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СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ1УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ КОД ДАНИЛА ДРУГОГ И ДАНИЛОВОГ УЧЕНИКАСАЖЕТАК. Иако је истраживачки циљ у овом раду осмишљен наративом хагиогра-
фа прве половине XIV века, архиепископа Данила и његовог ученика,
успоставили смо континуитет са Светим писмом и ауторима XII и XIII
века. Уочивши схему утројавања – термин из богословске терминоло-
гије који смо инкорпорирали у књижевнотеоријско истраживање – ис-
такли смо три базичне функције пројављивања анђела; тростепеност
монашко-анђеоског живота; три облика посредништва између Бога и
човека од којих је сваки на трагу анђеоске онтологије извршиоца воље
Божије. Наративна стратегија архиепископа Данила и његовог ученика
предоминантно је фокусирана на подразумевајућу улогу анђела у тип-
ским ситуацијама у којима се у претходном периоду о пројављивању
анђела детаљно говорило и слика је трећег степена (трећег начина)
истицања функције бестелесних небеских бића у житијној литератури
старе српске књижевности. Овакав став Данила II и његовог ученика
произлази из истицања човекове недостојности комуникације са мета-
физичким просторима Истине Божије, која истовремено јесте извор
страха Божијег, али и тежње за сједињењем с њим. КЉУЧНЕ РЕЧИ: житије, анђели, Данило Други, Данилов ученик, утројавање, страх Бо-
жији.1 milojevic.snezana@yahoo.comРа: је Aримљен 3. јуна 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанку Ре:акције ЗLорника о:р-жаном 6. :ецемLра 2017.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017258 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋУВОД Своју AозваносP :а сPвара ни из че;а, Бо; је AрвенсPвено исказаокроз сPварање :уховно; свеPа, :уховних Lића с :аром и осоLина-ма сро:ним онима које Aосе:ује и сам Бо; ОPац. Бића насPалас циљем :а Lу:у Aре:есPинација Божије воље, у скла:у са својомонPоло;ијом, названи су анђели. Они Aовезују неLо и земљу, Aре-ма речима Дионисија АреоAа;иPа, у својеврсну хијерархију којана Aосре:ан начин исPиче Lо;очовечанску сара:њу – на је:нојсPрани Pежњу свих оних усмерених ка оLожењу2, на :ру;ој сPра-ни љуLав Божију Aрема свему шPо је сPворио:„Циљ јерархије је мо;уће уAо:оLљавање Бо;у и сје:ињавањес Њим. Имајући Бо;а за учиPеља у сваком свешPеном увођењу ира:њи, Pе AосPојано ;ле:ајући на ње;ову Lожанску леAоPо:олич-носP, а она Aрема моћносPи о:ражава у сеLи Ње;ову ликовносP, Pесвоје :еонике чини сличним Lожанским, најјаснијим и најчисPи-јим о;ле:алима која су у сеLе Aримила зраке свеPоначелно; и Lо;о-начелно; свеPла, Aа исAунивши се свешPеним сјајем, који им је са-оAшPен, они сами на крају, са;ласно са Lожанском заснованошћу,Pо оLилаPо саоAшPавају онима нижим о: сеLе“ (АреоAа;иP, 2015,сPр. 11).ТриAосPаPни Бо; – ОPац, Син и СвеPи Дух3, сPворио је Pри ре:ао:уховљених Lића, о чему АреоAа;иP :еPаљно ;овори у својој Не-%еској јерархији. Највиши слој анђела (оних најLлижих Бо;у) чинеСерафими, Херувими и ПресPоли; сле:ећи низ неLеских Lића,2 „ОLожење је :уховни AреоLражај који се Pемељи на својсPву Aриро:е, алионо не Lива у ;раницама Aриро:е ниPи је Aак :ело Aриро:е, о:носно морал-но савршенсPво Aриро:е. ОLожење је несPворено, несаз:ано […] Aримљенокао неAосре:но Aросвећење о: LожансPва, :ирекPно Aроизашло из иAосPа-си. Свакако, синер;ија воља – Lла;о:аP сушPински је услов свако; :ела хри-шћанинова, :ок оLожење AреPAосPавља синер;ијски максимум. Ов:е је, на-име, реч о сPварном, Aревазилажењу Aриро:е, о Aроцесу њено; на:илаже-ња кроз сијање несPворене Lла;о:аPи из ХрисPово; оLожено; човешPва, све:ок хришћанин не :ође у човјека савршена, у мјеру рас�а (уноће Хрис�ове (Еф4, 13)“ – Брија, 1999.3 „Бо; је је:ан у Pри Лица, је:инсPвена Aриро:а или јесPесPво, је:на моћ, је:но:елање, је:на заје:ничка енер;ија Pрију ИAосPаси. ПосPоји, :акле, исPовеP-носP Aриро:е, воље и :елања, савршено; и сPварно; у Бо;у. Три Лица Aосе-:ују исPу Aриро:у, је:нако и савршено – заPо Тројица не значи PроLожан-сPво (PриPеизам), или Pри различиPе Lожанске Aриро:е, не;о Pри саје:ино-сушPне ИAосPаси. ИсPу Aриро:у Aосе:ују и уAоPреLљавају AоPAуно и равносва Три Лица, али свако на свој начин“ (Брија, 1999).



ФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ КОД ДАНИЛА ДРУГОГ И ДАНИЛОВОГ УЧЕНИКАСНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ 259који о: оних најLлижих Бо;у Aримају Aосвећено знање схо:носвојим Aре:исAозицијама4, јесу ГосAо:сPва, Силе и ВласPи, :окPрећи ре: Aре:сPављају Начела, Арханђели и анђели.Оваква хијерархија се симLолично Aреноси на свеP живих, шPоје у жиPијима исказано кроз Aо:аPак :а се ха;ио;рафске лично-сPи Aосвећене :уховном Aо:ви;у монашPва о:ређују као земаљ-ски Aан:ани анђела. Они, у оквиру својих сна;а и :арова, сAрово-:е Божију вољу међу љу:има: „Јер и сва Lо;овла:ајућа зрака не може :ру;ачије :а нам засија, не-;о као Aо: мно;оврсним свешPеним Aокровом, а уз Pо Aрема о:;о-варајуће сAушPеној Aромисли Оца, Aрила;ођеној нашој Aриро:и“(АреоAа;иP, 2015, сPр. 5).ПраPећи уAоPреLу ово; PоAоса у Lо;ослужLеним PексPовимасPаре срAске књижевносPи, а узевши за AочеPну инсPанцу СвеPоAисмо5, уочили смо Pри Lазичне функције Aројављивања овихо:уховљених Lића: анђели се јављају као Aомоћ Aраве:нику у не-вољи (Aо:ршка и Aризнање ње;овом :уховном Aо:ви;у); они суизвршиоци казне на: злом оваAлоћеном у човеку; важну уло;у ужиPијном PексPу анђели имају и у сценама оAиса смрPи – ин:и-рекPно указују на вечну смрP или вечни живоP Aреминуло;.У јеванђељима се сусрећемо са физичким оAисом анђела, и Pоу PренуPку оLјављивања ле(е вес�и о (о%е�и живо�а на� смрћу,ка:а се јеванђеље оPкрива смрPном човеку кроз манифесPацијувечно; живоPа сина Божије; Исуса ХрисPа. О анђелима се ;оворикао о мла:ићима оLученим у Lело, чије је лице „као муња“, осен-чено Lожанском енер;ијом Lо;осAознања6. 4 „Јер је за оне, који извршавају свешPене Pајне, или Aак оне на: којима Pо онисвешPено извршавају, сасвим неAрилично :а чине нешPо AроPивно свешPе-ној заснованосPи сво; начелсPва; а :а чак и нису :ужни Pако :а AосPуAају,уколико желе :а у:осPоје Lожанско; сјаја, ваља :осPојно :а ;ле:ају на Ње;аи :а се AреоLражавају у мери AријeмчивосPи сваке о: умних сна;а“ (АреоAа-;иP, 2015, сPр. 11). 5 Наво:и из СвеPо; Aисма су AреузеPи на сле:ећи начин: СPари завеP – СвеPоAисмо, 1950; Нови завеP – СвеPо Aисмо, 2008.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017260 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋАНЂЕЛИ И СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ XII И XIII ВЕКАСрAска жиPијна књижевносP XII и XIII века са:ржи Aримере у ко-јима се очиPавају све Pри наве:ене функције Lожанско; Aроја-вљивања кроз анђеле7. Основна разлика између СвеPо; Aисма исрAских ха;ио;рафија јесу оAиси сусреPа са овим меPафизичкимLићима. У жиPијним PексPовима се не AоPенцира физичка фор-ма оних који (реносе Божију Ис�ину, већ се :о ин:икације Aрису-сPва анђела сPиже :ру;им нараPивним сре:сPвима8, кроз PиAскеалузије које их AреPAосPављају.По узору на јеванђелске леAе весPи у LиLлијском нараPиву ис-казане о: сPране Божијих анђела, свеPосP вла:ара и црквених Aо-;лавара у сPарој срAској књижевносPи XII и XIII века, верифико-вана је AрисусPвом анђела у PренуPку смрPи. На Pај начин исPичесе смисленосP аскеPско; живоPа и молиPвено; AуPа ка Бо;у, крозсу;ерисање есхаPолошко; смисла Lо;оу;о:но; AосPојања.ПарамеPри који AоPврђују овакве аAриори су:ове и које изно-си на:ахнуPи Aисац9 жиPија, AоPичу из :ва извора – верLално; иневерLално; каракPера. Речи које ха;ио;рафски јунак на самрPииз;овара су изречене у славу Божију, :ок се визуелни елеменPиPичу Lоје лица Aреминуло; или ра:осPи AрисуPне ко: Aраве:ни-6 Aнђео који најављују Исусово васкрсење у МаPејевом Јеванђељу оAисује каомла:ић чије је лице као муња, а о:ећа Lела као сне; (МP 28, 3). ЈеванђелисPаМарко анђела оAисује као мла:ића оLучено; у Lело који се:и с :есне сPране;роLа Исуса ХрисPа (Мк 16, 5). ЈеванђелисPа Лука у исPом конPексPу оAисује:ва мла:ића оLучена у Lело и служећи се реPорским AиPањем као сPилскимсре:сPвом указује на јеванђелске леAе весPи. (Лк 24, 4–5). Такође су оLучениу Lело анђели из Јованово; Јеванђеља који се Aројављују лично Марији Ма;-:алени (Јн 20, 11).7 Више о Pоме – Милојевић, 2017.8 ИзузеPак Lи мо;ло LиPи жиPије Јована Вла:имира инкорAорирано у ЉеPо-Aис AоAа Дукљанина, Aример ка:а нараPивни Pок оAисује из;ле: ње;овихвојника: неAријаPељи су ви:ели :а Вла:имирови војници имају крила, чи-ме је ин:ирекPно назначена ње;ова Lо;оу;о:носP. МеђуPим осим крила каолаичке манифесPације AојавносPи анђела, овај оAис не са:ржи LиLлијскуформу оAиса – Pо нису мла:ићи оLучени у Lело, ниPи је њихово оPкровењеAроAраћено свеPлосним манифесPацијама (Дукљанин, 1988, сPр. 128). Са из-весним оAисом физичко; из;ле:а који је анђео узео Aриказавши се смрPно-ме човеку Aроналазимо и у Тео:осијевој верзији еAизо:е са СPрезом (с ко-јом се сусрећемо и ко: :ру;их ха;ио;рафа ко: којих је AрисусPво анђелаизложено као информација свезнајуће; AриAове:ача). У Тео:осијевој ра-звијенијој слици оAиса СPрезове смрPи, извршилац Божије воље анђео, оAи-сан је као сPрашан мла:ић с мачем у руци (Тео:осије, 1988, сPр. 184).



ФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ КОД ДАНИЛА ДРУГОГ И ДАНИЛОВОГ УЧЕНИКАСНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ 261ка у самрPном PренуPку. Ин:икаPори AреAознавања анђеоско;AрисусPва мо;у LиPи и резулPаP Aромена које се :ешавају у они-ма који AрисусPвују риPуалу најављене смрPи ха;ио;рафско; ју-нака, Aре све;а кроз осећање ра:осPи које се AриAисује и све:о-цима узвишено; PренуPка10.За разлику о: осPалих Aримера везаних за AросвеPљење лицаумируће;11, Тео:осије својим ха;ио;рафским за:аPком смаPра иоLјашњење ово; есхаPолошко; знамења. Током оAиса Aосле:њихPренуPака свеPлошћу Божијом озарено; СвеPо;а Саве наво:и: По-каза се неисказано све�ао у лицу, чиме �оказиваше чис�о�у своје�уше (Тео:осије, 1988, сPр. 249). СмрP јунака жиPија у оквиру са-9 „Иако сре:њовековни ауPори, AоAуP анPичких, манирисPички зазивају (мо-ле) Aомоћ о: Ло;оса, они нису Aре:сPављени као ме:ијум, PелесносP уфункцији сAровођења у реални AросPор и време свеPлосPи (и:еје) Божије,већ се ауPорсPву AрисPуAа на сасвим :ру;ачији начин. Хришћанска Pеоло-;ија сPваралашPва не инсисPира на о:носу на:ређеносPи и Aо:ређеносPи,већ на сара:њи, на сPварању као Pеур;ијском чину, на оLосPраној инвенцији– Aоје:инца који својим Aо:ви;ом и наAором AосPаје :осле:ан LлискосPи саБо;ом, и свевишње; који ;а је озарио својом свеPлошћу“ (Милојевић, 2016,сPр. 467).10 Тако СPефан Првовенчани осим навођења шума (звука) који као �а није с ово$асве�а, оAисујући PренуPак смрPи сво; оца Симеона Немање исPиче :а СвеPиумирући Aева Aесму с анђелима неви�љиво (И наје�ном %и шум, као �а се (о�и-же мес�о на ком %ејаху. И $ле анђеоска (есма неви�љиво… Првовенчани, 1988,сPр. 87). Знак јесPе и Aонашање умируће;, на Aример, чињеница :а :ок из;о-вара Aсалме ;ле:а ка неLу; заPим Pакозвана ра�ос� срећно$ (ресељења – аAо-сPрофирање ра:осPи жиPијно; јунака у самрPном PренуPку. ДоменPијани:е и корак :аље – исPиче осећање ра:осPи не само ко: жиPијно; јунака ко-ји је на самрPи, већ и оних који AрисусPвују PренуPку разлучења, као знакAрисусPва анђела (И �ако веселећи се Духом Све�им, узашиљаше �ла�о�арне�есме за �окој �ре�о�о�но�а, и �ако %о$охвалним (есмама %ише (оложене ње$овесве�е мош�и у цркву (ресве�е Бо$оро�ице Хилан�арске лавре – ДоменPијан,1988, сPр. 297). шPо је у свом ха;ио;рафском нараPиву Aоновио и Тео:осије(И са ње$овим све�им %ла$ословом наје�ан(у� %и с не%а некакав ум неразумљив на-ма који смо у �елу, и целом са�ору све�их о�аца �осре� �ечали о�ре�е се неи-зречена ра�ос� – Тео:осије, 1988, сPр. 144). 11 Уколико AраPимо само низ PексPова Aосвећених СPефану Немањи заAази-ћемо сле:еће: СвеPи Симеон у верзији СPефана Немањића о:лази са ово;асвеPа имајући на се%и неисказан из�ле� (Првовенчани, 1988, сPр. 86). УснулиСвеPи Симеон изазива Aажњу монашPва свеPо;орско; који с�а�оше �олази�и(а се �ивљаху �росве�љенос�и лица ње�ова (СвеPи Сава, 1986, сPр. 115). Домен-Pијан у жиPију Aосвећеном СвеPом Симеону ;овори: И �росве�ли се лице ње-�ово као у с�арини великом %о$ољу(цу Мојсеју, имајући на се%и некакав неисказанлик (ДоменPијан, 1988, сPр. 296).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017262 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ;ласја Бо;а и човека исPиче Aо:ви; Aоје:инца чији је највишициљ чисPоPа :уше не Lи ли AосPао сро:ан СPвориPељу.Схо:но количини и снази :уховно; Aо:ви;а Aоје:инца, у окви-ру Pежње ка уAо:оLљавању Свевишњем, земаљски анђео Aримаколичину свеPлосPи која је њему као Pаквом намењена. ОваквиоAиси Aримања Lожанске свеPлосPи, као симLола ИсPине која сеAреноси са Бо;а Оца Aреко извршиоца ње;ова воље на Aримаоце –жиPијне јунаке у самрPном PренуPку, усклађено је са оним шPоДионисије АреоAа;иP ;овори оLјашњавајући неLеску хијерархију:„Јер савршенсPво свако; о: Aрина:лежећих јерархија сасPоји се уPоме, :а Lи се Aо мо;ућносPи сPремило ка Lо;оAо:ражавању, и шPоје о: све;а важније, AреPварају се како каже Писмо, у Божије сара:-нике, Pе се Aрема мо;ућносPи оAремају Lожанским енер;ијама усеLи; онако како чин јерархије захPева, :а Lи се је:ни очишћавалии очишћавали :ру;е; је:ни Aосвећивањем Aосвећивали :ру;е; је:-ни усавршавањем :ру;е усавршавали, сваки, колико му је мо;ућеAо:ражавајући Бо;а“ (АреоAа;иP, 2015. сPр. 11). РазличиPосP већ наве:ено; :ру;осPеAено; оLлика Aројављи-вања анђела међу љу:има (Aо визуелним или звуковним ин-:икацијама), у о:носу на LиLлијску форму, може се сажеPи насле:ећи начин: онима који AрисусPвују чину разлучења о: ово-земаљско; живоPа жиPијно; јунака очи�о је AрисусPво извршио-ца Божије воље у форми инPуиPивно; (више;) знања о:уховље-но; AосмаPрача исPанчаних чула. СAосоLносP више врсPемеPафизичко;, не само знања већ и искусPва – :ирекPне комуни-кације човека са извршиоцима Божије воље – ви:но је Pек онимакоји су се у смрPи AриLлижили вечном живоPу12. 12 ПосеLну ;руAу чине оне ха;ио;рафске личносPи које Pоком живоPа AосPижусавршенсPво у свом насPојању ка Lо;осAознању. Иако се у Pом смеру може;овориPи и кроз ДоменPијаново жиPије о СвеPоме Сави, коме AриAисује сна-;у само; Сина Божије; – :а мрPве васкрсава, очиPи Aример Aоје:иначно; су-:а које се :ешава Pоком живоPа Lо;оу;о:но; Aоје:инца, Aриказан је у Тео:о-сијевом жиPију Aосвећеном ПеPру Коришком. Ту се, како Бојовић исPиче,сусрећемо са Aрефи;урацијом миPарсPва, Pј. сPањем у коме је Коришки засвој :уховни Aо:ви; на;рађен Pоком живоPа (Бојовић, 2004, сPр. 127).
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ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XIV ВЕКАДимиPрије Бо;:ановић, ;оворећи о осоLеносPима књижевносPис AочеPка XIV века, кроз заје:нички именилац – књижевносP ко-:ификације13, као значајне ауPоре ово;а Aерио:а, осим ДанилаДру;о; и ње;ових ученика, сврсPава и Тео:осија (Бо;:ановић,1991, сPр. 175)14. Каснија жиPијна књижевносP указује :а Тео:оси-је није :оLио сле:Lенике сво; нараPивно; сPила, а AрекреPничкауло;а AриAисује се Данилу II и ње;овом зLорнику Живо�и краље-ва и архие(иско(а ср(ских. Ра: Данила Пећко; јасно је :аPован Aр-вим :еценијама XIV века, а о :ирекPном уPицају на :ру;е ауPоресво;а :оLа може се ;овориPи кроз ра: ње;ових ученика15.Разло; :а се овај ра: засеLно Lави насловом Aрецизираном Pе-мом са AосеLним осврPом на PексPове чији су ауPори Данило II иње;ов Ученик16 Aроизлази из сPава :а су на Pра;у Aрецизније;о:ређења хронолошких оквира сPаре срAске књижевносPи ониAроучаваоци који Тео:осија о:ређују као ауPора XIII века. У везис Pим Ирена ШAа:ијер је, уз :еPаљан осврP на својеврсно �ео�оси-јевско (и�ање, фокусирана на саме Тео:осијеве PексPове, исPаклаелеменPе који исPоријски конPексPуализовани AреPAосPављајусле:ећи закључак:„Нисмо склони :а Тео:осија ви:имо као Aисца XIV века, а ње;овкњижевни ра: сувремен, рецимо, сPваралашPву Данила II. Пре Lи13 „Нови свеPи чланови :инасPије, а Aо;оPову низ свеPих архиеAискоAа срAскеауPокефалне цркве, изискивали су своје лиPур;ијске PексPове, жиPија и слу-жLе“ (Бо;:ановић, 1991, сPр. 175).14 Пово: за овакво разрешење :аPовања сPваралачко; Тео:осијево; AосPојањаAроналази и у анало;ији са нараPивним сPилом у сликарсPву Pо; Aерио:а, очему ;овори СвеPозар Ра:ојчић (Бо;:ановић се осврће на Ра:ојчићеву књи-;у С�аро ср(ско сликарс�во из 1966. Го:ине).15 „Данилова жиPија оPварају је:но ново Aо;лавље у исPорији сPаре срAскекњижевносPи ма:а Lи Lило AреPерано рећи :а сPварају еAоху или :а разра-сPају у књижевни Aравац“ (Бо;:ановић, 1978, сPр. 214).16 ИзосPављање ра:ова осPалих ученика Aроналазимо у сле:ећем наво:у:„Први насPављач је у своја жиPија :о:ао већ формираном зLорнику. У њемуне PреLа ;ле:аPи сасPављача и ко:ификаPора Данилово$ з%орника. ЗLорник ћевероваPно Aосле 1375. :оAуниPи анонимни :ру;и насPављач краPким жи-Pијним Lелешкама о AосPављању Aрво;а AаPријарха срAско; Јоаникија, за-Pим :ру;о; AаPријарха Саве, и Pреће; Јефрема. Ове Lелешке само условно,з:ружене са осPалим жиPијима, сAа:ају у Pај жанр, иначе су Pо мно;о AреисPорио;рафски заAиси не;о ха;ио;рафија“ (Бо;:ановић, 1991, сPр. 180). 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017264 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋPо мо;ло LиPи коју :еценију раније […] Тео:осијев ра: својим нај-већим :елом, чини се, AриAа:а XIII сPолећу“ (ШAа:ијер, 2010,сPр. 15).Бо;:ановић различиPосP Данила Пећко; у о:носу на Aисце XIIIвека исказује кроз комAозиционе и сPилске осоLеносPи: иако јереч о и:енPичној AоеPици књижевно; PексPа који је Aревасхо:ноLо;ослужLено; каракPера:„Ви:љива је разлика у неким новинама сPрукPуре, у знаPном Aоја-чавању ексAресивносPи, снажнијем AрисусPву мисаоно; и уAравоу – смањеној нараPивносPи, чак и у о:носу на ДоменPијана, који јемеђу свим Aисцима највише конPемAлаPиван и најмање нараPи-ван“ (Бо;:ановић, 1978, сPр. 217)17. Као моPивацију инPерAолираних елеменаPа молиPвено; ка-ракPера у овом корAусу жиPија, Бо;:ановић исPиче исихасPичкиAрисPуA човековим соPериолошким Pежњама. ИсихасPички AуPсAасења је „у Aуној мери, и :еклараPивно, изражен Pек у књижев-ном :елу Данила Пећко;, чији је ;лавни и:еолошки и AоеPскизнак“18 (Бо;:ановић, 1991, сPр. 179). Исихазам Aремошћује Pранс-цен:енPални AросPор између Бо;а и човека, између меPафизич-ко; и маPеријално;, ка:а човек кроз лични Aо:ви; AосPаје сензи-Pиван за више сфере Lлиске Божијој исPини.Уколико се осврнемо на већ указану комAарацију између Да-нила Пећко; и ДоменPијана оличену у склоносPи ка (ле�енијусловес, израженијом инPерPексPуалном исAреAлеPаношћу жи-Pијно; PексPа LиLлијским циPаPима или алузијама овакве врсPе,17 Осим шPо Данило својим ха;ио;рафским зLорником Aрави „мозаик, круAнуцелину о: релаPивно мањих жиPијних PексPова“ (Бо;:ановић, 1991,сPр. 177), Бо;:ановић исPиче мулPижанровску сPрукPуру ових PексPова којиса:ржи молиPве, Aлачеве, унуPрашње моноло;е или :ијало;е, AокајничкаисAове:ања или Aохвале, Aа чак и Aоученија која имају циљ :а Aојачају„конPемAлаPивну функцију жиPија“ (Бо;:ановић, 1991, сPр. 177). 18 „Та се :окPрина заснивала на рановизанPијској и неоAлаPонскојконцеAцији „оLожења“, Aо којој „Aракса“, Pј. монашки Aо:ви;, Aрео-Lражава човеково Lиће, оPвара ;а :ејсPву „Lожанских енер;ија“ којечовека уз:ижу на виши сPуAањ :уховне е;зисPенције. Тај :о:ирс Бо;ом Aреко ње;ових енер;ија – Lожанска „сушPина“ осPаје AриPом не:осPуAна – може :а се исAољи као AросвеPљење, виђење не-сPворене, вечне Lожанске свеPлосPи, оне свеPлосPи коју су аAосPоливи:ели на Тавору Aриликом AреоLражења ХрисPово;“ – Бо;:ано-вић, 1991, сPр. 178–179.



ФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ КОД ДАНИЛА ДРУГОГ И ДАНИЛОВОГ УЧЕНИКАСНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ 265заAажамо различиPосP у рационализацији Aово:а Aо:вижнич-ком живоPу јунака ха;ио;рафије.Бо;очовечанска сара:ња ко: ДоменPијана заснована је на је-ванђелској Aара:и;ми :а Бо$ о� искона слуша оне који $а љу%е (До-менPијан, 1988, сPр. 55)19. УнуPрашња AосвећеносP вечносPи крозљуLав, која Aроизлази из Aо:ви;а моPивисано; Pежњом ка сје:и-њењу са Бо;ом, засPуAљена је не само ко: ДоменPијана, већ и ко:осPалих ауPора XII и XIII века20. За разлику о: Pо;а, ко: ДанилаПећко; исихасPичком Pиховању и Aо:ви;у Aроизашлом из Pе-жње ка оLожењу, ка вишој инсPанци :уховно; AосPојања, AреPхо-:и моPивација суAроPно; Aорекла – Данило II инсисPира Aревас-хо:но на сPраху Божијем.У жиPију Aосвећеном краљу Дра;уPину, Aосле наво:а о Aовла-чењу свеPо; и AрихваPању сPра:ања кроз LолесP21 као соAсPвениAуP Aрочишћења о: ;рехова, исPиче се AосвећеносP краља моли-Pви коју AраPи PиAски моPив – исказана Lри;а на: краPким вре-меном (Aерио:ом живоPа) Aосвећеном искуAљењу :уше. ОвајмоPив је још израженији у жиPију Aосвећеном краљици Јелени:ха;ио;раф на;ласивши :а она жели :а живи и :ејсPвује у скла:уса Божијом вољом, исPиче сPрах Божији кроз Aсаламски циPаP„ПочеPак му:росPи је сPрах Божји“ (Пс 43, 2). АрхиеAискоA Јоани-кије у PексPуализацији Данила II из;овара „Прикуј Pело мојесPраху Твојему :а сачувам Твоја оAрав:ања“22.
СТРАХ ОД БОГА И АНЂЕЛИКао осоLеносP жиPијних PексPова Данила II и ње;ово; ученикаиз:војили смо њихово AоPенцирање сPраха Божије;, за разликуо: AреPхо:ника који у свом нараPиву као основ Pеур;ије аAосPро-фирају љуLав. „СPрах Божији је AочеPак врлина“23 – наво:и Исак19 Бојовић заAажа :а је моPив љуLави засPуAљен скоро на свакој сPрани До-менPијаново; PексPа (Бојовић 2009: 86); Ра:ојчић ;овори :а је „Pа AочеPнаинPонација [инPонација љуLави] засPуAљена у целој Lио;рафији као је:нао: основних црPа унуPрашње; лика СвеPо;а Саве“ (Ра:ојчић, 1988, сPр. 42). 20 „МоPив љуLави је оLележио срAску црквену књижевносP. Већ у Aрвом књи-жевном PексPу, у Жи�ију све�о$ Симеона о: СвеPо;а Саве, овај моPив заузимазначајно месPо“ (Бојовић, 2009, сPр. 85). 21 „Ка:а сам у немоћи Pа:а сам силан, и сила моја се свршава у немоћи“ (2 Кор12, 9–10).22 „Дркће о: сPраха Pвоје;а Pијело моје, и су:ова Pвојих Lојим се“ (Пс 119, 120).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017266 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋСирин, уса;лашавајући се са Aсаламском фразом: „ПочеPак му-:росPи је сPрах ГосAо:њи“ (Пс 111, 10). Не желећи :а у ра:у :е-Pаљно исPражимо ову Lазичну синPа;му хришћанско; учења,желимо само :а укажемо на њене основне каракPерисPике. СPрах Божији у заAисима свеPих оPаца комAарира се са осећа-њем сPрахоAошPовања Aрема Бо;у које Aроизлази из осећања не-:осPојносPи које човек има Aре: величином Ло;оса24. Архиман-:риP Софроније онPоло;ију ово; исPанчано; осећања ви:и у Бо-жијем :авању25. СвеPи оци се слажу у Pоме :а је сPрах Божијиоснова љу:ске Aрему:росPи који, иако изазива Lојазан моPиви-сан соAсPвеним не:осPацима, јесPе Aре:ворје вечне ра:осPи уБо;у:Страх Бож́ий – действие благодати Святого Духа в человеческомсердце, дарующее человеку ощущение Божественного присут-ствия и боязнь оскорбить Бога греховным помыслом и поступком.Через страх человек достигает любви, а не иначе26 (Енцикл. Ру,2005).Наве:ено осећање скрушеносPи и сна;а осећаја маленкосPиAре: Lожанском величином у ха;ио;рафијама Aроизлази из сва-ко:невно; молиPвено; сећања на смр�, ин:ирекPно или :ирекPно23 НасPавак циPаPа: „Он је Aоро: вере и сеје се у срце ка:а се ум о:воји о: свеP-ске расејаносPи. Та:а он мисли које круже и луPају саLира на размишљањео Lу:ућем васAосPављању“ (Сирин, 2013). 24 „На осећај свеPо; сPраха, осећај нај:уLље; сPрахоAошPовања Aрема Бо;у,указује нам, с је:не сPране, неизмерна величина Божије; Lића, а, са :ру;е,наша крајња о;раниченосP, наша немоћ, наше сPање о;реховљеносPи, Aа:а.СPрах нам је AроAисан и у СвеPом Aисму – оно је ра:и нас Aочело :а замењу-је ;лас савесPи и Aриро:но; закона чим их је оLавила Pама, чим су Aочели :аиз:ају нејасне, најчешће лазне звуке, и AоPAуно их заменило ка:а се Aојави-ло Јеванђеље" (Брјанчанинов, 2011).25 „Овај сPрах се на нас сAушPа О:оз;о. Он, Pај сPрах, јесPе :уховно осећање, Aресве;а Бо;а, а заPим и нас самих. Ми живимо у сPању сPраха усле: AрисусPваБо;а Живо;а и Aри сазнању наше нечисPоPе. Овакво је :еловање Pо; сPраха:Он нас AосPавља Aре: Лице Бо;а, Aре: Ње;ов су:; а ми смо Pако ниско Aали:а наша Lри;а о нама самима AосPаје :уLока AаPња, Pежа о: муке ка:а сеLеса;ле:амо у Pами незнања, у Aарализи неосећајносPи, у роAсPву сPрасPима.Овај сPрах је наше AроLуђење из вековно; сна у ;реху“ (Арх. Софроније,2011).26 СPрах Божији – :ејсPво Lла;о:аPи СвеPо;а Духа у човековом срцу које :арујечовеку осећање Божије; AрисусPва и Lојазан :а ће ;а ;решним AосPуAкомили Aомисли оскрнавиPи. Кроз сPрах човек :осPиже љуLав, а не иначе (Aре-во: С. М).



ФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ КОД ДАНИЛА ДРУГОГ И ДАНИЛОВОГ УЧЕНИКАСНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ 267изречене Lри;е на: оним шPо :олази, на: су:ом који чека Aоје-:инца Aо наAушPању ово; свеPа:Человек, пока в нерадении, боится часа смертного; а когда прибли-зится к Богу, боится сретения суда; когда же всецело подвинетсявперед, тогда любовию поглощается тот и другой страх […] Кто до-стиг любви Божией, тот не желает уже снова пребывать здесь; по-тому что любовь сия уничтожает страх27 (Енцикл. Ру, 2005).У скла:у с наве:еним, сPраховања краља Дра;уPина, :уховни-ци са којима комуницира Aисменим AуPем смаPрају неAро:ук-Pивним. ПуP ка Бо;у је :елаPан и зависи не само о: Божије вољевећ и о: насPојања Aоје:инца :а јој се Aриклони: Ако �о извршиш,че�о наше (оверено нам у Гос(о�у, ш�о �и за(ове�исмо, �и ћеш се на-с�ани�и у %есконачне векове, $�е је неисказана ра�ос� са анђелима исве�лос� вечна у Гос(о�у (Данило II, 1988, сPр. 71). Краљица Јелена%ојећи се смр�но$ разлучења, налази се у сPању Aовишене Lу:носPи:Сећајући се у своме уму оно$а $розно$а и с�рашно$а �ана ка�а ће за(ове�и-�и анђелима својима �а разлуче $решнике о� (раве�ника28, разлучујући$решнике, је�не у крајњу �аму, с(ремљену ђаволу и ње$овим анђелима,�ру$е у о$ањ вечни, �рећи ће %и�и (ослани међу црве који не с(авају, а че-�вр�и ће %и�и (ре�а�и $рози (Данило II, 1988, сPр. 71)29.Као сPра:алнички AуP ка Бо;у, и на Aримеру краљице Јелене(као и на Aримеру краља Дра;уPина), Данило II исPиче LолесP.У вези са овим начином сPра:ања сAецифичносP жиPија архие-AискоAа Данила је у Pоме шPо ње;ова краљица Јелена Aа:а у Pе-шку LолесP Aосле :у;о;о:ишње; Aриљежно; :оLроPворно; ра:а,о:рицања о: Lило какве врсPе самоу;ађања и Aо завршеPку мана-сPира Aосвећеном Бо;оро:ици.Осујећено начело рециAроциPеPа на Aлану свеPовно; живоPа –ка:а Aосле Aо:ви;а умесPо очекивано; Lла;осPања Aо:леже Pе-шкој LолесPи – не :ово:и у AиPање Lо;ољуLивосP жиPијне јуна-киње, јер њен молиPвени Aо:вижнички AуP није усмерен ка ово-земаљским Lла;о:еPима. Схо:но Lазичном хришћанском осећа-27 Човек у немарносPи Lоји се самрPно; часа; у AриLлижавању Бо;у сPрахује о:СPрашно;а су:а; ка:а се цео Aре:а Бо;у, Pа:а љуLав овла:ава и Pим и :ру;имсPраховима.[…} Ко је :осPи;ао љуLав Божију, Pај више не жели осPаPи ов:е,и Pо заPо шPо Pа љуLав унишPава сPрах (Aрево: СМ). 28 Јасна алузија на СPрашни су: (ви:и МP 25, 31–46).29 Слично: Помисли �ушо ш�а ће �е срес�и (осле изласка �во$а о� �ела! Ево �и сес(ремају разне муке, анђели љу�и и немилос�иви хоће �а �е ухва�е (Данило II,1988, сPр. 93). 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017268 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋњу, осећању ;решносPи, сAремна :а AрихваPи Божију вољуиз;овара:О љу�ој мени $решној! Јер умирем са $ресима мојима и ваз�ушна ми�ар-с�ва чекају ме, о�мах ћу %и�и о� њих ис�раживана. Но у�ос�оји ме, Го-с(о�е, не�ос�ојну ра%у Твоју �а (римим (о�о%ије монашко$а о%раза, ако инисам �ос�ојна (Данило II, 1988, сPр. 97).Наве:ени циPаPи из жиPија Aосвећено; краљици Јелени (као иосPали Aримери зазорно; о:носа Aоје:инца Aрема Aоје:иначномсу:у), уз исPицање соAсPвене ;решносPи и изражене заLринуPо-сPи зLо; оно;а шPо Aре:сPоји, уPемељени су у хришћанско учењео ваз:ушним миPарсPвима.30 МанирисPичко самоунижавање(афекPирана скромносP) жиPијне јунакиње сро:на је Lесе:и Ки-рила Алексан:ријско;31 која се смаPра уPемељењем учења о Aре-исAиPивању човекове :уше Aосле смрPи. Иако у насPавку Lесе:е као Aосле:ицу исAравно; или ;решно;живоPа Кирил Алексан:ријски аAосPрофира мо;ућносP вечно;живоPа или вечне смрPи32, цела Lесе:а је AрожеPа Pакозваним се-ћањем на смр�, чије је Lазично осећање – сPрах, моPивисано оAи-сом сPра:ања ;решних:„Бојим се смрPи зLо; ;орчине њене […] Ужас ме оLузима Aри Aоми-сли на :ан сPрашно; и нелицеAријаPно; Су:а, на сPрахоLни AресPо,30 Пројављивање анђела у PренуPку смрPи жиPијно; јунака :ирекPно је Aове-зано, Aрема учењу Aравославне цркве, са феноменом миPарсPва, Pј. Aоје:и-начно; су:а који се :ешава, ка:а се Aо расPављању о: Pела љу:ска :уша во-ђена анђелима Aење ка Бо;у. ПреAреке на Pом AуPу чине зли :уси који наво-:е све ;рехе Aокојникове које је чинио речју, мишљу и :елом. Овај су: AреP-AосPављен је LиLлијским наво:ом – „Љу:има је о:ређено је:ан AуP умреPи,а AоPом – су:“ (Јевр: 9, 27), Јаковљевим сновиђењем које оAисује лесPве којево:е ка неLу, Aо коме шеPају анђели (1 Мој 28, 11–13), а :ирекPан конPинуи-PеP сPарозавеPном Јаковљевом сну јесPе реAлика Исуса ХрисPа ка:а се оLра-ћа онима чисPо; срца како ће ви:еPи анђеле „како улазе и силазе на СинаЧовечје;а“ (Јн, 1, 51). 31 Алексан:ријски архиеAискоA из AеPо; века.32 „Ај, Pешко ;решницима! Гле, Aраве:ници сPа:оше с :есне сPране Оца, а овисе жалосPе. Са:а, :окле ;решници ри:ају, Aраве:ни се веселе; Aраве:ници узаклону Вишње;а Aочивају, а ;решници у муци и ја:у. Тешко, Pешко ;ре-шницима! Они осу:у сеLи Aримају, а Aраве:ници, ;ле, славу и хвалу. Ох, ја-:а! Докле се Aраве:ни сваким :оLром наслађују, :оPле чемерни ;решници усвакој оску:ици AаPе! Да ;р:но; ли сPи:а! Докле се Aраве:ници чесPвују, :о-Pле ;решни унижење PрAе! Праве:ници у свеPосPи Lла;ују, ;решници у о;-њу не мирују. Праве:ници у слави AреLивају, ;решници у Lешчашћу Pруну“(Алексан:ријски, 2012).



ФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ КОД ДАНИЛА ДРУГОГ И ДАНИЛОВОГ УЧЕНИКАСНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ 269на Aраве:но Суђење. СPравим се реке о;њене шPо Aре: AресPоломPече, киAPећи ;розовиPим Aламеном чији су језици AоAуP мачеваошPрих. Плашим се мука неAреки:них. ДрхPим Aре: казнама који-ма краја LиPи неће. ЗеLем о: мрака. Тресем се Aре: Pамом најкрај-њом. СPреAим о: ланаца шPо ника:а неће LиPи раскинуPи – о:шкр;уPа зуLа, о: ри:ања неуPешно;, о: неминовних разоLличења“(Алексан:ријски, 2012).
МОНАШКИ (АНЂЕОСКИ) ОБРАЗ И СТРАХ БОЖИЈИЗа разлику о: ха;ио;рафа XII и XIII века који сам чин монашењао:ређују као узимање анђелско$ о%раза, Aримери у насловом Aре-цизираном корAусу жиPијних PексPова са:рже оAис различиPихсPа:ијума :уховно; узрасPања, :ок је Aрелазак свеPовно; живоPау :уховни о:ређује као узимање монашко$ о%раза. ЖивоP анђелаAосPиже се :оLровољном жрPвом којом се Aоје:инац о:риче сва-ке врсPе свеPовно; самоу;ађања. У вези с Pим, у Јеленином жиPи-ју се наво:и: О�уђивши се о� овоземаљске раскоши жели неви�љиво,�о$а само$а неви�љиво$а $ле�ајући, и уср�но �р�и анђелски живо�,сва$�а умом (ус�иње $онећи и (ричешћујући се Бо$у у великом ћу�ању(Данило II, 1988, сPр. 97).ПуP ка анђеоском о%разу је живо� анђеоски, аскеPски, молиPвениAуP, а рационализован земаљским манифесPацијама комAаPи-Lилан је са феноменом ношења крс�а33, смирено; и смерно; Aри-хваPања земаљско;а сPра:ања. СвеPосP краља Дра;уPина осми-шљена је, између осPало;, и свесно намеPнуPом жрPвом: Lла;о-слов најављене смрPи и сцена умирања као PренуPка ка:аје:инка свесно Aре:аје своју :ушу ГосAо:у, са:ржи оAис AосмрP-но оPкривених Pајни које ;оворе о ње;овом свеPовном Aо:ви;уAроизашлом из :уховних насPојања: живео је у целиLаPу с женоми носио Aојас о: сламе на на;ом Pелу.Уво:ни :ео оAиса живоPа архиеAискоAа срAских у Даниловомз%орнику, ове :уховне Aо:вижнике равна с анђелима: И ра�и �акве33 „И који не узме крсP свој и не Aође за мном, није мене :осPојан“ (МP 10, 38).О међусоLној сро:носPи и са;ласју између крсPа који је носио Исус ХрисPоси који носи човек Aошавши у вери за њим, можемо рећи сле:еће: „Свако о:нас Aо мери своје вере :оLија и крсP о: ГосAо:а који носи Pоком сво; живоPа.У заје:ници са ГосAо:ом ми са њим носимо Ње;ов КрсP исPо онако како Онноси наш крсP. После смрPи ГосAо:а Исуса ХрисPа КрсP није само оруђе смр-Pи не;о Aо Ње;овом Васкрсењу AосPаје живоPворна сила, знак највеће ра:о-сPи и Lла;о:арносPи Бо;у“ – (Иринеј, 2015).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017270 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋжеље њихове, свеср�ачне љу%ави у Хрис�у, %у�ући још у �елу, јавише серавни анђелима, јер �ру�ове своје рас(ло�ише на с�о�ину, и у онајсве�ли �ан �оласка Вла�ике узвеселиће се у вечној све�лос�и (ДанилоII, 1988, сPр. 152). За разлику о: ове консPаPације која оAисује крај-њи резулPаP њихово; Aо:ви;а, у заAисима о живоPу свеPих цр-квених Aо;лавара они су монаси, а њихов моPив који их во:и Aу-Pем Aо:ви;а јесPе сPрах Божији.Тако архиеAискоA Јоаникије Данила II из;овара Aсалме: Прикуј�ело моје с�раху Твојему �а сачувам Твоја о(рав�ања (Пс 119, 120).ЈевсPаPије ШесPи означен је циPаPом: Они који се Бо$а %оје, све ће имус(е�и на �о%ро (Рим 8, 28). Данило је Aо све�очењу сво; ученика,као (ре� очима $ле�ајући $розно ис(и�ивање коначне на(ла�е (Уче-ник, 1989, сPр. 85) Lио моPивисан за Aо:ви;.На основу све;а наве:ено;, у ха;ио;рафијама овим ра:ом оLу-хваћено; Aерио:а можемо ;овориPи о :ирекPној комAарацијиизмеђу Aо:вижника и анђела у PросPеAеном низу. НаAушPањемсвеPовно; живоPа Aоје:инац о: Бо;а Aризван Aрво узима монашкио%раз, заPим PрAи анђелски живо� – својеврсну врсPу сPра:ањаAромислиPељском функциојм Бо;а Aре:виђену Aоје:инцу наAуPу :уховно; расPа и ишчекивању оLјављивања Lожанске све-PлосPи. Тек је Pрећи сPеAен – фаза човека чисPе :уше :осPојно;сPаPуса Lо;оу;о:но; Aоје:инца – ко: Данила Пећко; о:ређена каооLзнањивање љу:ско;а Lића са анђелским о%разом.О�ређујући анђелски о%раз чисPоPом :уше Aоје:инца шPо се несмаPра елеменPом AочеPне већ зреле фазе монашко; Aо:ви;а(исихасPичко; Pиховања и молиPвене AосвећеносPи Свеви-шњем), ха;ио;рафи ово;а Aерио:а, уPемељени у овакво Aолази-шPе анђелима називају оне који су чезнући за неви�љивим Pо усAе-ли и :а са;ле:ају. Чињеницу :а је искрено Aокајање, које са соLомноси и Aо:ви; самоунижавања, исPиче и жиPијни Aо:аPак :а ју-наке ових PексPова нереPко наAа:ају :у;е и Pешке LолесPи (очему смо већ ;оворили на Aримеру краља Дра;уPина и краљицеЈелене).У оваквом конPексPу LолесP може LиPи веће олакшање не;о Pе-реP, јер „ко AосPра:а Pијелом, AресPао је :а ;ријеши“ (1 ПеPр 4, 1).ЗаPо сPра:ање кроз LолесP није Pек (ривиле$ија оних окруженихсвеPовним искушењима, већ и архиеAискоAа ЈевсPаPија ШесPо;који је Lоловао Pешко, али %лажено је %оловање �акве ње$ове смр�и,у којој се (релази на сла�ки сан (Данило II, 1988, сPр. 207). 



ФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ КОД ДАНИЛА ДРУГОГ И ДАНИЛОВОГ УЧЕНИКАСНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ 271АНЂЕЛИ, СТРАДАЊЕ И СМРТАрхиеAискоA Арсеније саврсник ис�о$а анђелско$а з%ора (Данило II,1988, сPр, 166), који је Pешко Lоловао, Pолико Pешко :а није Lио усPању :а извршава своје монашке :ужносPи, Aре: смрP Lива Lла-;ословен земаљском формом Божије милосPи. Ова ха;ио;рафскаслика је Aан:ан Aројављивања анђела сPарозавеPном Авраму34,међуPим, моPивација :оласка Pри анђела Авраму и Арсенију ра-зличиPо су конPексPуализоване: Аврамово сPра:ање је осми-шљено Pу;ом зLо; Pо;а шPо нема AоPомсPво, :ок је Арсенију Aо-:ви; оPежан :у;ом (Pраје Pри ;о:ине) и Pешком Lолешћу. ТачкаAоклаAања је у ономе шPо Данило II аAосPрофира – сусревши сеса ;ласницима Божијим Арсеније из;овара: Мир с вама, слу$е Хри-с�ове, јер с�е �ошли �а �осе�и�е моју немоћ (Данило II, 1988, 171).Анђели :олазе онима који су на ивици сна;е, на Aра;у :а Aоклек-ну у свом Lо;оу;о:ном живоPу Aружајући им Aо:ршку.Хришћанско учење, као шPо је већ наве:ено у о:ељку који сеLави сPрахом о: Бо;а, Aо:разумева Aоје:иначно суђење Aреми-нулом, Pакозвана миPарсPва која AреPAосPављају сусреPе с анђе-лима – не само с анђелима зашPиPницима, већ и анђелима :емо-нима који :ушу Aреминуло; наAа:ају (:ок је ови Aрви Lране оAи-сујући њена :оLра :ела). Овај Aроцес оAисан је кроз слику:ва:есеP миPарсPава – AреAрека на AуPу ка Бо;у – Тео:оре Цари-;ра:ске монахиње из :есеPо; века. По жиPијним наво:има, Aо-сле смрPи јавила се монаху Гри;орију у сну и :еPаљно оAисалаовај Aроцес35.Ово жиPије, нама :осPуAно кроз наво:е ЈусPина Ћелијско; уоквиру жиPија Василија Ново;, Тео:орино; :уховно; оца, исPичејош је:ан сPеAен AовезаносPи између живих и у Бо;у уснулих уPексPовима архиеAискоAа Данила и ње;ово; ученика. Њена ко-начна о:Lрана о: злих сила завршава се сле:ећом чињеницом:„Но ми Lла;ошћу ХрисPовом, Aрођосмо и Pо миPарсPво Lез муке,34 Ви:и 1Мој, 18.35 Наво:и из AоменуPо; жиPија важни су и као елеменP развијања исPанчано-сPи :уха Aоје:инца Pоком AреAознавања ;реховно; у сеLи. По све:очењу Те-о:оре Цари;ра:ске, PреLа Aроћи :ва:есеP AреAрека на којима :ушу Aреми-нуло; сачекује исAиPивање о:ређено; ;реха као шPо су: Aразнословље, лаж,клевеPа, сPомакоу;ађање, лењосP, крађа, среLрољуLље и Pвр:ичлук, Aрисва-јање Pуђе;, неAрав:а, зависP, ;ор:осP, ;нев, злоAамћење, уLисPво, чарање иврачање, Lлу:, AрељуLа, со:омија, јерес, немилоср:носP. 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017272 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋуз Aомоћ молиPви AреAо:оLно; Василија, који ми о: својих :о-Lрих :ела Aо:ари мно;о за моје оPкуAљење“ (Ћелијски, 2012).Тео:ора Цари;ра:ска исPиче сна;у молиPве земаљско; анђела– сво; :уховника Василија. Ова Pвр:ња усклађена је са наво:имакоји су AриAисани самим анђелима чуварима који СвеPој Тео:о-ри ;оворе :а за :уше умрлих верујућих36 :ру;о; AуPа ка Бо;у не-ма, :а је Pежак схо:но количини неокајаних ;рехова37, као и :аAоре: лично; Aо:ви;а, значајну уло;у имају молиPве :уховнихсро:ника:„И ка: се :уша разлучи о: Pела, и хиPа :а узиђе на неLо к Творцусвом, Pа:а је они нечасPивци сAречавају, Aоказујући заAисане ;ре-хе њене. И ако :уша има више :оLрих :ела не;о ;рехова, они је немо;у за:ржаPи. Пронађу ли Aак ко: ње више ;рехова не;о :оLрих:ела, они је за:ржавају за време, и заPварају у Pамницу невиђењаБо;а, и муче је, уколико им сила Божја :оAушPа :а је муче, све :окPа :уша молиPвама Цркве и милосPињама својих Lлижњих не Lу:еискуAљена“ (Ћелијски, 2012).Сро:но овој меPафизичкој комуникацији у ха;ио;рафијамаAрве Aоловине XIV века, молиPва Свевишњем Pоком Pешко; сPра-:ања, Aо:разумева и свеPе Aосре:нике. Као шPо у ЖиPију СвеPо;Василија Ново; СвеPа Тео:ора ;овори о снази молиPве њено; :у-ховно; учиPеља Василија, као Aо:је:нако важном се;менPу ње-но; усAешно; Aроласка кроз миPарсPва, срAски вла:ари и раPни-ци, оLузеPи сPрахом о: оAасносPи у којој су се нашли, оLраћају сеи свеPим Aрецима за Aомоћ.У жиPију Aосвећеном краљу МилуPину, оAис раPова са Визан-Pијом са:ржи и молиPву заLринуPо; вла:ара, коме Данило Пећ-ки AриAисује и сле:еће речи: Гос(о�ине мој све�и (ре(о�о%ни очеСимеоне, (ожури �а ми (омо$неш, јер ако хоћеш мо$уће �и је (Данило36 „Знај још и ово: овим AуPем улазе, и исPјазавају се, само они који су вером исвеPим кршPењем Aросвећени; а неверници незнаLожни и:олоAоклоници,и Сарацени, и сви Pуђи Бо;у, овамо не :олазе. Јер још за живоPа у Pелу они су:ушама својим Aо;реLени у а:у, и ка:а умиру, ђаволи им о:мах Lез икакво;исAиPивања узимају :уше, као свој власPиPи у:ео, и низво:е их у Aонор Aа-кла“ (Ћелијски, 2012).37 „А они који исPински исAове:е сва своја зла :ела, и жале и кају се зLо; учи-њених зала, њима се ;реси милосрђем Божјим на неви:љив начин Lришу. Ика: Pаква :уша :олази овамо, ваз:ушни исле:ници оPварају своје књи;е,али нишPа не налазе заAисано AроPив ње, и не мо;у :а јој учине никакву Aа-косP, ниPи :а је уAлаше, и :уша ра:ујући се улази к AресPолу Lла;о:аPи. И :аси Pи AоPAуно и исPински исAове:ила све своје ;рехе, и :оLила разрешење,не Lи Lила овако сPрашно исPјазавана на миPарсPвима“ (Ћелијски, 2012).



ФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ КОД ДАНИЛА ДРУГОГ И ДАНИЛОВОГ УЧЕНИКАСНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ 273II, 1988, сPр. 115). У се;менPу везаном за оAис раPовања са PаPар-ским каном Но;ајем Pоком сузне молиPве из;овара: А и вас молимГос(о�о моја, (ре(о�о%ни оче Симеоне и кир Саво, имајући смелос� каВла�ици, не (резри�е мољења мо$а (Данило II, 1988, сPр. 122).MолиPвa раPовима ослаLљено; вла:ара СPефана Дечанско;,усмерена је ка Aонављању већ учињено; чу:а – он моли Бо;а :аму Aошаље анђела који ће казниPи зло; цара Михаила, као у слу-чају кажњавања смрPи Lу;арско; великаша СPреза. СвојеврснаврсPа сећања, заснована је на аAоло;ији речи38 као носиоца ИсPи-не, на PексPуализованом искусPву и наво:има из жиPија које сувећ наAисали Lо;она:ахнуPи ха;ио;рафи39. УниверзалисPичкимкаPе;оријама речено – Данило Пећки нас Aо:сећа :а је Бо; увекисPи и :а је Lо;оу;о:нику мо;уће све шPо и ње;овом Ло;осу: „Коверује у мене, :ела која ја Pворим и он ће PвориPи, и већа о: овихће PвориPи“ (Јн 14, 12).У насPавку жиPија изосPаје оAис сPра:ања неAријаPељске вој-ске (сем лаAи:арно; Aо:аPка :а је мно;о Lу;арске војске сPра:а-ло, Aа и сам цар Михаило), шPо је Pек уво: за исказивање захвал-носPи Aомоћницима који :олазе из меPафизичких AросPора:Нека вам је знано �а (омоћу Божијом и зас�у(ниш�вом све�о$а $ос(о-�ина наше$а (ре(о�о%но$а оца Симеона и Саве (Ученик, 1989, сPр. 47)усAели су :а савла:ају велику силу зла која се на:нела на: њихо-вом :ржавом. Сличан наво: Aроналазимо и у оквиру оAиса усAе-шно; савла:авања ВизанPинаца – раPни усAех осPварен је (омоћуХрис�овом и моли�вама $ос(о�е своје: све�о$а Симеона и све�о�а Са-ве, на велику славу и хвалу Бо$у […] Јер Бо$ се у�вр�и (осре� њих и не (о-коле%аше се ника�а (Ученик, 1989, сPр. 53). Преузимање Aосре:ничке функције анђела о: сPране ро:она-челника срAске :ржаве и уPемељивач Aраве вере свеPих Нема-њића, у жиPијима архиеAискоAа Данила и ње;ово; ученика Aо-сPаје PоAос чији замеPак можемо Aронаћи још у Тео:осијевомоAису живоPа СвеPо;а Саве. Нео:лучном цару Асену, који се не-вољко о:риче мошPију СвеPо;а Саве Aохрањених у Трнову, у сан:олази Божији ;ласник оPеловљен у оLлик Aреминуло; свеца.4038 „За визанPијске Lо;ослове :ар речи је у исPом ран;у с :аром му:росPи, јерсу они факPички нео:војиви и, како је уLеђен Гри;орије Бо;ослов, Aросве-Pљују ум и освеPљавају нам AуP :о Бо;а […] И заPо црквени Оци не AосмаPра-ју реч само као :ар Божји већ исPовремено и као :ар Бо;у и Pо :ар који Он це-ни и AошPује“ (Бичков, 1991, сPр. 199).39 Случај са инPервенцијом анђела у кажњавању лоше; (сина ђавоље;) СPрезаоAисан је ко: ДоменPијана и Тео:осија.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017274 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋПоре: неосAорне сличносPи PреLа исPаћи :а су Тео:осијеви на-во:и усклађени са кулPом СвеPо; Саве и намером ха;ио;рафа :ау свом нараPиву изложи елеменPе живоPа жиPијно; јунака којиAоPврђују ње;ову свеPосP.У PексPовима Данилово$ з%орника и ра:овима ње;ово; ученика,осим AоменуPе функције, уочавамо инсисPирање на елеменPуу�ројавања, меPафизичко; са;ласја Бо;а и човека са сна;ом :у-ховне Aо:ршке свеPих Aре:ака. О:сусPво овоземаљских хроно-лошких оквира, Pакође ;овори о инPенцији ауPора :а свеPе Нема-њиће изје:начи са о:уховљеним Lићима које је Бо; сPворио Aрене;о је сPворио време. ПосеLно; исPицања инPервенције анђела,као шPо је Pо Lио случај у AреPхо:ној фази развоја сPаре срAскекњижевносPи, изосPављен је.Овакав о:нос :уховних сна;а у AоLе:и :оLра на: злом Алек-сан:ар Наумов наво:и као Pрећи сPеAен PоAоса Aомоћника у сPа-рој срAској књижевносPи – Aрви сPеAен је о: Бо;а измољена Aо-моћ земаљских савезника; :ру;и сPеAен је исказан кроз меPафи-зичко AрисусPво анђела или свеца зашPиPника41 ха;ио;рафско;јунака у невољи и Pрећи сPеAен јесPе у AреPхо:ном :елу ра:а на-ве:ена Aомоћ о: свеPих Aре:ака Lла;оро:не лозе Немањића:„ГоPово ника: Lу:ући свеPац не уLија сам, смрP :олази уз Aомоћ:ру;их – или неви:љиво, или Aреко анђела и већ канонизованих„сPарих” свеPаца или рукама :ру;их љу:и. Сви су уLеђени :а исAу-њавају Божију вољу и :а је смрP ;решника Lо;оу;о:на :а се не Lиизро:ило веће зло“ (Наумов, 2016).ТиAски оAис смрPи, сро:ан нараPиву које Aроналазимо у ха-;ио;рафијама XII и XIII века, :аP је у жиPију Aосвећеном краљициЈелени: њена смрP је најављена, своје Aосле:ње речи уAућује Бо-;у, а њена молиPва се са Aоје:иначно; – молиPве ра:и сAасења:уше – Aреноси на шири Aлан – молиPву ра:и сAасења чиPаво;наро:а. Њена свеPосP је верификована чу:има и неAроAа:љиво-40 Више о Pоме – Милојевић, 2017.41 У вези са Pим Алексан:ар Наумов наво:и: „Појава св. Ђорђа је узрокована ве-ликим AошPовањем које Aоказује Aрема њему Немања, оLећавајући :а муAослужи у све �ане мо$а живо�а. ИзLор свеца је везан за ње;ову AоPврђенумоћ :еловања у име Исуса ХрисPа; у молиPви СPефан Немања Aонавља речиЂорђа изречене у време мучења, :а ГосAо: Lу:е милосPив свим оним који%у�у у %е�и и у невољи или у �амници или на мору (а (ризову именом мојим Твојечовекољу%ље. У о:;овору, свеPи Ђорђе уочи LиPке јавља се „у војничком ликусвешPенику који је служио у Цркви св. Ђорђа у Звечану и оLећава Aомоћ“(Наумов, 2016). 



ФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ КОД ДАНИЛА ДРУГОГ И ДАНИЛОВОГ УЧЕНИКАСНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ 275шћу Pела. У осPалим жиPијима Данилово; зLорника ово знањесвезнајуће;, Lо;она:ахнуPо; AриAове:ача се Pек на;овешPава. ОAис смрPи, осим у случају краља МилуPина, не са:ржи :еPа-љан оAис свих фаза расPављања ха;ио;рафско; јунака са овозе-маљским живоPом, већ се свеPосP, Lо;оу;о:носP и Lоравак на ме-сPу Lлиском Бо;у Aо:разумева42. Као шPо се Aо:разумева и њихо-ва :уховна LлискосP с Божијим LесPелесним Lићима. ЖиPијеAосвећено краљу Дра;уPину, ТеокPисPу у монашPву, са:ржи иAо:аPак :а је LраPу јавио све о својој смр�и (Данило II, 1988, сPр. 76),а ње;ова свеPосP није исAричана кроз о:ељак о чу:има, већ Aо-сре:но, кроз оPкриће ње;ово; земаљско; Aо:ви;а: целиLаP и неу-:оLни Aојас којим је ни(о�аш�авао своју PелесносP.АрхиеAискоA Арсеније умире уLрзо Aосле :оласка Pројице му-шкараца за које је он Aрозрео :а су сами Божији анђели, а рајсканасеља AреPAосPавља чињеница :а је смрP Aо ње;а :ошла о:махAо свеPом Aричешћу. Осим Pо;а, расAукли ;роL СвеPо;а изливаоје свеPо миро. У вези са смрћу архиеAискоAа Јоаникија у везис којим је исPакнуPа ње;ова лојалносP вла:ару, ха;ио;раф је Aро-сPо наво:и Lез :еPаљнијих оLјашњења. Ње;ова свеPосP и вечниживоP маPеријализован је кроз исцелиPељске мошPи, шPо се Aохришћанском учењу смаPра очекиваном Божијом милошћу, акаузалносP Aроизлази из ње;ових :оLрих :ела Pоком живоPа, јер они који су му �о%ро (ослужили у овом живо�у, �аквих �ела $ро% не рас-�вори ни�и земља узможе �ржа�и, као и у овом веку (�ело) оно$а (рео-свећено$а. Јер живећи не(орочним живо�ом и (осле смр�и сачува не(о-вређено �ело, и на висинама ликујући са анђелима не(рес�ано слависве�у Тројицу (Данило II, 1988, сPр. 192).ЖивоP архиеAискоAа Данила II у жиPију ње;ово; ученика завр-шава се очекиваним Aо:аPком везаним за Aоје:инца Aосвећено;AриLлижавању Бо;у: Усну с миром и о�и�е Гос(о�у (Ученик, 1989,сPр. 117). У оAису смрPи ЈевсPаPија ШесPо; сусрећемо се са оAи-сом оно;а шPо се у осPалим жиPијним PексPовима Pек Aо:разу-мева, наво:и речи Свевишње; уAућене ЈевсPаPију који је са ра�о-шћу (ревођен з�оровима анђела и арханђела (римајући неисказанусве�лос� вишње$а Све�е Тројице . На овај начин исPиче се месPокоје Aреминули Lо;оу;о:ници имају у хијерархији оних који сусе, :осPи;авши вечни живоP, AриLлижили ИсPини:42 ИзузеPак о: Pо;а јесPе оAис смрPи краља МилуPина чије се лице AросвеPли-ло: Сма�рам %лаженим мно$о (ресве�ло лице �воје, које се озарило о� (ресве�о$аДуха (Данило II, 1988, сPр. 146). 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017276 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋДо%ри мој слу$о и верни, уђи са смелошћу у ра�ос� Гос(о�а своје$а, �анас�е �ос�ављам у ре� ликова анђела мојих, и у$о�ових �и с�анове не%е-сно$а живо�а, и за(ове�ам �а %у�еш учасник %есмр�не моје �р(езе (Да-нило II, 1988, сPр. 202).На основу све;а наве:ено;, у оквиру ха;ио;рафске :елаPносPиДанила Пећко; и ње;ово; ученика, можемо ;овориPи о PрећемсPеAену оAиса Aројављивања ;ласника Божијих, јер се у PексPо-вима ових ауPора сусрећемо са вишим сPеAеном инсисPирања намалој моћи човековој и ње;овој несAремносPи :а се лично суоча-ва са езоPеричном сфером живоPа у ХрисPу. ЗаPо Данило II Aро-налази :ру;ачије нараPивне сPраPе;ије AуPем којих се AрисусPвоанђела у о:ређеном конPексPу смаPра Aо:разумевајућим, LезуAлива визуелних или звучних ефекаPа који Lи Lили маPеријал-на AоPвр:а аAриори AреPAосPављено;, чак и ка:а у PексP у;рађујеAараLолу скоро и:енPичну оној LиLлијској. ЗАКЉУЧАК Као осоLеносP жиPијно; нараPива Данила Пећко; исPакли смоње;ово исPицање сPраха Божије; као Lазично; :уховно; сPањаAроизашло; из човекове Pежње ка Lо;осAознању. У оквиру овеосоLеносPи, ;лавни исPраживачки за:аPак Lио је AреисAиPивањефункције анђела у Lо;ослужLеном PексPу Данила Пећко; и ње;о-во; ученика. Као заје:нички именилац свих елеменаPа исPражи-вања на ову Pему исPакли смо Pакозвано уPројавање, у Lо;ослу-жLеном PексPу осмишљено кроз формалну PрисPеAеносPAроизашлу из је:но; (је:инсPвено;) AолазишPа анђеоске онPоло-;ије43.Узевши за AолазишPе СвеPо Aисмо, Aреко ауPора XII и XIII века,Aа :о Данила II и ње;ово; ученика, уочили смо PросPеAеносP којаје AрисуPна и ка:а је реч о начину Aриказивања ових о:уховље-них неLеских Lића. У СвеPом Aисму срећемо се визуелним Aри-казом ;ласника Божијих, ко: ауPора Aрве фазе сPаре срAске књи-жевносPи можемо ;овориPи Pек о алузивном Aриказивању Aри-сусPва анђеоско; – исAричаном кроз звучне и визуелнеелеменPе, или на;лу Aромену расAоложења која се шири на онекоји AрисусPвују PренуPку расPављања свеPо;. Трећи сPеAен,више не Aриказивања не;о Pек указивања, Aо:разумевајућој уло-43 Овакав начин AрисPуAа Pеми на Pра;у је СвеPо; ТројсPва – PриAосPаPносPиБожије оваAлоћене у Оцу, Сину и СвеPоме Духу. Дионисије АреоAа;иP ;ово-ри о Pри ре:а анђела, а у СвеPом Aисму Aроналазимо Pри основне функцијеAројављивања ;ласника Божијих.



ФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ КОД ДАНИЛА ДРУГОГ И ДАНИЛОВОГ УЧЕНИКАСНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ 277зи и AрисусPву анђела из Aозиције не:осPојносPи љу:ске, Aрона-лазимо ко: Данила II и ње;ово; сле:Lеника. Раскошна сликаумирања AрисуPна у жиPијима XII и XIII века замењена је скром-ном консPаPацијом :а Aраве:ник, нAр, усну с миром и о�и�е Гос(о-�у (Ученик, 1989, сPр. 117).Уочили смо и разлику у именовању анђелом оних који су се уоквиру монашке заје:нице или у монашким исAосницама Aосве-Pили аскеPском живоPу. Док се ко: ауPора AреPхо:не фазе самчин монашења о:ређује као узимање анђеоско; оLраза, ко: ауPо-ра који су Pема ово; ра:а Pо је Pек узимање монашко; оLраза.О свеPим црквеним Aо;лаварима, а у оквиру њихово; монашко;Aо:ви;а, ;овори се као о земаљским анђелима Pек у зрелој фазиаскеPизма, ка:а Божија ИсPина њему AосPаје јасна и ви:љива. Ја-сно :ефинишући анђеоски оLраз кроз чисPоPу :уше, ови ха;ио-;рафи наво:е :а јој се осPали јунаци њихових жиPија AриLлижа-вају Pек у PренуPку најављене ра�осне смрPи која је јасан конPину-иPеP Lо;оу;о:ном живоPу.Као различиPосP ха;ио;рафских сPраPе;ија Данила II и ње;о-во; ученика, исPакли смо и AриAисивање уло;е Aомоћника све-Pим Aрецима, коју у Aрвој фази има Aоро:ични свеPац, а заPиманђели Божији. Ха;ио;рафским јунацима ово; Aерио:а AриAиса-но је знање о снази молиPве СвеPих који AосPају Aосре:ници из-међу човека који кроз молиPву комуницира са Свевишњим иБо;а који је Pу молLу услишио. ЗаPо се Aосле Aомоћи с неLа вла-:ари захваљују СвеPом Симеону и СвеPом Сави и акценPује њихо-во засPуAнишPво ко: Бо;а. Ко: Данила II и ње;ово; ученика уло;у Aосре:ника у Lо;очове-чанској комуникацији, коју су у ранијим PексPовима сPаре срA-ске књижевносPи имали анђели, Aреузимају свеPи Немањићи,ро:оначелници срAске :ржаве, чији су конPинуиPеP ха;ио;раф-ски јунаци архиеAискоAа Данила и ње;ово; ученика. У ха;ио;ра-фијама ово; Aерио:а Aроналазимо PексPуално искусPво на:ах-нуPих ха;ио;рафа који, схо:но свом Aозвању, назначавају Aози-цију свеPих вла:ара и црквених Aо;лавара у хијерархији којаAовезује неLо и земљу – њих Бо; AосPавља у ре� ликова анђела сво-јих и Aозива :а Lу:у учесници ње;ове %есмр�не �р(езе. ИЗВОРИ Данило Дру;и (1988). Живо�и краљева и архие(иско(а ср(ских. Служ%е.Бео;ра:: ПросвеPа, СрAска књижевна за:ру;а. 
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ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017280 СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋСнежана Й. Милоевич Университет в НишеФилософский факультет Резюме РОЛЬ АНГЕЛА В ОПИСАНИИ СТРАДАНИЯ И СМЕРТИ У ДАНИИЛА ВТОРОГО И ЕГО УЧЕНИКАХотя цель исследований в этой работе обдумана нарративомписателя агиографий первой половины XIV века, АрхиепископаДаниила и его ученика, мы воссоздали непрерывную связь соСвященным писанием и авторами XII и XIII веков. Увидев и осоз-нав схему тройства – термин богословской терминологии, кото-рый мы включили в литературоведческое исследование – мыставили ударение на три базовые функции проявления ангелов:трёхступенчатость монашеско-ангельской жизни; три вида по-средничества между Богом и человеком, каждый из которыхследует ангельской онтологии исполнителя воли Божьей. Преи-мущественным фокусом нарративной стратегии АрхиепископаДаниила и его ученика является подразумевающаяся роль анге-лов в типических ситуациях, в которых в предыдущем периодеподробно говорилось о проявлении ангелов и это картина тре-тьей степени (третьего вида) подчёркивания функции бестеле-сных небесных существ в житийных делах старой сербской лите-ратуры. Такая позиция Даниила II и его ученика имеет своё про-исхождение в подчёркивании человеческой незначительности ив том, что он недостойный коммуникации с метафизическимипросторами Истины Божьей, которая одновременно является иисточником страха Божьего, но и стремлением к соединению сБогом.Ключевыеслова: житие, ангелы, Даниил Второй, Ученик Даниила Второго, схематройства, страх Божий.Овај чланак је оLјављен и :исPриLуира се Aо: лиценцом Creative CommonsАуPорсPво-Некомерцијално Међунаро:на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).This paper is published and distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


