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Ханс Георг Бек, Виѕантијски миленијум, Clio/
Глас српски, Београд/Бања Лука 1998.

Не дав но је на ја вље но ре принт-из да ње књи ге чу ве ног ба вар-
ског исто ри ча ра, со ци о ло га пра во сла вља и (на да све) ви зан то ло га 
Хан са-Ге ор га Бе ка (Hans-GeorgBeck) Византијскимиленијум (Das
Byzantinische Jahrtausend), об ја вље не на овим про сто ри ма 1998. 
го ди не у из да њу из да вач ких ку ћа Clio (Бе о град) и ГласСрпски (Ба-
ња Лу ка – Ре пу бли ка Срп ска). Књи га се про сти ре на 478 стра ни це 
тек ста (стр. 9-487), ћи ри лич ног пи сма, фор ма та А-5, твр дог по ве за 
(на пред њој ко ри ци по ве за на ла зи се мо за ик од луч не же не у хо ду 
ко ја на свом ле вом ра ме ну но си те рет, док се на по след њој стра ни-
ци ко ри ца на ла зи мо за ик по лу са ви је ног му шкар ца од сут ног по гле-
да ко ји ши ри пле те ну тор бу од ко но пље). 

Књи га се са сто ји од предговора (Пред го во ра за прво из да ње из 
1977. го ди не, и Пред го во ра за друго, до пу ње но, из да ње из 1994. го-
ди не), 9 (де вет) великиходељака и додатака на кра ју књи ге (Ода-
бранихтекстова, Белешкиибиблиографскихнапомена, Техничких
термина, Поговора и Индекса). Пр ва гла ва но си на слов: Увод и са-
сто ји се од две де о не це ли не: Хеленистичконаслеђе и Епохевизан-
тијскеисторије. Дру га гла ва на зва на је: Државаиустав, и са сто ји 
се од сле де ћих де ло ва: Римскимодел, Византијскенорме, Границе
аутократије, Уставниоргани, Изборцара, Влада, Истањенисуве-
ренитет и Идеологијавласти. Тре ћа гла ва но си на зив: Политичка
ортодоксија. У че твр тој гла ви «сме ште на» је: Књижевност, ко ја 
се са сто ји од сле де ћих де ло ва: Књижевне врсте, Релевантност
и актуалност, Критика друштва?, Идеолошке баријере, Дигло-
сија, и Реторика. Пе то по гла вље на сло вље но је са: Теологија, и 
са др жи сле де ће де ло ве: Претходнаразматрања, Систематикаи
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по лемика, Путдогматике, Мистичнисистеми, и ко нач но, Viame-
dia. Ше ста це ли на има на слов: Монаштво. Сед ма: Запажањаови-
зантијскомдруштву. Осма је на сло вље на са: ВераВизантинаца. 
Ко нач но, по след ња, де ве та, гла ва сло ви са: Историјскадимензија 
(и у њој је да та не ка вр ста ре ка пи ту ла ци је ис тра жи вач ког ра да на 
пред ме ту ис тра жи ва ња).

Већ у свом пр вом пред го во ру из 1977. го ди не Ханс Бек на го-
ве шта ва пу те ве свог ис тра жи ва ња. Он је ода брао од ре ђе не те ме 
из ви зан тиј ског опу са ко је је са мо стал но иза брао, ис ка зав ши та ко 
же љу да про ду би са зна ња о овој ин три гант ној обла сти, те да на 
осно ву то га, ко ли ко је то мо гу ће, ство ри јед ну оп шту сли ку ви зан-
тиј ског дру штва. Већ са ма ова на ме ра, по бу ђу је па жњу. 

Ов де на жа лост не ма мо ни вре ме на ни про сто ра да се по за ба-
ви мо свим аспек ти ма књи ге. Оту да ће мо се по за ба ви ти са мо они ма 
ко ји су од зна ча ја за про у ча ва ње дру штве них на у ка (со ци о ло ги је, 
по ли тич ке и прав не те о ри је и ак си о ло ги је).

Оно око че га Бек по кре ће при чу о пра во слав ном дру штву је сте 
ак си о ло шка стра на ви зан тиј ске ци ви ли за ци је ко ју ту ма чи из три 
по гла вља: Теологије, Монаштва и ВереВизантинаца.  

У те о ло шком по гла вљу Бек под цр та ва Би ће пра во слав ног уче-
ња, ко је се огле да у на сто ја њи ма да кон тем пла тив ним пу тем, аскет-
ском мо ли твом, по је дин ца окре не:  по сту, мо ли тви и ти хо ва њу – да 
га до ве де до «го ло ти ње Бо га», до над моћ не све тло сти Тро ји це – 
ме ста Бо га ко је пре о бра жа ва људ ски дух. Та ко пра во слав но уче ње 
твр ди да је оно стра но ста ње већ ов де до сти жно. Пра во сла вље од-
ба цу је сва ку по ми сао на спи ри ту а ли зам те о ло шког спе ку ла тив ног 
Ло го са (за пад њач ки ло ги зам вред но сти-нор ми); оно се, на про сто, 
окре ће пра во слав ној су шти ни (υσιά):  ене ри ги зму ду хов ног и ма те-
ри јал ног. Овај пра во слав ни фе но ме на ли зам би ће увре жен већ код 
Мак си ма Ис по вед ни ка пре ма ко ме је чо век од са мих по че та ка бо-
жи јом во љом за ми шљен као би ће са ду хом, али и са те лом (плот). 
Та ко, спа сен мо же би ти са мо онај ко ји се ис ку ша у «чул ном ис ку-
ству бо жи је ми ло сти». Те о ло ги ја по сма тра ња Бо га у овом жи во ту, 
тај де лат ни praxis, ука зу је на сред њо а зиј ско ту ма че ње ре ли ги је као 
τεχνε. Оно ће сво је крај ње ис хо ди ште има ти у иси ха стич ком уче њу 
тех ни ке кон цен тра ци је и ди са ња уз не пре ста ну мо ли тву до зи ва ња 
Го спо да Ису са Хри ста, ко ја во ди пра жње њу ду ха од сва ке фан та зи-
је и ми сли не би ли се оства рио про стор за Бо га. 
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Ка да опи су је мо на штво Бек кон ста ту је да је од VI ве ка Ви зан-
ти ја већ «по мо на ше на». Она је по мо на ше на ви ше у вред но сном 
зна че њу јед ног иде а ла не го ор га ни за ци о но (по што се у њој пре пли-
ћу хе те ро ге ност ма на сти ра и иди о рит ми ја). Сти хиј ски не си сте ма-
тич ни рад слу жи уз ди за њу вр ли на и еко но ми ји основ них по тре ба, 
упра ва на стој ни ка ма на сти ра (игу ма на) је че сто сла ба, пу сти ња-
штво ука зу је на из ра зи ти ин ди ви ду а ли зам пра во слав ног чо ве ка, а 
мо на сти ци зам са за зо ром гле да на ле њо и не до вољ но обра зо ва но 
све штен ство ко је је окре ну то ри ту ал ним об ли ци ма оп ште ња ве ре 
при ли ком пру жа ња услу га вер ни ци ма.

И ка да се ра ди о ве ри Ви зан ти на ца та да у очи за па да не ко-
ли ко ва жних обе леж ја. Нај пре, зах те ви пра во сла вља су стро ги и 
не у мо љи ви не то ли ко по пи та њу са гла сно сти са дог ма ти ма ве ре 
(те о риј ска са гла сност), ко ли ко са вер ском (ор то)прак сом. Ве ра се 
до ка зу је прак сом (пра во)ис по ве да ња. Овај зах тев у сво јој спо ља-
шњој ма ни фе ста ци ји иде ка ри ту а ли зму – не пре ста ним зах те ви ма 
не у мо љи ве ор то док си је, тог бра ни ка ве ре. Услед то га «ото док си ју 
не уз ме ми ра ва ју ве ли ке спе ку ла тив не је ре си не го по тај на опо зи-
ци ја ње ном це ре мо ни ја лу и ње ној хи је рар хи ји.» (стр. 355) Та ко је 
пра во слав ном вер ни ку, при ти сну том сва ко днев ним оба ве за ма, по-
ста вљен из бор: или да се не пре ста но упо до бља ва узо ру ко ји би га 
на кра ју уз нео у ма на стир; или да се бо ри за соп стве ну сло бо ду ко-
ја зна чи уда ља ва ње од вер ске прак се и при бли жа ва (га) опа сно сти 
да бу де стиг ма ти зо ван као је ре тик. На кра ју ове гла ве Бек из во ди 
је дан крај ње со ци о ло шки за кљу чак: би ће да се пра во слав ни вер-
ник (при ти снут гу стом мре жом ре пре сив них мо рал них нор ми ко је 
су га ста вља ле у ка лу пе аске ти зма и бо го зре ња) опре де љи вао за 
нон ком фор ми зам, ко ји зна чи по што ва ње са мо нај о снов ни јих нор-
ми вер ске ри ту ал не прак се. Све ван то га ни је га до ти ца ло. Та ко се 
вер ник шти тио од на ср та ја ве ре у про сто ру соп стве ног сва ко днев-
ног жи во та.

Ка да се ба ви ви зан тиј ским дру штвом Ханс-Ге орг Бек ис ти че 
не ко ли ко ва жних оп сер ва ци ја. У осно ви ба вар ски ис тра жи вач ви-
зан тиј ско дру штво де ли на: ца ра (са вла да ју ћим сло јем), сред ње 
(тзв. μέσοι), и «бед ни на род» (miseraplebs). Прем да по сто је ин ди-
ци је да ме ђу ова три ста ле жа по сто ји чи тав низ пре ла за, тзв. ме-
ђуслојева, ова основ на по де ла пра ти ће чи та ву со ци јал ну исто ри ју 
Ви зан ти је. Као нај у оч љи ви ју дру штве ну по ја ву, ко ја је умно го ме 
од ре ђи ва ла су шти ну ви зан тиј ског дру штва, Бек ис ти че кли јен те-
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ли зам ви зан тиј ског све та: по сто ја ње чи та вог ни за ма њих пи ра ми-
да у ве ли кој дру штве ној пи ра ми ди. Ови кла но ви су ауто ном ни, са 
соп стве ним пра ви ли ма, за це мен ти ра ни оли гар хи змом и раз ра ђе-
ним еснаф ским ру ти ни зо ва ним ак ци ја ма и ин тер си ма. Ове ма ње 
гру па ци је љу ди за сно ва не на ин те ре сним осно ва ма пред ста вља ју 
пре по ли тич ке ко те ри је, не го пар ти је у кла сич ном сми слу. Ме ђу-
соб но ис по ма га ње, ло би ра ње у би ро крат ском апа ра ту, про тив чи-
нид бе, са ра ђи ва ња, по га ђа ња, сва ко ја ке тр го ви не doutdes, ство-
ри ле су ин те ре сне гру па ци је хе те ро ге ног ка рак те ра, рас тре си те и 
не прин ци пи јел не у ко ји ма се од ви јао: ин те ле ту ал ни, по ли тич ки и 
еко ном ски жи вот Ви зан ти је. Ка сни ја по де ла на: цир ку ске пар ти је, 
зе ле не и пла ве, па ла ми те и ан ти па ла ми те, кан те ку зи не и па ле о ло-
ге, кон зер ва тив не и ре фор ма то ре, ан ти ла ти не и ла ти но фи ле, са мо 
ука зу је на не прин ци пи јел ност при ста ли ца, на сти хиј ски ка рак тер 
и ин дук тив ност ви зан тиј ске ци ви ли за ци је рас те ре ће не ве ли ких 
иде ја и кон цеп ту ал них за ми сли За па да. На ово Ханс-Ге орг Бек ука-
зу је: «Про за пад но и ан ти за пад но ори јен ти са ни мо жда су би ли ис-
кре ни у сво јим уве ре њи ма, али то не ис кљу чу је чи ње ни цу да се са 
те о ло шким уве ре њем мо гао по ве за ти еко ном ски ин те рес ви зан тиј-
ског тр гов ца и про из во ђа ча» (дру ге ор јен та ци је, прим. В.С – стр. 
313). Сва ова раз ма тра ња већ от кри ва ју тен ден ци је упра вље но сти 
ка ко ји ма кли зи ви зан тиј ски до жи вљај дру штве ног, ко ји се умно го-
ме раз ли ку је од за пад них пред ста ва, прак си и сен зи би ли те та.

Ко нач но, ка да је реч о по ли тич ко-прав ној струк ту ри ви зан-
тиј ске ци ви ли за ци је, Ханс-Ге орг Бек пру жа мно штво обри са на 
осно ву ко јих се мо гу на слу ти ти спе ци фич но сти ви зан ти зма у овој 
обла сти. Ове по себ но сти по нај пре се  ти чу по ли тич ке пра во вер но-
сти ко ју Бек об ја шња ва са оп штег, али и уже по ли тич ког гле ди шта. 
Ор то док си ја озна ча ва ис прав но ми шље ње, ис прав ну ве ру, али и 
чвр сто ве ро ва ње или не са ло ми ву ве ру у исти ни то сти ис ка за (по-
не кад из ра же ну до фа на ти зма). У тај не ор то док си је упу ће на је ма-
ла гру па по све ће ни ка пре ко ко је се вр ши кон тро ла вер ни ка. Та се 
кон тро ла вр ши пре ко ри ту ал них фор ми: најпреданије ова фор ма 
од во ди у мо на сти ци зам (бо го о тач ке ми стич не по бо жно сти), обра-
зоване на плит ко по ље пра во слав не кул ту ре ма лих раз ме ра (књи-
жев ност, ико но пис, хор ско пе ва ње), а обичансвет се за до во ља ва 
упра жња ва њем по вре ме них ри ту ал них ис ка зи ва ња ве ре. Не на сил-
ни ка рак те ри ри ту ал ног фор ма ли зма и не на сил ни ка рак те ри чвр-
сти не пра во вер ја чи не да их вер ни ци не осе ћа ју као ве ли ку сте гу; 
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док би тек по вре ме но (ви ше као из у зе так) они у ли ку др жав ног 
шти ће ни штва до би ја ли фун да мен та ли стич ка обе леж ја. Ка да је реч 
о по ли тич кој ор то док си ји у ужем зна че њу ре чи аутор ис ти че зна чај 
фи гу ре пра во слав ног ца ра као διδάσκαλος – учи те ља, као пред о дре-
ђе ног но си о ца Бож јом во љом по да ре не си нер ги је мо ћи, по кре та ча 
ва се ље не и pontifex maximusa. Ова фе ти ши за ци ја мо ћи, има сво је 
по ре кло у рим ским узо ри ма, ма да је њен култ по све ор јен тал ног 
ти па. Сва ова моћ ипак са др жи јед но бит но огра ни че ње Res pu-
blicae – у кон крет ном (пра во слав ном) слу ча ју упо до бље ност ца ра 
ли ку бо жи јем – ап со лут ну ин тер и о ри за ци ју пра во слав ног све то на-
зо ра ко ја га чи ни ико нич ним, и по зва ним да вла да (омо гу ћа ва ју ћи 
consensusomnium). «Са ма чи ње ни ца да је иза бра ник, ца ру на ме ће 
оба ве зу да се та ко ре ћи при бли жи Бо гу, да се са Бо гом по и сто ве ти, 
и да Бо га опо на ша (μίμησιςθεοϋ). (...) по ста је оте ло тво ре ње свих 
вр ли на. Овај цар оте ло вља ва за кон, за то што га но си у се би.» (стр. 
98) Бек по ли тич ку ор то док си ју по том раз ви ја у уста ље ној ше ми 
дво вла шћа: ца ра и цр кве, цр кве и мо на штва, и ко нач но ца ра и мо-
на штва. Јед на по све пра во слав на ор то док си ја из ла зи као по бед ник 
из свих ових би та ка, и на ста вља да по сто ји, чак и он да ка да не ста је 
цар ство, а са њим и лик ца ра.

Књи га ува же ног про фе со ра Хан са-Ге ор га Бе ка озбиљ на је и 
на уч но уте ме ље на мул ти ди сци пли нар на (со ци о ло шка, исто риј ска, 
по ли ти ко ло шка, те о ло шка и књи жев на) сту ди ја. Пи са на на ве о ма 
при сту па чан на чин, ла га ним и до ступ ним сти лом, она не пред ста-
вља са мо на уч ни из вор већ и шти во ко је има оп ште про све ти тељ-
ски ка рак тер. На пор ауто ра да из вр ши ре кон струк ци ју јед не епо-
хе, јед не ци ви ли за ци је, и ње ног до жи вља ја фи зич ког, ду шев ног и 
ду хов ног све та до да ју јој на те жи ни и ква ли те ту. Уз при го вор да 
је на не ким ме сти ма у ана ли зи пра во слав не ци ви ли за ци је, проф. 
Бек про пу стио да ус по ста ви ве ћу ди стинк ци ју у од но су на за пад на 
дру штва ка ко би ана ли за би ла објек тив ни ја и не при стра сни ја, ову 
књи гу нај то пли је пре по ру чу је мо ши рој чи та лач кој пу бли ци, жед-
ној зна ња из обла сти ко ја је не рас ки ди во по ве за на и са на шим кул-
тур но-исто риј ским про сто ром. Оту да на ја вље но ре принт-из да ње 
ове књи ге нај то пли је по здра вља мо.
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