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Е С Е Ј И

ДИМИТРИЈЕМ.КАЛЕЗИЋ

ПОЧЕМУJEКОНСТАНТИН/КИРИЛО
ФИЛОЗОФ?

Културнаклимапрвихвјековахришћанства

Насрединигранатогадрветаукупневизантијскекултуре
израстањенановаграна–словенска.Упитањуjeједанновсадржај
којиjeнанесеннастабловизантијскекултуре,инањеганакале
мљен.Нијеупитањумеханичкоспајањечинилаца,негоњихова
укупна,посебнодуховна,симбиоза.Затомногесадржајеизсви
јетаславистикеморамогледатиизнутраииздаљеакожелимода
адекватнопојмимоњиховнајдубљисмисао.Такостојиисапита
њемкојенасовдјенепосредноинтересујеизаокупљанашупажњу.

Пођимоодсамеписанеподлогеславистичке,одВеликоморав
скихжитија(ВМЖ),познатихиподјошједнимназивом–Панон
скелегенде.Текстjeподијељенудвијецјелине:ЖитијеКирилово
(ЖК)иЖитијеМетодијево(ЖМ).Tojeтексткојиjeгенерацијама
ивјековимапреписиван,најприједјелимично,акаснијепотпуно,
incontinuo,докганијерашчитаоиподијелионаглаве,руководе
ћисесадржајем,ПавлеЈосифШафарик(XIXв.).Затонекаглава
имадесетакредова,анекаподвијестранице,паинекиредвише.
Тусурасподјелузадржалиисвикаснијииздавачи,паjeсање,та
кве,текстпревеонанашсавременијезикПетарЂорђићиобјавио
уЛemonucyМатицесрпске(год.139,књ.392,св.4,октобар1963),
поводомхиљадугодишњицеВеликоморавскемисије,одаклесу
вршенакаснијапрештампавања.Тако,текпослије1100година,
интегралнитекстjeпредложенпажњинаукеинаучника,особито
слависта,аондаидругих;асад,поводом1150годинаовогавели
когдогађаја,мигастављамоужариштесвојихинтересовања,
гледаносафилозофскеиуопштекултуролошкестране–давиди
мооткадизаштосеСветиКирилоименујефилозофом.Одове
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књиге,њенепрвеверзијерукописне,ширенисухоризонтиихва
таневезесанесловенскимизворимаословенскимаравноапостол
ниммисионарима,Светојбраћи,пакрозсвудаљукњижевнутра
дицију,инесамокњижевну.Заминулих1150годинаредовно
наилазимоузКонстантиновоимеепитет/назив–филозоф.Син
тагмаКонстантинФилозофjeпунобликименскеознакезаову
личност;реченоданашњомтерминологијом,ово(каода)муjeиме
ипрезиме.ДалиjeКонстантиноправданоодпочеткапониоовај
назив,иштаонзначи?

Укомплетанодговорнаовопитањеморамоунијетиистра
живачкерезултатеизнеколиконаучнихподручја;најприједође
поклањањепажњеизразуфилозофијаињеговимзначењима,пао
античкимтемамаињиховојрецепцијиухришћанскојдуховној
клими,посебнопатристициисхоластицивизантијској;затимсама
Константиновакултураињенсклади,најзад,његовосхватање
филозофије:њеникоријениињенасрж,њенегранеињеневитице.

Пођиморедом.

I

Одувијекjeкодљудипостојалоинтересовањезасазнање,и
одређенознањеимудрост,алигрчкиизразφιλόσοφος,којиjeпрви
употребиоПротагора1усмислуљубитељамудростиионогако
жудизазнањем,идругаријечистогакоријенаφιλоσοφία–израз
којиjeпрвиупотребиоХераклит2унаучномсмислуриіечи,сачу
ванjeдоданасусвимајезицимаитематицикултурнетрадиције
грчкоевропскогасвијета,иширепреколатинскогајезика,иозна
чаватеоријскобављењекрајњимпитањимасвијетаиживота.При
марниизвортогамоделаразмишљањаjeчовјековум,којисетако
еманципујеодмитологијеипоезије;пробијасекругразмишљања
иизграђујесеспољнасликасвијета–једанпогледнасвијет.

Далиjeоваквосхватањепојмова„филозоф”и„филозофија”
једно,далиjeбилодрукчијегапоимањавијестиисазнањаоови
манајдубљимпитањима;какосеовоантичкосхватањеочувало
доданас,и–далиjeКонстантин/Кирилобиотипичноантички
мислилац?

Усферигрчкоевропскогасвијетапостојијошједносхватање
–хришћанско.Оноимазапримарниизворбожанскооткровење

1 AlbertBazala,Povijestfilozofije,sv.I,Zagreb1906,5–6.
2 Види:RudolfEisler,WörterbuchderphilosophischenBegriffe,II,IAufl,

Berlin1904,435;FranzDölger,„Zurbedeutungvonφιλόσοφοςundφιλоσοφίαim
byzantinischerZeit”,in:FranzDölger,ByzanzunddieeuropäischeStaatenwelt,Ettal
1953,179–208.
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којесечовјекунудидвојако–посредно,тоjeприроднооткровење,
инепосредно,тоjeнатприроднооткровење.Овајдругиоблик
саопштавањаjeпотпунијииишаоjeпоступно:најпотпунијиње
говобликjeисторијскиреалнапојаваБогочовјекаИсусаХриста
укомеживисвапуноћабожанстватјелесно(Кл2,9),тј.натјеле
сноконкретанначин–видљивиопипљив;аонајпрвиначинjeса
општенкрозвидљивуприродукојупрожимајуневидљивизакони,
имплицитесадржаниуњој,накојимаонапочиваипокојимасе
понаша,неидентификујућисесњима.Њиховсмисаоисврха
немајусвојизворубеживотнојстихијиприроденегоуБогу,који
jeтворациприродеизаконањеногапонашања.Мудростовога
свијета,ичовјекауњему,јестемудрост,аБожјамудростje–пре
мудрост.

Извјестанбројхришћанскихмислилацаjeумладимгодина
мастекаопаганскообразовањеуцентримаондашњекултуре.
Такоjeдоминираонеоплатонизамунеколикосвојихваријанти
(школа),абиоjeвеомаприсутанистоицизам.

Овимислиоцису,примањемхришћанства,унијелиуЦркву
циофондсвојекултуре.Тоjeбилаприроднаподлогањиховога
образовањаинапредовањауњему.Тоновообразовањенијебило
помјериовогасвијета,негоjeтобиловајањесликеБожјеусамоме
човјеку.ТаквисубилифилозофиЈустиниАтинагора,затимцио
нараштајхришћанскихапологета,памалоазијскиоциизКападо
кије,Августинидруги.Посебнетоковечинедвијебогословске
школе–Александријска(Ориген,инарочитоКлимент)иАнтиохиј
ска(уњојпосебноЈованЗлатоуст).Првасеуметодупроучавања
служиламетодомнеоплатоновскогаумјетничкогразмишљањаи
изражавања,адруга–аристотеловскомсистематиком.Платонова
АкадемијауАтини,потпунопаганскасведосвогаконачногзатва
рањаувријемецараЈустинијана,529.године,сасвојестранеобра
ђујеовајширокиибогатисливкултуре.Оведвијефилозофске
школеиконцептњиховогасхватањаиобликразмишљањапро
јектујусенаналичјутеологијеуисторијиЦркверанихвјекова.
Аразлогjeтајштосуучитељииученицитихшкола,примивши
хришћанство,пришлиОткровењу,Светомписмуидогмисатом
својом„логиком”иметодомразмишљања,пасумонофизитии
монотелитиалександријскогапоријекла,ауношењедвојствау
СветуТројицуиприхватањеуличностиХристовојсамоњегове
људскестранејестенаставакантиохијскогамоделаучењаиразми
шљања–отуданесторијанство.ТакосенаисторијуЦрквепројекту
јудвамоделаразмишљањаантичкефилозофијекоја,немногоизми
јењенаументалитету,утиченаразвојхришћанскогаучењакроздва
великажариштаантичкогаобразовања.УпитањуjeАлександрија,



138

гдјеjeцароваоПлатоновмоделиметодразмишљања,иАнтиохи
ја,гдјесуАристотеловамисаоимишљењебиливладајући.

Сасвихтихстранауткивајусеуцрквенообразовањеитеме,
иидеје,итермини,иначинразмишљања...Такодолазидохришћа
низацијеипокрштавањаантике.Тоjeвријемепознеантикекоја
претходикрајустарогавијека,алињенаклимаприличноулазиу
средњивијеккојииначеимапотпунодругиконцепткултуренего
штоjeимаостаривијек.Неколиковјековакоегзистирајуједно
временоједнеидругетемеиидеје,сличнодјециистаријимау
породициилисличноједновременомесапостојањуфилозофскога
имитскогамишљења.Тонијегеометријскипаралелнопостојање,
негосапостојањеукомеједанначинмишљењаиживотауступа,
постепено,просторивођстводругоме.

Паралелносаовомантичкохришћанскомсимбиозомпостоји
друга,строгохришћанскатрадицијаобразовањаиразмишљања.
Уњојсеилиодбацујесвештоjeантичко,тј.оноштојеовосвјет
скогапоријекла,илисеуопштенеуспостављајуникаквиодноси
сатиммотивима:хришћанскадуховност,каодубокаидрукчија
одантичке,примарниjeиjединиправацживљењаимишљења.

Напрвипоглед,кадсеставеједнанаспрамдруге,оведвије
традицијекаодасеискључују.Међутим,нећебититако;онесуком
плементарнеимеђусобноседопуњују.Стогатонијесудвијеразли
читетрадиције,негодваканалаједнеистехришћанскетрадици
јекојасењегујеуЦркви.Тимдвамаканалимаонетекуињихови
курсевимишљењаимоделипонашања,репертоартемаиначин
поимања,методиистраживањаиоблициизлагања...чассеслазе,
ачасразлазе:слазесе,алинеуливајусебезостаткаједанудруги;
разлазесе,алинетакоитоликодасепотпуноразиђу.Онису,прак
тично,корелативниједнидругима.Нињиховитоковинеидуравно
мјерно,негочасједанједраигорња,адругиjeублагомезастојупа
иопадању,патададругидобијемахаипревагне.Тосупромјене,
устваринијансе,докважнуивиднупромјенукојапредставља
дисконтинуиранипреломвидимоуIIIвијеку3–дакле,увријеме
послијеапологета,кадпојачанодолазидоовогаприближавања.
Такопатристичкакњижевностњегујеифилозофију–тоjeонаду
бљатеологијакојаjeфилозофијапоСветомдуху,анепомудрости
овогасвијета(Кл2,8),итеологију–тоjeпозитивноиликатафатич
кознањеоБогукаоосновунатприродногабожанскогаоткровења4.
Теккасније,усхоластици,теологијаифилозофијапочињудасе

3 F.Dölger,нав.дело,158.
4 БожидарПейчев,Консֳанֳ инКирилФилозоф,Юбилеенсборникֲо

случай1100ֱодиֵ нинаֳ аоֳсмърֳֳ аму,София1969,74.
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јаснијеразликујуисвевишераздвајају.Умногимогранцимасхо
ластичкотеолошкоифилозофскомишљењенијесууискључиво
сти,алинекаднијесуниупунојсагласности:схоластикадаје
честовишемахафилозофији.

II

УвријемеКонстантина/Кирилаувеликосеразвијасхоластика,
алинесамокаометодимодел(некадиплиткога)размишљања,
какосмонавиклиуновијевријемеданањугледамосаниподашта
вањем,5негоjeупитањуупрвомередусхоластикакаошколскопре
давачкиметод,таквасхоластикакојауВизантијиимаповољну
климупослијепадаиконоборацаиомогућујепојавувизантијско
гахуманизма–нијеспецификумзападноевропскесферекултуре,
негоjeимамоиустаројГрчкојпослијеАристотела,иујеврејској
духовностиикултуриСтарогазавјета–тосупророчкешколе.6

Поредсвихразлика–иупредмету,иуметоду,иуизвору...
–којећевременомдасејавеизмеђухришћанскетеологије,која
jeтеологијаоткровења,ифилозофије,којаjeрезултатумногана
порачовјекова–ухришћанствућедостаранопочетидасезачиње
једанпосебантипфилозофије–хришћанскафилозофија.Тафи
лозофијанетражиизваноткровењадругаидрукчијарешењакрај
њихпитања.МимосвеобухватноганатприродногаличногБога
–творцанебаиземљеисвегавидљивогаиневидљивога–та
филозофијанититражинитиуопштеимапотребудатражидругу
метафизику;кадговориометафизици–упитањуjeметафизика
тварногасвијетакојиjeБогствориониизчега.Tajниизчегаство
ренисвијетнијепривид,негореалностукојојсеоваплоћениБог,
односноњеговенетварнеенергије,налазиокаоплотоносець,тје
лоносац,тојестонајкојиносисвојереалнотварнотјелокојеje
примиоодсвојемајке,аонаjeбилареалнипредставникљудско
гарода.

Разрађенаантичкафилозофскатематикаињенаразуђена
терминологија,јошодвременаФилона,Јеврејинагрчкогфило
зофскогобразовањаизалександријскеколоније,папрекоЈустина,
античкогафилозофаихришћанскогамученика,постепено,апре
коКападокијацаидругих–сведоЈованаДамаскина,увеликој
мјерисеуливаусливхришћанскогаразмишљања.Њенапојмовна
апаратурауносисеуцрквеноучење,алисадржајнопреоблико

5 Исто.
6 Оовомејеопширноизналачкиписаоудокторскојтези:Кн.Сергей

НиколаевичТрубецкой,„УчениеоЛогосѣвьегоисторiи”,томI,Москва1900.
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вана,исадслужикаотерминологијахришћанскедогматикеи
етике.Њенсимболаријумдијеломулазиухришћанскусимболи
куипредстављањенополазиште.

Утојтаквојфилозофијиразумимасвојемјестоиулогу,али
немарационалистичкогаапстрактногизлажењаизванспектра
Божјеблагодати,нититражењадубљихизворасазнањаодоткро
вењаизаиизнадкогаjeличниБогкојиоткривасебеикрајњехо
ризонтељудскогаинтересовања,аврховеициљевеостављаотво
ренеинедосежне–алиjeњенотежиштенапрактичнојпримјени
откривенихистинаоживотучовјекову:филозофскарашчлања
вањанијесуималадругогациљадоекстатичкога,интуитивног
доимањабожанства–односнодоживљајаличногаБога,атимесе
стичеспасењеодстихијаиобесмрћењечовјекаБожјимнество
рениминетварнименергијамакојепрожимајусвестворено.Таква
филозофскатеоријаипраксанепредстављаникаквообесмрћење
испасењебезБогаилимимоБога,нитибезчовјековогуспонаили
подвига–негопретпостављаактивнусарадњуоногакосеспаса
васаОнимконудиметоде,средстваипутевеспасења,аизаи
изнадтога–исамоспасење.Овајактивнимоменаткојистојидо
човјекадајеосновуда,нарочитоупостиконоборачкомепериоду,
поштосеразвијегрузијскиренесанс(VII–VIIIвијек),овагенера
цијаудуховностиикултуриВизантијеизазовехуманизам;исти
на,упитањуjeвизантијскихуманизамдрукчијиодпетвјекова
млађегзападноевропскогкојисезаметнуоуИталији,акојиумного
већојмјерипредстављарестаурацијуантикеиблагурепаганиза
цијухришћанства,каоиренесанскојићедамуслиједииврши
даљухришћанизацијуантике.Уовајкурсразмишљањаикулту
ренијемногоукљученразум,изатотуимаумјеренорационалног,
алинеирационалистичког.Коначноречено,овоинијехуманизам,
јернијезасновансамонаприродномечовјеку,негосеразвијау
богочовјечанскојсфериЦрквекрозкојуструјиблагодаткојаније
одовогасвијета–затосеонможесразлогомименоватиизразом
двојногапоријеклаизначења–теохуманизам.

СтарипространиImperiumRomanumнијебиоунифициран,
апостојалесуињеговебројнегранекултуреутојјединојмодер
нојдржависвогавремена,иистовременомногицентрикултуре
којеjeобухватаоиобједињаваотајтипичникомонвелт,таједина
правадржава–затоjeријечpatriaписанакодЛатинавеликим
почетнимсловом.

ОткакоjeцарТеодосијеВеликипредсамусвојусмрт(395)
подијелиотупространудржавунадвасвојасина,имлађемуХо
норијудаоунаследствозападну,астаријемАркадијуисточну
половинуњену–одтадапостоједвацарстваромејска:западно,
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којепочињедакопнидокконачнонепадне(476)иисточнокоје
ћеданаставидаживиjoшскорочитавмиленијумдокконачноне
падне(1453),падомЦариграда,односноВизантије,подТурке.

ОдвременакадjeКонстантинВеликипочеодазиданову
престоницунаБосфору,намјестуомањегамјесташцаВизантио
на,ничеједаннови,потпунохришћанскицентаркултурекојаje
одсамогапочеткаподзаштитомБогородице.ОциПрвогавасељен
скогсабораЦркве(325)прозовутајградименомњеговаоснивача
Константина–Константинопољ,штоћерећи:Константиновград.
СловенигакаснијепрозовуЦариград,штоjeзначилоиЦарев
градиЦармеђуградовима,анагрчкуакузативнусинтагму,која
jeодговорнапитање–кудсипошао,гдјећеш,слиједиоjeодговор
είςτήνπόλιν,штоjeзначило–уград,паjeутурсковријемеодтога
одговора(уград)грчкеформеизвршенафонетскаадаптација,и
добијенаjeименица,садашњитурскиназивзатајград–Истанбул.
ОвајграднаБосфору,укомесеотвараиВеликашкола,постаје
средиштецијелеИмперије(330),акаснијетуостајестолицасамо
њенеисточнеполовине.

ЈошjeТеодосијеIIподигаорангВеликешколеитимеосно
ваоУниверзитет425.године.Тоjeбилашколависокогаранга,отво
реназакандидатеизИмперије,превасходноправникеиекономисте,
будућичиновничкикадарИмперије,анањојсукаснијешколо
ваниистранци.Упостиконоборачкомепериодуовајћеунивер
зитетдобитиполет,бићеглавножариштеновихутицаја,подсти
цаја...аистотакосредиштеједногаснажногакултурногзрачења.
ЊеговаактивностћедасеразгориуIIиIIIкварталуIXвијека,
даклеусредњимањеговимдеценијама.Његовомекултурномаре
алусвеjeпријемчивијаклимахришћанскедуховности:ментално
иморално,психичкииетички,садржински,васпитно...

***

Управоонегодинекадjeконачнопобијеђеноиконоборство
(843)ииконевраћенеуЦркву(Првенедјељевеликогапоста,Недје
љаправославља),долазиупрестониКонстантинопољКонстантин
Солунски,Словенски–Гркрођењем,радидаљегашколовања.У
завичајномСолунуjeизучионауке–закључносакурсомАристо
теловефилозофије,чијаjeнаставабилатамоорганизована,асâм
jeнапаметнаучиопјесмеСв.ГригоријаНазијана(ЖКIV),свеца
иписцакојићемукаснијебитиузорумногоме.Тадаjeбиоууз
растуодшеснаест,седамнаестгодина.Ушаоjeунајеминентније
друштво:међуњеговимашколскимдруговима,нештомлађи,био
jeбудућицарМихаилоIII.ЊегаjeтамодовеологотетТеоктист,



којиjeпомагаоцарициИрини,заједносањенимбратом,ћесаром
Вардом,увођењуИмперије,аВардајепосебновршиореформу
Универзитета.Иринаће843,коначно,послијеиконоборачкекри
зе,Сабораињеговихкаснијихталасањасвечанодавратииконе
уцрквепрвенедјељеВеликогапостаиличасногпостаиодтада
се–паиданас–танедјељазовеНедјељаправославља.

Цариградскапатријаршијскаакадемијаjeвјероватнобилау
извјеснојстагнацијиувријемепатријархаМаксима7–алиjeзато
Великашкола,којаjeбиласмјештенауМагнаурскомилиМагна
варскомдворцу,билаупуномејекурада.Увријемепроцватави
зантијскогахуманизмафигуриралоjeкаонајпознатијеимецари
градскогапрофесораикаснијегпатријархаФотија:тоjeбиочовјек
којиjeдаваотрајнипечатепохи,великискупљачстарихрукопи
са,филозофилитерат,естетичариетичар–биоjeониполитичар
којиjeмногоурадиозакултуруИмперије,посебноњеногапресто
ногграда,тогавртаБогородичина.Тај„највећитеологифилозоф
свогавремена...имаводећуулогууовомеинтелектуалномпокрету”.8
ОнjeбиоглававизантијскогхуманизмасредњихдеценијаIXви
јека;имаоjeприликуивољудакаочовјекблизакдвору,ина
свомедвору,ствараповољнукултурнуклиму.Затонијеникакво
чудоштосету,окоњега,наУниверзитетуиуњеговојблизини,
налазетакоеминентнеличности,чувенеширомпространеИмпе
рије,особитомладе,интелектуалне,радознале...Тусу,узФотија,
Тарасије,Никифор,ТеодорСтудит,ЈованГраматичариЛавМа
тематичар.Уњихововријемесуузнапредовалеантичкестудије.
Последњадвојицасупосебноинтересантни:Јованjeбиопатријарх
цариградски(832–843)–задњииконоборачки,великизналац,на
рочитоуобластијезикаикњижевности–отудмуиназивГрама
тичар–словиоjeикаонајутицајнијинаучниксвогавремена;Лав
МатематичариФилозоф,његовблизаксродник–сестрићили
синовац–дошаоjeуЦариград,саострваАндросагдјеjeучиоре
торикуиегзактненауке,негдјетокомтрећедеценије–отприлике
кадjeуСолунурођеннајмлађисинвеликогадрунгара(гувернера)
Солунскеобласти–Лава,Константин(827.или828.године).Уско
ропослијетогаЛавпрекиданаставунаУниверзитету,гдјеje,
премдамладчовјек,стекаогласнајученијегачовјекаИмперијеу
егзактнимнаукама;одлазиуСолунзамитрополита,гдјеуико
ноборачкојрасприиситуацијизаузимакурсумјереногаиконо
борца.Падомиконоборацаонбивадетронизиран.Иданеби,у

7 HansGeorgBeck,IdeenundRealitäteninByzanz,London,1972,76.
8 ДимитријеОболенски,Византијскикомонвелт,прев.КсенијаТодоро

вић,Београд1991,90.
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потразизапослом,отишаонезнанокуд,поновоjeодмахпозван
уЦариград843,гдјепредајематематику,реторику,природнена
уке...Тадаjeбиоупунојраднојистваралачкојсназииуспону–
рођенjeоко800.године.Одњеговавременапостојиприхраму
Светихапостолаједнависокашколаукојој,вјероватно,ионпре
даје.Каснијеће,поповраткуизХазарскемисије,уњојпредавати
иКонстантинСолунски.9АпоредСв.Софијепостојишколадухов
на,такођевисокаранга,укојојсувећинупрофесорачинилисве
штеницииђакониСв.Софије.Имапоменаиошколиприхраму
Св.четрдесетмученика.Постојалесуиумјетничкешколеразних
профилаинивоа,аливишекаоприватне,пакадбисекандидат
истакао,напредоваобидаље.

Утимчетиримазаводимастицанасуразличитазнања–из
природнихихуманистичкихнаука,изпаганскихихришћанских
писацаминулихвјекова;наравно,надржавномуниверзитетупре
васходносвјетовна,ауцрквенимшколамапревасходнодуховна,
хришћанска.НарочитоjeФотијебиоактиванускупљањуипро
учавањудјеластарих,паганскихиранохришћанскихписаца:ње
говаБиблиотекаjeочигледанрезултатипоказатељтогарадаи
бригезастарадостигнућа.

Тизаводи–посебнодруги,трећиичетврти–билисуимје
стастицањаискустваиизграђивањахришћанскогаставаиувје
рења.Нијеправљенаграницаиодстојањеизмеђуантичкогаи
хришћанског„слоја”знањаиобразовања,негосусхватаникао
природнаподлоганакојуjeдолазилохришћанскообликовање.
Филозофијаjeпосебнобиланацијени.Затоjeстарјешинадржав
неВеликешколе,Универзитета,готоворедовнобиофилозоф.
Таквафилозофијаjeималаједнувишу,хришћанскукомпоненту,
којаћепретпостављатињенквалитет;затоона,ипоредсвесвоје
античности,нијебилапростопоновљенаантика,негоjeтобила
паганскафилозофијачијесупозитивнестранеирезултатиукло
пљениухришћанскумисаоикојисудалисвојдоприносњој,
понуђенојкрозоткровење,пању,каољудскидопринос,хришћан
скамисаопостепеноусвајаибогатисвојесазнањекрозкомплетан
животирадЦркве:оддогматскихистинаиетичкихпринципа,
прекоестетскихкритеријума,досвакодневногапрактичногпо
нашања.Тафилозофија,којаjeувеликојмјерибилаитеологија,
прелазипрекосвихрегионалнихограничења,јерсењегујеупре
стономеградуондашњеекуменеиливасељене,тј.настањенога

9 З.Г.Самодурова,„Школыиобразование”,КультураВизантии(вторая
половинаVII–XIIвек),Москва1989,370,389;FriedrichFuchs,DiehöherenSchulen
vonKonstantinopelimMittelalter,Leipzig–Berlin1927,18.
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простора,просторацивилизације.Затосемагнаурскивисокизавод
зове,јошодИраклијевогвремена,свјетскашкола–οικουμενικόν
διδασκαλείον;професорУниверзитетаносититулупретенциозну
иадекватнуконцептукултуре–свјетскиучитељ,οικουμενικός
διδάσκαλος,илиучитељсвијета,διδάσκαλοςτηςοικουμένη,док
најугледнијимеђупрофесорима,професорифилозофије,сваки
појединачно,носеназивсвјетскифилозоф,οικουμενικόςφιλόσοφος.
СистемнаукакојесеизучавајунаУниверзитетузавршавасефи
лозофијом,алиjeтеолошкапоткаиосноваонакомпонентакојапро
жимациосистемикодексзнања;онасеименујеизразомοικουμενή
φιλоσοφία,штоћерећи:наукаБожја,оБогу,божанска...

КодФотијапосебноКонстантин,крозпредавања,стичедо
бруфилолошкуприпрему.Константинjeиначебиосвестрани
таленативеликиподвижникунауци,алиje,имасеутисак,нај
дубљипоривњеговогспектрадаровабиодарлингвистички.Под
логутомечинисолунскодвојезичје,комесеоннаучиоинавикао
нањегајошусвоменајранијемдјетињству.Набилингвалнуко
муникацијуонсепривикаојошодпрвихријечикојеjeизговарао
–тоjeрезултатдвојезичнесвакодневице,пасузатосвисолунски
Словенидоброговорилисловенскијезик,јерсу,полазећииззајед
ничкелингвооснове,нањемупроговаралиињимемислили.То
jeзнаоицарМихаилоIIIКонстантину/Кирилукадмуjeпредложио
путуМоравску(863),рекавши:„Знамдасиуморан,Филозофе,
алиспремисе,пођи,јеровајпосаониконеможебољеобавитиод
тебе”(ЖК,V).Затоонлакоибрзоучијезике,итовишеполазећи
иззаједничкихлингвооснованегопоређењемједногајезикаса
другим.Тоjeнарочитовиднонапримјеримапровјереодређених
синтагмииизразабиблијскогапоријекла:нијемеханичкипресли
каваолексичкеисинтаксичкесклопове,негоjeнезависноизража
ваомисаокојуjeизнутрасхватао.Практично,онћеподутицајем
хришћанствадапрепородиум–првосвој,пасвојихсаговорника
и,касније,словенскогахришћанства,којенеће–поготовозаизра
зедуховногазначењачијисмисаополазиизнутра–нидапреузи
ма,нидакопира–нигрчкенилатинскеријечи,негодаизноваи
изосновастваранове,словенске;онће,наиме,дубокодапојмии
умнодаупијесадржај,падагаинтимноусвојииондапласира
крозријечкојуствара.Тоћебитиновостворенисловенскиизраз,
термин.

Византијскадржаваjeбилатипичанкомонвелт;тозначијед
на,великазаједницасвијетаукојојсусачуванеразнетрадиције
каоутокеуједанвеликисливтрадицијекојаjeњиховзаједнички
увир.
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СвевријеметрајањаВизантиједржаноjeдаjeфилозофија
нештоштоjeвеомаширокозасновано,алиje,истовремено,иуз
вишено.Наантичкозначењетеријечи–даjeтољубавпремаму
дрости,даjeтознањекрајњихпитањаидаjeто,накрају,животна
намјенатога–додатоjeновобиблијскозначење:даjeфилозофија
подвигнавише,духовниуспонкојипревазилазисвераниједомете.
ОваквомесхватањудалаjeјакуосновубиблијскаријечдаjeБог
свениначемуствориопремудрошћуидажелидаљудиупознају
истину(IТим2,4),каоидасхватедаћеихсамоистинаослобо
дити.Затокрајњидометхришћанскогаразмишљањанијесусамо
та„крајњапитања”неготежњаштовећемприближавањуБогуу
жељидасебудештоближиисличнијиБогу,свомеТворцуисво
меОригиналу.Отуда,филозофjeбиоподвижник,светацкоји
тежирајскоместањуживотаукомеjeбиородоначелникчовјечан
ства–Адампријепадаугријех.Филозофијаje,значи,билаона
премудросткојаjeпочињаластрахомБожјим(Пс111,10)којиje
истинскапремудрост(Јн28,28),итопремудросткојапривлачи
себи(Јн15,8);тојпремудростиучистрахГосподњи(Јв15,33).

Збоговаквихидругихсличнихбиблијскихатрибутаније
никаквочудоштоjeуВизантији,поредосталихдругихзначења
вишезначнеријечифилозоф,додатојошједно–хришћански;даje
топодвижниккојисеодрекаосвијетабесконачнимибезрезервним
следовањемХристу,монахкојижудизабожанскоммудрошћуи
истином,заХристомкојиjeоваплоћенамудростисила.Tajпод
вижникjeбиосавладаограматичноиреторскообразовањеи
усмјериосепремаБогу;затоje,дакле,филозоф:монах,мудрац,
генијалациученчовјек,алитаријечможедаимаиироничнозна
чење.Нигдјенијехришћанствотакопрактичноостваривано,и
пореднедоследностикојесемогурегистровати,каоуВизантији.
Истоjeтобилоисањеномфилозофијомкаоњенимнајелитнијим
обликомкултуреидуховности.Тахришћанскиукоријењенакул
туранијесебеизоловалаоднехришћанскихподстицаја,негоихje
изнутрапрерађивала–сјетимосесамопримјерабројнихјереси.
ОнесунастајалеизсимбиозесаантикомкојуjeЦркваиспољаи
изнутрапревлађивала,савлађивала,преосмишљавала.Њенаотво
реностпремаантичкоменасљеђуиприврженостхришћанствујасно
сеилуструјуупримјеруАтенаиде–Евдокије,супругевеликога
унапређивачакултуреишколствауВизантији,цараТеодосијаII;
онаjeбилакћеркаједногантичкогпаганскогпрофесорареторике
уАтини,веомаобдаренаиобразована.Удајомзахришћанскога
царапримилаjeиискреноприхватилахришћанскурелигију,али
сенијеодрекланиидеаластареантичкекултуре.Писалаjeи
свјетовнестиховеицрквенепјесме–стихиреупјесничкојпрози
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саритамскимваловима.10Њеналичностjeживпримјервизантиј
скесимбиозехришћанстваиантике.Tajдух–кадјаче,кадсла
бије–живјећедопочеткаXIIIвијека,паидаље–крозсумрак
Византије–сведоњеногатрагичногпада,аондаидаљеукулту
ридругихнародаидржававизантијскедуховнеклимеикултуре;
византијскадуховностикултуранастављадаживибезвизантиј
скедржаве–истина,исмањеноисужено.

Постојидостасачуванихтраговаошколовањустранацау
Византијииутимаранијимвјековима.Тако,рецимо,уМагнаур
скојпалати,наУниверзитету,школованjeЈерменинДавидАнахт
(=Непобједиви),којићесешколовањемобогатити–алићеионса
својестранедабогатифилозофскумисаопријемчивеВизантије11:
онсеинтересујезапитањагносеологије–докметафизичкихтема
иидејакојебибилевансферебожанскогаоткровења,једностав
но,нема.Тоjeразлогштомногиисторичарифилозофиједржеда
ухришћанствунемафилозофије,jepjeоткровењемсвеунапријед
већдатоидогмомфиксирано.Алисазнавањеоногаштооткрове
њенуди,његовапримјена,животпотомеидоживљај,непосред
ниилични–тоjeоношточинибитсредњовјековнефилозофије
уопште,посебновизантијске.Давидовосхватањефилозофије,
разрађенокрозњеговадјела,посебноуобликуодређења(или
дефиниције)филозофије,јасноупућујенатодаjeонајаснопро
мишљенауВизантији,итоусвјетлостиоткровењаиудубини
догмата.СтогаjeтоликонеодмјеренаријечКојевакојикажедаje
дефиницијафилозофијекојудајеКонстантинјединаусредњем
вијеку.ЊемачкивизантологФранцДелгерналазиинудипажњи
нашегасавременогчитаоцанеколикодефиницијафилозофије–
самоизкрилавизантијскекултуре.12НаводимДавидаАхантакао
очигледанпримјервизантијскогадуховногаиумногбогаћења,
јерћесњим,неколиковјековакасније,КонстантинСолунски
(Словенски)показатитоликодуховнесродности.Усхоластици
којојћеприпадатиКонстантин,филозофијаитеологијатоликосе
приближавајуједнадругојдасефилозофијомсматраонадубља,
мистичнаиспекулативнадимензијатеологије,атеологијаjeпози
тивнознањеоБогу.13Практично,упитањуjeапофатичкииката
фатичкипутбогопознањакојисеулатинскојтрадицији,особито
одXIIIвијека,редовнозовеtheologianegativaиtheologiapositiva.
Тоијестеразлогданасхоластикунетребагледатисасавремено
га,пејоративноггледишта.

10 ГеоргијеОстрогорски,ИсторијаВизантије,Београд1969,75.
11 С.Б.Бернштейн,КонстантинФилософиМефодий,Москва1984,83.
12 F.Dölger,нав.дело.
13 Б.Пейчев,нав.дело.
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Сваљанимразлогомтребанагласитидасвакасхоластика
нијеиста,аистотакоданисвакоинтересовањенијеиставрста
византијскесхоластикеидасехуманизамовогавијекаразликује
одзападноевропскесхоластикеихуманизма.Најдубљинервтога
разликовањапроистичеизначинасазнања.Западноевропскагно
сеологијаjeбиларационалнаинаодстојању,паjeпружаномеха
ничкопонављањеантичкихмотива–докувизантијскимимамо
гносеологијуосјећајнуидоживљајну.Стогаузападнојдолазидо
беживотногаспајањаантичкогасахришћанским,гдјехришћан
ствочестобивапаганизовано,аувизантијскојимамоуспјелусим
биозуједногасадругим.Упитањуjeуспјелалегураукојојсудо
веденеусагласностантичкатјелесностихришћанскадематерија
лизованост,односнопреображај;истотакоантичкиидеалљепоте
сахришћанскомодуховљеношћу.Стогапостиконоборачкоинте
ресовањезаантикуимаквалитетнуразликуодиконоборачке
концепције,14одзападнесхоластикесличнихставовасуштинске
одвојеностиБогаисвијетаукојимабиваненаглашенилидиректно
прећуткиванблагодатнимоменат.ИконасеусличаваБогу,јерБог
нијерекаонеградисебиникаквалика,него:неградисебибило
каква,тј.слабалика.ТојеКирилорекаопатријархуЈованукојиje
биооживиоиконоборачкосхватање(ЖК,V),аонистичедаикона
самолицемпоказујеправусликуоногакоjeствориочовјека.

СталнаприсутностантичкихтрадицијауВизантијиичиње
ницадаоштрисукобиизмеђувизантијскогаипаганскогпрестају
са„нестанкомпаганскихучитељафилозофије”15омогућујејелино
филсканастојањакојаћепородитиренесанснеетикеуисторији
византијскекултуре–грузијску,македонску,комниновску,пале
олошку.ТаренесанснахришћанскасферапочињевећуXIIIвијеку
дазрачиинаБалкану;њојпретходијерменскаивизантијскаетапа,
аслиједизападноевропска.16

Утоковевизантијскекултуресливајусесадржајиразличи
тогапоријеклаидобијајухришћанскутинктуру.Затотонијеслив
исаставтокова,паралелнихинеспојивих,негоjeтоипакједна
велика,широкаибогататрадиција,обогаћенамноштвомсадржа
јакојисеуњууливајуиуњуурастају,аонда,често,једансдругим

14 ВикторВ.Бичков,Византијскаестетика–теоријскипроблеми,прев.
ДимитријеМ.Калезић,Београд1991,261–263.

15 ШирокузначењскулепезупојмафилозофијекодСв.браћеизлаже
ФранцПерко,доцнијеримокатоличкинадбискупбеоградски,усвојојдоктор
скојтези„FilozofijaiTeologijasv.CirilainMetoda”,Ljubljana1963(рукопису
БиблиотециБогословскогфакултетауБеограду).

16 Оваријантамаренесансиињиховимутицајимавидјети:ДимитријеМ.
Калезић,„ПочециренесансеусликарствуМилешеве”,научнискуп800година
Милешеве,ГласникСПЦ,фебруар2014.
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уњојсрастају.Уњојjeпревазиђенонтолошкидуализам,ипоред
тогаштопостојимноштвоујединству;овдјеjeсвеукупнојединство
обухватнијеидубљенегомноштво.Уосталом,појамдуализмаje
иназивзаметафизичкипроблем.Стогаjeпогрешноговоритио
свјетовнојидуховнојкултуриуВизантијикаоодвамасадржаји
ма,негоjeупитањутрадицијасавишеслојеваинијанси.Тоje
одистабио,нарочитокирилометодијевскатрадиција,„једанспе
цифичанпогледнасвет,деломрелигиозан,аделомполитички”17,
укоменијебилоодређенеитврдеграницеизмеђуједногаидру
гогполуса,негоjeједнастранапрожималадругу,иобратно.

СвештенствоуВизантијинијеималоникаквихсвојихуско
стручнихшкола,изолованиходдруштва,посебниходшколаза
лаике;алаицинијесубилинекисталежнецрквенинедухован,по
готовонеантицрквен,него–народБожјикојисеобразовао,осо
битоунутрашње,удухупобожностиЦрквеодИстока.Затооно
шторазликујетеологаоднетеологајестесамосистемамплифика
цијеовогаобразовањанаСветописмо,догматскеодлукесабора
инацрквенеоце.18Кадjeријечовизантијскимнаучницимаи
духовницимаиистотакооличностимаизјавногаживотакојесу
билеудржавној,павременомпрелазилеуцрквенуслужбу(људи
садвора,професори,сенаториидр.постајалисуепископиипатри
јарси),зачовјеканововјековногасистемаобразовањапоставило
бисепитањењиховеквалификованостизатуслужбу,односно
одређенудужност.Тоjeстогатакоштоjeупитањубилоједно
одређенообразовање,комбинованосахришћанским,односнораз
вијеноусферихришћанстваирадихришћанскогациљаисмисла
живота.Отудгледаноиутомеконтекстусхваћено,потпуноje
беспредметнопостављатипитање:гдјеjeКонстантинстекаофи
лозофскообразовање,јерњеговожитије,каонидругиизвори,уоп
штенепружаниблиједатрагазатакаводговор.Изањега,каои
задругедуховникеуВизантији,помињесењиховокласично
образовање,каоиспољашње;аштосетичеунутрашњега,којеje
усредсређенонавајањеликаБожјегаусамомесеби–тосуони
почетностицалиупородици,еминентнохришћанској,уцркви,
манастиру,добримдијеломиудруштвукојеjeбилоуграђеноу
корпусЦрквеиоблагодаћено–анајвишетеолошкообразовање
jeстицаноуспецијалнојшколи–Патријаршијскојакадемијикоја
jeрадилаприхрамуСв.апостола,гдјесумахомпредавалиђако
ниисвештенициАјаСофијеислужбенициПатријаршије,укојој
jeиКонстантинслушаооваквунаставу,паралелносаономуМаг

17 ДимитријеОболенски,Шествизантијскихпортрета,прев.НадаЋур
чијаПродановић,Београд1991,17.

18 H.G.Beck,нав.дело,77.
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наурскојпалати.Изтогаконтекстаjeпотпуноочекиваноњегово
образовање;аизњеговегенијалности,праћеневеликимтрудо
љубљемиконкретнимпрегалаштвомпроистекаоjeоснов,узкон
статацијудаje„биовеликуиконоборачкојфилозофији,алиjoш
већиухришћанској”,кажеједандруги,скоросавремениизвор,
ПространожитијеКириловоодКлиментаОхридског.

Паганскафилозофија,нарочитоонанасталаугрчкомесви
јету,помјерасвојатежиштасаиспитивачкотеоријскетематике
–ујелинскомеилатинскомподручју–напрактичну,аухришћан
скојклимиипраксинаетичкуи,посебно,аксиолошкусадржину:
искупљујесеисаображава,узпрепород,свештосеспаситиможе.
Затосеквантумантичкихинтересовањаизнањанеодбацује,али
сеондопуњујеипреосмишљује,односноискупљујеиспасаване
чимновим,етичким,прожетимсветошћу.Упитањуjeетикакоја
независиодметафизичкорационалногсистема,негоодоткриве
ноганатприродногБога–хришћанског–којисејавиомеђуљу
димаисњимазаједнопоживио.

Највишеакадемскозвањеутомесистемуjeбилофилозоф;
оноje,пореддругихатрибута,ималоичистошколскиметодкојим
седостизало:онајкоjeхтиодастекнетајназивмораоje„јавнода
читасвојсастав”.Упитањуjeтипичнонаучнистепен,којиније
биосамотонегоjeподразумијеваоидруге,посебноморалнепред
услове.Тоjeодговаралосавременомепојмуиизразудокторанау
ка,јернаводинапомисаомудрости,штоjeбиосинонимзанауку.
ФранцГривец19овомепојмупоклањаивишисадржајизразлога
штотаквихљудинијебиломного.УКонстантиновомевремену
ивијекутуjeтитулупонијелосвеганеколикољуди:помињусе
именомЛавМатематичарилиФилозоф,једанњеговучениккоји
сетакозвао,ЛавIIIФилозоф–царили,какосепомињеиунашој
литератури,МудрииНикитаПафлагонац–свесамисавремени
ци.Одзвањаиположајафилозофабиоjeвишисамоконзулфило
зофије–звањекојеjeбилоравноположајуномофилакса20–чувара
законаигарантањеговогаспровођења.Константинjeбиофилозоф
академскогазвањакојеjeбилоислужбеничиннавизантијскоме
двору.ПоосновусвојеученемудростифилозофjeуВизантији
биопаметнијиод„необразованеиполуобразоване”средине:он
jeуправочезнуозавишимобразовањем,односномудрошћу.21

19 FrancGrivec,ConstantinusetMethodiusThessalonicenses–fontes,radovi
Staroslavenskoginstituta,knj.4,Zagreb1960,35.

20 ЛујБреје,Византијскацивилизација,прев.ИванкаНиколајевић,Београд
1976,418,421.

21 F.Dölger,нав.дело,203.Увезисаовимвиди:FrancGrivec,„Zarokasv.
CirilasSofijoModrostjo”,Bogoslovnivestnik,XV,Ljubljana1935,82–94.
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Збогвеликогуспјехауфилозофији,Константинањеговиучитељи
прозовуФилозофом.22Заистајебио,какоjeзањегарекаосветогор
скимонахАнастасије,родомсаострваПароса,μέγαςδιδάσκαλος
τῆςφιλοςοφίας.23Тajназив,илиобичнијеοικουμενικόςδιδάσκαλος,
уВизантијисуносилипрофесориУниверзитета.Тоjeразлогдасе
искључисвакасумњауКонстантиновопрофесоровањеуЦари
граду.24Његовудефиницијуфилозофије–првукодСловена–имамо
обрађенуунашојлитератури.25

„Мудрииистакнути”26филозофКонстантиннепосреднопо
слијестудијапостајебиблиотекаркодпатријархаИгњатија(ЖК,V).
Татитулаjeодговаралазвањупрвогаилигенералногсекретара.
Tajстварно„чудеснифилозоф”27нијебиосамозначајанпредстав
никвизантијскефилозофије28,какоганазивањеговсавременики
познаник,библиотекарАтанасије.Онjeбиоједнаоднајмаркант
нијихличностикултурногапокретауВизантијисвогавремена29
и„једаноднајвећихнаучникакојеjeВизантијадаласвијету”30.
Онjeсараценскоммисијом–са24године–ступионајавнумеђу
народнусцену,апослијесусе,једназадругом,ређалевелике
мисијекојесумуповјераванезаједносабратомМетодијем.Онje
уЦариградупровео,самисијскимпрекидима20година:843.je
доведенуЦариградкаодјечак,апрекинуоjeцариградскипериод
свогаживотаирада863.године,кадjeпошаосабратомМетоди
јемиученицимауВеликуМоравскурадиостварењанајвећега
мисионарскокултурногпројектаЦариградскепатријаршијеуци
јелојњенојисторији,аумеђувременусубилемисије–сараценска
самуслиманима(852),хазарскасаЈеврејима(858)и,најзад,ова
–великоморавскасаМорављанима(863).

Немасумње,неодвојеностодпутаициљаподвигаочиглед
наjeизњеговихријечи,упућенихбратуМетодијусасамртничке
постељеуРиму869.године(ЖМ,VІІ);рекаомује:„Етобрате,
билисмообојицаупрегнутиујарамиједнусмобраздуоралиија
садападамнањивипоштосамсвојданзавршио.Ативеомаволиш
Гору,затонемојрадиГоредаоставишсвојучитељскипозив,јер
такопреможешбитиспасен.”

22 ДимитријеМатић,„Хиљадугодишњасветковинасв.ЋирилаиМето
диjа”,беседаодржанауБеограду11.маја1863.године.

23 F.Grivec,ConstantinusetMethodiusThessalonicenses,34–36.
24 Д.Оболенски,Шествизантијскихпортрета,90.
25 ДимитријеМ.Калезић,„Константинова/Кириловадефиницијафилозо

фијe”,ГласникСПЦ,2009,156–159.
26 F.Grivec,ConstantinusetMethodiusThessalonicenses,36.
27 Б.Пейчев,нав.дело,71.
28 Г.Острогорски,нав.дело,72–73.
29 Исто,77.
30 Ф.Перко,нав.дело,47.
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Онjeподвижничкиустријемљенифилозофигенијалнилин
гвист,ањеговдесетогодишњиследбеникбратМетодије,раније
игуманПолихронијеваманастирауВитинијинамалоазијском
Олимпу,религиозникодификаторномоканона–првогаусловен
скомесвијету–организаторпословаинаучниксхоларх,нијесу
билиуМоравскојидругдјесамовизантијскикултуртрегеринего
супримарноширилихришћанскунаукукојуjeпратилапријатност
њеневизантијскеклимедуховне.Изсвегаовогаможемодасхва
тимозаштоjeонодбиозаручењесаЛоготетовомкумицом,јерсе
–видисе–заручиозаПремудрост(ЖК,IV).31Tojeбилањегова
општаиукупнапреокупацијаибезрезервнапреданосткојојсеон
укупноиискренопредао,изавршиоjeкаоникопријенипослије
њега.

31 Овдјеjeупутнојошједномскренутипажњунаобрадуовогамотива:
F.Grivec,„Zarokasv.CirilasSofijoModrostjo”,82–94.


