што са тобом својство имам.
Но и било штогођ мало,
то се може уподобит,
спрам сјајности твоје веље,
премалојзи искри огња
која пође тамом лећет
од огњеног океана,
док се опет к њему врати.
Ти с' океан бесконечни,
а ја пловац без весалах.
Мисли су ми бура јака;
са мном чине валовање,
нагоне ме напр'јед пливат,
желе штогођ видијети.
Но како ћу водом одит
кад у руке весла нејмам,
већ сам дужан стојат тужан
у смртноме чамцу малом
на средину окејана
док с' преврати чамац исти
и окејан мене прождре?
Ја се земље цар називам,
ја се гордим и поносим
јер врх свега земног владам;

ја с природом често ратим,
побјеђавам треск громовах,
побјеђавам зук вјетровах
и сињега љутост мора.
Ја умнима летим крилма
око сунца и планетах,
знадем њину величину,
знадем њина круг течења,
њину свјетлост и бистроту;
ја над љутим лафом, тигром
и над свијем животнима
мора, земље и воздуха
владам умом и царујем, све с' то мене покорава,
све ми с' клања и служи ме.
Куд года се ја обратим,
величаство свуд ти видим;
погледам ли кита, слона,
погледам ли мравца, муху,
погледам ли равна поља,
разним цв'јећем накићена,
погледам ли горде горе
у зеленост обучене
или цв'јетак једва видни, свуд те видим свемогућа.
Најмањи те цв'јетак слави
ка највишег свјетлост сунца.
Но, ах, творче, што сам смртни
ја у сравност твоје силе,
твог могућства, величаства?
Могу ли се жив показат,
спрама твоје величине?
Ти, који си премудрошћу
у пространству воздушноме
созда св'јетах милионе
и све једног с другим свеза
твојим ланцем невидимим
и свакоме живот дао,
те уредно свој ток чине,
један другом свјетлост дају, ко се равнит с тобом може?
Ја ли смртни да се равним
спрама творца бесмертнога?
Ја ли тебе да с' подобим,
теб', који си сама вјечност,
спрам које се једва могу

ја показат да сам био
и на св'јет се појављао?
Ти, божество превисоко,
које живиш у простору,
над простором, под простором,
у свијетлим планетама,
у зракама сјајна сунца
и у сваку малу стварцу
нам видиму, невидиму,
ти свачему живот дајеш
невидимом твојом силом.
Но ко ће те описати,
ко ли умом обузети?
Ум си кратак дало чојку,
не може те ни назрети,
акамоли видијети,
већ ум лети чојка слијеп
по простору бескрајноме
тражећ св'јетло по тавнини
како сова у мрак ноћни.
Ал' ја више силе немам
да изближе тебе видим,
већ из стварих видимијех
своритеља њина славит
и с чудењем великијем
душом, срцем тебе викат:
'Ти си цар мој и свег другог,
којега је рука вргла
темељ свему видимоме
и у кога руку стоји
конац исте величине!
Тебе слава бесконачна,
тебе части прековјечне,
тебе фала, ка свемоћну,
нека буде и бити ће
док је св'јета и народа!' ''519
Овакву Богољубиву нит, изображену у Пустињаку, Његош наставља да тка и у
свом Тестамнету написаном 1850. године. Можемо рећи да је то један облик Његошевог
Вјерују:
''Слава Тебје показавше му нам свје! Хвала ти Господи јер си ме на бријегу једног
Твојега свијета, дивног сунца благоволио напојити. Хвала ти Господи, јер си ме на земљи
над милионима и душом и тијелом украсио, колико ме је од мога ђетинства Твоје
непостиживо величанство топло у химне, у химне божанствене радости, удивљенија и
велељепоте Твоје, толико сам бједну судбину људску са ужасом расматрао и оплакивао.
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Твоје је Слово све из ништа створило, Твоме је закону све покорно. Човјек је смртан и
мора умријети. Ја са надеждом ступам Твојему светилишту, божанственоме, којега сам
свијетлу сенку назро јоште с бријега, којега су моји смртни кораци мјерили. Ја на Твој
позив смирено идем, или под Твојим ликом да вјечни сан боравим или у хорове бесмртне
да Те вјечно славим.''520
У својој Богољубивој тиради Његош наставља и у последњем стиху Луче,
описујући Силазак Господњег Боговаплоћења. Сам свети Владика Николај каже да су ови
стихови нешто најбоље речено о Господу Исусу Христу, Слову Божјем:
''О преблаги, тихи учитељу,
слатка ли је света бистра вода
с источника твога бесмртнога!
Од твога су св'јетлога погледа
уплашене мраке ишчезнуле,
од твога су хода свештенога
богохулни срушени олтари;
воскресењем смрт си поразио,
небо твојом хвалом одјекује,
земља слави свога спаситеља!''521
То откривење Слова Божјег Његош описује и у току саме метакосмолошке борбе
добра и зла:
''Свето слово премилосна оца
нас с границе вјечне погибије
свемогућом вољом заустави.''522
Његош је у неколико песничких потеза осликао Богољубиву Боголепоту Божанског
умиљења које је испуњавало његову душу. Он као неки песнички иконограф, описује
Лице Господње и Његов Боговаплоћени силазак. ''Учитељу тихи'' јесте величанствени
исихастички искорак. Његош је заиста Свеубожјење и дух Свеубожјења.
Њему није измакла ни критика паганског света и паганске философије, опет кроз
једно Богољубиво струјање:
''Питагоре и ти Епикуре,
зли тирјани душе бесамртне,
мрачан ли вас облак покријева
и све ваше посљедоватеље!
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Ви сте људско име унизили
и званије пред Богом човјека
једначећ га са бесловесношћу,
небу грабећ искру божествену,
с којега је скочила огњишта,
у скотско је селећи мртвило.''523
Паганска мисао је још више искру Божанског у човеку утопила у мрачност, тек је
Тихи Учитељ, Слово Очево, својим Доласком уклонио сва мрачна учења и донео Светлост
= Себе свету на Спасење.
О Његошу писане су читаве студије и подизане су катедре зарад проучавања
његовог дела. Најбоље је, ипак, о Његошу писао свети Владика Николај у својој књизи
Религија Његошева.
И као о Вуку, свети Владика је о Његошу рекао:
''Но кад поред нас буде пролазио владика Раде, ми ћемо морати, читаоче, заћутати
и устати. Заћутати – јер ко би од нас могао наћи за њ подесну поздравну реч у моменту,
кад нас он са висине своје фигуре погледа својим као дубина морским очима? Устати – јер
како да седимо кад смо малени пред њим и кад устанемо? И кад он буде прошао мимо нас,
наш поглед ће га још дуго пратити, тако, да ће многе велике сени, које њему буду
следовале остати од нас незапажене.''524
Његош, тајанствени владика – песник, стоји толико отворено пред нашим очима,
огољено, откривено.
Пратећи већ поменуту нит Друге Књиге Мојсијеве: 15, 2, схватио је да је Христос =
Реч Божја и Слово Божје такође и Песма Божја. Био је песник Песме Божје = Христа,
Тихог Учитеља, Слова Очевог и све је у том тренутку за њега постала Песма. Свет и Твар
Песмом и кроз Песму су створени. Бог је сама Песма. И он, Његош, био је Песма. Песма
која је настала кроз Песму Божју и која је створена Песмом Божјом да би кроз цео свој
живот славопевао Христа = Песму, Сина, Слово и Реч Божју.
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ЗАКЉУЧАК
Завршетак првог дела Светосавских огледа постигао је двоструки ефекат у
проучавању философске стране српског духовног наслеђа. Првенствено он је издвојио
одређене духовне звезде водиље једног мудрописног стваралаштва с једне стране. С друге
стране он је показао духовне појединце који су на својим плећима изнели и изнедрили у
српској историји континуитет уопште духовног, па самим тим и философског
стваралаштва.
Питање које и сами себи постављамо јесте зашто је извршен тако велики скок у
историјском размаку између одређених личности? Размак између Савине смрти и
Димитријевог и Константиновог рођења је 200 година, а размак између Димитријевог и
Константиновог рођења и Пајсијевог рођења је преко 100 година. Тако и размак између
Пајсијевог рођења и рођења грођа Ђорђа Бранковића јесте преко 100 година. Покушај
одговора који писац жели себи да понуди, а самим тим и читаоцима јесте тај да се спис
потрудио да изгради једну слику непрестаног философског одговора кроз епохе које су
пружали ови великани и тиме постали симболи епоха у себи обједињујући и све друге
писце и ствараоце. Како да прескочимо пребогату епоху Средњег Века од Светога Саве па
до коначног пада српске државе? Немогуће је заобићи, а то су показали многи аутори,
писце као што су Доментијан, Теодосије, Данило, Данилови Настављачи, Григорије
Цамблак, Константин Философ, деспот Стефан, Јефимија и многи други. Такође и Турско
Доба јесте доба које је у себи збрало чак и преко 40 писаца и разноразних аутора.
Овде представљени писци постају једна врста симбола тих времена. Неки од њих
су и најзначајни за нашу историју, као што је Свети Сава, а неки, пак, су најзначајнији
само за своје доба, као што је патријарх Пајсије. Од Светога Саве, кроз Средњи Век преко
Турског Доба до Новог Века и Савремености. Први део ове књиге и показује пре свега
почетак нашег свеукупног духовног живота кроз Светога Саву, а онда понирање у мрачне
пределе ропства, националног уништења, владавине туђина и ђаволског наука и насупрот
том времену сведочења писаца и мудраца о том времену и њихово чврсто стајање у
вртлогу једног разорног доба које је хтело опитно да докаже да у свеколиком уништењу
нема места за стварање, науку, мудрост, богоречитост. Томе насупрост стајали су људи
попут Димитрија Кантакузина, Константина Михаиловића, патријарха Пајсија, грофа
Ђорђа Бранковића, Гаврила Стефановића Венцловића, Јована Рајића
Почетак Устанка дочекали су, а неки од њих и учествовали у њему, Атансије
Стојковић, Вук Стефановић Караџић, Петар II Петровић Његош. И ови јунаци стајали су
на капијама новог доба са здравом основом својих духовних предака, са пуно достојанства
и знања о томе где и коме припадају и која је вредност њиховог наслеђа. Сам узор за то је
и Вукова књига Примјери српско – славенскога језика. Та књига сведок је колико је један
''говедар'' знао о свом наслеђу, о духовним претцима и о српским писцима Средњег Века и
Турског Доба.

Оно што у нама буди неке унутрашње противречнисти и полемике јесу нека дубока
тајновдствена питања која су вероватно и Вука као једног урођеног генија тиштиле, а ми
се трудимо мало погађачки да погодимо те његове мисли. Питање историјско стајало је
пред православним народима кроз векове. Турско Доба је постало мрачна тачка историје
православно – балканских народа. Како и зашто смо изгубили све, ако су речи Господње у
Јеванђељу: ''Него иштите најприје Царство Божије и правду његову, и ово ће вам се све
додати'' (Мат. 6, 33)? Како то да онај народ чији је владар жртвовао себе за Царство
Небеско Божје добија овакав историјски исход: ропство, уништење, истребљење,
свенестанак? И то све оличено у оном непријатељу против кога се његов владар и свети
мученик борио. Како се надокнађује све потребно ономе који је у име свога народа не
само искао Царство Божје него се апсолутно жртвовао за то Царство? Шта је добио његов
народ? Преиначење свог православног идентитета и нестанак? Да ли је то та надокнада
жртвовања за Царство Небеско? Да се само подсетимо још неких речи Господњих у вези
онога што Бог надокнађује онима који ишту Царство Божје: ''Зато вам кажем: Не брините
се душом својом, шта ћете јести, или шта ћете пити; ни тијелом својим, у шта ћете се
одјенути. Није ли душа претежнија од хране, и тијело од одијела? Погледајте на птице
небеске како не сију, нити жању, ни сабирају у житнице; па Отац ваш небески храни их.
Нисте ли ви много претежнији од њих? А ко од вас бринући се може придодати расту
своме лакат један? И за одијело што се бринете? Погледајте на кринове у пољу како расту;
не труде се нити преду. Али ја вам кажем да се ни Соломон у свој слави својој не одјену
као један од њих. Па када траву у пољу, која данас јесте а сутра се у пећ баца, Бог тако
одијева; а камоли вас, маловјерни'' (Мат. 6, 25 – 30)?
Дакле, та надокнада оличава се у најсјанијој слави Соломоновој, па чак и више од
тог сјаја. Одкуда онда такав исход да народу, коме је владар у име његово дао све за
Царство Божје, буде ускраћено и одузето све што му је потребно? А да ли је тако? Нешто
о томе у претходним редовима овог поглавља ми рекосмо. У Турско Доба поменули смо
да су Срби имали негде и преко четрдесет писаца који су били, како би Милорад Панић
Суреп рекао, наши једини носиоци друштвене мисли, наши филозофи, политичари,
књижевници525. Такви су и патријарх Пајсије, најзначајнији писац турског периода, и гроф
Ђорђе Бранковић, и Гаврил Стефановић Венцловић. Само они нису били једини. Таквих је
било још, а неки од њих су: Пахомије Логотет (15 век, Србија–1484); Монах из Купинова
(крај 15 века); Владислав Граматик (15 век); Ђурађ Црнојевић (15/16 век); Јеромонах
Макарије (15/16 век); Божидар Вуковић (1460–1534); Поп Пеја (16 век); Вићенцо Вуковић
(16 век); Теодор Љубавић (16 век); Аникита Лав Филолог (16 век); Дијак Симеон (16 век);
Свештеник Авакум (16 век); Лонгин (16 век); Непознати Крушедолци (16. век); Пајсије
Грабовачки (16 век–1603); Дамаскин Хиландарац (17 век); Самуило Бакачић (17 век);
Гаврило Тројичанин (17 век); Ћирило Хоповац (почетак 17 века); Кипријан Рачанин (17/18
век); Никанор Мелетијевић (17/18век); Атанасије Даскал Србин (17/18 век); Гаврило
Тадић (17 век); Арсеније III Чарнојевић (1633–1706); Јеротеј Рачанин (17/18 век); Стефан
525
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Раваничанин (умро пре 1733); Емануел Козачански (17/18 век); Висарион Павловић (1670–
1756); Симеон Кончаревић (1690–1769); Павле Ненадовић Млађи (18 век); Василије
Петровић (1709–1766); Христофор Жефаровић (1710–1753).
На основу овог списка ми видимо да је Србима Господ надокнадио жртву за
Царство Божје у духовности тј. у списатељству, мудрости, науци и уметности. Ови писци
извршили су подвиг у најтежем ништавековном времену турског ропства, подвиг
мудрости, уметности, науке и богоречитости и они сами по себи јесу онај тајновдствени
надодатак Царства Божјег у српском страдалном народу. Иако је укинуо државу Господ
Србима није укинуо и њихово племство као једну водствену снагу народа кроз читав XVI,
XVII и XVIII век. И ти прваци после лозе Бранковића оличени су у личностима као што
су: Иваниш Берислав, деспот Србије (од 1504–1514), Стеван Берислав, деспот Србије (од
1520–1535), Јован Ненад, самозвани српски цар (од 1526–1527), Радич Божић, деспот
Србије (од 1527–1528), Радослав Челник, војвода, владар Срема (од 1527–1530), Павле
Бакић, деспот Србије (1537), Стефан Штиљановић, деспот Србије (од 1537–1540), кнезови
Рашковићи (од XVI века па све до Устанка), већ поменути гроф Ђорђе Бранковић,
последњи српски деспот (1645–1711), Јован Монастерлија, подвојвода Срба (од 1691–
1706), Јован Поповић–Текелија (1665–1722), гроф Сава Владиславић (1668–1738), Петар
Текелија (1720–1792), Сава Поповић – Текелија (1761–1842).
И симбол цара Соломона кроз ове поменуте личности долази до пуног изражаја,
симбол Божје надокнаде за искање Царства Божјег. Премудри Соломон као цар
представник је племства, али као Премудри он је и представник духовног стваралаштва
мудрости. Срби су све то од Бога имали и задобили кроз тешка времена страдања.
Задобили су и духовност и племство као надодатак жртвовања за Царство Божје њиховог
самодржавног владара. И овде се расветљава она мрачна тачка српске историје коју је и
Вук сагледао кроз своје Примјере. Тако и у описима манастира, што не би било згорег да
поновимо, Вук закључује: ''Ја сам одавно зажелео да се сви наши намастири опишу
тројако: 1) ђе је који, и на каку мјесту; 2) ко га је зидао, и шта се о њему зна, или
приповједа; 3) шта има у њему од стари књига, или други каки натписа и потписа, који би
макар најмање могли засвјетлити у тамом покривеној историји народа нашег.'' У
Примјерима Вук је почео са тим осветљивањем мрачних тачака српске историје. Кроз
своја истраживања, а Примјери то чињенички и потврђују, Вук је сагледао смисао
Косовске жртве који је добио испуњење у Устанку, у коме је и он сам био учесник. Сви
ови примери, ови мудрописци и племићи као носиоци тог континуитета, живи су доказ да
је жртва Косовска имала свој пуни смисао и да је Божја надокнада деловала за сва времена
турског ропства. Она је дошла поново у виду подвига и жртве, али тако је морало бити, а
то је већ богопромисаони ток наше српске историје. Бог је Божјом надокнадом подизао
оне одређене изабранике своје који су били предодређени да воде народ кроз пределе таме
и сенке смрти и који су се жртвовали да би народ могао да изађе на светлост слободе.
Духовништво је стварало мудрописачки, научно, богословски, оно је просвећивало свој

народ, поучавало га, школовало га. Племство га је штитило када год је могло физички и
избављало га из канџи завојевача и освајача.
Зато смо и ми направили један лични и значењски одабир догматичких
мудрописаца који су вајали и иконописали речима пред нашим очима језичке фреске
Мудрости да би смо и ми видели и схватили Божанственост те исте Мудрости тј. тачније и
прецизније да бисмо пред собом видели Богомудрост Христа. Богочовека Христа који
јесте и из кога происходе: богомудрости, богонауке, богословља и богоумећа. А све то су
ови одабраници чинили у времена тешка, уништитељска, разорна и истребљивачка. Да,
њихов подвиг био је двоструки и духовни и телесни. Поред свог писаног рада ови писци
морали су да воде битке и са искушењима овога света. Патријарх Пајсије говори о
невољама које је имао од владајућих тј. Турака, гроф Ђорђе Бранковић пише своје
Хронике у заточеништву у Хебу, па ипак сви они достижу висока духовна созерцања, они
мудропишу и наукослове без обзира што им спољашње околности не дозвољавају то. Њих
покреће богонадахнуће и ватрено родољубље. Они остављају заоставштину Мудрости
свом народу у наслеђе.
С друге стране видимо кроз Вукове Примјере да потомци нису заборавили своје
духовне претке и да су спремно дочекали ново доба које је било доба ослобођења и
независност, формирања државе. Духовни претци, попут Пајсија и Бранковића, оставили
су нам огромну грађу коју је само било потребно представити и показати свету. Вук је, као
културни устаник, језички реформатор, народни философ и умотворац, почео са својим
Примјерима, други су га само следили: Даничић, Новаковић, Гавриловић, Грчић, Остојић,
Стојановић, Поповић, Башић, Мирковић, Грујић, Кашанин, Радојичић, Суреп,
Слијепчевић, Павловић, Павић, Богдановић, Трифуновић и многи, многи други. Узгред
било је потребно правити и неке своје самосвојне философске склопове што су, рецимо
Вук и Његош свесрдно чинили.
Ослобођење је било једно ново искушење за наш народ, па самим тим и изазов за
наша мудрописачка и философска разматрања. Та искушења долазила су сада и споља,
али и изнутра. И Оријент и Окцидент представљали су искушења сами по себи, али и
наша унутрашња превирања носила су са собом свој данак. Којим путем даље? Остајао је
само један одговор, не тако замршен. И даље наставити путем слободе, јер тамо где је
слобода ту је Дух Господњи, ту је и Истина.
О томе би требало да говори други део ове књиге, али ми у овом Закључку морамо
се и даље освртати према оном наслеђеном, а то наслеђено јесте једно читаво богатство,
огромна количина злата заоденута у неку праљаву крпу и стављена у неки ватром
загорели глинени ћуп.
Да, наше духовно наслеђе подсећа на неку Пепљугу, неизгледно, али истински
вредно и богато, прави наследник Средњег Века и светосавског аманета. Ништа се није
прекинуло него се једно у друго прелило из епохе у епоху. Можда се задобијао другачији
облик, али је суштински увек било исто. Богоугодно начело просвећивања и поучавања

народа, духовне помоћи и омудривања сваког појединца у једној заједници. Покушај да се
свако приближи Богу колико је то могуће и изводљиво.
Пролазећи кроз тешка времена и разорне епохе, наши мудрописци остављали су
увек по један духовни темељ. Темељ као и сваки темељ постане понекада невидљив, али
онај који је градио кућу зна да без темеља кућа не може. Тако и Господ зна да српска
духовна кућа није могла без таквих темеља. Иако станари и наследници те духовне куће
некада не виде темеље, зидар, ипак, зна да је темељ ту. А кад – тад то и укућани куће
спознају и виде. Тако поред Саве који је темељ сваког нашег темеља ту су и Димитрије, и
Константин, и Пајсије, и Бранковић, и Венцловић и сви наредни који су њима следовали.
Зато и ова књига се потрудила да буде само следбеник ових великих народних отаца које
нам је богопромисаони ток кроз историју дао. Не само да би се њима поносили, већ да би
од њих научили и да би научени кроз њих постали своји и самосвојне личности спремне у
свако време и на сваком месту да сведоче Истину.
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