
УДК: 94(495.02)
Примљено:  8. маја 2009.
Прихваћено: 20. јуна  2009.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 2/2009.

год. 16. vol. 24.
стр. 135-166.

135

ИСТОРИЈСКО
ПОЛИТИЧКИ ОГЛЕДИ
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EHESS, Pa ris

ВИЗАНТИЈСКАЦИВИЛИЗАЦИЈАИ
ЊЕНОКУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО

НАСЛЕЂЕ

Резиме

У овом чланку аутор пише о историји и културном 
наслеђу Византије, анализирајући утицај цивилизације Рима, 
културе Грчке и Хришћанства на развој некадашњег византијске 
цивилизације и суседних цивилизација. Аутор анализира узроке 
и развој византијских цивилизацијских достигнућа, њен значај 
и утицај на друге државе, културе и цивилизације, као и узроке 
распада Византијског царства. Циљ чланка био је да се представе 
формалне, доктринарне и концептуалне разлике између водећих 
цивилизација у доба Византијског царства, као и развојне законе и 
развојну динамику у оквиру историјских процеса за време и након 
трајања и распада Византијског царства. У завршници чланка 
аутор представља на који начин се културно наслеђе Византије 
рефлектује на текуће историјске развојне процесе на подручју 
некадашњег Византијског царства.
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Кључне речи:  Византија, Рим, Грчка, Хришћанство, Цариград, хума ни-
зам, културно наслеђе, тржишна економија

ЈЕДИНСТВЕНАСИНТЕЗА
ИЗНАДИСТОКАИЗАПАДА

Ви зан ти ја и ње на исто ри ја пред ста вља ју на сле ђе јед не од 
нај ду го трај ни јих и нај ко хе рент ни јих ци ви ли за ци ја у исто ри ји чо-
ве чан ства. По тра ја њу, по де ли ма, по са др жа ју, по зна ча ју и по ути-
ца ју на дру ге зе мље, кул ту ре и ци ви ли за ци је, као и по на сле ђу ко је 
је оста ви ла за со бом, она је, без сум ње, би ла нај ве ћа ци ви ли за ци ја 
сво га до ба, али и јед на од нај зна чај ни јих у исто ри ји уоп ште1).

Ви зан тиј ска исто ри ја има и ту осо бе ност да су њен по че так и 
крај ја сно хро но ло шки оме ђе ни, осни ва њем Ца ри гра да 324. го ди не 
од стра не Кон стан ти на Ве ли ког, и па да Ца ри гра да 14532). го ди не, 
под на ле том Осман ли ја Мех ме да Осва ја ча. Ти ме се по ду да ра вре-
мен ски кван тум Ви зан ти је са хри шћан ским схва та њем исто ри је, 
ли не ар ним а не ци клич ним схва та њем вре ме на и исто ри је, ко ји 
има ју свој по че так и крај, узрок и ис хо ди ште.

Тих 1100 и два де се так го ди на пред ста вља ју исто ри ју ви зан-
тиј ске им пе ри је. Они ко је ми на зи ва мо Ви зан тиј ци ма се бе су на-
зи ва ли Ри мља ни ма, Ро ме ји ма, јер су би ли ди рект ни на след ни ци 
Рим ске им пе ри је3). Реч Ви зан ти ја је на ста ла ка сни је, од ХVII ве ка. 
Фран цу ски исто ри ча ри, фи ло ло зи и ху ма ни сти су нај за слу жни ји за 
исто ри ју Ви зан ти је4).

Нај зна чај ни ја за исто ри ју Ви зан ти је је би ла суд би на Ца ри-
гра да, ње гов по че так и ње гов крај. Кон стан тин Ве ли ки је осни вач 
1) Г. Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Про све та, Бе о град, 579 стр.; A. Gu il lou, La ci vi li-

sa tion byzan ti ne, Pa ris, 1974, 620 str.; S. Run ci man, Byzan ti ne Ci vi li za tion, Plu me, 1974, 112 
str.; P. Le mer le, Le mon de de Byzan ce: Hi sto i re et in sti tu ti ons, Va ri o rum Re prints, Lon don 
1978.

2) S. Run ci man, The Fall of Con stan ti no ple, 1453, Co lum bia Uni ver sity Press, 1965, 256 str.; 
J. He ers, Chu te et mort de Con stan ti no ple : (1204-1453), Pa ris 2007 ; Ma rie-Hélène Blan chet, 
Ge or ges Gen na di os Scho la ri os (vers 1400-vers 1472). Un in tel lec tuel ort ho do xe fa ce à la 
dis pa ri tion de l’Em pi re byzan tin, De Boc card, Pa ris 2008, 540 str.

3) N. Oiko no mi des, “Em pe ror of the Ro mans - Em pe ror of the Ro ma nia”, Byzan ti um and Ser bia 
in the 14th cen tury, At hens 1996, p. 127-129.

4) Међу њима је и археолог и нумизматичар, француски академик Анселмо Бандури 
(1671-1743), Дубровчанин, A. Banduri, Conspectus operum sancti Nicephori... quae prope-
diem duobus tomis edenda sunt et quorum pauca hactenus edita fuerunt... Studio et opera... 
Anselmi Bandurii par Anselmo Banduri (1705); Id., Imperium orientale, sive Antiquitates 
Constantinopolitanae, in quatuor partes distributae... opera et studio Domni Anselmi Banduri 
(1711). http://oce.catholic.com/index.php?title=Anselmo_Banduri
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но ве пре сто ни це Рим ске им пе ри је на Бос фо ру5), Кон стан ти но по ља 
или Ца ри гра да, чи је по сто ја ње је нео дво ји во од тог но вог и нај ду-
жег пе ри о да у исто ри ји Рим ске им пе ри је, исто ри је ко ју ми на зи ва-
мо Ви зан тиј ском. На зив Ви зан ти ја, ка ко је по ме ну то, на ста је мно-
го ка сни је, по ми њу га у пр вом ре ду пр ви ви зан то ло зи Фран цу зи, 
ко ји су je на зва ли Ви зан ти јом по ан тич ком име ну Кон стан ти но по-
ља, Ви зан ти у ма, грч ког тр го вач ког градa на Бос фо ру, ко ји се та ко 
звао пре не го што је цар Кон стан тин осно вао у ње му Ца ри град 324. 
го ди не.

Но во у од но су на ста ри Рим ни је са мо но ва пре сто ни ца ви ше 
од хи ља ду и по ки ло ме та ра на ис то ку од Ри ма, по сто ји још јед на, 
бар исто то ли ка, ако не и знат но ве ћа раз ли ка у од но су на ан тич ки 
пе ри од. У од но су на мно го бо жач ки и идо ло по кло нич ки Рим та раз-
ли ка је но вој ве ро и спо ве сти – Хри шћан ству. Ви зан ти ја је, у ства ри, 
син те за ко ја се са сто ји из три основ на де ла6). То је син те за рим-
ске ци ви ли за ци је, грч ке кул ту ре, и хри шћан ске ве ре ко ја до ла зи са 
Бли ског Ис то ка, из Је ру са ли ма, из Па ле сти не.

Рим ска ци ви ли за ци ја пред ста вља прав ни по ре дак, рим ско 
пра во, др жа ву с ње ним ин сти ту ци ја ма, ци ви ли за циј ске и дру штве-
не нор ме7). Грч ка кул ту ра пред ста вља грч ко умет нич ко и ми са о-
но на сле ђе: књи жев ност, фи ло зо фи ју, у пр вом ре ду кон цеп ту ал ни 
апа рат нео пла то ни зма. Хри шћан ство у тој је дин стве ној син те зи 
пред ста вља ду хов ност хри шћан ства на ста лог у вре ме хе ле ни зма у 
на став ку ду хов ног на сле ђа ју да и зма, уни вер зал ну ве ро и спо вест на 
це ло куп ном про сто ру ме ди те ран ског ба се на и ши ре, ве ру ко ја на 
три кон ти нен тал ном про сто ру уни вер зал не им пе ри је осми шља ва, 
вре ме и про стор, исто ри ју и ес ха тон, вре мен ско и над вре мен ско8).

Ро ђен у Ни шу Цар Кон стан тин, био је је дан од нај ве ћих ре-
фор ма то ра цар ства. Он је у ства ри на ста вио и за вр шио реформe 
5) C. Mango, G .  Da gron, C onst nt in ople and it s Hinte rland, Alders ho t 1995; G. Dag ro n, Nai ss a-

nce d’u ne capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974; P. Magdalino, 
Constantinople médiévale. Études sur l’évolution des structures urbaines, Paris 1996.

6) P. Veyne, L’empire gréco-romain, Paris 2005 ; Evelyne Pa tla gean, Un Moyen Age grec. 
Byzan ce IXe-XVe siè cle, Pa ris 2007, 474 str.; P. Schre i ner, Byzan ti nische Kul tur, Eine Auf satz-
sam mlung. I, Die Macht (Ed. Sil via Ron chey, Ele na Vel kov ska), zbor nik ra do va (Opu scu la 
col lec ta 3), Edi zi o ni di sto ria e let te ra tu ra, Ro ma 2006, 423 pp.; B. Bo jo vić, Le milléna i re 
byzan tin (324-1453), «El lip ses», Pa ris 2008, 277 str.

7) P. Veyne, La société romaine, Paris 2001 ; L. Jerphagnon, Histoire de la Rome antique : Les 
armes et les mots, Paris 2008; J.-M. Carrié, Aline Rouselle, L’Empire romain en mutation, 
Paris, Seuil 1999, 840 pp.

8) C.G.  Co nti cello, Vas sa  Conticell o  (dir.), La t hé ologie by za ntine et  sa  tr adition, Turnh ou t 
2002;  P.  Mu eller-Jourd an ,  Typolog ie  spati o -tempo relle de l’Ecclesia byzantine . La Mystago gi e 
de Maxime l e Co nf esseur dan s la c ul ture philo sophique de  l’ An t iquité  ta rdive,  Lei den-Boston 
200 5 , 216 str.
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им пе ра то ра Ди о кле ци ја на ко ји је био ве ли ки ре фор ма тор по зно-
ан тич ког Ри ма. Раз ли ка из ме ђу Ди о кле ци ја на и Кон стан ти на је у 
од но су пре ма хри шћан ству9). Ве ли ки по свом зна ча ју у исто ри ји, 
им пе ра тор Ди о кле ци јан је био још ве ћи про тив ник хри шћан ства. 
Ипак се у ње го во вре ме, и то у ње го вом нај бли жем окру же њу, већ 
зна ло да хри шћан ство не ће мо ћи да бу де по бе ђе но10).

Кон стан тин осни ва Ца ри град 324, Ми лан ским едик том 313 
он про гла ша ва хри шћан ство, нај пре за до зво ље ну и уни вер зал ну 
ре ли ги ју, ко ја вре ме ном по ста је и др жав на ве ро и спо вест. Хри-
шћан ство тим пу тем по ста је оно ве зи во ко је то не са глед но цар-
ство, ко је је за у зи ма ло све де ло ве Ме ди те ра на (ве ли ке про сто ре 
три кон ти нен та: Се вер не Афри ке, Ази је, са це лим Бли ским Ис то-
ком и де лом Сред њег Ис то ка, Ма лом Ази јом и свим де ло ви ма та да 
ци ви ли зо ва не Евро пе), тре ба ло да по ве зу је, да сје ди њу је, да осми-
шља ва, цео тај за оно вре ме го то во не са гле ди ви про стор. Од Ги-
брал та ра до Кри ма, од Рај не, Ду на ва и Дње пра до Ти гра, Еуфра та, 
Цр ве ног мо ра и Са ха ре, про стор ко ји је за оно вре ме имао нај ра-
зви је ни је и нај ор га ни зо ва ни је ци ви ли за циј ске нор ме.

Хри шћан ство је би ло глав но ве зив но тки во тог про сто ра ко ји 
је у по зном Рим ском цар ству жи вео у јед ној вр сти вер ског еклек ти-
зма. Би ло је мно го до зво ље них ве ро и спо ве сти, ре ли ги ја и оби ча ја, 
езо те ри ја и гно сти ци за ма, сек ти и ста рих углав ном мно го бо жач-
ких ре ли ги ја као што су би ле грч ка и рим ска, еги пат ска, али и зо-
ро а стри ска и дру ге, је дан кон гло ме рат ве ро ва ња це лог тог ве ли ког 
про сто ра. 

СИНТЕЗАИРАСЛОЈАВАЊА

Ни је ла ко би ло об је ди ни ти цео тај хе те ро ге ни про стор у је-
дан вер ски, кул тур ни, ин сти ту ци о нал ни и кон цеп ту ал ни зна чењ ски 
ин те гри тет. Од са мог по чет ка су се по ја вљи ва ле зна чај не те шко ће у 
при хва та њу је дин стве ног по и ма ња ве ре и с ју га и са се ве ра. Ста ри 
на ро ди Ис то ка, као што су Егип ћа ни, Си риј ци, Хал деј ци, на ро ди 
Блискoг и Сред њег Ис то ка11), те шко су мо гли да при хва те до кра-
ја ка ко грч ко-ла тин ску кул ту ру та ко и је дин стве ну ин тер пре та ци ју 
9) C. Walter, The Iconogr ap hy of Constanti n e the Gr eat, Emperor and Sai nt.  With Ass ociated 

Studies, Alexandros Pr e ss, Leiden 2006, 242 pp., 332  ill.

10) B. Bojović,  Le  millénaire byzantin (324-1 453), «E llipses», Pari s 2008, str. 17 -19.

11) H. T eule, L es Assy ro -C ha l déens, Brep ols, 2008; J.-P.  Valognes, Vie et  mort des chrétiens 
 d’Orient, Faya rd, Paris 1994;  J . Asfalg , P. Kruger, Petit Dic tionnaire de l’Orient  ch rétien, 
 Br ep ols 1991; C. C annuyer, L’ Egypte copte. Les c hrétiens du Nil, Gallim ar d,  Paris  2000. 
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хри шћан ства. По ја ви ли су се мо но фи зи ти зам, ари јан ство, оста ле 
раз ли чи те ин тер пре та ци је, и Цр ква је би ла у по ло жа ју да се су о ча-
ва са тим раз ли ка ма и да све уокви ру је у ве ри, схва та њу, кул ту ри, 
ин сти ту ци ја ма, да ље да об је ди њу је тај ве о ма ве ли ки, не сра змер ни, 
ци ви ли за циј ски не у јед на чен про стор. Сма тра ло се да хе ге мо ни ја 
јед ног др жав ног, ка сни је и цр кве ног цен тра тре ба да бу де под јед на-
ка у це лом хри шћан ском све ту12). Гло ба ли за ци ја у окви ру Рим ске 
им пе ри је вр ше на је уз по моћ др жав них и цр кве них ин сти ту ци ја, 
при том је Цр ква за др жа ва ла сво је ре ги о нал не струк ту ре на ста ле у 
про шло сти на осно ва ма ре ги о нал них кул тур но-исто риј ских на сле-
ђа, та ко зва ну Пен тар хи ју ста рих па три јар ши ја13).

 Мо но фи зи ти зам је на Ис то ку и на Ју гу им пе ри је те шко мо-
гао да при хва ти рав но прав ност две при ро де Хри сто ве, бо жан ске и 
чо ве чан ске, и ту су на ста ле раз ли ке ко је су има ле кул тур не, со ци-
јал не и по ли тич ке под ло ге. Док је је дан део оних ко ји ни су при хва-
та ли рав но те жу те две при ро де пред ност да вао ње ном бо жан ском 
де лу, дру ги су пред ност да ва ли чо ве чан ској при ро ди Хри сто вој14). 
То је би ла Ари јан ска је рес,15) ко ја је до не ла пр ве зна чај ни је по тре-
се на дру штве но-по ли тич ком пла ну. Ка сни је је то уче ње на ла зи ло 
ја ко упо ри ште код но во-еван ге ли зо ва них Го та, мо гу ћих да ле ких 
пре да ка но во ве ков не Ре фор ма ци је.

По сле не ко ли ко ве ко ва су се те раз ли ке, раз ми мо и ла же ња, 
ра сло ја ва ња, пре не ла на пи та ње ико на, на ико но бор ство, и ико но-
дул ство. Ико но бор ство, ко је је до ла зи ло углав ном са Ис то ка, мо же 
12) J. Mayendorff, L’u nité de  l’ Em pire et divisions des Chrétiens. L’Eglise de 450 à 680, Pari s 

1993 , 427 s tr. (orig in alni naslov: Imperial Uni ty and Christian Divi sions. T he  Ch urch 
 450-6 80 , A . D., New  Yo rk 1 989); P. Veyne, Q uand notre mo nd e est dev en u c hrétie n (312-
394), Pa ris 2 00 7.

13)  У  III  веку су  посто јале само Антохи јск а,  Ал ександријска , као  и Рим к оји  је имао  
по часни  и  с имб олични пр имат  ј ер  је  у њем у м уче ни чки постр адао ап отол П ет-
ар, али  не и  ју ри сдикцију  н ад  оста тко м  Цркве, касније с у н аст але Ј ер усал имска и  
Константинопољск а  патриј ар ш ија .

14) П о сл е  осуде А ријев ог учења, поја вил о се т ум ачење Н ес торија  (38 1-451),  па три јарха 
Цариград ског к ој и  је  био по д  у тицајем  А нтиохи јске  теологиј е,  пр ем а којем  су  дв е 
Христо ве  пр ир од е одвојен е  у божанск у и човеч ан ску, те  је уместо  Бо го ро ди цом (Тео-
токос)  ње гову ма јк у назв ао Хри ст ород ицом (Х ри сто токос), Н есториј аниза м је одба чен  
и осуђ ен  на Са бо ру у Е фе су  431.  Монофи зит из ам , уче ње  Еу тихија,  и гумана  је дног ца-
ри градског  ма нас тира у  V  веку, прем а  ко је м је божанск а при ро да  потпуно  п одреди ла  
себи и  а бс ор бовала човеча нс ку при род у Христову,  осуђено на  Халки дон ском Саб ор у 
4 51. Мон от елизам  у VII веку  покуша ва да  помир и р азлике у тума чењима о д  дв е природ е 
 Христове на т ај  начин што  пор ед б ожанске  и ч ов ечанск е природе, Христос и ма само 
 је дну во љу,  божанс ку , и то  уч ење је  одб ач ено и осу ђено 681.

15) Н азвана по  алекс ан дријско м  свеште нику Ариј у  (око 256 -336),  к оји  је нег ир ао бо жанску 
природ у Хр истову ,  стављ ајући је  др уги план у одно су  на Божју при ро ду. Ар ије во учењ е 
 је  ос уђено  на Првом васе ље нском сабо ру кој и ј е цар  Ко нстант ин Вел ики  с азвао  у  Никеј и 
 325 .
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се ше мат ски пред ста ви ти на дру штве ном и по ли тич ком рав ни пре-
ко стран ке Зе ле них у Ца ри град ском хи по дро му. Они су пред ста-
вља ли јед ну стру ју у са мом Ца ри гра ду, то су нај већ ма би ли азиј-
ски, у пр вом ре ду ма ло-азиј ски и бли ско и сточ ни на ро ди, Јер ме ни16) 
и дру ги.

Ико но ду ли су би ли углав ном Евро пеј ци, Гр ци, Ла ти ни, Бал-
кан ци, пред ста вље ни су Пла ви ма као на ви јач ком и дру штве но-по-
ли тич ком стран ком у Ца ри град ском Хи по дро му17).

Цар ство је по ку ша ва ло да др жи те раз ли ке у ин тер пре та ци-
ја ма вер ских дог ма та на оку пу, по це ну нај ве ћих на по ра, па и усту-
па ка. Та ко је до шло и до го то во је ди ног пе ри о да сво је вр сног дис-
кон ти ну и те та у вер ском, док три нар ном и иде о ло шком је дин ству и 
кон ти ну и те ту Цар ства18).

То је био пе ри од ико но бор ства, у VI II и IX ве ку. Ца ре ви 
ико но бор ства су са со бом но си ли ан та го ни зам ка грч кој али и ла-
тин ској ин тер пре та ци ји ве ре, ка ико на ма. Но си ли су свој азиј ски, 
кру ти, уски мо но те и зам. То ни је мо гло да се одр жи у грч кој, ни у 
европ ској, ни ти у ла тин ској сре ди ни, те је ико но бор ство мо ра ло да 
про пад не пред об но вом Пра во сла вља19). 

Ка сни ји ца ре ви по ку ша ва ли су да ди сци пли ну ју aзијске на-
ро де и Јер ме не, кoји су пред ста вља ли ста ри хри шћан ски и пла нин-
штач ки на род, ко ји је због сво јих вој нич ких ква ли те та и стра те шки 
ва жног по ло жа ја у Ма лој Ази ји имао нај ве ћи зна чај за одр жа ва ње 
тог про сто ра у окви ру цар ства. Јер ме ни су би ли по себ но ва жан 
чи ни лац за од бра ну од Ту ра ка Сел џу ка. Упор но шћу, не так тич но-
шћу и пре те ри ва њем у по ку ша ју ди сци пли но ва ња Јер ме на, њи хо-
вог на сил ног до во ђе ња под за јед нич ки кул тур ни и ве ро и спо вед ни 
име ни тељ, Ви зан ти ја вре ме ном гу би њи хо ву вер ност и по др шку. 
16) Ос но вана око 300 го дине Ј ер мен ско-Г риг ор ија нска Црква , к ао  и  велики  део друг их  

источних Цркава,  н ије  прихва тил а  одл уке Халк идонс ко г Саб ора, то су до  данас такоз-
ва не дохалки донск е или не сториј анске  Цр кве на  Ист оку, к ао што  су Сиријанска (не с-
тор ијанска ),  ч ији  корени сежу у I  век када је по предању ца р  Едесе Абга р  основао п рв у 
државну  х ри ш ћанску Црк ву,   за тим Копт ск а  и Етио пиј ска  (монофизитс ке), итд.,  M . Al-
bert, R. Beyl ot , R. G. Coquin,  B. Outtier, C. Renoux, A. Guillaumont, Christiani s mes Orient-
aux. Intr od uction à  l’étude des langu es e t  de s l ittérat ur es,  Le Ce rf, Pa ris  1993;  A. Mahé, 
J.- P.  M a hé , L’Arménie à  l ‘ép reuve des  siè cl es , Gallima rd,  Paris 2000 .

17) О константинопољском хиподрому: Sarah Gubert i Bassett, «The Antiq uit i es in the  Hip-
podrome of Constantinople »,  Du mbarton O aks Pap ers 45 (1991), s t r.  87-96. 

18) A. S. Ati ya,  An  H istory of Eastern Chri sti a nity, London 1968;  M .- F. Auzép y, L’iconoclasme 
b yzantin, P aris 200 6; P. Blaudeau, Alexan dr i et Constant inople (451-491) . De l’histo ire à la 
géo-ecclés io logie, Ecole fra nçaise  de Rom e,  De Boccard, Rom e 2 006, 810 pp.

19) Bisera V. Pentch eva, Icon s and  Po we r. The  Mother of  God in  By zantium ,  The P en sy lvania 
S tate U niv ersity  Pr ess, Un ive rsi ty Park  PA 2 006 , 302 pp.
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Они су по че ли да се окре ћу пре ма Тур ци ма20), ти ме и про тив Ви-
зан ти на ца, што је био ва жан чи ни лац по сте пе ног гу бље ња Ма ле 
Ази је за цар ство.

ПОСЛЕДЊИУСПОН,ОПАДАЊЕИПОЧЕТАККРАЈА

Крај мо не тар не хе ге мо ни је и по че так за ви сно сти 

Вла да ви на ди на сти је Ком не на, у XI и XII ве ку, пред ста вља 
по след њи пе ри од у ко ме је оства рен зна ча јан успон Ви зан ти је као 
цар ства чи ја зве зда и по ред то га већ по чи ње да там ни. Под све 
знат ни јим ути ца јем За па да, са кра јем ди на сти је Ком не на, пред крај 
XII ве ка, по чи ње пр во и при вре ме но по ср ну ће Ви зан ти је, па дом 
Кон стан ти но по ља под уда ром IV кр ста шког по хо да 1204.

Већ на по чет ку тог пе ри о да је Ви зан ти ја из гу би ла сво ју мо-
не тар ну хе ге мо ни ју, ко ја је не пре кид но тра ја ла од Кон стан ти на Ве-
ли ког по чет ком IV ве ка, прак тич но све до Алек си ја Ком не на у XI 
ве ку21).

Кон стан тин Ве ли ки је уста но вио ви зан тиј ску мо не ту, но вац, 
но ми зму, на грч ком, на ла тин ском so li dus, ко ји је имао те жи ну од 
4,5 гр зла та од 23 ка ра та. Но ми зма, је за др жа ла ту вред ност, чи сто-
ћу, те жи ну, у пе ри о ду од се дам и по ве ко ва22). То је слу чај без пре се-
да на у исто ри ји. Ви зан тиј ски злат ник је био пла те жно сред ство не 
са мо ви зан тиј ске им пе ри је, не го и прак тич но це лог ци ви ли зо ва ног 
та да по зна тог све та. Арап ски ди нар се упра вљао, од ре ђи вао пре-
ма ви зан тиј ској но ми зми. На За па ду је два да је и би ло нов ца као 
оп штег пла те жног сред ства, јер је у том де лу Евро пе ве ћим де лом 
сред њег ве ка по сто ја ла углав ном на ту рал на при вре да. Но ми зма је 
био до лар сред њег ве ка, мо не тар ни стан дард, што зна чи да је ви-
зан тиј ска еко но ми ја до ми ни ра ла це лим ци ви ли зо ва ним све том то-
ком ви ше од се дам ве ко ва. Све док ту уло гу ни је од ње пре у зе ла 
20) Затим и  пре ма крст аш има, кра је м XII век а јерме нс ки владари  добијај у о д  папе приз н ањ е 

краљевског до стојанства чиме  постижу  ис т и ранг као и зап адни принче ви  и краљеви на 
Блиско м Истоку, J. Richard, Histoi re des  cr o isades, F ay ard, Paris 1996; J. P ra wer , His to ir e 
du royaum e lati n de Jé ru sa lem, CNRS, r ééd.,  Pa ris  2 007; L’A rménie  et  Byza nce.  His toire  et 
cu lture , 1 996, 244 st r.  З анимљив а п аралела  би се м огла  на ћи  у чињеници  да је  Ст еван 
Првове нч ани уз помо ћ Свет ога   Саве почетк ом XI II  века  постиг ао исто добијањем кра-
ље вске крун е  од папе Хонорија.

21) Cécile Morrisson, “La Lag ar ikè: réforme mo nè taire  e t réform e fiscale sous Alexis  Ier 
 Comnèn e”,  Travaux & mémoires 7  (1979),  str. 419-464.

22) M. F.  He ndy, Stu dies in the Byzan tine M one tary Economy,  c .  300-1453, Cam br idge Uni ve-
rsity Press 1 985; M.  Kaplan,  To ut l’ or de Byza nc e, Gallim a rd, Paris 2005.
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Ве не ци ја са ње ним злат ним ду ка том, ње ном по мор ском, мо не тар-
ном и тр жи шном пре вла шћу ко ја на ста је по чев од кра ја ХI и тра је 
све до кра ја сред њег ве ка.

Ни је још увек до вољ но по зна то из ко јих је раз ло га је не ста ла 
та мо не тар на, еко ном ска и оп шта мно го ве ков на над моћ Ви зан ти је, 
у Ме ди те ран ском ба се ну и ши ре, али је мо не тар на хе ге мо ни ја би ла 
нај ви дљи ви ји и глав ни по ка за тељ ње не ви ше ве ков не до ми на ци је 
на та ко ве ли ком про сто ру23). 

Рат ни на по ри да се об но ви те ри то ри ја Ви зан ти је су је дан од 
раз ло га кра ја ње не хе ге мо ни је, опа да ња и не у спе ха ви зан тиј ске 
еко но ми је. Еко ном ски и при вред ни раз ло зи су трај ни ји узро ци ње-
ног опа да ња. Нај ва жни ји раз лог је био, да нас је то по зна то и утвр-
ђе но, из ме ђу оста лог и про у ча ва њем цр кве них из во ра (као што су 
жи во ти све тих, у ко ји ма има мно го по да та ка из обла сти при вре де) 
– про ду же ни и вре ме ном све ве ћи ма њак ин ве сти ци ја24). То је био 
ве ко ви ма хро нич ни про блем Ви зан ти је.

Узро ци су још и не до ста так тех нич ких ино ва ци ја, тех но ло-
шко за о ста ја ње, у по љо при вре ди пре све га25), ко је се јед ним де лом 
об ја шња ва кли мом, као и при ро дом, углав ном плит ког зе мљи шта, 
у Ма лој Ази ји, де ли мич но и на Бал ка ну26).

За тим, са ма струк ту ра ви зан тиј ске др жа ве и дру штва. У Ви-
зан ти ји ни је по сто ја ло плем ство као у За пад ној Евро пи, већ ари-
сто кра ти ја, ко ја је би ла функ ци о нер ска ари сто кра ти ја. Зна чи, 
слу жбе нич ка ари сто кра ти ја (ме ри то кра ти ја), а не на след но (па-
три мо ни јал но) плем ство, као на За па ду. Кон фликт ин те ре са из ме-
ђу те функ ци о нер ске и зе мљи шне ари сто кра ти је с Др жа вом, од но-
сно с ње ним нај чвр шћим ослон цем, сит ним и ма лим зе мљи шним 
по се дом, вре ме ном је осла био цар ство и ис цр пао ње го ве вој нич ке 
23) Cécile Morrisson , “ La   dévaluatio n  de  l a  monn aie  b yzanti ne  d u XIe  si èc l e:  essai d’interprétat-

io n”, Tr avaux & mémoire s  6 (19 76) , str. 3-48 ;  V. von Fal kenhausen, La  dominazio ne  bizanti na  
nellItalia meridionale: dal IX all’XI s ecolo, Bari 1 978.

24) Eveli ne Patlage an, “’Economie paysa nne’ et  ‘féodalité b yza n ti ne ‘”, Annales E SC 30 (1975), 
str. 1371-1396;   M.  Ka plan, Le s hommes et  la ter re  à Byzanc e  du VIe  au XIe s iè cle, propri été 
et exploitation  du  sol,  Par is 1 992,  str . 562-57 3. 

25)  Заос т ајање не са мо  за аграрн ом  техни ком на  Запад у,  нег о  и у о дносу н а и сла мски свет , 
где је напр имер наво дња ва ње зем љи шт а, диктирано разум е се и климатским  ус ловима, 
било знатно з аступљен ије  н его у византијско м аг рару, A. M. Watso n,  Agricultural  Innova-
tion in Early  Is lamic World: the  Diffusion of Crops and  Farming  Techniques, 700 -1100, 
Cambri dge 1984.

26)  P. Lemerle , The Agrarian Histo ry of By zantium. Fro m t h e  Or igins to the  Twelfth Century, 
Galway 1979;  M.  Kaplan,  Les h om mes  et la te rre à Byzan ce du VI e au XI e  sièc l e, pro priété et  
e xploitati on du sol,  P aris1992, str.  10-18.
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и при вред не ре сур се27). И по ред свих ад ми ни стра тив них и за ко но-
дав них ме ра и на по ра ко је су ула га ли ца ре ви све сни тог хро нич ног 
су ко ба ин те ре са из ме ђу др жав не функ ци је и са ме осно ви це ње не 
сна ге и ста бил но сти, та про ти ву реч ност ни је мо гла би ти пре ва зи-
ђе на и цар ство је то ну ло у не за др жи во опа да ње.

У XI ве ку до ла зи до те шке мо не тар не и еко ном ске кри зе, та-
ко да ви зан тиј ски ца ре ви пре пу шта ју тр го ви ну, са мим тим и еко но-
ми ју до брим де лом, јед ној стра ној си ли. У не до стат ку нов ца, не мо-
гућ но сти и не спо соб но сти да ре ше еко ном ску кри зу без пре се да на, 
они прак тич но пре пу шта ју тр го вин ску раз ме ну у Ца ри гра ду, али 
и на ши рем про сто ру цар ства, Ве не ци ји28). Тр го ви на је пре пу ште-
на Ве не ци ји та ко што су ве не ци јан ски тр гов ци има ли јед ну вр сту 
мо но по ла, већ и по то ме што су пла ћа ли так се и по ре зе ма ње од 
ви зан тиј ских тр го ва ца. Ве не ци јан ци су има ли град у гра ду, Га ла-
ту29), с дру ге стра не Злат ног Ро га, ве ли ког за ли ва и при ста ни шта у 
Ца ри гра ду, па их мо же мо упо ре ди ти са стра ним те лом у сво је вр-
сној еко ном ској осмо зи са до ма ћим тр жи штем. Мо жда у по чет ку 
бе ниг ној осмо зи, али све ви ше ис цр пљу ју ћој, ко ја је све ви ше за-
хва та ла еко но ми ју, ти ме све ви ше и сам ор га ни зам Цар ства, цр пла 
ви тал не при вред не и еко ном ске сна ге и ре сур се це ло куп ног дру-
штве ног ор га ни зма.

ОПАДАЊЕЕКОНОМИЈЕ,СЛАБОСТИ
ИНВЕСТИЦИЈАИПРОДУКТИВНОСТИ

За што до ла зи у XI ве ку, око 1050. го ди не, до на глог опа да ња 
при вред не и сва ке дру ге жи вот не мо ћи Ви зан ти је? Она еко ном ски 
опа да за то што ње на тех но ло ги ја, ње на по љо при вре да, ко ја је ба за 
еко но ми је, за о ста ју вре ме ном за за пад но е вроп ском, и за о ста ју пре 
све га хро нич ним мањ ком ин ве сти ци ја. Основ на сла бост ви зан тиј-
ске еко но ми је ле жи у не до стат ку ула га ња да би се по бољ ша ла и 
по ве ћа ла про дук тив ност по љо при вред не про из вод ње, нај ва жни је 
при вред не гра не сва ког сред ње ве ков ног дру штва. Исто вре ме но се 
де ша ва пре о крет у Еврoпи, мо жда већ кра јем Х и по чет ком ХI ве-
27) B. Bojović, Vassa Conticello,  G . Jehel, Le mond e byzantin (VI IIe-XIIIe siècle).  E conomie  et 

soc iété, Edi tions du Temps, Paris 2006 (205 str.); K. S my rlis,  La f ortune des gran ds  monastè-
res byzan tin s (fi n  d u Xe-mi lie u du XIVe siècles), Paris 2006, 304  pp.; J.-C.  C heynet, T he  Byz-
antine Aristo cra cy  and its Mi li tary F un ct ion, Ashgate Vario rum, Alder sh ot 2006, XIV  +  3 6 4 
pp. 

28)  D . M. Nico l, B yz an ti um and  Venic e:  A  Study in Di p lo mat ic and Cultural Relations, 1992.

29) Chrisa A .,  Maltezou ,  «Il quart iere ve neziano di Con stantinopoli (Scali marittimi)», Qhsau−
rismata  15  (1978 ),  p. 30-62.
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ка, где то ком вре ме на на ста је сво је вр сни еко ном ски успон у зе-
мљо рад њи30). Рас кр чу ју се шумe, по ве ћа ва ју по вр ши не об ра ди вог 
зе мљи шта, ко је осим то га по ста је бо га ти је и плод ни је, све то олак-
ша ва раз вој зе ма ља Западнe Европe, где до ла зи до на глог успо на, а 
у Ви зан ти ји до стаг на ци је. При вред на раз ме на на За па ду се умре-
жа ва на све ве ћем про сто ру ко ји пре ла зи др жав не гра ни це, ства-
ра ју ћи та ко пр во бит не об ли ке тр жи шне еко но ми је. Све успе шни ји 
раз вој при вре де омо гу ћу је и де мо граф ску екс пан зи ју. Пр ви кр ста-
шки по хо ди су по ка за тељ те екс пан зи је ко ја на тај на чин тра жи 
пу та да се пре но си ван гра ни ца За пад ног све та31).

То вре ме се по ду да ра с вла да ви ном Алек си ја Ком не на ко ји 
пре да је ве не ци јан ским тр гов ци ма део пре сто ни це Ца ри гра да. Ве-
не ци јан ци су у то вре ме ме ђу пр ви ма прак ти ко ва ли оно што би смо 
да нас на зва ли тр жи шном еко но ми јом. Би ла је то еко но ми ја ко ја не 
са мо што је ишла пре ко др жав них гра ни ца, ко ја ни је би ла са мо др-
жав на еко но ми ја, већ над-др жав на еко но ми ја, у том сми слу што је 
еко но ми ја има ла од ре ђе ну пред ност над по ли ти ком. Ве не ци јан ци 
су у јед ном мо мен ту, у вре ме мо не тар не еко ном ске кри зе у Ви зан-
ти ји, до не ли је дан им пулс ко ји је по мо гао по су ста лом цар ству, уне-
ли су свеж но вац, ко ји је у по чет ку био ко ри сна ини ци ја ти ва нај пре 
еко ном ски, па за тим и вој но, на ро чи то у опре ма њу мор на ри це ко је 
је увек тра жи ло нај зна чај ни ја сред ства. 

По вла шћен по ло жај Ве не ци ја на ца је про у зро ко вао от по-
ре ца ри град ског ста нов ни штва и про гон Ла ти на. Све се за вр ши-
ло кри зом ко ја за по сле ди цу има, 1204 го ди не, Кр ста шко осва ја ње 
Цариградa, ко је су ор га ни зо ва ли Ве не ци јан ци. То је био пр ви пад 
Ца ри гра да, ко јом при ли ком до ла зи до те шких ра за ра ња, зло чи на и 
пљач ки, до те шког су ко ба у окри љу до та да пре те жно још увек со-
ли дар ног хри шћан ства.

По но ви јим схва та њи ма, рас кол 1054. го ди не, ко ји за то вре ме 
ни је био то ли ко за па жен и чи је по сле ди це се ни су у по чет ку из ра-
зи то ис по ља ва ле, је сте у пр вом ре ду фор мал но-ин сти ту ци о нал ни, 
30) G. Dub y,  “La révolutio n  agricole médiévale”, Re vue de géograph ie  de Lyon 29  ( 195 4), str.  

3 61-366; Id.,  L’économie rurale et l a vie de s  cam pagnes d an s l’Occident  médiéval, I-II,   Pa r is 
1961; P. Bonassie ,  La Cat alo gne du milie u du Xe s iècle  à la fin de XIe si èc le .  Croissan ce   et 
mutation  d’une société, I-II ,  Toulouse 1975-1976; R. Fossier, Enfance de l’Europe (Xe-XIIe 
siècles). Aspects économiques et sociaux, I-II, Paris 1982.

31) S. Runciman, A History of the Crusades : Volume I. The 1st Crusade and the foundation of 
the Kingdom of Jerusalem, Cambridge University  Press, 1987.  Autour de  la Première Croi-
sade. Actes  du colloque de  Clermont-Ferrand, 22-25 ju in  1995, réu ni s par  Mic he l Balard, 
1 997. 65 4  str.; M. Balard, Les Latins en Orient, XIe-XVe  si èc le, PUF, Par is  2006, LXXVIII 
+ 452 pp., A. G. C. Savvides, B y zantin o-Norm annica. The Norman Capture of  It aly (to A.D.  
1081) an d the First  T wo Invasions in  Byzantiu m (A.D. 1081- 1085 a nd 1107-1 108), O LA 165, 
 Leuven-Paris-Dudley MA  20 07,  96 p p.
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са озбиљ ним по сле ди ца ма ко је ни кад ни су пре ва зи ђе не32). Сма тра 
се с до ста раз ло га да је нај ве ћи, не по мир љи ви рас кол хри шћан ства 
на стао тек па дом Ца ри гра да под Кр ста ше, ко ји су на звер ски на чин 
по чи ни ли те шке и не бро је не зло чи не, пљач ке, скр на вље ња цр ка ва, 
и то ком до ми на ци је Ла тин ског цар ства вр ши ли на сил но по ка то-
ли ча ва ње, по ла ти на ва ње ви зан тиј ског ста нов ни штва и ње них ин-
сти ту ци ја. То ни је мо гло ду го да оп ста не, јер За пад та да ни је имао 
ка па ци тет да би Ви зан ти ју мо гао трај но пре тво ри ти у за пад ну им-
пе ри ју33). По сле 55 го ди на, Ца ри град је по вра ћен у окри ље Ви зан-
ти је34). Кон стан ти нов град се ни кад ни је опо ра вио и пот пу но об но-
вио и ти ме на ста је вре ме по сте пе не аго ни је Ви зан тиј ског цар ства, 
ко је у 15 ве ку и не ста ло са исто риј ске по зор ни це пред на ле ти ма 
Ту ра ка Осман ли ја35). 

Да ли је та ци ви ли за ци ја мо ра ла да до жи ви свој крај, да не-
ста не као исто риј ска по ја ва? По све му су де ћи из гле да као да је 
не пре ки ну ти сплет узро ка и по сле ди ца усло вио та кав ис ход ње не 
исто ри је.

УЗРОЦИИПОСЛЕДИЦЕ

Као што је по зна то, и Ма рич ка бит ка, и Ко сов ска бит ка36), 
би ле су зна чај не у том пeриоду већ по зног су мра ка Ви зан ти је. Ср-
би по сле та два те шка по ра за ви ше ни су би ли у ста њу да пру же 
от пор зна чај ни јих раз ме ра. Иако су срп ске зе мље пред ста вља ле 
тек остат ке Ду ша но вог цар ства, оне су још увек пред ста вља ле нај-
зна чај ни ји вој нич ки и при вред ни по тен ци јал на Бал ка ну. Та да већ 
Ви зан ти ја ни је би ла ви ше у ста њу да пру жа би ло ка кав ефи ка сни 
от пор Осман ли ја ма. Ни јед на европ ска зе мља ни је мо гла да пру-
жи од лу чу ју ћи от пор, и на кра ју сред њег ве ка су Тур ци осво ји ли 
32) S. Runciman, Le Schisme d’Orient: La  papauté et les Eglises d ‘Orient  XIe et XIIe siècles , 

Belle s  Le ttres, Paris 20 05, 202 s tr . (Ор игинални н асло в:  T he East ern schism, a s tu dy  of the 
P ap acy an d  the Ea stern Ch urches d uri ng the XIth  an d XIIth ce nt uries). 

33) J . Longn on ,  L’Empi re  latin de Constantinople, Pa ris 1949; P. Cesa re tt i, L’Impero  p erduto: 
Vita di Anna di Bisanzio, una so vrana tra Oriente e O cc ident e,  Monda to ri ,  Milano 20 06 ,  381 
p p.

34) D. M.  Nicol , The Last Centuries of Byzan tium , 1261-1453,  2 e  Ed., 2008.

35) D . M. Nicol,  E nd of the B yza ntine Emp ir e (Foundati on s of med ieval h is tory), Hod de r Arnold, 
 1979, 112 str.

36) R . Mihalj čić, “Les batailles de la Mar it za et  de  Kosovo . Les dernièr e s décenni es d e  la  rivalité 
serbob yza ntine”, Byzantiu m and Serbia in  the 14th  ce nt ur y, Ath ens  1996,  str. 9 7- 10 9. 
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Бал кан, 1453 пао је Кон стан ти но пољ ти ме ко нач но и Ви зан ти ја37), 
1459 ко нач но је па ло Сме де ре во и Ср би ја, та ко је и цео Бал кан про-
ме нио све том, за на ред них низ ве ко ва за ме нио јед ну ци ви ли за ци ју 
дру гом38).

Ка ко Ве не ци јан ци, та ко ни ви зан тиј ски ца ре ви, ка ко кр ста-
ши, та ко ни Фран цу зи и оста ли Ла ти ни, ни су ус пе ли да одр же Ца-
ри град, као ни у 13 ве ку ла тин ску - Ви зан ти ју, кр ста шку тво ре ви ну 
она кву ка кву су по ку ша ва ли да одр же. То је био не у спех та ко зва-
ног Ла тин ског цар ства. Ви зан ти ја се об но ви ла у Ма лој Ази ји39), а 
по сле пе де се так го ди на, об но ви ло се да кле цар ство и у Ца ри гра ду. 
По сле то га, исто ри ја Ви зан ти је, у XIV-XV ве ку, по ста је све ви ше 
аго ни ја ко ја, је тра ја ла до ко нач ног сло ма остат ка оста та ка не ка да 
моћ не уни вер зал не им пе ри је40). Тра жио се из лаз за спас Ви зан ти је, 
али он ни је на ђен. Евро па се ба ви ла спа сом Ви зан ти је, европ ски 
вла да ри, па пе и кне зо ви, сва ко на свој на чин је ну дио по моћ и по-
ста вљао усло ве, али тај су мрак Ви зан ти је се по ду да ра са нео до љи-
вим еко ном ским успо ном Евро пе по чев од XI ве ка, и исто вре ме-
ним све бр жим опа да њем еко но ми је Ви зан ти је у при бли жно истом 
вре мен ском пе ри о ду.


ЗАЛАЗАКЦАРСТВАИПОКУШАЈИУНИЈЕ

Јед на од нај ва жни јих прет по став ки у тра же њу спа са Ви зан-
ти је, ње ног оп стан ка, би ла је ви ше пу та по ку ша ва на цр кве на уни-
ја41). Ти по ку ша ји ни су мо гли има ти ве ће из гле де на успех јер су се 
сво ди ли на уце њи вач ка на сто ја ња За пад ног да под ре ди сво јој ди-
сци пли ни и на мет не сво ју ин тер пре та ци ју ве ро и спо ве сти нај ве ћем 
и нај зна чај ни јем де лу Ис точ ног хри шћан ства. Као илу стра ци ја те 
уско гру де и крат ко ви де ис кљу чи во сти мо же се на ве сти јед на ма ње 
по зна та епи зо да42). Ка да су пред став ни ци по след њег још увек ви-

37) Nicolo Barbaro, “Diary of the Si ege of Cons ta ntinop le , 1453”, tra ns lated from the Italian b y 
J.R. Jones, an Ex po sition-Univ er sity B oo k,  Expo si ti on Press, New  York, 1969.

38) H. Inalcik , The Otto ma n Empire. The Classical Age  (1300-1 600), London 1973 .

39) S .  Runciman, The Emperor  Romanuse Lecapenu s  and his reign,   a study of tenth-cent ur y Byz-
antium,  1929, 276  стр .

40) J. Heers , Chute e t  m ort de Constan ti nople: ( 120 4-1453), Paris 200 7.

41) V. Laurent, Les “Mé m oires” du gr an d Ecclési ar que de l’Eglise de Constantinople Sylvestr e 
Syropoulos sur le concile de Florence  (1 4 38-1439 ), Pariz 1971, s tr . 59 8; V. Laurent, J.  Darrou-
zès, Dossier grec de l’Union de  Ly o n (1273-1277), Paris 1 97 6, X VII + 611  str.  

42) Hélène Ahrweiler  ( sous  la dir.), Philadel phie et autres  é t udes, Paris 1984, 176 s tr.
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зан тиј ског гра да у Ма лој Ази ји, Фи ла дел фи је, у XIV ве ку, до шли 
да тра же по моћ од Па пе, он им је од го во рио: „Пре ђи те на ка то-
лич ку ве ру, и та да ће је дан Ви зан ти нац би ти ја чи од сто Ту ра ка. 
И то ће вам би ти до вољ на по моћ, дру га вам по моћ не ће би ти по-
треб на“43).

По чев од 1204 Ви зан ти ја све ви ше по ста ја ла, од мул ти ет нич-
ке и уни вер зал не им пе ри је, све ма ње уни вер зал на и све ви ше ”на-
ци о нал на” др жа ва. Ви зан ти ја се на тај на чин све ви ше за тва ра ла у 
се бе. И по ред по но вље них по ку ша ја Уни је44), до брим де лом и због 
њи хо вих не у спе ха, она се све ви ше уда ља ва ла од окол ног хри шћан-
ског све та, не са мо од ка то лич ког, на не ки на чин и од пра во слав ног. 
Био је исти на по ку шај, у вре ме па три јар ха Филотејa Ко ки но са45), и 
да се ор га ни зу је јед на вр ста пра во слав ног са ве за, али тај по ку шај 
ни је мо гао да успе. Ви зан тин ци не са мо што ни су мо гли да при хва-
те уни ју са Ла ти ни ма, ко је су сма тра ли се би не до ра слим у те о ло-
шким ства ри ма, не го ни не ку вр сту про ду же ног и ефи ка сног са ве за 
са пра во слав ним су сед ним др жа ва ма. Ви зан тин ци ни су успе ва ли 
да на ђу, бо ље ре ћи да при хва те, син те зу ни са Си ме о но вом Бу-
гар ском46) у вре ме кад је моћ и пре стиж цар ства да ле ко те же би ло 
угро зи ти, ни ти са Ср би јом Ми лу ти но вом или Ду ша но вом, ка да је 
цар ство би ло већ у не за др жи вом опа да њу.

На кра ју, и по ред да љих по ку ша ја Уни је, вој них и по ли тич-
ких са ве за, вр ше них ско ро до са мог кра ја, да се на пра ви не ки ком-
про мис са За па дом и обез бе ди зна чај ни ја по моћ, оста ла је за бе ле-
же на реч по след њег ве ли ког ад ми ра ла Лу ке Но та ра са. Без об зи ра 
да ли је апо криф на или не, та из ја ва је симп то ма тич на и од ра жа ва 
ста ње ду ха у то вре ме. Он је на вод но ре као пред пад Ца ри гра да: 
“Бо ље тур ски тур бан, не го ла тин ска ти ја ра“. То би зна чи ло да су 
се Ви зан тин ци у ства ри ре зиг ни ра ли или чак на не ки на чин опре-
де ли ли за тур ску оку па ци ју пре не го за ла тин ску уце ну. Не ста нак 
по ли тич ке са мо стал но сти прет по ста вљен је гу бит ку вер ског и цр-
кве ног ин те гри те та47). 

43)   Hélène Ahrwei ler, “L a région  de Philadelphie au XIVe siècle ( 1290-13 90), de rni er  basti o n de 
l’Hellénisme en Asie-Mineure”, i n Acadé mie des  Inscrip ti ons et d e  Belle s-Lettres, Pariz 1983, 
s tr . 17 5-197. 

44) I. Djurić, Sumrak Vizantije, Beograd  19 84, str. 319 n.  178, 320; S pr em ić, Деспот Ђ ур ађ 
Бранков ић и  њ ег ово доба, str. 223-233; 

45) Carigradski patrijarh (1354-5 5 e t  1364-76),  cf .  D . Nastase,  “Le Mont Atho s  et  l a polit ique du 
Patriarcat de Constantinop le , de 1355  à 1375”, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3  (1 979), s tr . 121-177; Histoire 
du Christianisme VI (Ma rie-Hé lène  Congourd eau), P ar iz  1990,  s tr.  3 00, 3 01.

46) S. Ru nciman ,  A His tory of the  fi rst  Bulgaria n E mpire,  ed .  Bell and sons, 193 0, 337 str. 

47) Тако  Св ети Козма Е толски бл агосиља тур кокр ат ију к ој о м  с е по њему оч ув ава душа и 
ду х православља од западног отуђивања.
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Пад Ца ри гра да, био је хе рој ски, еп ски и су бли ми ран, по-
след њи цар Кон стан тин Дра гаш, Кон стан тин XI, ина че Ср бин по 
мај ци, по ги нуо је бра не ћи град на ње го вим зи ди на ма. По ле ген ди, 
узи дан је у зи до ве Све те Со фи је и иза ћи ће из зи да кад пр ви пра-
во слав ни цар уђе у Све ту Со фи ју. То је грч ко на род но пре да ње ко је 
се одр жа ло ве ко ви ма48). 

Ви зан ти ја је, као по ли тич ка це ли на, као исто риј ски фак тор, 
не ста је го то во не тра гом. Осим још увек им пре сив них де ло ва моћ-
них од брам бе них зи ди на, да нас је у Истам бу лу те шко мо гу на ћи 
тра го ви ста рог Кон стан ти но по ља.

Не са мо Ви зан тин ци, не го и цео ви зан тиј ски ци ви ли за циј ски 
круг, ко ји пред ста вља ју бал кан ске пра во слав не зе мље, за ви ше сто-
ти на го ди на не ста ли су из исто ри је као др жав не тво ре ви не. За што? 
Ко ја је еко ном ска, по ли тич ка, али и пси хо ло шка прет по став ка, по-
сто ја ла за то? Ви зан тин ци су хте ли да оста ну са мо се би јед на ки. 
Ни су успе ва ли, ни су мо гли, да при хва те зна чај ни је ком про ми се, 
ни су хте ли да се при ла го де, ни ти да чи не би ло ка кав усту пак. Ни-
су же ле ли да при хва те ни сло вен ско-грч ку др жа ву, са исто вер ним 
хри шћа ни ма. Би ли су ису ви ше по но си ти, без об зи ра што су има ли 
све раз ло ге за осе ћај над мо ћи сво је ци ви ли за ци је, та гор дост и осе-
ћај су пер и ор но сти, ко ји је ве о ма ду го имао зна чај не осно ве, би ли 
су је дан од основ них узро ка ње ног не стан ка.

Ин те ре сант ну ин тер пре та ци ју тог осе ћа ња да је Хро ни ка по-
па Си на ди но са Сер ског (Се ре за), из XVII ве ка. Поп Си на ди нус из 
Се ре за, на пи сао је хро ни ку свог гра да, у ко јој по ред оста лог опи-
су је пре но ше ње мо шти ју Све те Пет ке, из Ца ри гра да у Ја ши, где се 
ње не мо шти и да нас на ла зе. То је учи нио ве ли ки кнез Мол да ви је 
Ва си ли је Лу пу, ко ји је пла тио астро ном ске ду го ве Ва се љен ске Па-
три јар ши је. Та ко је сте као пра во да пре не се мо шти Све те Пет ке, 
ко је су по сле па да Бе о гра да, 1521. го ди не, пре не те у Ца ри град. 
Си на ди нос опи су је пре нос мо шти ју и пи ше ка ко је моћ ни вла дар 
Мол да ви је Ва си ли је Лу пу, бос иза шао пред све те мо шти, ка ко је 
ски нуо кру ну, и ка ко је ни чи це пао на зе мљу, у пра ши ну, да им се 
по кло ни. Де ша ва ла су се мно га чу да, ис це ље ња, то ком пре но ше ња 
мо шти ју Све те Пет ке у Ја ши где је би ла са гра ђе на цр ква њој по-
све ће на. Он то све опи су је, и ка же: Ње не су мо шти ле жа ле у ца ри-
град ској Па три јар ши ји 200 го ди на и ни ко ни је хтео да их по гле да, 
не го су го во ри ли: ”Шта је она мо гла да учи ни да бу де све та, об-
48) D. M. Nicol, The Immortal Emperor: The Life and Legend of Constantine Palaiologos, Last 

Emperor of the Romans, Cambridge Univ. Press, Canto edition, 1992; http://www.greece.org/
romiosini/fall.html
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зи ром да је Срп ки ња?” ...ли ше ни сво је отаџ би не и сво јих до ба ра, 
по ста ли смо по вод за под смех и пре зир за све на ро де49).

Шта зна чи та ин тер пре та ци ја по па Си на ди но са? Ви ше од 
два и по ве ка по сле па да Ца ри гра да, она се сво ди на то да су са мо-
до вољ ност, са мо љу бље, се бич ност, уско гру дост, сво је вр сни ет но-
цен три зам, узрок жа ло сне суд би не по то ма ка не ка да моћ не и слав-
не Ви зан ти је. 

ИСКУСТВОНЕСТАНКАВЕЛИКЕЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Нај моћ ни је и хи ља ду го ди шње ци ви ли за ци је има ју сво је 
вре ме тра ја ња, мо гу да не ста ну, а узро ци не стан ка не мо ра ју би ти 
мно го раз ли чи ти, у из ве сном сми слу они чак мо гу би ти и ве о ма 
слич ни. 

Мо дел ци ви ли за ци је, ко ји у са вре ме ном све ту по сто ји и вла-
да, је сте да нас ви ше не го икад пла не тар ни мо дел. Не са мо нај бо љи 
и нај е фи ка сни ји, не го и прак тич но да нас је ди ни гло бал ни мо дел, 
та кав да дру га чи ји мо дел прак тич но ви ше и не по сто ји, иако са-
да шња си стеч ска кри за мо жда на ја вљу је ње гов за ла зак. Мо дел ко-
ји се с ма ње или ви ше успе ха при ме њу је ши ром све та: у Ки ни, у 
Ин ди ји, у Ру си ји. Што ипак то не зна чи да тај мо дел ни је у кри зи, 
и да му не пре ти опа сност од трај ног опа да ња. Не ка да је хи ља ду-
го ди шњи ви зан тиј ски мо дел то ком про це са ду гог тра ја ња по сте пе-
но сме њи ван за пад ном ди на ми ком еко ном ског и ци ви ли за циј ског 
раз во ја.

Због то га је те ма Ви зан ти је, ње ног жи во та и тра ја ња (јер: 
шта је хе ге мо ни ја до ла ра пре ма хе ге мо ни ји но ми зме у ду гом тра-
ја њу), зна чај на и ко ри сна, нео бич но по треб на за раз у ме ва ње не са-
мо пре мно го ве ко ва не ста лог, не го и за схва та ње да на шњег светa. 
По треб на и зна чај на да се бо ље упо зна и да се лак ше схва ти од нос 
пре вла сти фе но ме на и мо де ла гло бал ног хе ге мо на, за ко ни то сти 
тра ја ња и опа да ња те по ја ве као ис то ри ског про це са.

ТОЛЕРАНТНОСТ,РИМЉАНИ
ИКОНСТАНТИНОПОЉ

Ди фе рен ци ја ци ја из ме ђу Ри ма и Ца ри гра да је исто вре ме но 
по сле ди ца јед ног исто риј ског про це са ду гог тра ја ња, с јед не стра-

49) Хронику попа Синадиноса, об ја вио је, на грч ком и на фран цу ском, P. Odo ri co, 
Αναμνησεις και Συμβουλες του Συναδινου, Ιερεα Σερρων στη Μακεδονια (17ος αιωνας), éd. 
“Pi er re Be lon”, Pa ris 1996, str. 164-165; B. Bo jo vić, «Neš to no vo o Sve toj Pet ki”, По ли ти ка, 
25 oкtobar 1999.
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не, а с дру ге стра не су ко ре ни њи хо вог рас ко ра ка у са мој при ро ди 
те две кул ту ре и ци ви ли за ци је. Узми мо са мо је дан при мер, Грч ку и 
Рим. Рим је био ве ћа ци ви ли за ци ја, Грч ка је има ла знат но раз ви је-
ни ју и ху ма ни ју кул ту ру. У Ри му је глав ни кон цен зус ста нов ни штва 
ства ран око аре не50), у ко јој је про ли ва ње људ ске кр ви би ло глав на 
атрак ци ја. То је био ре ци див, је дан об лик људ ске крв не жр тве као 
је дан од обе леж ја па ган ства, оно га што је ”мр ско пред Го спо дом”, 
по Ста ром за ве ту. 

У Грч кој, у исто вре ме, глав но оку пља ње, кон цен зус, по сто ји 
око ста ди о на и спорт ског над ме та ња, без про ли ва ња људ ске кр ви. 
Же сто ког над ме та ња, али без про ли ва ња људ ске кр ви. Хи ља ду го-
ди на по сле то га, ка да пр ви Кр ста ши до ла зе у Ви зан ти ју, у пр вом 
кр ста шком по хо ду, Ана Ком нен у Алек си ја ди опи су је са бла зан у 
очи ма Ви зан ти на ца од то га што све ште на ли ца са За па да про ли-
ва ју људ ску крв сво јим ру ка ма и по сле то га слу же ми су51). Не што 
не схва тљи во за Ви зан тин це52).

А као што се зна, пра во слав ни све ште ник, ако слу чај но ауто-
мо би лом уби је не ког, не мо же ви ше да бу де све ште ник. Раз ли ка 
из ме ђу те две нај зна чај ни је европ ске ци ви ли за ци је у ста ри јој исто-
ри ји, као и из ме ђу њи хо вих ба шти ни ка, има и фор мал них, док три-
нар них, кон цеп ту ал них, и дру гих, те раз ли ке су чи ни ле, али и да-
нас ути чу, да се љу ди не мо гу не кад ла ко раз у ме ти. 

Сва ке тре ће го ди не се одр жа ва ју сим по зи ју ми „Пр ви, Дру ги, 
Тре ћи Рим“, у Ри му, Ца ри гра ду и Мо скви. Ево и јед ног ма ли ци-
о зног пи та ња за ка то ли ке: „Пр ви Рим је, као што зна мо, био па-
ган ски53). Дру ги Рим је Ца ри град. Тре ћи Рим је Мо сква. Ру си би 
до да ли - и че твр тог не бу дет.“ „А ко ји сте ви број?“

Реч је у ства ри о фа мо зном пи та њу Tran sla tio ime rii, по зна-
том фал си фи ка ту та ко зва не Кон стан ти но ве да ров ни це, сло же ном 
ком плек су пи та ња ве за ном за од нос Кон стан ти но по ља и Ри ма54), 

50) P. Veyne, Le pain et le cir que, Pa ris 1995 ; L. Jerp hag non, Histoire de la Rome antique : Les 
armes et les mots, Paris 2008;

51) Ana K omnen, A le xiade I ( I-I V), kr it ičko iz danje  te ksta, fra nc. p revod, ko mentar i  i uvodn a 
stud ija ,  B.  Leib, P ariz 19 67 2, st r.  CLV II-CLVII I. 

52) Поносни на хеленско порекло своје културе још више него на римско порекло својих 
институција и свога племства, Византинци су волели да говоре како “Римљани имају 
своје законе, али ми имамо своје. Римски су обичаји без умерености, сурови и иду до 
проливања крви, али наши су човечни”, Ci tat Jovana Zlatousto g kod: A.   Gu illou, La Civ-
ilisation   byzant ine, Pariz 1990 (прво издање 1 974), str .  374.

53) L. Jerphagnon, Les di vin s  Césars : Idéo lo gi e  et pouvoir  d ans la  Ro me impéria le , Paris 2009.

54)  I. Dujčev,  “La   cr ise idéol ogique de 1203- 1204 et se s  réperc ussions sur la civilisation byz an-
t ine”, Cah iers  d e  travau x e t de  conférenc es  I -Christianisme by zanti n et  a rc hé ologi e chrétie-
nne,  Pariz  1976,  str. 5 -68; Hél ène Ahrweiler, “Constantinople S econde Rome:  le tour nant de 
1204”, i n  Roma Cos tantinopoli Mosca Da  Roma alla terza Ro ma ,  Studi I,  Napux   1983, str. 
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цар ства и пап ства и слич но55). Пи та ња ве за них за осни ва ње Ца ри-
гра да – пре но са пре сто ни це Рим ске им пе ри је у Кон стан ти но пољ, 
цар ства ко је по ста је хри шћан ско, по ста је Но ви Рим. И прак тич но, 
Рим ни ка да ни је био исто риј ски цен тар хри шћан ског цар ства. 

ВИЗАНТИЈАИЕВРОПСКИСРЕДЊИВЕК

Од по чет ка дру гог ми ле ни ју ма у За пад ној Евро пи по чи ње да 
се уоп шта ва је дан но ви на чин роб но нов ча не раз ме не ко ју је Фер-
нан Бро дел на зи вао ар те ри јал ном, или раз ме ном на да ле ко56). Тај 
но во на ста ју ћи на чин про ме та и раз ме ре до ба ра умре жа вао је и хо-
мо ге ни зо вао за пад но е вроп ске про сто ре57).

У Ви зан ти ји је пре о вла ђи ва ла тзв. ка пи лар на при вре да, јед на 
пре те жно аутар хич на при вре да, нов ча на и роб на раз ме на58). Што 
зна чи да је сва ка жу па има ла соп стве ну еко ном ску са мо до вољ ност. 
То је ина че био ста ри ји вид при вред ног про ме та где ни су пре о вла-
да ва ле та ко обим не раз ме не као у Евро пи где је на при мер Ха рин-
га из Бал тич ког мо ра до спе ва ла до уда ље них де ло ва кон ти нен та у 
вре ме ве ли ких по сто ва. На сли чан на чин је вр ше на раз ме на жи та-
ри ца и дру гих нај по треб ни јих про из во да, не са мо лук су зне ро бе. 

304-3 15 ; D. M.  Nicol,   “The papal sca nda l” ,  in  The O rthodox  Ch urces and the Wes t (Papers  
r ead at the four teenth summe r meeting and the fifteenth w in te r m eeting o f the E ccl es iastical 
Histor y Society, ed.  by  D. Bake r),  S tudie s in Church  History 13, O xf o rd 1976, str.  141-1 68 ; 
о антилатинском ставу  у Византији (крај XI века), као и о латинским заблудама после  
1204, види Hél ène Ahrweiler, L’idé ologie politique de l’empire byzant in , Pari z 1975,  стр . 
 75-87,  1 03sq.; B.  Ferjanč ić ,  “Rapports entre G recs et Latins  ap rè s  1204”, ZRV I 10 (1 967), 
стр.  171-176.

55) О подели власти у Византији, видети: G. Dagr on , Emper eu r  et prêtre. Etu de sur le 
 “cé saropap isme ” byzantin, P ar iz (Ga lli mard) 1 996 , дело  које у знатној мери отклања још 
увек жилаве предрасуде  у овој области и  представља последњу реч о  природи световне 
и црквене власти у Византији. Видети такође, S. Run ci man, The B yza n tine Theocracy, 
Ci nc in nati 1973;  као и  веома корисну студију на сличну тему:  D. M. Nicol,  “La pensée 
politique byzantine ” , in Histoir e  de la pen sé e  po litique  médiévale 350-1450, sous la  dir ec tion 
 de  J. He nd er son Burn s,  Pariz  1993, стр. 49- 75.

56) F. Bra ude l, La dyna mi qu e  du capita lisme , P aris 1985, p. 2 8- 29, 47 . О експанзији урбане 
економије на Западу  крајем средњег века,  c f.  A . Tenenti, La form a zione del  mondo 
modern o, XIV-XVII  secolo , B ologna 1980 ,  p. 58-65 ,  126-129.

57) F. Braudel, “Monnai es  e t  civilisatio ns . De l’ or  du Souda n  à  l’ argent d’Amé r ique.  Un drame 
méditerrané en “, Annale s ,  ja nvier-mars  1 946, p. 9 s q.;  I d., Civ ilisation matérielle, économie et 
cap it alisme , XVe-XVIIIe s iè cle, t. 1. Les  structures  du quotidi en : le pos sible et  l ‘i mpossibl e , 
Paris  1979, p.  394-396,  403.

58)  The  Economi c  His tory o f  Byzantiu m: Fro m t he Seve nt h throug h  th e Fifteen th C en tury, 
 An geliki  E. L aiou, Edit or- in-Chief, S ch olarly  Committee, Ch ara lambos Bo uras , Cécile Mor-
risson, Ni co las Oikono mides†, Constant in e Pitsa kis , Published  by  Dumbarton O aks  Research 
Li bra ry and Col lection,  Wa shington , D. C., in three volume s as number 39 in  the series, 
Dumbarton   Oa ks Stu dies, 2 002 Dum barton Oaks Trust ee s for H arv a rd Univers i ty  Washing-
ton, D.C.
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Ин тер ак ци ја европ ске еко но ми је ни је мо гла има ти са мо по вољ не 
по сле ди це, ка ко при вред на до бра та ко се и глад и епи де ми је ши-
ри ли на уда ље ним про сто ри ма и у ве ли ким раз ме ра ма. Ви зан тиј-
ски про стор пред ста вљао је дру ги тип дру штва, оног на ста лог из 
ан тич ког и по зно ан тич ког на сле ђа, у Евро пи је би ло знат но ма ње 
тог кон ти ну и те та. Дру штво и при вре да Ви зан ти је би ли су ма ње 
кон ку рент ски, ма ње ефи ка сни, то је би ло исто вре ме но раз ви је ни-
ја ци ви ли за ци ја али и с ма њом раз вој ном ди на ми ком, на ро чи то у 
обла сти при вре де и еко но ми је. Ви зан ти ја је пред ста вља ла нај ви ши 
сте пен раз во ја дру штва ста ри јег ти па, За пад по че так за ма ха јед-
ног но вог еко ном ског, дру штве ног и др жав ног обра сца чи ја пр ва 
екс пан зи ја по ду да ра с по кре та њем кр ста шких ра то ва59). Ди на ми ка 
ста ри јег обра сца уре ђе ни јег и ста бил ни јег дру штва одав но ни је ви-
ше би ла у екс пан зи ји, оно ни је би ло ни та ко агре сив но, као за пад-
но дру штво, дав но је про шло сво ју зре лост и вр ху нац, по сто ја ло и 
оп ста ја ло је ви ше у тра ја њу не го у успо ну. 

За раз ли ку од европ ског су мор ног и ин кви зи тор ског Сред-
њег ве ка60), у Ви зан ти ји ни је би ло не то ле ран ци је у оној ме ри и на 
исти на чин као на За па ду. Кул ту ра хе лен ског је зи ка ни је има ла са-
мо је дан обра зац, ка рак те ри сти чан за мо но те и стич ку ис кљу чи вост. 
У Ви зан ти ји је увек у ма њој или ве ћој ме ри по сто ја ла од ре ђе на 
ди хо то ми ја, кре а тив ни ди ја лог и пре пли та ње, ите рак ци ја и то ле-
ран ци ја из ме ђу ан тич ког на сле ђа и хри шћан ске те о ри је и прак си-
са61). На ра шта ји су се вас пи та ва ли на „Или ја ди“ и „ Оди се ји“, на 
Хо ме ру и Плу тар ху, на Пла то ну и Ари сто те лу, и, на рав но, на хри-
шћан ству и на ње го вим све тим оци ма, ис по вед ни ци ма и фи ло со-
фи ма. И то пре пли та ње ху ма ни зма62) и хри шћан ства, та ди хо то ми ја 
све тов ног и ду хов ног је чи ни ла то ле ран ци ју ка ква ни је по сто ја ла у 
за пад ним де ло ви ма Евро пе, па ни код Сло ве на, ко ји су та ко ђе би ли 
нео фит ски и ско ро је вић ки ми ли тант ни и ис кљу чи ви. Не у ме ри и 
на на чин као што је то би ло на За па ду, али, ре ци мо, Гри го ри је Ца-
59) P. Alphand ér y, La Chrét ienté et  l’idée de cr oisad e,  Pariz (Albin Mic h el ) 1954;  R. Grous-

set, Histoire des  c ro isades et du ro y aume franc   de  Jérusa lem 1-3, Pariz (Perrin)  1991 (ново 
издање); Id.,   Le s Croi sades, Pariz (PUF) 199 4;  ; J.-C . G u illebaud, Sur l a route des   cr oisade s,  
Pariz (Arléa)  1993; J. Richar d,  L’Esprit de la Crois a de , Pariz  (Cerf)  1970; P. Rousset, His-
toire d’une idé ologie, l a  Croisade ,  Lozana  (L’Age d ’Ho mme) 1983 ; R. Go us set, L’ épo pée des 
 Croisades, Pariz (Perr in) 1995, str. 20. 

60) V. Bayer,  Ug ovor s  Djav olom.  Pro cesi protiv čarobnjaka u Evropi a na po se  u Hrvat skoj, 
 Za gre b 1982.

61) D. M. Nic ol, Churc h  and Society  in  Byzantiu m,  Cambridge Univers ity  Press, 20 08 , 176  с тр. 
., C.G. C onticel lo, Vassa  Co nt icello (d ir .) ,  La théologi e  byzantine  et sa trad it ion, Turnhout  
2002;

62)  P. Lemerle, Le  Pr emier Hum an isme by za ntin. No tes   et remarque s  su r enseigneme nt  et cultu re 
 à  Byzanc e d es  ori gines au  Xe sièc le, Paris 19 71. 
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блак, и дру ги, осу ђу ју то хе лен ско на сле ђе код Ви зан ти на ца као 
па ган ско63). По сто ја ла је кул тур на и ми са о на сло је ви тост из ме ђу 
цр кве ног и све тов ног по гле да на свет, из ни јан си ра ност и из ве сна 
сло бо да са ве сти ка квих прак тич но и ни је би ло дру где у хри шћан-
ству. Све оно што се на За па ду по чи ње да раз ви ја тек у Но вом ве ку. 
Зна чи, Ви зан тиј ци су од у век има ли оно што у Евро пи на ста је тек 
по чев од Ху ма ни зма и Ре не сан се. С тим што Ху ма ни зам и Ре не-
сан са има ју за по сле ди цу оси па ње хри шћан ског по гле да на свет, у 
Ви зан ти ји се то је дин ство ни је растакалo. Оно се одр жа ва ло у јед-
ној ор ган ској си нер ги ји све тов ног и ду хов ног, по рет ка (так си са) и 
му дре уме ре но сти (ико но ми је)64). Ан ти но мич ност, ка ко је Ге ор ги-
је Остро гор ски на зи вао ви зан тиј ски на чин ми шље ња, мо гао би се 
об ја сни ти као сво је вр сно је дин ство су прот но сти, сту пањ у раз во ју 
по гле да на свет ина че не при ме рен за пад ном сред њем ве ку65). Ви-
зан тиј ска ци ви ли за ци ја је у тој ме ри би ла раз ви је ни ја од оста лих, 
ве ћим де лом свог тра ја ња, да се њен пут те шко и мо гао спо ји ти са 
пу тем оних чи ји је успон тек по чи њао, њи хо ве су се пу та ње мо гле 
укр сти ти али им се суд би не ни су су сре ле у јед ној рав ни66). Ту не где 
и ле жи из гле да кључ за раз у ме ва ње не спо ра зу ма, не то ле ран ци је и 
муч но пре мо сти вог не ра зу ме ва ња, не ка да, али је два ма ње и са да, 
из ме ђу два обра сца на ка да је дин стве ног ци ви ли за циј ског кван ту ма 
и ње го вог на сле ђа.

ЦРКВА,НОСИЛАЦКУЛТУРНЕ
ИДУХОВНЕБАШТИНЕ

Опа да ње, су мрак и ко нач ни пад Ца ри гра да 1453, ти ме и по-
след њих оста та ка Ви зан ти је од јек нуо је као по след њи чин ње не 
ду ге аго ни је. Де спот Ђу рађ Бран ко вић за тво рио се у да ни ма жа ло-
63) Б. Бојовић, Isto ri ja i eshaton - Histoire  et es chatol ogie . Из историје књижевности 

јужнословенског средњег века  -  De l’hist o ir e  et de  la  li ttératur e du Moye n Age sud-slave, 
Pari s- Vrnjačka Banja 2008, стр. 17 7-178, n. 62, 63 . 

64) Elen Arvel er,  Политичка идеологија византијског царства, превод, Б. Бојовић, предговор, 
Љ. Максимовић;  éd : “Филип Вишњић”-  Београд, col. “Retrospektive”, Београд   1 988, стр. 
1 42 -1 53; G. Richter, O ik ono mia. Der  Gebrauch des Wortes . Oikonomia im Neuen Testament, 
bei den Kirch env ä te rn un d  de r theoog is che n Litte ra tur bi s ins  20  Juh rhunde rt ,  Wa lt er de Gr-
uy ter, Be rlin- Ne w  Yo rk 2005,  IX + 7 53 стр.

65) Док  с у библ ио теке  не кадаш њи х  најва жни јих центар а  ри мск о-визан тиј ске ци вил изациј е 
на Истоку и  Југу  Медите ра на у  сре д ње м веку ј ош  увек чува ле  стотин е хиљ ада ру ко пи са 
ан ти чког  и  ср едњевековног  к ултурног  наслеђа,   дотле је у  с редњем  ве ку највећа библ-
иотека на Зап аду, на  Сор бони,  има ла јед ва нек о лико хиљада рукописа.

66) Б.  Б ојовић,  “Синдром троугла на раскршћу светова”, in  Les Serbes et  l’Europ e, Истор-
ијски институт САНУ, Београ д 1996, стр. 413-425 (р езим е на енглеском, стр. 426-429 ) .
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сти за не ста лим хи ља ду го ди шњим Ро меј ским (Рим ским) цар ством. 
Евро па и ње ни дво ро ви би ли су све сни да је до та да нај ва жни је 
по гла вље ње не исто ри је за на век за тво ре но. Ве ко ви ма на го ми ла ва-
но ду хов но и ма те ри јал но на сле ђе ви зан тиј ске ци ви ли за ци је ни је 
не ста ло, као што ње но зра че ње ни је мо гло пре ста ти. Де ло ви Ро меј-
ске ели те на ла зе уто чи ште у Ита ли ји, Ср би ји и да ље. Они пре но се 
ви зан тиј ско на сле ђе, ан тич ке и ви зан тиј ске ру ко пи се и дру ге дра-
го це но сти. На тај на чин ути ру пут оно ме што се ка сни је на зи ва Ху-
ма ни змом и Ре не сан сом, до при но се об но ви ан тич ког на сле ђа. До 
та да је то по себ но пи са но и на уч но на сле ђе, пре у зе то из Ви зан ти је, 
ви ше има ло из ве сни кон ти ну и тет у арап ским зе мља ма, ко је су не-
кад би ле ви зан тиј ске и ко је ње го вим пре но ше њем та ко ђе у до број 
ме ри за ду жу ју европ ски За пад. 

Је дан део Ро ме ја од ла зи још знат но ка сни је у ру мун ске зе-
мље, на зва ни фа на ри о ти ма по Фа на ру де лу Истам бу ла, они на ста-
вља ју да пре но се и одр жа ва ју ду хов ни и кул тур ни, уне ко ли ко и 
ин сти ту ци о нал ни кон ти ну и тет не ста ле ци ви ли за ци је. Ве ли ки ру-
мун ски исто ри чар Ни ко лае Јор га је то но во ве ков но тра ја ње и зра-
че ње Ро меј ске им пе ри је на зи вао ”Ви зан ти ја по сле Ви зан ти је”67). 
Пре но ше на од стра не ви зан тиј ских и срп ских68) из бе глих ели та 
иде ја ро меј ског на сле ђа уоб ли ча ва се у Мо сков ској Ру си ји у по јам 
Тре ћег Ри ма, уни вер зал ног хри шћан ског пра во слав ног цар ства, 
пре ма ру ским и цр кве ним схва та њи ма ле ги тим ног на след ни ка 
Кон стан ти но ве им пе ри је.

Ка ко је не ста ло цар ство, та ко је не ста ла ви зан тиј ска др жав на 
и зе мљи шна ари сто кра ти ја, ко ја ни је има ла исту дру штве ну уло гу 
као фе у дал но плем ство у Евро пи. Ње на се зва ња и ти ту ле ни су као 
у Евро пи на сле ђи ва ли јер су у пр вом ре ду би ли у не по сред ној др-
жав ној функ ци ји, је би ла је то функ ци о нер ска ари сто кра ти ја. Не-
стан ком др жа ве Ро ме ја, из гу би ла се и сврхa ње ног по сто ја ња. Ин-
те ре сант но је да cе је дан део тог гор њег дру штве ног сло ја, из гле да 
пре то чио у тур ско вре ме у клир, у цр кве ну хи је рар хи ју. Нај ди рект-
ни ји, ако не и је ди ни ин сти ту ци о нал ни на след ник Ви зан ти је оста-
ла пра во слав на Цр ква69), јер је ва се љен ски ца ри град ски Па три јарх 
67) N. Iorga, Byzance après By za nce, Balland, P aris 199 2,  стр. 2 53-275 (епилог В.  Кнд еа).

68)   V. Jablon sk ij, Пахомий Серб и его агиографические писания, St. Pétersbourg 19 08; G. Or-
lov,  “Пахомије Србин и његова књижевна делатност у Великом Новгороду”, P ri lozi KJIF 
XXX VI (19 70) , s tr. 214-239; D.  S. Li k hatc ho v, Poét iqu e  historique de la li ttérat ure russe, 
Paris 1988, str. 19; B. I. Bo jo vić, L’idéol ogie monarchique  d ans les hagio-biographie s d yn-
ast iques du  Moye n- Ag e serbe, Roma 1995, str. 20 0, n. 14 8- 151.

69) S. Run ciman, The G re at  Chu rch in  cap tivity: A study of the Patriarchate  of  Constantinople 
from  the  ev e  of the  Tu rk ish conq ues t  to the Greek war  of inde pe nd en ce, Un iv ersity  p ress 
 (1968),  455  str.
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био ет нарх прак тич но свих хри шћа на сул та но вог цар ства, за Тур-
ке је био по гла вар це лог хри шћан ског ро да. Чак по сто је слу ча је-
ви где се ти ту ли ше као па три јарх и цар (ва си левс)70). Ва се љен ска 
Па три јар ши ја је под тур ском упра вом об но ви ла сво ја пр во бит на 
пра ва, она ко ја су по сто ја ла пре на стан ка бу гар ске и срп ске цр-
кве. Укинутa је бу гар ска па три јар ши ја, уки ну та је ско ро је дан век 
ка сни је Пећ ка па три јар ши ја, и ус по ста вље на је са мо јед на, Ца ри-
град ска па три јар ши ја. Са мо су Јер ме ни има ли сво ју по себ ну цр кву, 
али Јер ме ни ни су исте кон фе си је као пра во слав ни, они при па да ју 
та ко зва ној до-хал ки дон ској ве ро и спо ве сти71). 

Чи тав век по сле об но ве те све оп ште ју рис дик ци је Ва се љен-
ске па три јар ши је на Бал ка ну и у Ма лој Ази ји, 1557, об но вље на 
је Пећ ка па три јар ши ја, за хва љу ју ћи ве ли ком ве зи ру на ото ман ској 
Пор ти Мех ме ду Со ко ло ви ћу, Ср би ну из Бо сне, из Ви ше гра да, ко ји 
је свог бра та или бра ти ћа по ста вио за Па три јар ха Ма ка ри ја. Та дру-
га срп ска па три јар ши ја одр жа ла се пу на два ве ка. Уки ну та је бе ра-
том сул та на Му ста фе III сре ди ном XVI II ве ка (1766), због по ли тич-
ког де ло ва ња па три ја ра ха, ко рум пи ра но сти и сплет ки на Пор ти. 
Об но вље на Пећ ка па три јар ши ја има ла је, иако је не до вољ но про у-
чен и ува жен у срп ској исто ри о гра фи ји, углав ном због по мањ ка ња 
до ку мен тар них из во ра, из у зет но ве ли ки зна чај у срп ској исто ри ји. 
Одр жа ла је срп ски на род у нај те жим вре ме ни ма тур ске до ми на ци-
је. Осим, раз у ме се, ва се љен ске Па три јар ши је, она је би ла је ди на 
пра во слав на ауто ке фал на цр ква, је ди на са мо стал на пра во слав на 
цр ква у тур ској ца ре ви ни на Бал ка ну. Пећ ка Па три јар ши ја је за у-
зи ма ла при бли жан про стор, ако не и ве ћи, од бив ше Ју го сла ви је. 
Осим охрид ске ар хи е пи ско пи је, ко ја ни је би ла у ње ним окви ри ма, 
у ње ном са ста ву су билe Скоп ска, Со фиј ска, Те ми швар ска, Бу дим-
ска, Бе о град ска, За гре бач ка ми тро по ли ја, све до гра ни ца да на шње 
Сло ве ни је. Што зна чи да је за у зи ма ла не где око 80% по вр ши не Ју-
го сла ви је. Ка да се узме у об зир про стор Бу дим ске, Те ми швар ске 
и Со фиј ске ми тро по ли је, Пећ ка па три јар ши ја се од XVI до XVI II 
ве ка про сти ра ла на про сто ру ве ћем од по вр ши не бив ше Ју го сла-
ви је72). За тих два ве ка она је од и гра ла уло гу ет но-кон фе си о нал ног 

70)  P .  Nas tur el ,  “Denys II de C onstantinop le “empere ur  e t patriarche” (154 6)”, Etude s bal-
kaniques. Cahiers Pierre  Belon. R echerches in te rdis ciplin air es sur  les mondes hel lé nique e t 
 balkanique 4 (éd. “De  Bo cc ard”) , Pari s 1 997, p .  135 -146.

71)  Обично се см атр а да ј е Ц ариград ски пат риј арх добио ј ош  о д М ехмеда О сва јача в ла ст 
на д с ви м  Хришћ ан има који  призн ају Халкидонск и  Саб ор ,  ко к је  Јер менск и патриј арх  
постао  по глава р с вих моно фи зитских Хриш ћа на, новија и страж ивања говоре  у прилог 
то ме да је т а хије рархизација н астала т оком историјско г  п роцеса кон ачно оств ар еног у 
то м облику тек у XVIII  веку, B. Hayberger, C hrétiens du monde a rab e,  éd. Autr em ent, P aris 
20 03 ; Y.  Coub age, P. Ferg us , C hr etien s et Juif s dans  l'Is lam ar abe  et turc, Fayard, Paris 1996.

72)  Ђ. Слијеп чевић , И сториј а  Српске  православне цркве I. Од покрштавања  Срба до кр аја 
XV II I века , Диселдорф 1978, стр. 29 8-4 83; Р. Самарџић, Усмена  народна хроника,  Нови 
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оку пља ња у скла ду са у то вре ме у Тур ској по зна том по ја вом из јед-
на ча ва ња ет нич ке и кон фе си о нал не при пад но сти73).

ВИЗАНТИЈСКОНАСЛЕЂEИЗАПАД

Ви зан тиј ско на сле ђе је и у на шем вре ме ну при сут но, у пр вом 
ре ду у об ли ку пра во слав не ве ро и спо ве сти. То је ве ро и спо вест Грч-
ке и Ру си је у пр вом ре ду, али и у оста лим пра во слав ним зе мља ма, 
као и у пра во слав ним ра се ја њи ма ши ром све та., Не по сред ни кон-
ти ну и тет Ви зан ти је, ин сти ту ци о нал ни и ге о граф ски, ме ђу тим не 
по сто ји. По сто је раз ли чи ти об ли ци кул тур ног на сле ђа, го то во сви 
об ли ци тог на сле ђа ро меј ског цар ства и ње го ве ци ви ли за ци је осим 
др жав ног кон тинуите тa. Са мо по се би већ то ука зу је на ис тро ше-
ност и пре жи ве лост те вр сте др жав ног обра сца.

По треб но је има ти у ви ду и то да је ви зан тиј ска др жа ва, ви-
ше не го дру ге др жа ве сред њег ве ка, ви ше не го и сам Рим, би ла те-
сно ве за на за град и ур ба ну ци ви ли за ци ју, тач ни је за ње ну пре сто-
ни цу74). Она на ста је осни ва њем као што не ста је па дом под тур ску 
власт тог гра да, Ца ри гра да – ко ји по ста је Истам бул.

Ма ло је ко ја ци ви ли за ци ја у исто ри ји има ла та ко бру та лан 
и нео по зив крај. Еги пат ска ци ви ли за ци ја се ве ко ви ма пре та па ла 
у хе ле ни зам, рим ско и ви зан тиј ско цар ство. Па ган ске и мно го бо-
жач ке ре ли ги је и ци ви ли за ци је су би ле то ле рант ни је и при ла го-
дљи ви је. Хе ле ни стич ка гло ба ли за ци ја Алек сан дра Ма ке дон ског 
вр ше на је на тај на чин, Пто ло меј ска ди на сти ја је у Егип ту усво ји ла 
ло кал ну ре ли ги ју у не кој вр сти грч ко-еги пат ске кул тур не син те-
зе и вер ског еклек ти зма. Та мо где је не кад цве та ла хи ља ду го ди-
шња ме ди те ран ска и три кон ти нен тал на ци ви ли за циј ска син те за од 
ње ног не стан ка до да нас на ла зи се јед на од нај о штри јих гра ни ца 
два нај че шће су прот ста вље на све та. Не ста нак ви зан тиј ске син те зе 
озна ча ва пр ви по че так су ко ба ци ви ли за ци ја о ко ме се у на ше вре ме 

Сад  19 78, стр.   124-13 0.

73)  На Блиском и  Сре дњем Исто ку,  који су од  XVI  па  све до  почетка  XX  в ека би ли у са ст-
аву От ом анс ког ца рс тв а, фра нцу ск и м исионар  Мишел  Фабр ј е 1682 и збројао  7 хриш-
ћанских  и  7 нехр иш ћанских  такви х з аједниц а:  Гр ци, Је рмени, Сири ја нци, Марон ити, 
Несторијан ци, Копти ,  Ша мси , зат им : Т урци, Ар апи, Курди, Ту рк ме ни, Ја зи ди, Д руз и, 
Јевр еји. Конгло мерат  к оји је  из тад ашњ ег  е вропског угла он  назвао  ”својев рсниом  В ави-
ло нском зб рк ом ”. Већ о са м десетак годи на касније, Волтер ј е у ду ху тадашњег века пр-
ос ве ћености ту и ст у ”збрку” с матрао  узором толера нц ије и плурализ ма , Volt ai r e, Cath-
échisme d'un honnête homme ,  Pa ris 1763.

74) P . M ag dalino, Constntinople médiévale. E tudes su r  l’ évoluti on des st ru ct ures urbaine s , Paris 
1996, 117 pp.; Љ . Максимовић, Град у Византији, Београд 200 3,  стр. 26 1.
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го во ри ви ше не го ра ни је75). Је дан од узро ка тог ста ња у ду гом тра ја-
њу је сте у не по мир љи во сти мо но те и стич ких ве ро и спо ве сти, иако 
је она упра во у Ви зан ти ји би ла ма ња не го код ње них ка ко за пад них 
та ко и ис точ них су се да, дру ги али не и ма њи је сте у ис кљу чи во сти 
и ри гид но сти др жав них ор га ни за ма ко ји ву ку по ре кло од рим ске 
др жав не тра ди ци је76).

Ви зан тиј ско кул тур но, књи жев но, ми са о но и те о ло шко на-
сле ђе, иако је све ви ше по зна то у све ту оста је још увек да ле ко од 
нај ве ћег де ла кул тур не и уни вер зи тет ске, још ви ше од ши ре јав но-
сти. Оста је још увек ису ви ше мно го нео бја вље них и не пре вед них 
тек сто ва, ко ји че ка ју сво је пре во ди о це и чи та о це. Да нас има све 
ма ње оних ко ји зна ју ви зан тиј ски грч ки, ста ро грч ки. Фран цу ска и 
фран цу ски је зик оста ју још увек нај ва жни ји за по зна ва ње ви зан-
тиј ског на сле ђа јер је на том је зи ку об ја вљен да ле ко нај ве ћи део 
ка ко на ра тив них та ко и нор ма тив них из во ра.

У Фран цу ској је об ја вље но, са мо у јед ној се ри ји ко ја се зо ве 
Хри шћан ски из во ри, пре ко 300 на сло ва те огром не кул тур не ба-
шти не. Ипак и то што је об ја вље но, је ма ло по зна то јер има ка рак-
тер струч не ли те ра ту ре, узак је круг оних ко ји би се ти ме ба ви ли, 
при том та де ла све тих ота ца пред ста вља ју за и ста ве о ма обим но 
и дра го це но на сле ђе. Ви ше до сту пан део кул тур ног на сле ђа је су 
фре ске и ико не77), а њих је знат но ма ње оста ло, бар на ужем де лу 
про сто ра бив ше Ви зан ти је, у Тур ској. За сра змер но крат ко вре ме, 
за пе де се так го ди на78), об ја вље но је пре ко 520 де ла све тих ота ца 
Цр кве и оста лих ауто ра хри шћан ске књи жев не ба шти не. Те шко је 

75)   В. Роман, “Империја и лимес”, Економика 10-12, Београд 1994, стр. 70-75. Одређујући 
као западни свет само онај који сачињавају католичке и протестантске земље, и залажући 
се за његово јасније одређиваqе у односу на остале делова човачанства, амерички аутор 
Самуел Хутингтон на свој начин је потрврдио тезе В. Романа о екскузинистичкој страни 
западног универзализма демаркационом линијом која дели православне од западних 
хришћанских народа, видети:  S. P. H untington, “The West Unic  n ot Univers al”, For ei gn  
Affairs , N ov em b ar- Decembar  19 96 (US A) , str.  28 -46 (H unt in gton je bi o  Profeso r  Hrarvard 
Univerzite tа ,  шеф катедре за Харвард Академије за Интернационалне у упоредне 
студије, директор Института за стратешке студије, Th e  C lash of C iv il iz at ions an d the Re-
making  of  World O rd er , 1993, Fore ig n Affa irs. Ху нтингтон се инспири ше дело м  Ferna nd 
Brau del, G r am maire des civil is ations,  Пар из 1987.  У балканским  ра то вима 90-т их  година 
прош ло г  века Х aн тингт он  је в ид ео нај бо љи  д ока з своји х т еорија. Да би  се  избегли кон-
фликти те врсте, он  је упозор а ва о о опасности  од угрож а вања г раница између в е лик их 
циви ли зацијски х система.

76)  L. Jer phagnon, Les divins  Césars : Idéologi e e t pouvoi r  da ns la  Rome impéri al e,  Paris 2009.

77) Lau re n ce Brottier,  L’appel des “demi-chréti ens”à la  “vie angélique” . Jea n C hrysostome  pr-
éd ic ateur e ntr e  id éal monasti que e t  ré a l ité mondai ne ,  Cerf,  Pa ris 2005,  432  стр. 

78) Cod e théodosien, I-XV – Code Just inien  –  Constitu t io ns  S irmondie nne s.  L es  lois religi eu-
ses  des  em p ereurs romains d e Constanti n  à Thé od ose II (31 2- 438) –  Vo l. II,  Ве рс ки закони 
од Теодо си јевог и Ј ус тин ијано во г... су  об јавље ни  јан уара 200 9,  под броје м 531 едиц иј е 
 So urces chré ti ennes,  париског издав ач а Cerf.
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ре ћи ко ли ко још мо же би ти нео бја вље них на сло ва али је то си гур-
но ни је ма ли број, тек пред сто ји ши ре упо зна ва ње са том об ла шћу 
кул тур не ба шти не, јер то је нај вред ни је на сле ђе хри шћан ске ци-
ви ли за ци је уоп ште. У сред њем ве ку на За па ду тaкав при ступ и на-
чин ми шље ња је два да мо же да се за ми сли. У пи та њу је раз ли ка у 
схва та њи ма и ме то ду ми шље ња, ко ји пред ста вља ма ње ис кљу чив, 
ис ку стве но ви ше осми шљен при ступ. Ви зан тиј ски при ступ те о ло-
ги ји, фи ло зо фи ји, је из ни јан си ран, са ди хо то ми јом ан тич ке ми сли, 
нео пла то ни стич ког схва та ња, и хри шћан ског схва та ња, са ди ја ло-
гом, са уза јам но шћу про жи вље ног ду хов ног опи та. То ни је она ис-
кљу чи вост и фа на ти зам, схо ла стич ки фор ма ли зам ко ји у сред њем 
ве ку по сто ји у Евро пи, као и у не ким дру гим де ло ви ма све та. 

Ми са о ни по сту пак Ро ме ја је уне ко ли ко бли жи но ви јем на-
чи ну ми шље ња, у оном сми слу ка да је још увек мо гућ ди ја лог, то-
ле ран ци ја, раз ме на ми шље ња, ис ку ста ва, до пу ња ва ње, до пу ште на 
из ве сна рав но те жа су прот но сти - син те за раз ли ка.

ИСТОРИЈАИПАМЋЕЊЕ

Исто ри ја Ви зан ти је, у зе мљи ко ја је ко лев ка на у ке о Ви зан-
ти ји, у Фран цу ској, тек од пре пар го ди на је по ста ла пред мет у на-
став ном про гра му уни вер зи те та – за пост ди плом ске сту ди је79). При 
том је Фран цу ска не са мо ко лев ка ви зан ти но ло ги је, не го и зе мља у 
ко јој је нај ви ше тек стовa о Ви зан ти ји об ја вље но, пре ве де но, про-
у че но, зе мља са нај ва жни јим цен три ма за про у ча ва ње исто ри је и 
ци ви ли за ци је Ви зан ти је. Чи ње ни ца је и по ред то га да се на уни вер-
зи те ту мо же по ста ти исто ри чар, за вр ши ти фа кул тет, а да се при том 
не по ла же ис пит из исто ри је Ви зан ти је. Чи ње ни ца да је од пре го-
ди ну и по да на ви зан тиј ска исто ри ја по ста ла про грам ски пред мет 
зна чи да се у но ви је вре ме не што ме ња. Мо гу ће да је то у не кој ве зи 
са про ши ре њем ЕУ на са да већ три бал кан ске пра во слав не зе мље, 
бо љег уви да у зна чај исто ри је Ви зан ти је, због по сте пе ног не ста ја-
ња не ке вр сте ком плек са ко ји је од вај ка да по сто јао на За па ду пре ма 
Ви зан ти ји, па и пре ма ње ном на сле ђу.

И по ред не за др жи ве екс пан зи је за пад ног ци ви ли за циј ског 
мо де ла, син те за Ис то ка и За па да ко ју је за сно вао Алек сан дар Ве-

79) Тим  п ово дом је об јављено дес етак пре гледа в и занти ј ске ис торије: B .  Flusin, L a civilis-
ation byzantine, P ari s 2006; B.  Bojovic ,  Vassa Con ticello,  G. Je hel, L e monde  byzantin (VIIIe-
XIIIe siècle). Economie et société, Paris 2006; J.-P. Arrignon, Byzance : Economie et société 
(VIIe-XIIe siècle), Paris 2006 ; J.-C. Cheynet, Byzance : L’Empire romain d’Orient, Paris 
2006 ; M. Kaplan, Byzance, Paris 2007; Sophie Métivier, Rosa Benoit-Meggenis, Béatrice 
Caseau, et J.-C. Cheynet,Economie et société à Byzance (VIIIe-XIIe siècle), Paris  2007.
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ли ки, на ста вио ан тич ки Рим, да би је за сво јих хи ља ду го ди на тра-
ја ња у нај ве ћој ме ри раз ви ла и одр жа ла сред њо ве ков на Ро меј ска 
им пе ри ја, још увек ни је до стиг нут. На про сто ру где је она не ста ла 
са исто риј ске по зор ни це још увек по сто ји ци ви ли за циј ски јаз ко ји 
од тог вре ме на још увек ни је пре мо шћен, у но ви је вре ме он на из-
глед по чи ње да се про ду бљу је80).

За ни мљи во, ако не и симп то ма тич но, је то да је Кан це лар-
Рек тор Па ри ске Ака де ми је кра јем про те клог ве ка би ла Хе лен Ар-
вај лер-Гли ка зи, шеф нај ста ри је у Све ту ка те дре за исто ри ју Ви-
зан ти је на Уни вер зи те ту Па риз 1, ина че Гр ки ња, пр ва же на на тој 
нај ви шој уни вер зи тет ској функ ци ји. Ка сни је је Рек тор Ко леж де 
Фран са, нај у глед ни је уни вер зи тет ске уста но ве осно ва не још у 16 
ве ку, био углед ни ви зан ти но лог Жил Да грон. Са да је Пред сед ник 
Ака де ми је на у ка, од 1990 та ко ђе по пр ви пут же на, Хе лен Ка рер д 
'Ан кос81), про фе сор ру ске и со вјет ске исто ри је. Ве ли ка из ло жба о 
Ви зан ти ји ко ја се кра јем 2008 и по чет ком 2009 одр жа ва у Лон до-
ну82) пре ма по је ди ним ту ма че њи ма те жи не кој вр сти “ре ха би ли та-
ци је” им пе ри је ко ју су за пад ни исто ри ча ри као Ги бон пред ста вља-
ли у нај го рем све тлу83). Про у ча ва ње ви зан тиј ске исто ри је до но си 
сам по се би са зна ња ко ја по ти ску ју од вај ка да шње сте ре о ти пе на-
ста ле ко ли ко из не зна ња то ли ко из кон фе си о нал них пред ра су да, 
та ко да се мо же ре ћи да је то што мо же да из гле да као ре ха би ли-
та ци ја Ви зан ти је по сле ди ца на уч не спо зна је (ко ја ина че омо гу ћа ва 
и све бо ље раз у ме ва ње узро ка ње ног не стан ка) али и осло ба ђа ња 
од вер ских и кул тур них пре ду бе ђе ња. Фран цу ске и дру ге европ ске 
ака дем ске и кул тур не ели те као да гу бе на сво јој евро цен трич но-
сти, мар ги на ли за ци ја ви зан тиј ске ци ви ли за ци је и ње ног на сле ђа 
ни је ви ше оно што је до ско ра би ла.

Бру тал ност и нео по зи вост не стан ка ви зан тиј ске др жа ве, не-
до ста так исто риј ског и ци ви ли за циј ског кон ти ну и те та у зе мља ма 

80)  S. P. Huntington, If Not Civilizations, What?, Foreign Affairs, November/December 1993, Id., 
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996.

 http://history.club.fatih.edu.tr/103%20Huntington%20Clash%20of%20Civilizations%20
full%20text.htm

 http://fo rum.b92.net/lo fi ver sion/in dex.ph p?t11826.html

81) Hélène Ca rrè re d’En ca us se, Ale xan dre II : Le prin temps de la Rus sie, 2008; Id., L'Em pi re 
d'Eura sie : Une hi sto i re de l'Em pi re rus se de 1552 à nos jo urs L'Em pi re d'Eura sie : Une hi-
sto i re de l'Em pi re rus se de 1552 à nos jo urs, 2008, 

82) Royal Aca demy of Arts, Byzan ti um 330-1453, 25 Оctober 2008 - 22 Маrch 2009. Док се од 
апри ла до ју на 2009 у пре сти жном Pe tit Pa la is у Па ри зу по пр ви пут одр жа ва ве ли ка из-
ло жба Све те Го ре и ње ног умет нич ког и кул тур ног на сле ђа.

83)  E. Gib bon, Hi story of the Dec li ne and Fall of the Ro man Em pi re, éd. Ran dom Ho u se, New 
York, str. 520.
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и др жав ним тво ре ви на ма ко је и по ред то га пред ста вља ју ње не ба-
шти ни ке, кул тур не и вер ске пред ра су де и ком плек си као пра те ћа 
по ја ва не до стиг ну те рав но те же, мо жда по нај ви ше не зна ње и не-
ра зу ме ва ње у ма ње раз ви је ним кул тур ним сре ди на ма, чи не да су 
Ви зан ти ја и ње но на сле ђе ко ли ко не до вољ но по зна ти, то ли ко, ако 
не и још ви ше по гре шно схва ће ни и ту ма че ни. Што не зна чи да је 
ње но по зна ва ње и раз у ме ва ње по пра ви лу ис прав ни је на ге о граф-
ски и кул тур но Ви зан ти ји бли жим про сто ри ма. Оту да и по тре ба 
за бо љим упо зна ва њем и раз у ме ва њем тог кул тур но-исто риј ског 
на сле ђа ко је се од ли ку је сво јом уни вер зал но шћу и по сво јим до-
ме ти ма пред ста вља јед ну од нај вред ни јих ба шти на Евро пе, као и 
це ло куп ног чо ве чан ства.

Та мо где је ро меј ска син те за нај ду же и по нај ви ше цве та ла, у 
Ма лој Ази ји и на Ју го и сто ку Бал ка на, ње не тра го ве ни је ни је увек 
ла ко на ћи и пре по зна ти84), они су за пре те ни сло је ви ма ма те ри јал не 
кул ту ре ње ног осва ја ча. Оста ци оста та ка ви зан тиј ског ства ра ла-
штва, ар хи тек тон ског и сли кар ског, умет нич ког и књи жев ног, ду-
хов ног и ми са о ног, пред ста вља ју и по ред то га за ди вљу ју ће вред-
но сти и до стиг ну ћа ка ква се рет ко сре ћу.

Ипак, да ли су де ла ма те ри јал не кул ту ре нај ва жни ји део тог 
на сле ђа?

Шта је по себ но при мет но у том бо га том на сле ђу да нас? Ни је 
ли то упра во оно што по нај ви ше не до ста је да на шњем гра ђа ни ну 
све та ко ји се све ви ше по и сто ве ћу је са по тро ша чем ма те ри јал них 
до ба ра. Сто га је пра во слав на ико на по ста ла и све ви ше по ста је нај-
е фи ка сни ји век тор тог естет ског и ду хов ног на сле ђа.

То спи ри ту а ли зо ва но цр кве но сли кар ство, ко је се раз ви ја ло 
од по зно-ан тич ког ли ков ног из ра за, осло ба ђа ју ћи се од на ту ра ли-
зма и бра не ћи се од оп ту жби за идо ла три ју у вре ме ико но бор ства, 
сле ди дру ги раз вој ни пут чи ме се ње го во ис ку ство и есте ти ка ве-
о ма раз ли ку је од за пад ног85). Из ра бљу ју ћа есте ти ка пост мо дер не 
чи је се ства ра ла штво све ви ше ин ди ви ду а ли зу је и мер кан ти ли зу је 

84) R. Ja nin, La géograp hie ecclési a sti que de l’Em pi re byzan tin, I, Le siè ge de Con stan ti no ple et 
le pa tri ar cat œcuméni que, t. III, Les égli ses et les mo nastères, Pa ris 19692, 605 str.; P. Mag da-
li no, Stu di es on the Hi story and To po graphy of Byzan ti ne Con stan ti no ple, As hga te Va ri o rum, 
Al der shot 2007, XVI + 314 pp.

85) Из ло жба ”Ита ли јан ских при ми ти ва ца”, у пр вом ре ду Ли пи ја, ко ја се с про ле ћа 2009. 
одр жа ва у Лук сем бур шком му зе ју у Па ри зу, сим то ма тич но по ка зу је ко нач но одва ја ње 
за пад ног ли ков ног из ра за од све ште не есте ти ке хри шћан ства. Де спи ри ту а ли за ци ја за-
пад не умет но сти на во ди јед ну фран цу ску ком по зи тор ку ду хов не му зи ке да кон ста ту је 
ка ко ства ра ла штво и ин тер пре та ци ја ду хов не му зи ке, ако још увек и по сто ји, из во ди 
се го то во ис кљу чи во ван све ште них про сто ри ја и вер ских об ре да, што ка ко она ка же, 
сре ћом ни је слу чај с оста лим де ло ви ма чо ве чан ства. Оп шта се ку ла ри за ци ја ни је одво-
ји ла За пад ну кул ту ру са мо од ду хов них ди мен зи ја не го је оту ђи ло чо ве ка од све ко ли ке 
при ро де и су прот ста ви ло га еко ло шкој рав но те жи пла не те.
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оста вља рас ту ћи пра зан про стор за ду хов ни и естет ски до жи вљај 
чо ве ка пост мо де рог дру штва. Као исто риј ско умет нич ко на сле ђе 
у об ли ку фре ско сли кар ства, ико но гра фи је на др ве ној или дру гој 
под ло зи, али и као са вре ме ни ли ков ни из раз, пра во слав на ико но-
гра фи ја као да све ви ше оства ру је син те зу естет ске и ду хов не по-
тра жње са вре ме ног чо ве ка. Вра ћа се из вор ној за јед нич кој ма три ци 
осми шља ва ју ће ле по те и ду хов не есте ти ке86).

 Ви зан тиј ско на сле ђе - ка ко се углав ном и на зи ва ју пра во-
слав не ико не, оквир но се на зи ва ју ви зан тиј ским, чак и ако су ру ске, 
ру мун ске или срп ске. У по след њих 20-30 го ди на, ико на је осво ји ла 
у пр вом ре ду за пад ни свет. Та мо где ни је про шла реч, ни ти дру га 
ма те ри јал на кул ту ра, ико на је осво ји ла ме сто под сун цем у раз ви-
је ним дру штви ма. Иако у пр вом ре ду као естет ски, али не са мо као 
естет ски стан дард. 

Пра во слав не ико не се мо гу сре сти и ви де ти го то во сву да, од 
ка то лич ке цр кве, ол та ра, про дав ни це цр кве них пред ме та у ко ји ма 
су по ти сну ле тра ди ци о нал не сти ли зо ва не, ане мич не и као асеп ти-
зо ва не са крал не ки по ве, у при ват ним ен те ри је ри ма, чак и по не где 
у јав ним про сто ри ма, ни шта ни је нео бич но ви де ти ико ну као део 
ен те ри је ра у ТВ се ри ји, фил му и слич но. При том се ико не на ла зе 
у ве ли ко про дај ној ди стри бу ци ји, ши ро ко-про дај ним и умет нич ким 
га ле ри ја ма, у књи жа ра ма вер ске ли те ра ту ре, уз не што друк чи ји 
од нос и вред но ва ње не го што је то слу чај у не ким пра во слав ним 
дру штви ма. Те шко је ви де ти ико ну са ве штач ком па ти ном и оште-
ће њи ма јер се она при хва та као оно што пред ста вља, а не као си-
му ла ци ја ан ти кви те та. Још те же је за ми сли ти ико ну или мо тив с 
фре ске или ико не на пла стич ној ке си или не кој дру гој ам ба ла жи 
што је мо гу ће ви де ти у ам би јен ту пра во слав не ма сов не суб кул ту-
ре и пост ко му ни стич ког по пу ли зма87). Тр го вац ко ји вр ши ма сов-
ну ди стри бу ци ју ико на ко је се мо гу на ру чи ти пре ко ин тер не та за 
пра знич ни по клон, па зи ће да се у ње го вом ка та ло гу ико на не на ђе 
у бли зи ни са ка квом не до стој ним пред ме том или ла сцив ном пред-

86)  S. Ave rin cev, По е ти ка ра но ви зан ти скои ли те ра ту ри, Мо сква 1977, 320 стр.; Id., L’ ani-
ma e lo spec cio, Bo log na 1988; V. Bič kov, Ви зан ти ска ја есте ти ка, Мо сква 1977, 199 
стр.; La u ren ce Brot ti er, L’ap pel des “de mi-chréti ens”à la “vie angéli que”. Jean Chryso sto-
me prédi ca te ur en tre idéal mo na sti que et réalité mon da i ne, Cerf, Pa ris 2005, str. 239-283; 
P. Schre i ner, Byzan ti nische Kul tur, Eine Auf satz sam mlung. I, Die Macht (Ed. Sil via Ron chey, 
Ele na Vel kov ska), zbor nik ra do va (Opu scu la col lec ta 3), Edi zi o ni di sto ria e let te ra tu ra, Ro ma 
2006, 423 str.

87) B. Bo jo vić, “Re li gion – Iden tity – Mo der nity in Post-Yugo slav Ser bia, From Tra di ti o na lism to 
To le ran ce and Plu ra lism”, in In ter-Et hnic Re con ci li a tion, Re li gi o us To le ren ce and Hu man Se-
cu rity in the Bal kans. Pro ce e dings of the Se cond ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce (ed. Ta ke-
hi ro To go, Jef frey Le vett, Ne go slav P. Osto jić), Euro pean Cen ter for Pe a ce and De ve lo pe ment 
of the Uni ver sity for Pe a ce esta blis hed by the Uni ted Na ti on sBel gra de 2007, p. 310-325; Id., 
«Con fes si ons, com mu na uté, mo der nité. Le cas de l’ex-Yougo sla vie», Bul le tin des sci en ces 
so ci a les 4 (2009), у штам пи.
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ста вом. По што ва ње естет ског или не ке дру ге вр сте нео фит ства, те-
шко је оце ни ти, вре ме ће као и обич но по ка за ти про ла зност или 
ду бље зна че ње овог еклек ти зма.

Пра во слав на ико на је у ве ли кој ме ри по ти ску је дру ге об ли ке 
ре ли ги о зног ства ра ла штва у естет ском сми слу. Мо же се то уочи-
ти на из ло жба ма дру гим оку пља њи ма , по сто је на де се ти не шко ла 
ико но пи са ња, где се не за ви сно од ве ро и спо ве сти и кул тур не при-
пад но сти мно ги уче ико но пи су. То је из раз ко ји са вре ме ном чо ве ку 
скра ћу је пут до естет ске и ду хов не пер цеп ци је, као про зор све сти 
и ду ше. То је ико на на сле ђе на од Ви зан ти је. Та ли тур гиј ска умет-
ност, ка ко је Ле о нид Ус пен ски го во рио и пи сао о ико но гра фи ји88).

Ико на је сте нај ра спро стра ње ни ји и нај по зна ти ји век тор ви-
зан тиј ског на сле ђа али не и нај ва жни ји89). На пи та ње шта да на-
шња Грч ка као нај ди рект ни ји на след ник Ви зан ти је мо же по ну ди ти 
Евро пи, да ли Грч ка као ко лев ка де мо кра ти је и европ ске кул ту ре 
мо же још увек има ти не што што да нас Евро па и За пад не ма ју, је-
дан од нај и стак ну ти јих пра во слав них те о ло га на шег вре ме на, ми-
тро по лит и про фе сор на Окс фор ду Јо ван Зи зју лас од го ва ра да то 
мо же би ти са мо пра во слав на Ли тур ги ја90).

Ли тур ги ја као син те за и квин ти сен ци ја све то та јин ског опи-
та, ду хов ног кон ти ну и те та, је ван ђел ског и ев ха ри стиј ског све до че-
ња не пре ки ну тог од апо стол ског вре ме на до да на шњег пред ста вља 
нај жи вље и нај а у тен тич ни је на сле ђе у очи ма све ве ћег де ла ино-
слав них хри шћа на91). Сле ду ју ћи пра во слав ну ико ну све при сут ни ју 
у ка то лич кој ли тур гиј ској прак си, фраг мен ти пра во слав не ли тур-
ги је на мен ски се уво де у ми су ка то лич ке цр кве не прак се. 

***

88) L. Ouspensky, The o logy of the Icon, I-II, 1978, 528 str.; L. Ouspensky, V. Losky, The Me a ning 
of the Icons, St Vla di mirs Se mi nary Press, 19972, 222 str.; Л. Ус пен ски, Те о ло ги ја ико не, 
Бе о град 2000, 397 стр.; Л. Ус пен ски, В. Ло ски, Сми сао ико не, Ник шић 2008, 221 стр.

89) V. Bič kov, “Die neo ort ho do xe The o lo gie der Iko ne”, Ost kir chlic he Stu dien 42/1 (1993), str. 
36-50; La u ren ce Brot ti er, L’ap pel des «de mi-chréti ens»à la «vie angéli que». Jean Chryso sto-
me prédi ca te ur en tre idéal mo na sti que et réalité mon da i ne, Cerf, Pa ris 2005, стр. 239-283; 
Bi se ra V. Pentche va, Icons and Po wer. The Mot her of God in Byzan ti um, The Pensylva nia 
Sta te Uni ver sity Press, Uni ver sity Park PA 2006, 302 str.

90) Данас најугледнији православни теолог, Митрополит Пергамски, професор на Оксфорду 
Јован Зизиулас, верује у могућност даље итеграције православне Грчке у сферу западног 
друштва, као Православни допринос општој и посебно западној цивилизацији, видети 
Јован Зизиулас, “Сведочење и служење православне жене у уједињеној Европи. 
Претпоставке и могуçности”, Видослов (1996), стр. 1-22 (оригинални наслов  Id., Pros
fanhsh a akad hma i kos ka ta thn Pishmh UPo doch tos akad hma i kos k. mar ko U zi weh, Prak
si ka akad hmia aqh ni on, Ati na 1994, str 90-93). Као и: R. TafT, Le ri te byzan tin, Pa ris 1996.

91)  А. Шме ман, Пра во сла вље на За па ду. Цр ква, свет, ми си ја, Це ти ње 1997, стр. 5-26, 154-
177, на слов ори ги на ла: Church, World, Mis sion, Re flec ti ons on Ort ho doxy in The West, New 
York 1979; J.-L. Pa li er ne, Ma is où donc se cac he l’Egli se ort ho do xe ? - La trop lon gue er ran-
ce des Français, Pa ris-La u sa ne 2002, 134 str.
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ДУХОВНАБАШТИНА

ИДРУШТВЕНОЕКОНОМСКИМОДЕЛ

Цр ква као ба шти ник ду хов ног на сле ђа не мо же се ре ви та ли-
зо ва ти пре ја ком спре гом са др жа вом ко ја увек зах те ва ви ше не го 
што пру жа. Пра во сла вље се не ће одр жа ти за хва љу ју ћи би ло ко-
јој др жа ви, по го то во не за ста ре лој, ри гид ној, не функ ци о нал ној и 
не у спе шној др жа ви ко ја и са ма под ри ва соп стве не те ме ље. Ка да 
би се при ме нио нај у спе шни ји дру штве но-еко ном ски мо дел, а то 
је за пад ни мо дел, у Ру си ји и у Ср би ји, то би мно го олак ша ло по-
ло жај, не са мо ју го и сточ ног и ис точ ног де ла Евро пе, не го и Евро-
пе и пра во слав ног све та. Шта је при ме њи ва ње за пад ног мо де ла у 
Грч кој од у зе ло ње ном ду хов ном и кул тур ном на сле ђу? Да ли је то 
на у ди ло ње ном вер ском или на ци о нал ном ин те гри те ту ? Убу ду ће 
ће мо ви де ти по твр ду то га у Ру му ни ји и Бу гар ској. Да ли је Цр ква 
не што да ле ко се жни је по сти гла са у че сни штвом у одр жа ва њу не де-
мо крат ског и крип то ко му ни стич ког мо де ла у Ср би ји и у Ру си ји? 
Да ли је то ишло у при лог пра во сла вљу? Алек сеј Хо мја ков92), пра-
во слав ни фи ло зоф и сла ве но фил, пре по ру чу је Ср би ма у XIX ве ку 
да при хва те за пад ни мо дел, да пре у зму са За па да све оно што ни је 
ду хов ност, да при хва те дру штве ни мо дел, тех но ло ги ју, еко ном ски 
раз вој. Угро жа ва ли то пре у зи ма ње успе шног мо де ла пра во сла-
вље, кул тур ни, кон фе си о нал ни, на ци о нал ни иден ти тет, на про тив. 
Пре ма то ме, уме сто ис цр пљи ва ња у су ко бу из ме ђу два мо де ла, за-
пад ног и ис точ ног, кон ста туј мо да се ис точ ни мо дел по ка зао не-
у спе шним. Ру си ја, са огром ним успо ном еко но ми је, тек је да нас 
до шла на ни во СССР-а из 1989, ко ји се, при том, та да рас пао због 
еко ном ских раз ло га. Ру ска еко но ми ја ни је, ко ли ко год би ла моћ на 
и бо га та, пред ста вља је два је дан и по пу та вред ност хо ланд ске еко-
но ми је, зе мље од 25 ми ли о на ста нов ни ка. Пре ма то ме, Тај мо дел 
се по ка зао као не у спе шан, ни је се исто риј ски до ка зао, по ка за ло се 
не мо же да успе. Ни ка ко не мо же би ти од ко ри сти би ло ко јој зе-
мљи и на ро ду да бра ни тај мо дел, да се гр че ви то хва та за ње га. За 
пра во слав ну цр кву у исто ри ји, зна ло се и у Ви зан ти ји да је др жа ва 
пред ста вља ла са мо ну жно зло. Др жа ва ни је ни ка кав идол, ни ка кав 
фа тум, већ из бор ма њег зла: по зна та иако те шко пре во ди ва ви зан-
тиј ска оико но миа93). Не ста ла је Ви зан ти ја, не ста ла је мно го ве ков на 

92) А. С. Хо мя ков, ”Къ Сер ба мъ. По сла ніе изъ Мо сквы”, in Id., Со чи не ній, t. I, Мо сква 
19114, стр. 373-404. У пр вом из да њу ове по сла ни це Ср би ма, из да те у Лај пци гу 1860, 
не што ра ни је пре ми ну ли Хо мја ков ”за ве шта ва ову по сла ни цу не то ли ко јед но пле ме ним 
Ср би ма, ко ли ко јед но о та ча стве ним Ру си ма”, cf. стр, 373.

93) Hélène Ahr we i ler, L’idéolo gie po li ti que de l’Em pi re byzan tin, Pa ris 1975, стр. 129-147; G. 
Ric hter, Oiko no mia. Der Ge bra uch des Wor tes. Oiko no mia im Ne uen Te sta ment, bei den 
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др жав ност, цр ква се одр жа ла, ве ра је одр жа ла ба зич ни дру штве ни 
кор пус све до вре ме на об но ве др жав но сти. Штo зна чи да ве ра и 
вер ска при пад ност оп ста је и на ста вља се не за ви сно од др жав но-
сти, да је ја ча, да је трај ни ја, чак и од та ко моћ не хи ља ду го ди шње 
им пе ри је и ци ви ли за ци је, као што је би ла ви зан тиј ска. 

Да нас се то пи та ње по ста вља у ра зли ци из ме ђу сла бе и ја ке 
др жа ве, де ре гу ла ци је и пре ве ли ке др жав не ре гу ла ти ве. Фу ку ја ма 
је пи сао о „Кра ју исто ри је“94), а то зна чи - сла ба др жа ва ко ја усту па 
ме сто тр жи шној кон ку рен ци ји, го то во као ти хи не ста нак др жа ве 
као исто риј ског де тер ми ни зма. У су шти ни, то је иде ја Марк са и 
Ен гел са, па све до Кар де ља, то је обра зац ка ко то та ли тар не иде је 
на ла зе сво је ис хо ди ште. Ипак, не дав но је Фу ку ја ма на пи сао но ву 
књи гу, при ла го ђу ју ћи сво је те зе убр за њу дру штве но и сто риј ских 
про це са, под на сло вом „Sta te-Bu il ding“95), пре о кре ћу ћи свој до-
ско ра шњи став у при лог по тре бе ја ке др жа ве. То се код иде о ло га 
ме ња, то се не ме ња са мо у Аме ри ци. Реч је о сна зи и сла бо сти др-
жа ве, не са мо у не ком оп штем сми слу, не го у од но су на еко но ми ју. 
Од но сно, о др жа ви где је еко но ми ја ис пред по ли ти ке, на су прот др-
жа ви где је по ли ти ка ис пред еко но ми је, о др жав ној еко но ми ји, или 
ли бе рал ној, тр жи шној еко но ми ји.

Исто риј ски по сма тра но, увек је био успе шни ји онај мо дел 
ко ји је да вао пред ност еко но ми ји. На кра ју, при ме на тог еко ном ски 
успе шног мо де ла, без об зи ра што је сад у те шкој и ве о ма озбиљ ној 
кри зи не ма ал тер на ти ву. Има ју ћи у ви ду да је у пи та њу си стем-
ска кри за ко ја по ти че од рас ко ра ка из ме ђу за о ста ју ће рас по де ле 
и не до ста ју ће пре ра спо де ле ка пи та ла, ко ја је у ве зи са зло у по тре-
бом фи нан сиј ских шпе ку ла ци ја. Си стем се ов де пре ви ше за вр тео 
и кри за је вр ло озбиљ на, али, без об зи ра на то, исто риј ски гле да но, 
ово је нај у спе шни ји мо дел и да ље96). При ме на тог успе шног мо де-

Kirchenvätern und der the o o gischen Lit te ra tur bis ins 20 Ju hr hun dert, Wal ter de Gruyter, 
Ber lin-New York 2005, IX + 753 str.

94) F. Fu koyama, The End of Hi story and the Last Man, publ. Pen guin, 1992.

95) F. Fu koyama, Sta te-Bu il ding: Go ver nan ce and World Or der in the 21st Cen tury, 2004.

96)  Те ма о пост-де мо крат ском дру штву пред мет је ви ше сту ди ја у по след ње вре ме, ме ђу 
њи ма је и књи га исто ри ча ра Ема ну е ла То да Après la démoc ra tie, Gal li mard, Pa ris 2008, 
ко ји је по знат по то ме што је да ле ко пре свих пред ви део рас пад СССР-а (E. Todd, La 
Chu te fi na le : Es sai sur la décom po si tion de la sphère so viéti que, éd. R. La font, Pa ris 1976, 
320 str.). Да нас је ак ту ел ни ја бу дућ ност де мо кра ти је, C. Cro uch, Ca pi ta list Di ver sity and 
Chan ge, Ox ford Uni ver sity Press, 2005; Id., Post de mo kra tie, Su hr kamp Ver lag, 2008; M. 
Ba u mi er, La Démoc ra tie to ta li ta i re, Pres ses de la Re na is san ce, 2007; G. Her met, L’Hi ver de 
la démoc ra tie, Ar mand Co lin, 2007. Ко лен Крунч са гле да ва де мо крат ски си стем, ко ме да-
нас при па да око 120 др жа ва у Све ту док их је 1987 би ло дво стру ко ма ње, као све ви ше 
са др жај но ис пра жњен оквир у ко ме ор га ни за ци ја сло бод них ви ше пар ти ских из бо ра не 
мо же да при кри је не до ста так го то во свих дру гих прет по став ки де мо кра ти је ко ја ус ту па 
ме сто до ми на ци ји фи нан сиј ског и шпе ку ла тив ног ка пи та ла.
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ла, ли бе рал ног еко ном ског мо де ла, у Ру си ји и у Ср би ји, би са мо 
оте жа ла по сао аме рич ким и ле вим и де сним ја стре бо ви ма, и олак-
ша ла по ло жај тих зе ма ља и њи хо вих на ро да. 

Па риз, апри ла 2009.

ProfessorBoskoI.Bojovic,Ph.D.
EHESS,Paris

BYZANTINECIVILIZATIONANDITS
CULTURAL-HISTORICALHERITAGE

-OnUniqueSynthesisbeyondtheEastandWest–

Summary
In this article author wrote about Byzantine history and heritage, 

analyzing influence of Roman civilization, Greek culture and Christi-
anity on its development. The author analyzed the causes for the birth 
and development of Byzantine civilization achievements, continuity, its 
significance and influence on other states, cultures and civilizations, as 
well as the causes for its disintegration. The objective of such analysis 
was to present formal, doctrinarian and conceptual differences between 
the civilizations, as well as the causalities and laws within their dif-
ferent historical processes and their developmental dynamics. In the 
final part of the article the author presented how the Byzantine cultural 
heritage reflected itself in current historical developmental processes.
Key Words:  Byzantine, Rome, Greece, Christianity, Constantinople, human-

ism, cultural heritage, market economy
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