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Abstract: У овом рау аутор престава Сиријско житије Светог Максима Испо
ведника. На самом почетку третира се проем ауторства. С озиром на то а се 
у самом Житију наази име писца — Григорије ии Георгије, аутор покушава а 
иже ореи која и то историјска ичност мога ити у питању. Сеи прево са-
мог Житија са сиријског језика, а затим и поређења са извештајима из траиције 
Правосавне Цркве. Унутар овог погава може се јасно уочити разика између 
ве траиције, грчко-правосавне и сиријско-монотеитске, у виђењу Светог Мак-
сима Исповеника. Након тога, аутор нам престава некоико најчешћих замер-
ки на аутентичност поатака које пронаазимо у Сиријском житију, као што су 
питања порека, маости и шкоовања Светог Максима Исповеника.
Key words: Сиријско житије, Св. Максим Исповеник, С. Брок, правосавна 
траиција, сиријско-монотеитска траиција.

1. Уво

Житије Светог Максима Исповедника писано на сиријском језику, 
ии познатије као Сиријско житије Светог Максима Исповедника, 

постоји само у јеној верзији, и то као ео јеног већег коекса (BM Add. 
7192). Међутим, није цео сачувано. Критички текст, прево на енгески, 
коментаре и јену опширнију анаизу овог житија, ојавио је професор 
Сеастијан Брок (Sebastian Brock) у Analecta Bollandiana1. Ци овог раа 
је преставање поменутог житија, тј. пружање кратког увоа, његовог 
превоа са сиријског на српски, као и то а се покаже ге су разике 
између Житија писаног на сиријском и правосавне траиције.

Према самом тексту Житија, писац је ио извесни Григорије из Реша-
ина (оеак 5) ии Георгије (о. 11) који је ио и очевиац неких огађаја 

* bosko_eric@yahoo.com
1 Реч је о чанку по називом „An early syriac life of Maximus the Confessor“ (Brock, 1973, 

стр. 299–346).
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из живота Светог Максима, што га смешта у семи век. Сее назива уче
ником патријарха јерусаимског Софронија (о. 5). Међутим, његов став 
према патријарху у остатку текста нам говори а постоји вероватноћа а 
ово ученик не значи а је ио сееник истог учења јер отворено напаа 
иотеите2, а користи и погрне речи каа говори о Светом Максиму3, 
него а је највероватније ио кирик јерусаимског патријархата, а ос-
нова за ту тврњу јесте чињеница а је он ио јеан о преставника тог 
патријархата на саору на Кипру (о. 11–12). За оне огађаје којима није 
присуствовао, оавезно навои приповеача.

Према С. Броку, постоје ве могућности ко је тај Григорије/Георгије (уп. 
Brock, 1973, стр. 332–336). Прва соуција јесте а је он управо извесни мо-
нах Георгије, јеан о присутних у Цариграу током Шестог васеенског 
саора, који је ио оптужен а је копирао проематична окумента која 
су приписивана актима Петог васеенског саора. Друга вероватноћа 
јесте а је реч о Георгију који је заступао монотеитство и који је саста-
вио еа: Против Севира и Јулијана, Књига Аврааму, епископу Ресафа 
и У вези са енергијама. Прву претпоставку Брок оија јер је мао веро-
ватно а је иста осоа она која је иа присутна на саору на Кипру 634. 
(ии 638. гоине) и у Цариграу 681. гоине. Овоме и се мога оати и 
чињеница а се овај Георгије из 681. назива монахом, ок постоји веи-
ка вероватноћа а је овај Георгије из Житија ио кирик, а вероватно и 
епископ. За ругу претпоставку Брок навои а је вероватнија, јер се овај 
руги Георгије осовава са епископском титуом4, што је много иже 
Георгију из Житија.

Веика је вероватноћа а је Житије првоитно написано на сиријском 
језику, аи а је сам аутор познавао и сиријски и грчки (уп. Brock, 1973, 
стр. 336).

2. Прево

Прево и нумерација оеака рађени су на основу штампаног сиријског 
текста (Brock, 1973, стр. 302–313).

Прево5:
2 Постоји и могућност а је он заиста ио ученик патријарха Софронија, аи а је у току 

огосовских расправа, према тексту овог житија, тј. према мишењу писца овог житија, 
патријарх ио тај који је променио свој став. Уп. Brock, 1973, стр. 321.

3 Професор Брок навои а су погрне речи које стоје поре имена овог светитеа изгре-
ане, што је неке навео а посумњају а је реч о аутору марониту. Маронити су у јеном 
историјском тренутку ии монотеити, а касније су покушаваи а сакрију тај поатак. 
Уп. Brock, 1973, стр. 301. О могућности а је аутор ио маронит погеати и стр. 337.

4 У питању је реч ܚܣܝܐ – ḤSYʼ. Ова реч се у сиријском тексту користи и за Кира Ае-
ксанријског. У овом превоу Житија превођена је речју „свети“.

5 Прево је раио аутор овог чанка, а проверу извршио MSc Срећко Кораија. Речи у за-
граама, „(…)“, оао је превоиац раи акшег читања текста, ок су речи у заграама 
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Приповеање о рђавом Максиму из Паестине који је 
богохуио о свом Творцу и коме је осечен језик

1. Овај Максим је ио из сеа Хесфина (ܚܨܦܝܢ – ḤṢPYN). Тамо се ејаше ро-
ио овај рђави коров6 (ܙܝܙܢܐ – ZYZNʼ, ζιζάνιον). Његов отац Самарјанин ио 
је о Сихара, а његова мајка Персијанка иа је сушкиња (= роиња7) не-
ког човека Јуејина чије је име ио Заок (и који је ио) из граа Тиерије. 
Отац овог Максима еше ишао у Тиерију а проаје своје раове, а пра-
вио је анено патно и проавао уксузна8 оеа. Каа је ио у Тиерији, 
поре куће Заока, учинио је преуу са овом сушкињом Персијанком 
јер она епо изгеаше. Пошто је затрунеа, каа је руги пут ошао а 
проаје свој ра, река му је: „Ии ме спаси о мога госпоара пре него 
што примети моје стање9 и изоичи ме, ии ћу ја омах указати на тее 
и ухватиће те. Ти ћеш ити исмејаван и презиран зато што је истина а 
сам затрунеа.“ Он, уући у невои, узео је 200 арика10 и осооио ју 
је о Заока, њеног госпоара.
2. Каа су виеи његова роина и Самарјани који су ии са њим шта се 
огоио, ии су у веикој жаости. Сви су се сараи и рекоше му: „Ии 
нам опусти а спаимо ту труну жену а и оации срамоту о нас 
и о нашег нароа, ии ћемо те отерати о нас.“11 Он пак није жеео а се 
сагаси са њима у овоме, говорећи: „Иако ја прихватам а учиним оно што 
ви жеите, посе овога ана ја то нећу извршити.“ Они ејаху панираи а 
и њега уију са њом у тајности. Каа је сазнао за њихову превару,12 током 
ноћи је устао, узео ју је, поегао, ошао и ушао у горепоменуто сео Хес-
фин ко неког свештеника13 чије је име ио Мартир. У његовој кући је ио 
ве гоине и тајно је о њега ио погружен (= крштен), и он, и његова жена. 
Његовом (Максимовом) оцу ао је име, уместо Ана, Теон, а његовој мајци 

испре којих се наази и знак јенакости, „(=…)“, уачене раи акшег схватања смиса 
и оносе се на реч посе које се наазе. Током превођења покушано је а се остане што 
иже сиријском тексту, тако а је могуће пронаћи неке реченичне конструкције које 
нису аш својствене српском језику.

6 Примеа С. Кораије: Ова реч у пренесеном значењу може а значи и „вараица“.
7 Према С. Броку, чињеница а се говори о роињи Јеврејина, може а уе веома важна, 

ако се зна а је о времена цара Јустинијана ио зарањено Јеврејима а имају роове 
хришћане (уп. Brock, 1973, стр. 320).

 .“има значење „пожеан“. Професор С. Брок је превео на енгески као „luxurious ܪܓܝܓܐ 8
Стр. 314.

9 Досовно: „пре него примети ’у мени’“. У енгеском превоу стоји: „пре него примети ’my 
state’“ (Brock, 1973, стр. 314).

10 Према Пејн Смиту (Payne Smith), дарик је персијски затни новчић који је оио име по 
цару Дарију Веиком (уп. Smith, 1903, стр. 97).

11 Досовно: „учинити а постанеш странац наше зајенице“.
12 Досовно: „каа је он сазнао за њихову превару у вези са њим“.
13 По узору на прево професора Брока, који превои ܩܫܝܫܐ – QŠYŠʼ као „priest“, ове је 

заржано то значење, маа ова реч значи и „старац“ и користи се за прево грчке речи 
презвитер. У аем тексту превоићемо са „старац“.
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Марија, уместо ŠNDH (ܫܢܕܗ)14, како су је зваи на персијском језику. Овај 
Мартир, који их је крстио, ио је син Генаијевог ујака, (а Генаије је ио) 
гувернер који је у то време управао Тиеријом и свом њеном окоином. 
Захваујући тој моћи он је успео а се сачува о казне самарјанског нароа.
3. Тај старац Мартир, каа се ио роио тај по езакони, на крштењу 
му је ао име Моски (ܡܘܣܟܝ – MWSKY; енг. – Moschion). Старац Мартир 
је ао његовим роитеима место ге ће осести у Хесфину, неаеко о 
њега, на Црквеном посеу. Посе пак евет гоина његов отац их је напу-
стио (= умро је) усе воене оести, а ецу је оставио старцу Мартиру 
а им уе куратор (=старешина). Такође је и његова мајка умра, гоину 
ана посе њеног мужа, о паа са нара. Оставиа је троје еце: воје муш-
ке и јено женско. Његова сестра еше паа кроз решетке о огњишта и 
испржиа се; о тих опекотина је умра.
4. Старац Мартир узео је Москија у манастир Стара (ܦܐܠ – PLʼ; енг. – 
Palaia) Лавра ге га је примио игуман Пантееон (ܦܢܛܠܝܘܢ – PNṬLYWN). 
Његов мађи рат посе три гоине Москијевог искушеништва умро је у 
том манастиру о угриза есне камие, коју су (неки) уи са истока тамо 
овезаи у ану просавања Светог Крста. Москију пак онај Пантееон, 
његов учите, ае име Максим, по имену сина своје сестре, Пантееоно-
ве, кога он воеше много и кога се сећаше, а који је умро ок еше ечак. У 
сећању (му) је ио име његово и ао га је (зато) овом рђавцу.
5. Овај старац Мартир о Хесфина записао је сећање о овом Максиму 
и његовом оцу. О свему овоме приповеао ми је старац Евогије, који је 
прецизно знао о овима о којима је говорено и који је окренуо своје ице 
о њих и о њиховог рђавог учења. Све о овоме сам ревносно заеежио 
ја, Григорије из Решаина (ܪܝܫ ܥܝܢܐ – RYŠ ʽYNʼ; енг. – Reshʽaina), ученик 
Софронија, епископа Јерусаима. Заеежио сам ова сећања (= успомене) 
за верне, као оно што сам виео, што сам чуо и сачувао о оних којима се 
верује.
6. Овај Пантееон је ио напојио и испунио свом горчином његовог рђавог 
учења овог Максима, свог ученика, кога је нашао као неки су који је могао 
а прими сав нечисти му његове хуе. Често сам га сретао испуњеног 
мржњом и у искусијама и у софистичиким говорима. Био је испуњен по-
носом уице и његов језик еше рз у оманивим говорима. Софроније 
је њега, Максима, веичао као онога коме је тооже узвишено знање 
аровано.
7. Посе смрти свог рђавог учитеа и оригенисте Пантееона он је ојавио 
своју оману. О таа се тај еник осањаше на оне гавешине и вође 
који су примии нечисто учење његовог учитеа. Потом, иа је при-
ика а отворено открије своје езоштво Софронију, који је већ ио 
зароен његовом оманом: Максим је ио посетио Софронија, који је 

14 Нисам успео а нађем како се ово персијско име изговарао, а нема га ни у енгеском 
превоу. С. Кораија миси а је можа у питању женско име Шаи, као и а то име има 
исту основу као мушко коптско име Шенуа, што значи „син, суга Божји“.
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ио у његовој омани, на писмо у коме: „Аркаије, архиепископ Кипра, 
показује презир према теи.“
8. Софроније, ржавши непријатество против Аркаија, спрем-
но је прихватио све што му је говрио овај рђави. Максим је рекао 
Софронију15: „Пошаи и сакупи ми оне који су о овоме сумњичави и ја 
ћу се с њима ујеинити у орани.“ Он, овај Софроније, ојеном је по-
сао јено писмо Аркаију којим га наговара а треа посати (писмо) 
светом Киру Аексанријском, и Хонорију, патријарху Рима, и Сергију, 
константинопоском патријарху, а ге го они жее нека уе сино и 
окупање епископа и а учине истраживање у вези са овим (стварима), 
говорећи: „Није угоно Госпоу а ми употреавамо прихое о оваца16 
и зајенице, (ок је) сејач немира у (нашој) среини. Зашто а ођемо о 
гуитка који ће променити стао које је Веики Пастир поверио нама?“
9. Спории су се и препираи патријарси17 зог те загађене науке. Максим 
је ез престанка узнемиравао и потресао место у ком еше и његову око-
ину, ок га није потпуно уништио својим загађеним учењем, говорећи: 

„Заиста не треа а се каже ’распети за нас’ у Трисветом.“ Начинио је чети-
ри књиге, исповеајући у њима ве вое, ве енергије и ва ума18 и о свему 
војно исповеа у Христу, који је сачињен о ипостаси19 у сеи20.
10. Свети Аркаије пак каа је примио писмо о Софронијевог нотара 
и о ђакона Јована, који оиажаше цркве21 на гори Синају, и каа (га) је 
прочитао, није оагао а то учини. Написао је и сао је овим, горепоме-
нутим патријарсима: светом Киру Аексанријском, који није ово запо-
ставио зог напорног пута, већ је омах, ез оагања, ошао ко Аркаија 
на Кипар са пет епископа из своје јурисикције. Хонорије пак шае свог 
ђакона Гаја, веиког човека и мурог у знању и просветеног у Божанским 
Књигама. Сергије, скромни константинопоски патријарх, посао је ко 
њих свог архиђакона Петра. Каа су они оши на Кипар, Аркаије је по-
сао (писмо) Софронију, говорећи му: „Дођи саа ко нас а учинимо ис-
трагу о оним стварима које потресају Цркву.“
11. Каа је Максим научио који су епископи тамо на Кипру, упашио се 
а ие. Рекао је: „Ја то не могу анас испунити, аи нека ие са тоом 

15 Досовно: „Рекао му је, Макисм Софронију…“
16 Реч ܥܡܐ – ʽMʼ значи овца ии стао. У оригинау је у јенини. Међутим, у овом превоу 

је у множини како се не и помешаа са речју ܡܪܥܝܬܐ – MRʽYTʼ која се превои са стао, 
кро, група, а која се наази у сеећој реченици.

17 Досовно: „Спорења и препирки ио је између патријараха…“
18 Реч ܗܘܢܐ – HWNʼ користи се а се превее грчка реч νοῦς.
19 Реч ܩܢܘܡܐ – QNWMʼ може а има значење ичности, ипостаси, супстанце, конкретног 

постојања… а највише зависи о контекста и времена. У енгеском превоу стоји „person“, 
ок је ове превеено превеено са „ипостас“, јер сиријски језик познаје и реч која своје 
пореко има у грчкој речи просопон: ܦܪܨܘܦܐ – PRṢWPʼ и која се аш оноси на ичност.

20 Ове се миси на оптужу монотеита а Максим исповеа ве ипостаси у Христу.
21 У сиријском тексту (уп. Brock, 1973, стр. 307), као и у енгеском превоу (Brock, 1973, стр. 

316) реч црква је у множини, аи стоји и напомена на оа места а је у рукопису у јенини.
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Анастасије, мој ученик, и њему ћу ати књигу о овоме.“ Ми крећемо и о-
азимо на острво Кипар, ја — Григорије, и ва моја ученика са осам ругих 
епископа из јурисикције Софронијеве.
12. Каа смо оши, они су нас очекаи у веикој раости и исказујући 
поштовање22. Ујутру смо сееи и учинии истрагу о овоме. Пошто је ио 
много речено, неки о епископа говораше: „Треа а прихватимо Мак-
симово учење“, а неки о њих говораше: „Не! Зато што је рђаво!“ Њихова 
иеја је иа а у књигу (= спис, окумент) ставе то учење и а пошау по-
еоносном цару Иракију. Пошто су то ураии, посаи су преко руку 
архиђакона светог Аркаија Кипарског Георгија, и Леона, ђакона светог 
Кира Аексанријског, и Иије, Софронијевог нотара. Упашен је такође 
ио Софроније Јерусаимски зог немира који је он тамо неавно изазвао.23

13. Ови су се пак ии сараи; четресет и шест уи. Свети Аркаије, 
каа је написао писмо у ком је ио изожено Максимово учење, сетио 
се шта се огоио са Софронијевим писмом — а је оно претхоно ио 
посато њему, рекао је: „Свако ко ово прихвати и срцем у њега поверује, 
нека уе анатемисан.“24

14. Рече им Софроније: „Даке, шта жееите ви? Да ово ко цара ие?“ Рече 
му пак Аркаије: „Зог твоје невере25 и зог твог неистинитог учења и твојих 
пријатеа којим истрајавате против истине.“ Свети Кир Аексанријски 
заповеио је и утишао реч препирке преко заране26, говорећи: „Нисмо се 
сакупии а учинимо раско, већ зог испитивања и откривања истине, 
огоавања и оацивања грешке.“ Тако је свако отишао ка свом грау и 
својој земи, очекујући исхо оног што су посаи.
15. Каа су стиги у царев гра, ови горепоменути уши су пре поео-
носног цара. Писмо, у ком је ио саржано учење Софронија и рђавог 
Максима, прочитано је пре њима. Показано је а је у њему ио (учење) 
страно цеокупној хришћанској октрини. Цар је ојеном начинио књигу 
(= спис) којa је названa Еикт (ܐܝܕܝܩܛܘܢ – ʼYDYQṬWN) и посао jу је ка 
четири трона (= четворици патријараха). У њој је оацио презрено учење 
и нареио је а уе поништено као рђаво и ставио у орос27, који је начи-
нио а се аци и оори са свог степена сваки који га исповеа и верује по 
њему (= учењу).

22 Досовно: „у веикој раости и приканој части“.
23 Досовно: „зог немира који је неавно ио тамо зог њега.“
24 Досовно: „Свако ко ово учење прима о срца у октрину вере а уе анатемисан.“
25 Професор Брок превои као „lack of belief“ — „неостатак веровања“ (Brock, 1973, стр. 

317).
26 У енгеском превоу стоји а је реч о „вету“. Стр. 317. Сиријска реч ܟܠܝܢܐ – KLYNʼ оз-

начава: „зарану, прохиицију, суспензију“ (уп. Smith, 1903, стр. 216). Поре овога ко 
Џенингса (Jennings, William) параеа на грчком за негацију ове речи је ἀκωλύτως — у 
Дап 28, 31 (Jennings, 1926, стр. 102).

27 Реч ܬܚܘܡܐ – TḤWMʼ означава: „границу, међу“. У енгеском превоу је коришћена реч 
„definition“ (Brock, 1973, стр. 317).
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16. Пошто је ова заповест оша о цара, прихваћена је о четири трона и 
о свих епископа који су, потписавши своју сагасност, анатемисаи свако-
га ко оа ии изаци нешто. Потом еху упашени сви који су ржаи то 
учење. Тако је ио мир о смрти поеоносног цара Иракија и (то учење) 
еше поништено и угашено.
17. Он, Максим, затворио се пак у јену мау кеију28 зог страха о цара 
и о ових патријараха који су анатемисаи његово учење. Сужио га је 
Анастасије, његов ученик, и Сергије, његов ученик29, Максимов. Деао је 
у тој кеији о појаве Арапа30 и ок се нису оснажии у Сирији и њеној 
окоини.
18. Како је уоичајно, јерес се уружује са незнаоштвом и о прогона при-
ма снагу за оснивање своје. Каа је овај несрећник виео а су у земи 
ии Арапи и а није ио човека а спречи и поништи његово учење, још 
јеном је испочетка отворено показао своју оману и започео је а расејава 
своје учење ко неких у оастима око Сирије. Зато што је умро поео-
носни цар Иракије, и Константин, његов син, и Иракона и његова мајка, 
Ромејско царство је примио Констанс, син Константина, а он еше маи 
ечак. А и зато што је у Африци у то време још иа поуна против цара, 
Максим је ио охрарен и ојеном је узео Анастасија и ругу ратију са 
њим и отиши су у Африку.
19. Анастасије је ио познат у тој оасти, зато што је тамо ио рођен, 
како смо претхоно и реки. Они су иши, и уши у неки манастир који 
је ио на горњем врху Африке31, назван на ромејском Бизерта32, и у њему 
живаше ученици из Низиије. Игуман манастира је ио Исаија, а његов 
син ио је назван Исус. Беше их око осамесет и сеам монаха и они су 
ии несторијанци. Каа пронађоше Максима и Анастасија који су сагас-
ни у њиховом учењу са Несторијем, њиховим учитеем, примии су их 
и сагасии су се са њиховим учењем. Завеоше цеу Африку и нико им 
није противречио33 у Африци, о неки, о Бога уени, пустињак који 
се звао Лука. Уз помоћ његову ови еху осуђени у сии Божјој и омах је 
ио зог њих посао (писмо) у Константинопо. Њему, овом пустињаку, 
начинио је ио свети Макарије, патријарх Антиохије, три књиге против 
Максимовог учења.

28 Досовно: „затворио је ушу своју у јену мау кеију.“
29 Досовно: „Анастасије, син учења његовог, и Сергије, ученик његов.“
30 Ове писац користи реч ܛ̈ܝܝܐ – ṬYYʼ. Ова реч је првоитно означаваа јено арапско 

пеме Тај (енг. Tayy), а касније је коришћена и као реч која се оносиа на Арапе уопште-
но, аи и на мусимане (уп. Smith, 1903, стр. 172).

31 Миси се на крајњи север анашњег Туниса.
32 Иако нагашава а је реч о ромејској речи са којом се означава атински језик, аутор је 

записујеܦܢܐܙܪܛܘܣ  – PNʼZRṬWS. Латински назив за ово место је Hippo Diarrhytus. У ен-
геском превоу стоји: „called in Latin Hippo Diarrhytus“, иако нам сиријски текст не аје 
овај назив (уп. Brock, 1973, стр. 317).

33 Досовно: „и нико није учинио реч расправе са њима“.
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20. Пошто су засејаи свој коров и омануи све у Африци које су моги, 
чак су и тамошњег епарха, који се звао Георгије, омањиваи, покупи-
и су се оате и уши су на Сициију, зато што су страховаи о Арапа. 
Кроз еа њихова (= арапска) гнев Божји је оухватио цеу афричку о-
аст. Пошто су оиши сва морска острва, посе су отиши чак горе у Рим. 
Њиховим укавим триковима чак је и Мартин, тамошњи патријарх, ио 
завеен и прихватио је цео то његово учење, као што се и сино о сто 
евеесет епископа ио сарао и успоставио Максимово учење.
21. Патријарх Константинопоа ио је анатемисан зато што није жеео а 
се сагаси са њим. Зог тога се на њега разути цар Констанс и посао је 
а га овеу у царски гра и а га наговоре а оступи о свог зог учења. 
Како није успео а га уеи, посао га је у прогонство у Лазику, у ани-
ма (= у оа патријарховања) светог Пира патријарха Граа (= Царигра-
а) и Макеонија Антиохијског, и умро је тамо зом смрћу. Није пак по 
Констансовој нареи ио патријарх, већ поваом списа које је кривотво-
рио и триковима неког мурог човека, који је ио патриције и који се звао 
Теоор, он је сишао у Константинопо.34

22. И ово, […] (нејасан текст)35, који је посе Теоора36, рата цара Иракија, 
испричао ми је, каа је ио сишао на моитву у свети гра Јерусаим, и 
каа је ио мир између арапског емира Муавије и цара Констанса, а и све 
остао што сам припремио а напишем о Максиму и Анастасију и овим 
монасима који су поеги из Африке испре Арапа и отиши у Рим ко 
оног Мартина о коме сам говорио, зог моје веике истрајности у жеи а 
истинито запишем ту причу.
23. Пошто се Максим попео у Рим, Арапи су ии завааи на морским 
острвима, а уши су на Кипар и на Арва. Опустошии су их и порои-
и. Завааи су у Африци и потчинии су мноштво њихових морских 
острва. За рђавим Максимом ишао је гнев Божји и у сваком месту је ио 
(гнев Божји) које је примио његову грешку.
24. Они ученици који су ии смештени у Бизерти, које смо горе помињаи, 
поеги су пре Арапима и попеи су се у Рим. Примио их је Мартин као 
синове вере своје и ао им је јеан манастир, на ромејском37 назван Cel-
lae Novae38, како је названо евет кеија. Они су наставии у њему своју 
грешку омањујући све које су моги.
25. Каа је Максим виео а је Рим прихватио нечисти му и његову хуу, 
сишао је и у Константинопо у време каа је Муавија учиниа мир са ца-
рем Констансом и каа је започеа рат са Ау Тураом, емиром Хирта у 

34 Према Броку, ово се оноси на чињеницу а Пир није имао потвру цара при свом из-
ору на место патријарха (уп. Brock, 1973, стр. 327).

35 У сиријском тексту стоји ܐܪܡܓ[.]ܒܘܠܩܪܐ – ʼRMG [.] BWLQRʼ. Изгеа а неостаје ео 
текста. Енгески прево је, такође, оставио овај ео непревеен (уп. Brock, 1973, стр. 318). 
Погеати и ојашњење ко Брока (1973, стр. 328).

36 Према Броку, смисао је „насеник Теоора“ (уп. Brock, 1973, стр. 318).
37 Миси се на атински.
.QLWNWBWS: Cellae Novae (уп. Brock, 1973, стр. 318 и 328) – ܩܠܘܢܘܒܘܣ 38
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Сифину и поразио га. Цар Констанс је ио у Аервејгану39, а Максим је, 
стога, ушао у Константинопо очекујући а и њега загаи својом грешком 
као остае (= остаа места).
26. Ојеном се Максим ио сместио у неки женски манастир, који је ио 
назван Пакиија40 и који је ио у грау. Окрутношћу, коико је могао, о-
воио их је о истине и […] (неостаје реч) својом рђавом вером и својом 
понуом […] (неостаје остатак текста).

3. Поређења

Одељци 1–3 Сиријског житија говоре о пореку Светог Максима. 
Према њима, он је пореком из Паестине. Отац му је ио Самарјанин, 
а мајка Персијанка. Пошто су успеи а се спасу о смрти, коју су им 
прижекиваи сапеменици Самарјани, они су уточиште наши ко 
јеног старца (свештеника) Мартира, хришћанина који их је и крстио.

Како нам је Свети ава Јустин заеежио правосавно преање (Поповић, 
1972, стр. 651–674) засновано на житијима писаним на грчком језику, Све-
ти Максим је око 580. гоине ио „рођен у Цариграу о роитеа висо-
короних и правосавних“ (Поповић, 1972, стр. 651) ии како нам само 
Житије написано на грчком извештава: „Његови роитеи еху из старе 
агороне пороице, и мао ко је уживао већи световни уге о њих“ 
(Сиоров, 2006, стр. 20).

Одељци 4–6 и прва половина 7. Светите је остао ез оа роитеа 
каа је имао око 10 гоина. Аутор нам не аје информацију коико је вре-
мена посе ових огађаја Свети Максим ио ко старца Мартира пре него 
што је отишао у манастир, аи се не помиње а се ио шта значајно ого-
ио у том времену. Манастир у који је Максим отишао ио је Стара Лав-
ра — према професору С. Броку, у питању је Лавра Светог Харитона (уп. 
Brock, 1973, стр. 321). Учите му је ио игуман манастира Пантееон, који 
је окарактерисан и као оригениста41 и као неко ко је заразио светитеа 

39 Сиријска реч је: ܐܕܪܘܝܓܢ – ʼDRWYGN. Према Броку, ове није реч о Азерејџану, аи 
постоји могућност а је у то време цар похоио Јерменију (уп. Brock, 1973, стр. 329).

40 Не зна се на који се тачно женски манастир оноси. Решење које нуи професор Брок 
јесте а је Пакиија означаваа папске apokrisiarioi, и а је Максим ио смештен ту 
јено време ок се цар није вратио, а потом је ио посан у женски манастир, као неки 
ви казне (уп. Brock, 1973, стр. 330–331).

41 Детаније о проему везе Светог Максима и оригенизма погеати ко Сиорова (2006, 
стр. 27–32), као и ко Поикарпа Шервуа (Polycarp Sherwood, 1955, а нарочито погаве 
1: „Maximus and Origenism“, стр. 72–102). Ове и треао ати само јену напомену, а 
то је а, посе проема у Паестини са оригенизмом с почетка 6. века па све о Петог 
васеенског саора, монаси су реативно ако употреаваи оптужу а је неко ори-
гениста. „Речи типа ’оригениста’, ’манихеј’ и с. веома често су користие разичите 
партије у огматској ори, често и ез праве основе, стога се према њима треа оноси-
ти са извесном резервом“ (Сиоров, 2006, стр. 28). „У тој зајеивој књижици [Сиријском 
житију] наазе се најискривенији кишеи уоичајени за приказивање творца јереси, 
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својим учењем. Још се навои а је патријарх Софроније геао агона-
коно на Максима и, како С. Брок примећује, ове је Максим тај који је 
извршио утицај на Софронија (уп. Brock, 1973, стр. 322).

Према правосавном преању Свети је „проучио сву фиософију и 
огосове“ (Поповић, 1972, стр. 651) ии како то описује Житије на-
писано на грчком: „Он је ишао и ко учитеа, приежно је, како и треа, 
изучавао све науке, те а и је и потрено говорити коико је знања он 
стекао за кратко време — граматику и све остае оразовне исципи-
не он је усвојио веома оро, у реторици и уметности речи он је осегао 
највиши степен, а фиософију је знао тако а му нико, чак ни онеке у 
томе није могао ити такмац.“ (цитат узет из Сиоров, 2006, стр. 20) По-
се тога цар Иракије га је поставио за првог саветника царског Сената, 
ии, како свеочи Синаксар42, за свог ичног саветника (уп. Синаксар, 
2006, стр. 543), а потом, 613–614. он оази у свој први манастир Фиипик 
у Хрисопоу. Јеан о разога који се навои је: „Овај (Свети) није поно-
сио а зајено (с ругима) нечасно узима уеа у зајеници нечастиваца 
(=јеретика), напустио је световне васти, и већма је изарао а се премеће 
у ому Божјем, него а живи у становима езожничким (Пс 83, 11). И о-
шавши у манастир у Хрисопоу (анас Скутари на Босфору) примио је 
постриг.“ (Синаксар, 2006, стр. 5) Затим ие у манастир Светог Веико-
мученика Георгија у Кизику, Хееспонту, ге му је учите ио епископ 
кизички Јован. Овај Јован је преставен као агочестив и оразован. 
Свети Максим остаје у овом манастиру све о 626. гоине, каа прво ие 
у Јеау, а затим на Крит (уп. Поповић, 1972, стр. 651–652). И правосавно 
преање говори а су Свети Максим и Свети Софроније ии у орим 
оносима и а су ии саорци у рањењу исте (= правосавне) вере. По-
четак њиховог познанства везује се за Картагину и време ок Софроније 
још није постао патријарх Јерусаима, тј. пре 634. гоине. Поре овога на-
гашава се а је Софроније већ таа ио отпочео ору за орану право-
савне вере (Поповић, 1972, стр. 653) — пре „Максимовог утицаја“.44

Одељци од друге половине 7. до 14. Сиријско житије нам говори о при-
преми и јеном саору који је оржан на Кипру. Тај саор је могао а уе 

што Максим и јесте у очима овог аутора…“ (Даме, 2006, стр. 33).
42 Ојавен по називом „Житије Светог Максима Исповјеника (Синаксар, за 21. јануар)“, 

у Лучи 21–22 (2006, стр. 5–6).
43 О посу који је оавао на вору и разичитости извештаја погеати и ко Сиорова 

(2006, стр. 20, фуснота 7).
44 О оносу Светог Максима и Светог Софронија погеати и ко Сиорова (2006, стр. 25–

27). Ове се нећемо заржавати много на оносу ове војице светитеа јер се Сиријско и 
Грчко житије и не разикује значајно, изузев чињенице ко је на кога утицао, а то можемо 
а ојаснимо цием писања Сиријског житија, тј. цием а се сва оговорност преаци 
на Светог Максима, јер јена ствар је окривити монаха, а руга напасти иректно јеног 
о пет патријараха.
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634. ии 638. гоине. До саа нису пронађени поаци о овом саору у 
историјским изворима писаним на старогрчком ии атинском. На при-
мер, према Историји сабора према оригиналним документима о Хе-
фееа (Hefele, 1909, стр. 339–400), нема никаквог помена о неком саору 
на Кипру у ово време. Јеини саор који и оговарао временски овим 
вема преоженим гоинама јесте саор у Јерусаиму 634. гоине. По-
ре чињенице а се не покапа место оржавања, ни сама форма саора 
није иста. Постоје ве претпоставке у вези са разогом сазивања саора 
у Јерусаиму. По јеној, он је ио сазван зог огосовских проема, а 
по ругој, реч је о саору епископа који су се сараи раи устоичења 
Софронија као епископа, а окумент који је сачуван по називом Сино
дика схваћен је као исповеање вере новог епископа (уп. Hefele, 1909, стр. 
365–37645). Нијена нам не говори а је овај саор имао неки општецркве-
ни карактер, како је описан саор на Кипру у Сиријском житију Светог 
Максима. Саор на Кипру, који се помиње у вези са овом огосовском 
проематиком, а који је познатији Црквеној историји јесте онај из 643, 
аи ту се не поуара ни време, ни ичности које су учествовае (уп. He-
fele, 1909, стр. 387–400).

Поре овога С. Брок повачи а се ове помињу само 4 патријарха. По-
се упокојења Анастасија II (609), антиохијски трон је ио упражњен све 
о 638/9. Разог је ио очекивање цара Иракија а ће оћи о ујеињења 
са монофизитима, па а се на то место постави неко о њих (уп. Brock, 
1973, стр. 322–323).

Ове имамо и јено свеочење а се Свети Максим орио против о-
атка „распети за нас“ у Трисветом.

Одељци 15–16. Као узрок Едикта навои се саор на Кипру. У својим 
коментарима професор Брок повачи а постоји могућност а је аутор 
Житија „спојио“ ва окумента и њихове посеице у ова ва оека. 
Наиме, реч је о Сергијевом Псифосу из 634. и Иракијевом Ектесису из 
638. гоине. По овом житију окумент је прихваћен о свих патријараха, 
што је сучај са Псифосом, аи Ектесис је тај који увои казне за оне који 
не прихвате окумент (уп. Brock, 1973, стр. 323–324). Хефее навои руги 
разог за царев Ектесис: „Оговор Цариграа на Софронијево синоско 
писмо ио је Ектесис цара Иракија.“ (Hefele, 1909, стр. 387)46

Одељци 17–19 и прва половина 20. Зог инвазије Арапа светите оа-
зи у Африку и ие све о Бизерте. Правосавно преање нам аје више по-
атака и говори а је преко Кипра (можа је на Кипар ошао преко Крита; о 
оравку на Криту свеоче и еа Светог Максима (уп. Sherwood, 1952, стр. 
5)) ошао у Картагину (око 632; уп. Sherwood, 1952, стр. 5 и Поповић, 1972, 
45 Погеати и ко Лаута (2006, стр. 17).
46 Ове се нећемо заржавати на питању а и је цар Иракије заиста ио јеан о аутора 

овог окумента. О овоме може се погеати ко Хефееа (1909, стр. 387–390).
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стр. 653–654). Сиријско житије не помиње разговоре између цариграског 
патријарха Пира и Максима (уп. Поповић, 1972, стр. 654–655; Hefele, 1909, 
стр. 401–425). Иако не помиње ни Aфрички саор из 646. гоине који је 
осуио монотеитство47, ипак нагашава а је у Африци Свети Максим 
пронашао истомишенике, међу којима се помиње и епарха Георгија, ии, 
како нам препоони Јустин преноси правосавно преање, „Григорија, 
патриција те покрајине“ (Поповић, 1972, стр. 655). Према Мансију, Хефее 
је заеежио: „царски гувернер, Григорије“ (Hefele, 1909, стр. 430). Поуна 
у Африци, у којој је учествовао овај Григорије, огоиа се 646. гоине, а 
већ сееће гоине он је уијен ок је ранио Африку о Арапа (уп. Лаут, 
2006, стр. 17).48

У вези са арапским освајањима треао и рећи и а је усе станих 
међусоних ратова између Византије и Персије ошо о саења оа 
царства. Византија је иа оатно осаена зог напаа Совена са се-
вера, аи и куге која је значајно смањиа рој становништва. Ово је све 
омогућио Арапима а акше освајају територије на рачун ова ва цар-
ства. Тако а се између 620. и 650. огоио па Персије, а и Византија је 
изгуиа своје источне провинције (уп. Лаут, 2006, стр. 9, 11–12).

Одељци од друге половине 20. одељка до 24. Говори се о инвазији Арапа 
у Африку и Максимовом оаску у Рим ге је завео римског патријарха 
Мартина, који сазива саор и прихвата Максимово учење. Папа Мартин 
је зог овога ио протеран у Лазику.

Инвазија Арапа је иа око 647–648. гоине (уп. Brock, 1973, стр. 327), а 
Свети Максим је навероватније у Рим стигао преко Сициије крајем 647. 
(уп. Поповић, 1972, стр. 655, фуснота 4). И у правосавном преању Свети 
Максим се сматра на неки начин покретачем тог саора и оним који „са-
ветова папи, аженом Мартину, а сазове помесни саор“ (Поповић, 1972, 
стр. 656) и „припремио (је) Мартина, аженог папу [Римског] (649–655) а 
саере Помесни саор“ (Синаксар, 2006, стр. 5). Број учесника на саору 
се не покапа. Према препооном Јустину (уп. Поповић, 1972, стр. 656) и 
према Хефееу (уп. Hefele, 1909, стр. 435) на овом саору је ио 105 учес-
ника. Овај саор, који је познат и као Латерански из 649. гоине, оацио 
је Типос. Према ругим изворима, папа Мартин је ио прогнан у Херсон, а 
не у Лазику. Брок у овоме вии а је писац Сиријског житија помешао ме-
сто изгнанства папе Мартина и Светог Максима (уп. Brock, 1973, стр. 327).

47 Према Хефеу, постоји јеан проем између извештаја о овом саору у Житију Светог 
Максима на грчком. Наиме, говори се а су у исто време оржани саори у Африци и 
Риму. Саор у Африци ио је 646, ок у Риму таа немамо нијеан саор (уп. Hefele, 1909, 
стр. 426).

48 О оносима Светог Максима и Григорија из Африке погеати и ко Шервуа (1952, стр. 
8–9).
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Одељци 25. и даље. Максим ие својевоно у Царигра, жеећи а ис-
користи приику царевог осуства из престонице, а и тамо проповеа 
своје учење. Правосавно преање нам каже: „[…] по царевом наређењу и 
у Риму ухваћен препоони Максим са својим учеником Анастасијем, и 
окован овеен у Царигра.“ (Поповић, 1972, стр. 656; уп. Синаксар, 2006, 
стр. 5) Свети Максим и Свети Мартин ухваћени су 653. (уп. Sherwood, 
1952, стр. 21).

Овим се завршава оно што је остао о Сиријског житија Светог Мак
сима Исповедника. С озиром на то а је тема овог раа Сиријско житије 
и поређење са правосавним преањем, ове ћемо а станемо са анаи-
зом поатака о животу овог веиког Исповеника Цркве Христове. Пре-
ма правосавном преању, светитеу је ио суђено више пута. Био је 
прогоњен и мучен на разне начине, све ок му нису и језик и руку осеки 
и ок се није упокојио у изгнанству. Све ово су му раии а и га на неки 
начин натераи а се орекне учења о ве вое и ве енергије у Христу 
Госпоу (уп. Поповић, 1972, стр. 660–674).

4. Некоико напомена о вероостојности 
поатака Сиријског житија

Први приговор Сиријском житију у вези са тачношћу његових поа-
така јесте место рођења Светог Максима Исповеника. Разика између 
сиријског и грчког извештаја веома је веика. Гавни проем је што 
Житије писано на грчком нема много поатака о раном периоу живо-
та овог светитеа, ок Житије писано на сиријском оиује етаима у 
вези са његовом маошћу. Првоитно се сматрао а и се можа мога 
ати преност Житију писаном на сиријском у вези са овим питањем јер 
га пише савременик Светог Максима и очевиац, ок се Житије писа-
но на грчком атира касније. Међутим, према новијим истраживањима 
оазимо о закучка а ова проематика није аш тако јеноставна. 
Наиме, крајем VII века Свети Максим је још увек премет расправа. Мо-
нотеити покушавају на све начине а умање његов утицај (уп. Brock, 1985, 
стр. 119–140), а у исто време иотеити оговарају на ове напае. Место 
ових спорова је Паестина. Највероватније а је ова расправа јеан о 
гавних разога за писање оа житија, тј. узрок настанка Житија писа-
ног на сиријском и узрок за настанка првоитних верзија живота Светог 
Максима на основу којих ће ити саставено Житије писано на грчком 
(Roosen, 2010, стр. 408–460). Даке, ове имамо готово исто време и ме-
сто настанка оа житија, тако а аргумент а је Сиријско житије старије 
и вероостојније није оржив.

Максимово шкоовање такође је поставено као проем. Постоји 
мишење а сти Светог Максима „мањка у уепшавањима и реторици“ 
(Лаут, 2006, стр. 10, фуснота 4), што и на неки начин ишо у приог а он 
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није завршио неке високе шкое, аи а ипак његов сти наиази сти 
јеног „провинцијског монаха“, а који се најое вии у његовој Амбигви 
(уп. Лаут, 2006, стр. 11). Ту је и мишење које говори о „оригинаности 
и узвишености фиософске миси Максима Исповеника, унутрашњој 
ритмичности и хармонију његових реченица“ (Сиоров, 2006, стр. 19). 
Шерву миси а „његов сти, често комикован, ретко је неразумив“ 
(фр. obscure — замрачен, прикривен) (Murphy, Sherwood, 1973, стр. 156).49 
Какого окаректерисаи сти овог светитеа, не може а се порекне 
његова уога и опринос Цркви у ори против монотеита. Примеа 
а то није могао а учини „провинцијски монах“ ништа не оказује.50 У 
то време у манастирима Паестине можемо а сретнемо угавном мона-
хе који су ии јеини, па су манастири називани и „грчке енкаве“. Ови 
монаси су са соом онеи и световно јеинско оразовање. Бииотеке 
манастира ие су веома огате. Зог свега овога манастири у Паести-
ни имаи су веома важну уогу и постаи су умни центри Паестине (уп. 
Сиоров, 2006, стр. 24). Ово нам говори а је јеан „провинцијски монах“ 
могао а уе веома оразован.

Проем у вези са оразовањем Светог Максима треао и погеати 
из још јеног уга. У увоу Мистагогије стоји реченица: „Јер сам ја ора-
стао у незнању, уући потпуно наупућен у тајне уметничке речи, које 
агоат имају само у произношењу“ (1997, стр. 164)51 Како и А. Сиоров 
запажа, ово и веома ако мого а се припише скромности монаха и 
његовој ори против горости, аи и оаје а и ово мого а се превее 
и са речима а он „није оио потрено оразовање“. Сиоров настава 
и оаје а Максим за сее каже а није прошао неопхони „тривијум“ 
и „кваривијум“, што и оуарао о извештаја које нам нуи Житије 
писано на грчком (о овоме етаније уп. Сиоров, 2006, стр. 24). П. Шер-
ву ипак миси, према изворима писаним на грчком, а светите јесте 
завршио шкоовање у које је укучен и кваривијум — аритметика, му-
зика, астрономија, геометрија (уп. Sherwood, 1952, стр. 1). Био а није у 
потпуности завршио шкоовање, ии пак а јесте, ипак и се мого рећи 
а оуара о сиријске верзије, јер, иако је могао а стекне веома оро 
оразовање у манастирима Паестине, питање је коико може а се го-
вори о универзитетским звањима тривијум и кваривијум.
49 У вези са стиом Светог Максима погеати и коментар Светог Фотија Цариграског 

у његовој Библитеци (уп. Henry, 1952, стр. 74–81). Ове он ојашњава а је сти Светог 
Максима нејасан, тешко разумив, па и заморан при читању, аи и а су његова еа 
веома уока, стуиозна и а су за „оног који вои а се креће ухом својим у висинама 
и созерцањима“.

50 Овим немам намеру а стајем на страну јеног ии ругог житија, већ само жеим а 
кажем а овај аргумент, који се користи у оацивању тачности Сиријског житија, није 
погоан.

51 О еима и језику, као и о могућим изворима за учење светог Максима погеати ко 
Дамеа (2006, стр. 34–37).
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Ваика Атанасије Јевтић навои још неке чињенице које нам гово-
ре а Свети Максим није провео своје етињаство у Паестини, нити је 
каа тамо ио. Ваика навои а светите у својим списима спомиње 
а „кажу а Јоран извире испо Ермона“. Неко ко је ту рођен не и на-
гасио а кажу јер је он то сам могао а вии. Сеећи цитат још више 
потврђује ову тезу: „[…] очевици оних места [у Паестини] говоре а су 
тамо кровови на кућама о аког камења.“ (уп. Синаксар, 2006, стр. 5, фус-
нота 1) Исти проем. Зашто и му неко говорио какви су кровови ако је 
тамо орастао?

Проем језика и стиа (у смису погрних речи) који је коришћен за 
писање овог житија није ио тоико неоичан за време у којем је настао. 
Коришћење речи којима се на неки начин напаају, па чак и омаоважавају 
јеретици присутан је и у житијима писаним на грчком језику.52 То је 
јеноставно ио ух времена у којем су настаа, а треа увек имати у 
виу а је аутор ио монотеит и а му је ио ци а искреитује Светог 
Максима на сваки начин јер га је виео као гавног противника његове 
вере — монотеитске.

Какого посматраи Житије Светог Максима Исповедника писано 
на сиријском језику, мисим а га је корисно имати на српском језику, 
а и се виео како је овај светите Божји изгеао у очима уи који 
су заступаи учење против кога се он орио цеим својим ићем и зог 
ког је смео стао насупрот „цее васеене“. Ово житије ни на који начин 
не може а умањи уогу и опринос овог веикана Цркве Христове, јер 
његова жртва за веру коју су потврии васеенски саори и која живи 
у Цркви, као и његови списи, не могу ити заоравени ии изгуити на 
важности.

52 Тако, на пример, и у Житију Светог Максима које нам је оставио препоони Јустин 
Поповић наазимо реченицу као што је: „У то време еше распрострањена јерес моно-
физитска, која се ишчаури из јереси Евтихијеве, и која је булазнила а у Госпоу постоји 
само јена прироа.“ (Поповић, 1972, стр. 652; истакао аутор) Ово ни на који начин не 
умањује кваитет овог житија, него нам показује а је препоони Ава, пишући живот 
Светог Максима, остао веран уху преања и а га је записао аш онако како су писана 
ревна житија. Како Е. Лаут то ојашњава, „тон и вероватније изеао мање оојан 
византијском уху него што се то чини нашем…“ (Лаут, 2006, стр. 11)
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The Syriac Life of Saint Maximus the Confessor 
and the Orthodox Tradition

In this article the author represents The Syriac Life of Saint Maximus the 
Confessor. In the very beginning a problem of authorship is treated. Con-

sidering the name of the writer that is mentioned in The Life — Gregorios or 
Georgios, the author is trying closely to determine the identity of that histori-
cal figure. Afterwards the translation of The Life from the syriac language is 
given, as well as comparisons which include statements coming from The Or-
thodox Church tradition. In this chapter a difference between two traditions, 
Greek Orthodox tradition and Syriac Monothelite tradition, can be noticed 
in the view of St. Maximus the Confessor. The author also represents several 
most frequent objections concerning authenticity of the facts that are found 
in The Syriac Life, such as a question of origin, youth and education of Saint 
Maximus the Confessor.

Key words: Syriac Life, Saint Maximus the Confessor, S. Brock, orthodox 
tradition, Syriac Monothelite tradition.
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