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Чедомир РеБИЋ

ПОЕТИКА ДУХОВНОГ РАСУЂИВАЊА 
И ПОУЧАВАЊА У ПОСЛАНИЦАМА*

Апстракт: � раду су садр�ана истра�ивања поетских обиље��а 
пос�ани�а и дру�их форми еписто�арне књи�евности; како �е на ту књи-
�евност ути�а�а �рчко-римска тради�и�а и хри��ћанско ствара�а��тво�� 
� српску књи�евност, као и у књи�евност дру�их с�овенских народа, 
античке поставке у���е су кроз рановизанти�ску књи�евност, па се у оби-
ље��има српске еписто�арне књи�евности запа�а пара�е�изам заснован 
на дости�нућима хе�енистичке тради�и�е и домина�и�е хри��ћанства�� На 
схватањима Светих Ота�а Источне Цркве – ��та чини предмет ум�етничке 
обраде у пос�ани�ама, каквим ос�ећа�ним и мисаоним нитима ваља пове-
зати значење по�единих е�емената – наста�у на�ва�ни�и сти�ски критери-
�и: са�етост, �едноставност и б�искост са природом теме��

Пос�ани�е од ко�их се по�ази у овом тумачењу открива�у кретање 
�ичности кроз свете �еванђељске та�не и вр�ине према в�ечном и непро-
�азном; кроз дате чињени�е мо�е се реконструисати унутра��ње стање 
пис�а, и схватити да су те поуке дате са ��еди��та чов�ека ко�и „мис�и �и-
в�ети са васкрс�им Христом” (Ко� 3)�� Сва обиље��а еписто�арне књи�ев-
ности те�е ка узви��еном; �ивотом по светим �еванђељским вр�инама 
�ичност се креће у сусрет Христу��

Кључне ријечи: пос�ани�е, еписто�арна књи�евност, �рчко-римска 
тради�и�а, рановизанти�ска књи�евност, свете та�не и вр�ине, Свети О�и��

Поетика старе српске књи�евности �о�� ни�е довољно истра-
�и�а спе�ифична обиље��а по�единих �анрова; њо� недоста�у са-
знања о еписто�арно� књи�евности, ко�о� припада�у пос�ани�е као 

* Рад �е рађен у оквиру про�екта 148020 Духовне појаве и стваралаштво 
српског народа на Косову и Метохији од ХV до ХХ века, ко�и финансира �ини-
старство науке Репуб�ике Срби�е��
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спе�ифичан �анр и поетски об�ик�� Оне у себи садр�е обиље��а ан-
тичке реторике и �еванђељских поука ко�е су п�од љубави „од чиста 
ср�а и сав�ести добре и в�ере не�и�ем�ерне” (1�� Тим 1,5)�� �ристо-
те�ово схватање да се основни задатак реторике „не састо�и у уве-
равању, не�о у изна�а�ењу уверљиво� у сваком датом с�уча�у, ��то 
ва�и и за све оста�е ве��тине”,1 мо�е се прими�етити да �е у���о у 
под�о�у мисаоне структуре по ко�им су �рађена писма и п�есничке 
пос�ани�е средњов�ековне књи�евности�� � када �е ри�еч о у�ози 
писма и�и пос�ани�е, мо�у се открити �о�� неке античке поставке�� 
Јо�� �е Сенека у сво�им писмима, ко�а су води�а према практично� 
ети�и, �е�ио да „утиче на вољу чита�а�а и да их �асном истином 
сво�их мис�и подстакне на извесно де�овање”��2 � �едном писму Лу-
�и�и�у, ко�а „задр�ава с�а� сада��ње� �ивота”, и ко�и не схвата да 
се „из ово�а �ивота пење човек у она�”, он да�е поуку о д�е�атном 
усва�ању вр�ина: „Ти вр�ине хва�и�� ви��е не�о ��то иде�� за њима; 
ти види�� �де �е срећа, а�и се не усуђу�е�� да �о� дође��”��3

Оваква античка схватања добро су се про�ави�а ба�� у пос�а-
ни�ама�� Рановизанти�ска књи�евност, у ко�у �е у���а �рчко-римска 
тради�и�а, сачува�а �е њена битна обиље��а�� � српску књи�ев-
ност, као и у књи�евност дру�их с�овенских народа, �рчко-римска 
књи�евна тради�и�а доти�а�а �е кроз византи�ску књи�евност��

��и, византи�ска књи�евност сво�а су��тинска обиље��а ство-
ри�а �е на дости�нућима хе�енистичке тради�и�е и домина�и�е 
хри��ћанства�� � рановизантиско� епохи на�азе се обиље��а „веома 
изразито� пара�е�изма идео�о�и�е и по��еда на свет”, па „упоредо 
са �рквеним о�има де�а�у, ��то значи – �оворе, пи��у, утичу, позни 
неоп�атоничари, ретори: уз св�� Васи�и�а Кесари�ско� и�и Јована 
З�атоусто� – Либани�е и �аксим ’Теур�’, уз Прок�а Цари�радско� 
– Прок� Ди�адох”��4

Књи�евност правос�авних С�овена кроз �ио средњи ви�ек би-
�а �е под сна�ним ути�а�ем византи�ске мис�и и ум�етности�� „Тако-
звана ’старос�овенска’ и�и ’�рквенос�овенска’ књи�евност �едва 

1  �ристоте�, Реторика 1/2/3, превео са �рчко�, по�овор и коментари �арко 
Ви��ић, Светови, Нови Сад, 1997, 12��

2 �и�о�� Ђурић, Увод о римској филозофији и њену стоицизму, пред�овор 
у д�е�у: Лу�и�е �не� Сенека, Расправа о блаженом животу и одабрана писма 
Луцилију, са �атинско� превео др �и�о�� Ђурић, „Ју�оисток”, �ео�рад, 1944, 
ХХVIII�� 

3 Лу�и�е �не� Сенека, О духовном раду (писмо ХХI), нав�� д�е�о, 66��
4 Димитри�е �о�дановић, На путевима теоријског проучавања рановизан-

тијске књижевности, у д�е�у: Сер�е� Сер�е�евич �верин�ев, �оетика ранови-
зантијске књижевности, превод, Српска књи�евна задру�а, �ео�рад, 1982, 6��
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да �е не��то дру�о до рановизанти�ска књи�евност у преводу на 
с�овенски �език�� Наста�а на �а�кану у пос�едњим де�ени�ама де-
вето� века, заокру�ена у сво�им ��авним �анровима на ��ироком 
с�овенском простору током десето� и �еданаесто� века, а и касни�е 
ста�но обнављана и про��иривана, старос�овенска књи�евност �е 
’пресади�а’ међу С�овене основни фонд рановизанти�ске књи�ев-
ности”��5

Да би се разум�е�а битна обиље��а византи�ске еписто�арне 
књи�евности, потребно �е поћи од схватања на�стари�их �рквених 
ота�а и �рквених писа�а, као ��то �е Свети Гри�ори�е Нази�анзин, 
ко�и „истиче на�ва�ни�е чинио�е ово�а сти�а – са�етост (нерасп�и-
нутост); �асноћа (те�ња ка свакодневном �овору); дра� писма”��6	
Ова� свети ота� и учитељ �ркве препоручу�е да се у пос�ани�ама 
одр�и „�едноставност и б�искост са природом”��7 Кроз ве�ике та�-
не духовно� �ивота, �о�и�у б�а�одат стечену изучавањем ри�ечи 
�о�и�е и подви�ничким искуствима, преноси се на адресате оно 
на�ва�ни�е ��то припада пос�ани�ама�� И да би се поуке о томе пре-
ни�е�е „�едноставно и б�иско са природом”, „са�ето”, „�асно”; да 
би оне чини�е „дра� писма”, и узводи�е по љестви�и духовно� 
савр��енства – потребно �е имати духовно� дара; знања ко�им распо-
�а�е �еванђељски метод поучавања – „духовно духовним доказу�у-
ћи” (1�� Кор 2,13)�� � та� дар се стиче кроз свете �еванђељске вр�ине, 
кроз пост и мо�итву, бо�анску љубав у ко�о� се и ум и ду��а просв�е-
тљу�у и укра��ава�у Христовим запови�естима�� 

�осланица монаху Николају8, ко�у на�азимо у списима Свето� 
�арка Подви�ника, монаха, за ко�а Па�ади�е, епископ Хе�енупо-
ља и писа� Лавсаика9 ка�е да �е био „веома кротак и веома смирен, 
као ретко ко”10, и да �е „�о�� од м�адости напамет знао читаво Свето 
Писмо”11, садр�и поуке високо� степена духовно� савр��енства��

 � почетку ове �осланице назначено �е име адресата – „Љу-
бљеном чеду Нико�а�у”, а иза то�а у уводном пара�рафу инкоатив-
ном речени�ом – „Ти си се и рани�е мно�о старао за сво�е спасење” 

5 Исто��
6 Види у д�е�у: Ђорђе Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књи-

жевних појмова, Но�ит, �ео�рад, 1990, 264��
7 Исто��
8 Свети �арко Подви�ник, �осланица монаху Николају, у д���: Добротољу-

бље I том, преве�и Хи�андарски монаси, �анастир Хи�андар, 1996, 341–351��
9 Па�ади�е, епископ Хе�енупоља, Лавсаик, превод с руско�, Правос�авна 

епархи�а да�матинска, �ибеник, 2002��
10 Нав�� д�е�о, 40��
11 Исто��
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– упућу�е се на смисаона обиље��а ко�е носе сљедеће, интертекст-
не речени�е�� � интертекстним речени�ама разви�а се мисао о спа-
сењу�� �онах Нико�а� �е сво�им стро�им �ивотом, уздр�ава�ући се 
од п�отских �еља, са ве�иким п�аменим стремљењем ри�е��ио да 
се при�и�епи уз Господа�� Све �реховне поступке, ко�и се супротста-
вља�у закону ума, одси�екао �е; и за све то ��то чини тра�и поуке 
од подви�ника ко�и су сво�им трудом сав�ада�и овакве по�убне 
страсти�� 

Христове ри�ечи – „ко има запови�ести мо�е и др�и их, то �е 
она� ко�и ме љуби” (Јн 14, 21) – открива�е су монаху Нико�а�у сми-
сао �ивота на земљи: кроз �еванђељску љубав кретати се према не-
про�азном и в�ечном�� Он �е у поукама Свето� �арка Подви�ника 
открио да �е ова� �о�и�и у�одник сва просвећења ду��е стекао �и-
вотом по Јеванђељу; сва з�а ко�а бу�а�у у ср�у сав�адао подви�ом 
и љубављу; открио �е да се кроз чињени�е ових поука мо�е рекон-
струисати унутра��ње стање подви�ника и да су те поуке писане 
са тачке ��еди��та унутарње� чов�ека�� 

Поука Свето� �арка Подви�ника дата �е са тачке ��еди��та 
на ко�у се преноси психо�о��ки и идео�о��ки ниво казивања, као и 
просторно-временска перспектива�� То �е с�о�ена тачка ��еди��та 
са ко�е се открива инте�ритет �ичности, ко�а �е у себи с�едини�а 
�еванђељске запови�ести са смис�ом �ивота�� Припови�еда�ући о 
�ивоту, Светитељ поучава: 

 „Сада, пак, ��то сам се те�есно одво�ио од тво� �и�а, премда не 
и ср�а, и по��то отидох у пустињу ка истинским де�атни�има и бор�има 
Христовим, како бих, макар ма�о се подвизава�ући и борећи за�едно са 
брати�ом ко�а се противи непри�атељским подухватима и храбро супрот-
ставља страстима, одба�ио �ењост, одсекао рас�абљеност, удаљио од се-
бе немар и стекао ревност и свако старање, усмерава�ући се ка бо�оу�ађа-
њу, потрудих се да тво�о� искрености писмено изобразим кратку поуку и 
ду��екорисне савете�� Тако ће�� ти оно ��то сам ти рани�е �оворио �ично, 
сада моћи па�љиво да чита�� у овом кратком спису пуном савета и сти-
че�� духовну корист, као да сам за�едно са тобом”��

(�осланица монаху Николају, стр�� 341–342)

� сљедећем ди�е�у ове �осланице Светитељ поучава Нико�а�а 
да схвати да све ��то се деси�о и ��то се збива наста�е по промис�и 
чов�екољубиво� �о�а; да никада не дозво�и да му з�о помрачи забо-
рав и да престане са прис�ећањем на ве�ика �о�и�а доброчинства�� 
Само љубав према подви�ничком �ивоту „оду��евиће да се са ра-
до��ћу остави ова� свет и сва варљивост ње�ових те�есних утеха” 
(стр�� 342)�� То су поуке ко�е Светитељу до�азе из Јеванђеља, и ко�е 
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хри��ћани ста�но открива�у чува�ући се од з�а и �ри�еха у овоме 
сви�ету ко�и „сав у з�у �е�и ” (1�� Јн 5,19)��

Поуке пророка Јереми�е – „да �е прок�ет чов�ек ко�и се узда у 
чов�ека” (Јер 17,5) – про�ави�е су се у ово� �осланици�� Су�етни ум 
одводи чов�ека од �еванђељско� разми��љања и ревносно� �ивота, 
па „сами себе (збо� �и��ености истинско� познања) �а�емо споља-
��њом исправно��ћу, хотећи да у�ађамо људима и од њих и��тући 
с�аву, част и похва�е” (стр�� 344)�� Ни�е на људима да суде о чов�еку, 
не�о ће „заиста доћи Она� ко�и ће открити та�ну таме и об�авити 
намере ср�а” (стр�� 344), поучава ова� Светитељ; све у духу апосто�-
ске поуке – „не судите ни��та при�е времена, док�е не дође Господ, 
ко�и ће осви�ет�ити ��то �е сакривено у тами и об�авити нам�ере 
ср�а” (1�� Кор 4,5)�� Те „нам�ере ср�а” �едино позна�е Господ, и Он 
све ��то �е у чов�еку на та�анствен начин уткано – са��едава и об�а-
вљу�е, „осв�етљава ��то �е сакривено у тами”��

Чов�ек мора да брине о унутра��њо� страни, о �оми�и страсти 
ко�е се кри�у унутра и ко�е покрећу з�и духови�� „Разми��ља�ући о 
томе са расуђивањем и испитивањем, схватићемо и познаћемо у 
каквом се стању сами на�азимо”, сав�ету�е ова� подви�ник и пред-
�а�е да, „док �е �о�� време пока�ања и обраћања”, да се – „исправи-
мо и постарамо да добра де�а вр��имо чисто и савр��ено”�� Све су 
ове поуке засноване на �еванђељском учењу; у свима се про�ављу�е 
пропови�ед Јована Крститеља, ко�и �овора��е: „Пока�те се, �ер се 
приб�и�и Царство небеско” (�т 3,2)�� Све оне тра�е да се „припре-
ми пут Господњи, поравна�у стазе ње�ове” (�т 3,3), да се чов�ек 
кроз свете та�не и вр�ине „припреми за еванђе�ски �ивот” и да све 
сво�е од�уке, све поступке „испуни духовно”��12

Кроз ри�ечи Пророка Давида – „не заборавља� сва уздар�а Ње-
�ова” (Пс 102,2) – Светитељ подстиче монаха Нико�а�а на �о�и�и 
страх и љубав; на вр�ински �ивот ко�и му се открива с�ећањем на 
доброчинства чов�екољубиво� В�адике�� „Таквим сећањем на добро-
чиства, уз саде�ство помоћи сви��е, тво�е ср�е ће бити рањено љу-
бављу и че�њом према �о�у”, истиче Светитељ�� Кроз ту че�њу и 
доброчинства �о� призива у в�ечни �ивот; кроз свете �еванђељске 
вр�ине чов�ек се преобра�ава, припрема сво� ум да „позна ��та �е 
добра и у�одна и савр��ена воља �о�и�а” (Римљ 12,2)�� Све то тра-
�и да се „распиње сво�е те�о подви�ничким напорима, умртвљу�у 
удови ко�и су на земљи, напорним и трпљивим уздр�ањем стању�е 

12 ��а�ени Теофи�акт Охридски, Тумачење Светог еванђеља од Матеја, 
�анастир Високи Дечани, 1996, 45��
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споља��ње� чов�ека������) како би се, ради вере и подви�а, де�ством 
б�а�одати, �ак��е обновио унутра��њи човек” (стр�� 246)��

Сва чов�екова љепота на�ази се у „унутра��њем чов�еку”, у 
христо�ико� ду��и „ново�а чов�ека, саздано� по �о�у у праведности 
и светости истине” (Еф 4,24), ко�и „мис�и �ив�ети са васкрс�им 
Христом” (Ко� 3)�� „Схватив��и да си Христов, по апосто�ском ��а-
су, распни те�о сво�е са страстима и похотама (Га� 5,24), и умртви 
удове ко�и су на земљи (Ко� 3,5), т��� не само б�удно де�о, већ и 
нечистоту ко�у з�и духови буде у те�у” (стр�� 346), казу�е �арко под-
ви�ник, и као сав�ет преноси сво�е схватање унутра��ње� сви�ета и 
ври�едности у њему�� 

Обиље��а византи�ске еписто�арне књи�евности, те�ња ка 
узви��еном, спе�ифичне поетске форме кроз ко�е се исказу�е садр-
�а�, преносе поздрави, мотиви разми��љања и стварања преписке, 
– на�азе се у д�е�има ово�а �анра старе српске књи�евности�� Са-
вино �исмо игуману Спиридону,13 упућено са �едно� ходоча��ћа, 
представља „прво де�о еписто�арно� �анра ко�е се сачува�о у ста-
ро� српско� књи�евности”��14 Пос�и�е искања б�а�одати, „превазљу-
бљено�” поздрава �еромонаху Спиридону, и�уману ве�ике �авре 
Свето�а Симеона, пи��чево� назначења о себи „�ре��ном”, кратке 
мо�итве Спаситељу да се сачува „бо�анствено стадо” (све у са�е-
тим форму�ама), Сава казу�е о �иљу путовања – „Пок�онисмо се 
пресветоме и бо�анственоме �робу и светим ње�овим местима”�� И 
пос�и�е оби�аска светих м�еста, „када све ово свр��исмо, тада се, 
по��то нас сти�е путни труд, сви разбо�есмо, и остављамо на �о�-
�е расуђење �ивот на�� и смрт на��у, и ко од нас буде �ив к вама 
нека се врати, а ко�а смрт потребу�е, мо�итва ва��а нека остане с 
њим”, пи��е Свети Сава��

� исказу – „пок�онисмо се пресветоме и бо�анственоме �робу 
и светим ње�овим местима” – на�ази се иде�ни садр�а� мно�их д�е-
�а старе српске књи�евности�� Иако ово писмо носи е�ементе инди-
видуа�но� карактера, по питањима ко�а се открива�у, по конституи-
сању садр�ине поруке, оно се мо�е упутити ��ироком кру�у чита-
�а�а�� Савино ходоча��ће (1234–35), ње�ова �еља да пос�ети света 
м�еста, о чему пи��е у �исму Спиридону, постаће касни�е извор 
надахнућа за мно�а путовања и мотив за писане записе �итерарно� 
обиље��а�� Ње�ово с�ећање на �еванђељске до�ађа�е, бо�ос�у�ење 

13 Свети Сава, �исмо Спиридону, у д�е�у: Свети Сава, Сабрани списи, књи-
�а дру�а, приредио Димитри�е �о�дановић, Просвета – Српска књи�евна задру-
�а, �ео�рад, 1986�� 

14 Димитри�е �о�дановић, Свети Сава, пред�овор, у нав�� д�е�у, 19��
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на светим м�естима, �иво казивање испуњено по�единостима, узво-
ди ду��у према в�ечном Добру, в�ечно� Истини и в�ечно� Љепоти��

Пос�и�е изве��та�а да су се на путу побоље�и, Сава, испуњен 
побо�ним ос�ећањима, ��аље овакву поруку Спиридону:

„� ти, човече равне ду��е, в�адико мо�, познаниче мо�, ко�и се за�ед-
но нас�адисмо у дому �о��ем, чедо мо�е с�атко, Спиридоне, мо�и �о�а за 
нас, не бих �и тво�им мо�итвама про��тење �рехова добио��”

Ова Савина порука Спиридону, да он кроз мо�итву мољења 
и��те спасење, открива да ова� Светитељ сву в�ечност до�ивљава 
у мо�итви; да кроз мо�итву исказу�е �ељу да се с �о�ом с�едини, 
као ��то �е Свети �посто� Пав�е поучавао – „мо�ећи се у�едно и за 
нас, да нам �о� отвори врата ри�ечи, да казу�емо та�ну Христову” 
(Ко� 4,3)��

Освећени предмети у Цркви има�у ве�ику моћ за духовно уса-
вр��авање, узвођење �о�у и обо�ењу�� „Крст �е постао �авни симво� 
и на�карактеристични�и знак хри��ћанства и уведен �е у �авни �и-
вот”��15 И зато �е „вр�о примамљива мисао да �е у знаку крста проно-
��ена иде�а о Христу �и�е�им сви�етом од памтиви�ека”��16 Црквени 
пис�и истичу да свуда �д�е �е прик�адно и присто�но, на м�естима 
и предметима, имамо крст, и да „сами знак крста ври�еди хри��ћа-
нима мно�о, �ер му ври�едност да�е мисао на Христа”��17 Икона као 
света с�ика „има исту вредност за примање та�не �о�и�е откриве-
не у истори�и спасења”,18 �ер „��товање упућено икони доспева до 
праобраза”��19	

Савино схватање да свете с�ике, иконе, крст, и мно�и �рквени 
предмети, има�у ве�ику моћ у поучавању, узвођењу духовно� �иво-
та у сусрет Христу, про�ављу�е се у овом ди�е�у писма:

„И ево ��то се у овом месту нађе, на б�а�ос�ов да�ем ти крстић, да 
ми �а носи�� на спомен, и по�асић, �ер сам �а по�а�ао на �роб�� С тим кр-
стићем да се мо�и��, носи ми �а вазда о врату, макар да има�� и дру�у 
икони�у, но ње�а вазда носи�� � по�асићем се опа��и, да �е вазда о бедрима 

15 Лазар �ирковић, �равославна Литургика, први, опћи дио, Свети архи�е-
ре�ски синод Српске правос�авне �ркве, �ео�рад, 1995, 174��

16 Јован Вучковић, Из историје Хриш�анске Ставрографије, Печатња Ива-
на Води�ке, Задар, 1890, 3��

17	Нав�� д�е�о, 23��
18 Јован �ри�а, Речник �равославне теологије, превод са румунско�, Хи�ан-

дарски фонд бо�ос�овско� факу�тета СПЦ, �ео�рад, 1977, 79��
19 Свети Васи�и�е Ве�ики, О Светом Духу, �итат преузет из д�е�а: Свети Јо-

ван Дамаскин, Тачно изложење �равославне вере, превео с �е�инско� изворника 
С�� Јак��ић, Ник��ић, 1985, 167��
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тво�има, �ер сам �а по�а�ао на �роб, крстић и по�асић�� И такву сам мо�и-
тву створио, да би дао �о� да би се тако сваки хри��ћанин мо�ио за мене�� 
И да�ем ти убруса�, ��то су ми �а овде дарова�и, а �а �а теби дару�ем, да ти 
буде на б�а�ос�ов ду��е и те�а������”

„Да ти буде на б�а�ос�ов ду��е и те�а” – ето су��тинске ва�но-
сти ово� писма�� Кроз е�ементе б�а�одати Свети Сава �е�и да „про-
�ави �иво унутра��ње распо�о�ење према �о�у и б�и�њему”��20 И 
ова поука и б�а�ос�ов, кроз мо�итву, преносе се у поези�у; преко 
крста и иконе открива�у се �еванђељске та�не, испуњене истином 
ко�а кроз дубине ре�и�иозних ос�ећања води према на�узви��ени-
�им хри��ћанским иде�ама��

� завр��ном ди�е�у писма Сава уткива �еванђељске мис�и, ко�е 
му открива�у схватање ��та су в�ечне, бесмртне бо�анске ври�едно-
сти, и куда оне воде�� То су ври�едности ко�е ду��у чине бо�о�иком, 
испуњава�у �е бо�анским си�ама, и кроз подви�е љубави и в�ере, 
задоби�а нови савр��ени �ивот�� Насупрот овим ври�едностима, сви-
�ет ко�и „сав у з�у �е�и” (1�� Јн 5, 19), �ри�ехом и ђаво�ом вуче чо-
в�ека у поноре з�а и таме�� Све те мис�и Сава �е имао на уму када 
�е писао ово:

„Чува� се, чедо мо�е с�атко, да не изиђе�� из неко� мо�а завета�� Да, 
ако човек и �ео свет доби�е, а ду��у сво�у из�уби, ко�а �е корист? �ко �е 
поп �ре��ан, а мо�итва ње�ова ни�е �ре��на, и ње�ова веза �е си�а од ви-
��ње б�а�одати�� Да, ако ће се ко саб�азнити, но ти се не саб�азни, �ер доћи 
ће Господ и неће закаснити, и да чу�е�� ова� ��ас: ’Добри и верни с�у�о, у 
ма�ом веран, над мно�им поставићу те; уђи у радост Господа сво�а!’”

Сав �е земаљски �ивот људски непрекидно бо�ос�у�ење�� �по-
добити сво� �ивот �ивоту Светитеља и �о�и�их у�одника, кроз све-
те �еванђељске та�не и вр�ине сво�а добра преносити на дру�е, – то 
�е пут на ко�и хри��ћанство усм�ерава на�� �ивот; �д�е се с�едињу�е 
земаљско и небеско, про�азно и в�ечно, људско и бо�анско�� Када 
Свети Гри�ори�е Ниски поучава �едно�а монаха о савр��енству, и о 
томе ко�е ду�ности има Хри��ћанин, истиче да поуке о вр�инама 
ко�е су досто�не в�ере воде �ивот уса��а��ен са ри�ечима�� Зато ��то 
�е Хри��ћанину одоз�о дарована б�а�одат, поучава Свети Гри�ори-
�е, потребно му �е да размис�и о ве�ичини дара, како би се сво�им 
�ивотом показао досто�ним то�а ве�ико� имена��21

20 Свети �аксим Исповедник, Мистагогија, Изабрана дела, превео са �рч-
ко� ори�ина�а епископ ра��ко-призренски �ртеми�е, Епархи�а ра��ко-призрен-
ска, Призрен, 1997, 219��

21 Святите�ь Гри�орий Нисский, Что значит имя Христианин, Святоотече-
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И ово �исмо Спиридону, кроз �еванђељску поуку – „уђи у ра-
дост Господа сво�а” – подстиче на д�е�а в�ере и љубави ко�а воде 
спасењу и обо�ењу�� Ту су уткане оне мис�и о ко�им Пророк Да-
вид поетски казу�е�� � питању – „ко ће изаћи на �ору Господњу” 
(Пс 24,3) и од�овору – „у ко�а су чисте руке и ср�е безаз�ено” (Пс 
24,4) – открива се хри��ћанима пут, ко�и води кроз д�е�а доброчин-
ства и чисте мис�и�� Об�а��њава�ући ову Пророка Давида поуку, ко-
�а истинским путем води савр��еном �иљу, Свети Гри�ори�е Ниски 
ка�е: „Дух узводи на �ору Господњу такво�, у свему чисто� човека, 
ко�и �е до кра�а остао посто�ан, �ер сво�у ду��у ни�е опо�анио ни ми-
��љу, ни знањем, ни порочним де�има”��22 И чување Савино� зав�ета 
у овоме писму тра�и да се �ичност креће кроз б�а�одатно усавр��а-
вање у прав�у обо�ења и �ивота у Христу��

За схватање праве су��тине ово�а �анра потребно �е са��едати 
�о�� нека писма ко�а има�у ��иру тему и припада�у тео�о��ким спи-
сима�� �исмо Гаврилово о Лутеру23 �е знача�но дости�нуће српске 
средњов�ековне еписто�о�рафи�е, не само по обиље��има еписто-
�арно� сти�а не�о и по ва�ности поруке ко�а се преноси у њему�� 
Свето�орски прота Гаври�о �е 1534�� �одине спремио у�арском кра-
љу Јовану Запољи писмо у коме од�овара на нека питања ко�а су 
краља занима�а�� Запоља се „интересовао за извесна до�матична 
питања (о вредности мо�итве светима, о знача�у мо�итве, поста и 
исповести, о судбини ду��е по смрти, о �енидби све��теника)”,24 и 
за дру�е предмете ко�и се тичу побо�них д�е�а�� 

Споразуми�евање између Запоље и Гаври�а обављено �е у не-
ко�ико писама�� На �едно писмо ко�е �е Јована краља �о�отет Ла�ко 
од �а�е��ти упутио свето�орском проти Гаври�у, ова� овако од�о-
вара:

„Од проте Свете Горе атонске и све� сабора њено� Јовану краљу 
у�арском писмо дру�о и од�овор на ње�ово питање, против учења Лутеро-
во�, учитеља њихово���

Свет�ом краљу Јовану, све ��арске в�адару; твом свет�ом краљев-
ству и сво� �осподи римско� до само� папе, Свете Горе смерни прота и 
протосин�е� свето�а патри�арха у Цари�раду, Гаври�о, и сви и�умани и 

ское нас�едие, �осква, 2000, 16–17��
22 Свети Гри�ори�е Ниски, О циљу живота по Богу и о истинском подви-

жништву, у д���: Дела древних отаца и подвижника, са коментарима ��� И�� Сидо-
рова, превод, Заду�бина Свето� манастира Хи�андара, �ео�рад, 2006, 167��

23 С�� �атић, �исмо Гаврилово о Лутеру, �о�ос�овље, ХI, 1, �ео�рад, 1934, 
5–17��

24 Нав�� д�е�о, 5��
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духовни�и све Свете Горе и сав скуп све��тено� и преподобно� сабора, 
будите здрави у Господу��”25

Форма по ко�о� �е свето�орски прота од�оварао на питања Јо-
вана краља чини узор у овоме �анру�� Са разви�еном сви�е��ћу да 
се на ова до�матска питања (ко�а му �е краљ поставио у првом пи-
сму) мо�е од�оворити само ако се добро позна�е правос�авно бо�о-
с�овско учење, ње�ова наче�а ко�а воде кроз дубине хри��ћанско� 
искуства до пуноће �ивота, „смерни прота”, у до�овору са свим 
и�уманима и духовни�има, са ми��љењем све��тено� и преподоб-
но� сабора, од�овара систематично, по�азећи од на�знача�ни�их ка-
рактеристика ово�а предмета�� Схватање Свето� �посто�а Пав�а да 
ће „праведник од в�ере �ив�ети” (Га� 3,11) чини по�ази��те у овом 
од�овору�� Кроз в�еру се из�ива б�а�ос�ов ко�и води духовном испу-
њењу и спасењу; кроз в�еру се открива оно свето и праведно ко�е 
чов�ека узди�е изнад земаљске стварности�� Прота Гаври�о – у од-
�оворима открива оне е�ементе фи�озофи�е и тео�о�и�е Лутерове 
на ко�има он одређу�е ре�а�и�е између �о�а и чов�ека�� Он наводи 
да �е из писма Јована краља сазнао како у ње�овом краљевству њи-
хови „учитељи уче мно�им и разним учењима”, и та учења „нису 
�еднака са рани�им”�� „Има код вас неки фи�озоф по имену Лутер, и 
у свом учењу �ре��и и учи да се никоме од светих не треба мо�ити, 
нити пророку, ни апосто�у, ни мученику, ни преподобном, ни Пре-
течи, ни �о�ороди�и, сем �едном �о�у, по��то они не мо�у помоћи 
пред �о�ом” (стр�� 9), наводи прота��

� даљем об�а��њавању Лутерово� односа према до�мама, про-
та наводи низ м�еста из Свето�а Писма ко�има �е�и да поучи ово�а 
�ре��но� фи�озофа�� Он пи��е:

„� ми њему ка�емо овако: да он нипо��то ни�е хри��ћанин,������ и да�е-
ко �е од свете правос�авне вере�� Пророк Давид узвику�е: диван �е �о� кроз 
светитеље сво�е�� � пророк �о�си�е показа знамења и чудеса мно�а, као 
��то пи��е у књизи постања, мо�итвама и постом�� И�и�а такође затвори 
небо три �одине и ��ест месе�и мо�итвама и постом�� И сви проро�и ве-
�ика чудеса и знамења дивна показа��е и мртве васкрсо��е – мо�итвама и 
постом�� � апосто�и сав свет прођо��е и увери��е, и чудеса и ве�ика знаме-
ња створи��е мо�итвама и постом, као ��то пи��е у де�има апосто�ским�� 
� мучени�и о�ањ у�аси��е, звери укроти��е, мртве такође васкрсо��е, а 
њине свете мо��ти миро источи��е и точе и данас, и свако�аке бо�ести 
ис�ељу�у онима ко�и им с вером при�азе������ � од бо�анствено� Претече 
међу онима ко�и се од �ене рађа�у не би нико� боље�, као ��то сам Господ 
сведочи о њему�� � �о�ороди�а, – њо� �е рекао архан�е�: дух свети наићи 

25 �исмо Гаврилово о Лутеру, у нав�� д�е�у, 8��
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ће на те и си�а ви��ње� осениће те�� – Па онда како да се не мо�имо свети-
ма?! Не мо�имо их као бо�ове, не�о да они мо�е �о�а за нас и за спасење 
на��е������ � како ти, безумниче, �овори�� да се не треба мо�ити светима!”

(�исмо Гаврилово о Лутеру, стр�� 9–10)

�чени прота у овим поукама по�ази од присуства и д�е�овања 
Свето�а Духа; од нове св�ет�ости о ко�о� св�едочи Jеванђеље; исти-
не на ко�о� се заснива духовна за�едни�а у Правос�авно� Цркви�� 
Кроз исти�ање присуства пророка, апосто�а, мученика, светитеља, 
уводи се у познање �о�а; у про�аву ново� �ивота „са свим светима” 
(Еф 3,18)��

� писму су веома знача�на протина схватања о �еванђељским 
светим та�нама и вр�инама помоћу ко�их се чов�ек ос�обађа од �ри-
�еха и з�а�� Кроз те та�не и вр�ине прима се �о�и�а б�а�одат ко�а во-
ди спасењу и охристовљењу�� На Лутерове заб�уде прота овако од�о-
вара: „Гре��и�� ��то ка�е�� да ни пост, ни мо�итва, ни исповест ни-
су ни��та�� Зар нису постом проро�и сви, и апосто�и, и мучени�и, и 
преподобни и сви свети проси�а�и; као ��то и нас научи��е ор�ани 
Господњи������” (стр�� 10–11)�� Јо�� �е Свети Васи�и�е Ве�ики поучавао 
да се кроз овакве подви�е ду��а чисти, �ер „ко�ико одузме�� од те�а, 
то�ико ће�� додати ду��и како би б�иста�а духовним здрављем”��26	
Ова� Свети Ота� Цркве Христове о посту ка�е: „За оне ко�и �а 
прихвате, пост �е користан у свако доба, �ер демонски напади нису 
сме�и према ономе ко пости�� И анђе�и (чувари на��их �ивота) де-
�отворни�е обитава�у уз оне ко�и су се очисти�и постом”��27

Лутер ни�е схватио знача� по��товања Светитеља и мо�итвено� 
односа према њима�� Ови �о�и�и у�одни�и, „ос�обођени у Христу 
од закона �ри�еха, �иве Духом Светим као синови �о�и�и” (Римљ 
8)�� Њих �е Господ испунио сво�ом си�ом и сво�ом св�ет�о��ћу, и они 
су поста�и „чеда �о�и�а” (Јн 1,12)�� Лутер ни�е мо�ао да откри�е да 
су Светитељи, сво�им �ивотом по Јеванђељу, поста�и преносите-
љи Христове б�а�одати�� � од�овору на Лутерова по�ре��на ми��ље-
ња, прота овако ка�е: „�о�итве светих људи и мољења њина ко�а 
се чине на �итур�и�ама, с ми�остињом и постом, избавља�у �ре��не 
од осуде, и њине ду��е добива�у очи��ћење �рехова и �ивот вечни�� 
Не�о и у дана��ње време како нам пома�у у беди, кад им са вером 
при�азимо и мо�имо их! Зар ниси, прок�ети Лутеру, за�едно с они-
ма ко�и с�еду�у тво�е учење, прочитао – и�и с�у��ао �ити�а светих 

26 Свети Васи�и�е Ве�ики, Беседе, преве�и Хи�андарски монаси, �анастир 
Хи�андар, Света Гора �тонска, 2002, 16��

27 Исто�� 
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ота�а и�и светих мученика ко�и су про�и�и крв за Христа �о�а 
на��е���” (стр�� 13)

Протина казивања о Светом Нико�и мироточивом чудотвор�у 
(чи�е свето ти�е�о у �раду �ару точи миро) ко�и �е избавио три во�-
воде од неправедне смрти; чинио мно�а чудеса на мору и по суву, 
и казивање о Светом Ђорђу, ве�икомученику, чи�а икона показу�е 
како �е убио а�да�у и избавио �ареву кћер д�ево�ку од �орке смрти 
да не буде про�утана – про�ављу�у се у овом писму као су��тински 
е�ементи за откривање духовно� пута хри��ћана�� Ту су уткана кази-
вања о проро�има и апосто�има, мучени�има и светитељима, испо-
сни�има и преподобним, ко�и су пости��и сво�е в�ечно назначење, 
– поста�и „су�рађани светих и домаћи �о�и�и” (Еф 2,19)�� Сви ови 
од�овори открива�у су��тину хри��ћанске светости; у њима �е кључ 
за тумачење мно�их по�ава ко�има се означава правос�авни пут, на 
коме се светост про�ављу�е као кате�ори�а духовно� �ивота��

� завр��ном ди�е�у писма сто�и �една сна�на опомена ко�а Лу-
теру показу�е како да бо�очов�ечанским методом очисти сво�у сви-
�ест, да �еванђељским учењем произведе чисто сазнање:

„Све ово ви��еречено ма�о и не��то од бо�анствених списа чув��и, 
ако се не умудрите, као ��то пи��е: му�у мудру �една реч �е довољна, онда 
си увео и уводи�� ду��е мно�их ко�и ти с�еду�у за�едно са сво�ом ду��ом 
на дно пак�а, без икакво� противреч�а, поуздано, као ��то апосто� Пав�е 
ве�и: сви ми имамо да изађемо пред суд Христов, и примимо с те�ом све 
��то смо учини�и добро и�и з�о��”

(�исмо Гаврилово о Лутеру, стр�� 14)

� завр��ном ди�е�у писма на�ази се казивање да �е „о �оре на-
веденим тачкама дат од�овор на основу светих списа” (стр�� 15)�� 
Кроз то казивање открива се потреба о читању светоотачких списа, 
ко�има се просв�етљу�е ум и схватање да �е �еванђељско учење – бо-
�анско учење�� Поука да ће „у Јеванђељу наћи на�дос�едни�е сведо-
чанство �де се родио Христос �о� на��”, �д�е �е „распет за �рехове 
на��е, по�ребен и васкрсао из мртвих”, као и поуке о чудесима ко�е 
�е творио, уводи у схватање да �е – „�о� све у свему” (1�� Кор 15,28), 
да �е смисао хри��ћанско� �ивота – кретање у сусрет Христу�� Свако 
одступање од �еванђељско� учења води у заб�уду на ко�о� се форми-
ра�у �ереси�� Како су се ум�есто ори�ина�них �еванђељских учења 
про�ављива�а схватања ко�а су води�а у раскорак, и у канонско� и у 
бо�ос�у�бено� пракси, казу�е прота Гаври�о у сво�им од�оворима: 

„� римска �рква да�еко сад одсто�и од здравих учења са сво�им учи-
тељима, као ��то нам и сами пи��ете сведочећи, и кроз пророка ка�е �о� 
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о овима: мно�и пастири просмради��е вино�рад мо��� И да знате, како се 
от�епи од васељенских �ркава правос�авних, и сад се н� др�и �еднако ни 
у постовима, ни у прави�има �рквеним, ни у исповести, ни у кр��тењу, 
ни у �итур�и�и, ни у х�ебу ��то �а �е предао Христос �о� као те�о сво�е, 
ни у пок�оњењима�� ”

(�исмо Гаврилово о Лутеру, стр�� 16)

Неке мис�и ко�е прота уткива у од�оворе показу�е да Лутер 
ни�е схватио су��тину бо�ооткривено� учења�� Спаситељеве ри�е-
чи – „Дух Истине, ко�и од О�а исходи, Он ће св�едочити за мене” 
(Јн 15,26) – чине неизм�ењиву до�матску основу, ко�а �е уткана у 
Симво� в�ере, у осми ч�ан ко�и ��аси: „И у Духа Свето�а, Господа, 
Животворно�, Ко�и од О�а исходи������” Протино казивање да „бо�о-
мрско� �ри�а учени�и������ поче��е у Риму учити да дух свети од о�а 
исходи и од сина” (стр�� 17) – показу�е на чему су се заснива�а �а-
�на учења; на ко�има су �ереси започиња�е сво�е под�е�е�� Само они 
ко�и �ивот проводе по светим та�нама и вр�инама „раз�ику�у духа 
истине и духа �а�и” (1�� Јн 4)�� „Духа Свето�а нема тамо �де �е твр-
до��авост и тамо �де су поде�е�� Све �ереси започињу управо од то� 
знака – �ордо� раздељења и непос�у��ности”,28 ка�е митропо�ит 
�нтони�е (Храпови�ки)��

Горе наведени обрас�и пос�ани�а дати су са нам�ером да се 
потпуни�е схвати ова� разви�ени �анр у старо� српско� књи�евно-
сти�� Овд�е �е истакнуто сазнање да су се Свети О�и с�у�и�и овом 
књи�евном формом; да су сво�ом �асноћом и са�ето��ћу у искази-
вању мис�и афирмиса�и ова� �анр у византи�ско� књи�евности, 
ко�а �е, како у овим тако и у дру�им књи�евним формама, с�у�и�а 
српским стварао�има као узор�� Дви�е на�битни�е сти�ске од�ике 
ово�а �анра – �асноћа и са�етост у исказивању мис�и – потичу од 
добро схваћено� �иља пос�ани�е�� Јо�� �е Свети Јован Дамаскин 
поучавао да „сваки она� ко започиње неко де�о” мора на�при�е да 
одреди „�иљ, ко�и поку��ава да оствари сво�им де�ом, како би оно 
��то буде речено би�о �ако схватљиво”��29

Пис�и пос�ани�а, мотивисани потребом да о �едно� узви��ено� 
теми поуче са�оворника, да му сво�им сав�етима пру�е духовну 
помоћ, ко�а би �а, кроз �о�и�у љубав, дове�а до схватања сво� од-
носа према �о�у и према сви�ету – у�ази�и су у ви��е форме ствара-

28 �итропо�ит �нтони�е (Храпови�ки), Учење Цркве о Светом Духу, пре-
вео са руско� С�ободан Продић, „Српски Сион”, часопис Правос�авне епархи�е 
сремске, Сремски Кар�ов�и, 1998, 35��

29 Свети Јован Дамаскин, Филозофска питања, у д���: Тачно исложење �ра-
вославне вере, превео са �е�инско� изворника С�� Јак��ић, Ник��ић, 1985, 9��
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�ачко� про�еса; ко�и их �е водио путевима бо�онадахнуто� метода 
казивања�� Наста�е на оваквим ствара�ачким наче�има, пос�ани�е 
има�у ве�ику моћ духовно� узвођења: оне пома�у да се чов�екова 
ду��а преради, усавр��и биб�и�ским мис�има; да се схвати смисао 
хри��ћанско� �ивота на земљи�� 
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РеЗюМе

Сознание о том, что сербская �итература средних веков из-за о�рани-
ченных знаний из эписто�ярной �итературы не в достаточной мере изу-
чи�а поэтические э�ементы отде�ьных �итературных �анров, бы�о то�ч-
ком к нача�у данно�о исс�едования�� Дости�ения антической реторики 
и совер��енство учения по Еван�е�ию переп�итаются в худо�ественной 
обработке это�о �анра�� Размы���ения �ерковных от�ов и писате�ей то�о 
времени о пос�аниях, как спе�ифической форме эписто�ярно�о �анра, 
б�а�одаря ранней византийской �итературе до���и до всех с�овянских 
народов�� Существенные э�ементы – с�атость, ясность, б�изость с приро-
дой как резу�таты творческо�о дости�ения пос�аний святых от�ов, ста-
�и критериумом сти�я эписто�ярно�о �анра сербской �итературы сред-
них веков��

Исс�едование в работе начинается с пос�аний связанных с �изнью 
монахов, их мыс�ях о тайнах �изни и ду��евном спасении, и в да�ьне-
й��ем ана�изируется психо�о�ический и идео�о�ический уровень обра-
ботки образа�� Так�е рассматривается каким образом при помощи сочув-
ствия и доброты �о� призывает к вечной �изни; как при помощи святых 
с�ов Еван�е�ия че�овеческая ду��а преобра�ается, „основывается и взра-
стает на �юбви’’ (Еф 3,18), напо�нена „стрем�ением к небесной �изни’’ 
(Фи� 3)��

 И дру�ие э�ементы византийской эписто�ярной �итературы, пара��е-
�ьно с поэтическими формами и от�ичиями в сти�е, в сербской �итературе 
име�и си�ьное в�ияние на этот �анр�� Некоторые до�матические вопросы, 
касающиеся правос�авно�о бо�ос�овско�о учения, часто бы�и предметом 
пос�ания�� Тема в бо�ь��ей части пос�аний средневековной сербской кни-
�евности достаточно возвы��ена, и худо�ественная обработка этой темы 
требует от автора творческ��о подхода, который подводит е�о к рассмотре-
нию вдохновенно�о метода сказа; метода, который красной �инией про��ё� 
через рукописи Святых От�ов Восточной Церкви�� 

Summary

�� �p����� �h�� ��� �������� ������������ h�� ��� ������� p������ p���p������� 
�� p������������ �������, �������� �� h�� �� ����������� ���w����� �� �p��������y ����-
��������, �������� �� �� ����������� �� �h� ���������� Th� ���������� �� ����q�� ��h�-
������� ��� �h� p����������� �� ���������� �����h���, ���� p��������� �� �h� ���������� 
���p������ �� �h�� �������� �� �p����� �� �h� ������ ��h�����h ���h���� ��� w�������� 
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�� �h� �p������, �� � �p�������� ����� �� �p��������y ������, h�� ���� �p����� ����� 
��� ������� p��p�� ��� �� �h� ��fl������ �� �h� �����y �y������� �������������� E����-
���� p���p������� – �������������, ��������y, ���������� �� �������, �� � ������� �� ���������� 
���h��������� �� �h� O�� ���h����’ w�������� h��� ������� � ��y������� ������������ �� 
�p��������y ������ �� ��� �������� ��������������

W� h��� �������� �h�� p�p��� w��h �h� �p������ ������������� ���� �� �h� �����, 
�h���� �������p���h����� �h�����h �h� w����� �� h��y �������� ��� �h� ��������, �h���� 
�h���h�� �� ���������, ������ ��w����� �h� p���� �� ���w ����� wh���h ��� ��-
���������� p�y��h��������� ��� ������������ ����� �� p���������� � ��h������������ Th��, 
�� ���� �� ���� h�w �h�����h ������� ��� ������������� G�� ������ ���� �������� 
����, h�w �h�����h h��y ���������� �������� h���� ���� �� �������������, ’�������� 
������� �� ����’ (Eph��3,18) �������� w��h ’���������� ��w����� h������ �w������’ 
(Ph����3)��

O�h��� p���p������� �� �y������� �p��������y ������������ ���� h��, �p���� ����� 
�h� p������ ������ ��� ��y������� ��h�����������������, � ����y ������� ��fl������ �� �h�� 
������ �� �������� �������������� ���� ��������� ������ , ����������� w��h ����h���x 
�h���������� �����h��� w���� ����� � �������� �� �h� �p������, ���������� �����h���� 
�� �h� h��y ��������� ��� ��������, ������� ��� p���y���, �� w��� �� H��y F��h���� 
�p����� �� ��, w���� ������w���� ���� �h� �p������ w��h �� ��� �� �����h �h� ������-
����������� I� �h� ���� p���� �� �h� �p������ �� ��� �������� ������������ �h� �������� �� 
��������, �h�� �� ���������� ���������� �� �h�� �������� ������� ���������� �������� 
����� �h� ���h���, wh���h ����� h�� ���� �h� h�������� �� �������p������ G�� ��-
�p����� ���h�� �� ����������� p��p��, �h� ��� ����� �� �h� w�������� �� �h� H��y 
F��h���� �� �h� E������� �h�����h�� 


