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Abstract: Сичност између Фисиолога и Шестоднева постоји у описима живо-
тиња, иака и камења, а разика је што су у Фисиологу заступени симоичко-
аегоријском описи, ок је у Шестодневу употреа аегоријског начина тумачења 
ограничена. Разог томе је што је Шестоднев, за разику о Фисиолога, намењен 
хеенском оразованом становништву и саржи веики рој фиософских и при-
рононаучних појеиности преузетих из античких извора. Васиије је имао за ци 
а заовои научну раознаост и поучи, па му није иа потрена компикова-
на аегорија, као у Фисиологу, а и хришћанском учењу ао научну оправаност.
Key words: Фисиолог, Шестоднев, Свети Васиије Веики, античка псеуонаука, 
аегорија, старохришћанска књижевност.

Опште карактеристике Фисиолога

У времену каа се хришћанство појавио, у прироним наукама ваао је 
псеуонаучни мето, а у фиософији — аегорија и мистицизам. Црква је 

имаа тоерантан став према еима оријентане књижевности, која су јој је 
иа ижа него хеенска. Апокрифи, пророштва, апокаипсе и псеуонауч-
на еа магијске књижевности, која су приписивана Соомону, Останесу, Зо-
роастру, Дамигерону и ругима, својим мистичким карaктером иа су вро 
иска хришћанској мистици.1 Нарочити значај овој књижевности приавао 
је Кимент Аексанријски. На Истоку ко Јевреја, Египћана, Персијанаца, 
Етиопана и Инуса поре апокрифних списа постоје и свештене књиге о 
животињама. Без озира на то што су ове књиге ие реигиозног каракте-
ра, ипак су заовоавае научну раознаост верника. У хеенској научној 
књижевности постоје еа сичне саржине према којима Црква показује то-
ерантан став већ крајем II века. Црква уноси у науку аегоризам и симои-
зам2, њој стране еементе. На основу те симиозе хеенског и хришћанског 
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1 Драгојовић, Драгоу, Физиолог у Сра (окт. исерт.), Фиозофски факутет, Београ, 

1968, 5–6.
2 Реч символ није откриће хришћанске Цркве, већ је срона и нееиво повезана са појмом 

трансценентности, који прати, уз разике у степену, сваку реигију. Егзистенцијани из-
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уха настао је јеан о најепших и најстаријих споменика — Фисиолог — у 
којем је античка псеуонаука испуњена аегоријом и симоизмом са цием 
а се покаже оправаност и супериорност хришћанске вере на „незнао-
жачким“ реигијама.3

Време настанка Фисиолога оквирно се креће о II о IV века.4 Фисио-
лог као антоогијски прироњачки спис хришћанске књижевности својим 
прироњачким материјаом — саставним еом сваке приче — има езројне 
параее у античкој и оријентаној књижевности. Тешко је претпоставити 
а је писац Фисиолога за извор користио прироњачки материја из разнов-
рсних списа, уући а се приче о животињама које су написане у Фисиологу 
наазе већином у компиацијама које припаају аексанријском периоу. 
У овом периоу поре развоја егзактних наука шири се и параоксографија 
са својом уаву за монструозно и чуно, потискујући научно ојашњење 
прирое.5 Псеуо-Аристотеови списи који су настаи на основу Аристо-
теових прироно-научних сазнања и параоксографски списи Аексан-
ра из Мина припаају многоројним аексанријским компиацијама, 
које својим прироњачким еементима чине везу са Фисиологом. Тешко 
је утврити утицај ових списа на Фисиолог, аи је сасвим сигурно а се у 
Аристотеовим прироњачким списима, који су проживеи хеенистичку 
трансмисију наазе извесне приче које чине основни прироњачки материја 
овог књижевног еа.6 

Аегоријска симбоика животиња у Фисиологу

Аутор Фисиолога је постигао а употреом аегоријског тумачења оу-
хвати све гавне еементе хришћанског учења. Саржај Фисиолога састоји 
се о 48 прича о разичитим животињама и њиховој реигијској симоици. 
Неке гаве имају типичан оик: прво оази цитат из Светог писма, потом 
изагање прироњачког материјаа, који почиње речима Ὁ Φυσιολόγος ἔλεξε, 
у наставку је симоичко тумачење и на крају Καλῶς οὖν ὁ Φυσιολόγος ἔλεξε. 
Овај оик није свуа спровеен. Оно што је зајеничко свим причама јесте 
то што се свака састоји о прироњачког описа животињских осоина и 

вор симвоа је потреа а се на неки начин премости уаеност између коначног и ес-
коначног ии, по правосавној терминоогији, створеног и нествореног. Ако жеимо а 
изегнемо материју у овом премошћавању, морамо приећи створеним и ограниченим 
срествима, као што је уска реч, коју су Хеени користии par excellance, а на чију је 
неовоност указаа апофатика светоотачког огосова. Употреа симвоичног гово-
ра је карактеристика мурог човека, па је то и ојашњење његовог значења — Зизијуас, 
Јован, „Симвоизам и реаизам у правосавном огосужењу“, Саорност VII/1–4 (2001), 
13–37.

3 Драгојовић, н. д., 6.
4 Више о времену и месту настанка Фисиолога – Исто, 99–103.
5 French, Roger, Ancient Natural History: history of nature, Routledge, New York, 1994, 245–248.
6 Драгојовић, 79–81.
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реигиозно-симоичних изагања. Ми ћемо у аем тексту навести само 
некоико најзанимивих.

На првом месту имамо ава са његовом прироом. Лав репом затире своје 
трагове, како га овци не и моги пронаћи и на тај начин он симоише 
Христа, који је посан са неа и који крије своје мистичне трагове, а то значи 
своју прироу. Спавање ава са отвореним очима симоише Христа, чије 
је тео спавао на крсту, а ожанство се проуио на есној страни Оца. 
Лавица рађа мртво маунче и три ана га чува, све ок не ође ав и уне 
му у ице и проуи га. Ово симоише Христово васкрсење трећег ана.7

Сунчани гуштер, ка осепи о старости, повачи се у рупу на зиу окре-
нут према истоку. Док посматра сунце, поново му се враћа ви. Поука ове 
приче је а човек, каа му се помраче очи разума, затражи помоћ о Христа 

— изазећег сунца праве.8

Птица харариос, каа се овее изу оесника, окреће поге о њега 
ако треа а умре, а посматра га ако треа а озрави. Примивши поге-
ом оест на сее, оеће у правцу сунца, које сагорева оест, а харари-
ос остаје жив. Ова птица, ее оје, симоише Христа. Окретање гаве 
о оесника симоише Христа који је окренуо гаву о Јевреја и ошао 
незнаошцима.9

Неки маунци пеикана уарају своје роитее у ице, зог чега их ро-
итеи уијају. Трећи ан мајка из сажаења разире своју саину и из-
ива своју крв на мртве маунце, оживавајући их. Тако је и Бог показао 
своју миост према уском роу и спасао га, проивши своју крв на крсту.10

Симоика ноћног гаврана, који више вои мрак него светост, посећа 
нас на Христа, који је више воео пагане, који су у уховном мраку, него 
Јевреје, који нису повероваи у њега.11

Ору, каа остари, отежају криа и осаи ви. Каа у таквом стању нађе 
извор истре вое, оеће у сунчане висине, ге сагорева криа. Спушта се 
на извор и, загњуривши три пута, помађује се. Тако и човек, каа му се очи 
срца помуте, треа а нађе извор речи Божје, крстећи се у име Оца и Сина 
и Светога Духа, загњуривањем у воу три пута.12

Јена о занимивих животиња је инијска птица феникс, која сваке пет-
стоте гоине оази у Лианске шуме, ге напуни своја криа мирисима 
(тамјаном). Потом оеће у Хеиопоис, спушта се и спаује на отару, који 
је за њега припремио египатски свештеник. Сутраан свештеник у пепеу 
пронаази јеног црва, који се ругог ана развија у мау птицу, а трећег 

7 Phys. 1.
8 Исто, 2.
9 Исто, 3. 
10 Исто, 4.
11 Исто, 5.
12 Исто, 6.
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ана је поново орастао феникс. Ова нам указује на симоику Христовог 
васкрсења.13 

Змији, каа остари, осаује ви. Она се помађује тако што пости чет-
ресет ана и четресет ноћи и провачећи се кроз пукотине стена скиа 
стару кожу. То је поука за човека а и он може а скине своју стару, грешну 
оећу само ако ие уским путем, који вои у живот вечни.14

Мрави, каа иу, носе по јено зрно у устима. Они који не носе не траже 
о ругих а им ају мао, него и они покупе цео зрно за сее. Сучај како 
се не размиша о заогу за уући живот имамо у причи о мурим и уим 
евојкама.15 Мрав жито које остава за зиму киа а не и прокијао, а он 
остао ез хране. Ово је поука а у Старом завету треа а се овоји сово 
о уха, а не исмо пропаи као Јевреји. Као што мрав распознаје јечам о 
пшенице, тако треа а и хришћани оаце јечам — учење и храну јеретика 

— и рже се праве вере.16

Јенорог је маа животиња, аи веома укава. Ловци га не могу уовити 
јер је много јак и има рог насре гаве. Да и га ухватии, шау евицу и-
зу места ге он оитава. Каа вии евојку, јенорог постаје питом, приази 
јој и она га овои у краевски вор. Ово престава сику Христа, који је 
сишао са нееса у крио Дјеве Марије и постао човек.17

Морска неман са веиким перајима која се зове прион, каа вии ро 
са разапетим јерима, поиже се помоћу својих криа и поражава ро. 
Каа пређе триесет о четресет стаија, постаје уморан и тааси га поново 
враћају у морске уине. Бро симоише апостое и мученике који проа-
зе узуркано море и стижу о нееског пристаништа. Прион је сика оних 
који узау покушавају а поражавају светитее, рзо се заморе и поново 
паају у земаски живот.18

Сон је животиња која нема жеу за поним оносима. Ако хоће ма-
унче, ие са женком у изину раја, ге расте рво манрагора. Прво женка 
узима по манрагоре, па га аје мужјаку, посе чега се спарују. Каа женка 
рађа маунче, уази у воу о груи, а мужјак је чува о непријатеских 
змија. Сон нема згоове у коенима, каа јеном пане, не може а се иг-
не. На његову рику оази јеан сон, који не може а му помогне. Потом 
оази ванаест сонова, који такође не могу а га поигну. На крају оази 
јеан маи сон, поставајући свој труп испо њега, успева а га поигне. 
Мужјак и женка симоишу Аама и Еву. По манрагоре симоише по 
са рвета познања ора и за. Сонов па симоише прворони грех. Први 
сон који покушава а спасе паога сона симоише закон. Дванаест ругих 

13 Исто, 7.
14 Исто, 11.
15 Мт 25, 8.
16 Phys. 12.
17 Исто, 22.
18 Исто, 39.
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сонова симоише пророке, а маи сон је прасика Христа, који је својим 
овапоћењем спасао човека о за.19 

Посења прича је о инсекту који живи у уу и не може а вии светост 
ана ок се у не расцепи. Таа изази и, геајући светост сунца, месе-
ца и звеза, говори у сеи: у тами сам ио ок се у није расцепио. Ово је 
симоика прооене саине Христове, из које је потека крв помешана са 
воом. Трећег ана, каа је васкрсао из мртвих, уи су угеаи есмртну 
светост.20

Приче које уазе у зооошки материја у Фисиологу припаају оној врсти 
псеуонаучних прича о прирои које су у I и II веку посе Христа оживее 
неоичан процват. Њихова карактеристика је иа — поре тога што су хтее 
а оухвате цеу прироу с озиром на мистична ии меицинска својства 
која еже у њој — а прикажу магијску сиу у свим стварима и појавама 
кроз утицај симпатије и антипатије.21 Као спис који припаа апокрифној 
хришћанској књижевности, својом аегоријом, која заузима ве трећине 
текста, својим оиком, саржином и цием који је имао, вро је изак 
гностичкој књижевности и престава јеинствену појаву у ранохрићанској 
књижевности. То је вероватно јеини гностички спис који није ио уништен, 
захваујући своме карактеру.22 

Као што смо реки, употреа прироњачког материјаа о животињама у 
аегоријско-симоичком оику већ у новозаветним текстовима наази се у 
ограниченој мери. Аегоријска симоика животиња наметаа се црквеним 
оцима зог своје јеноставности и свог асненог карактера, који је нароу 
ио вро изак. Гавни извор разноврсних мотива из животињског света у 
ранохришћанској књижевности иа је античка псеуонаучна књижевност. 
Тако је прироно њихова употреа у еима црквених отаца зависиа о 
степена симиозе античке совесности и хришћанске уховности.23 Зог 
опширности нећемо изожити све виове овог зижавања. Фокор-
на књижевност, у којој приче о животињама са аснено-мораистичким 
аегоријским тумачењем играју гавну уогу, уући невезане ни за време 
ни за наро и неометани језичким аријерама, иа је згона у реигијском 
изражавању. Сасвим је разумиво што је хришћанска књижевност ога-
та фокорним мотивима, јер је она у почетку свога развитка иа ижа 
нароној него уметничкој књижевности.24 Реигиозно тумачење прирое 
није ио страно ранохришћанској егзегези. Наазимо је најраније ко Ки-
мента Римског, ге причом о птици феникс оказује могућност васкрсења.25 

19 Исто, 43.
20 Исто, 48.
21 Драгојовић, н. д., 13.
22 Исто, 15.
23 Исто, 121.
24 Исто, 122.
25 Clem. Аd Corinth. 25.
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Ова прича је изнета у истом аегоријском тумачењу у коме се касније наа-
зи у Фисиологу.26 Приче о асици ко Псеуо-Кимента27 и Варнаве28, које се 
наазе ко њих у асненом оику ез аегоријског тумачења, потичу веро-
ватно из фокорне књижевности. Сичне орае наазе се и у псеуонауч-
ним компиацијама хеенистичког времена.29 Ко Хипоита изгеа а се 
наазе први трагови Фисиолога30, а и мотив приче уаује се о хеенистич-
ких компиација. Богатство животињске симоике наази се ко Кимен-
та Аексанријског31, у чијим причама скоро а нема никакве сичности са 
Фисиологом, осим на јеном месту.32 

Ко Хипоита и Кимента Аексанријског само се назире симоика 
Фисиолога, ок ко Оригена оне имају ширу и значајнију примену.33 По прет-
поставком а се Ориген сужио гностичким аегоризмом, не и ио нетач-
но тврити а се користио и Фисиологом као најпотпунијим гностичким 
животињско-симоичким приручником. То оказују и многа параена 
места из Оригенових списа са Фисиологом. Ориген је сагасан са Фисиоло-
гом каа говори о јеену, јенорогу, исици, јеену и змији, помађивању 
змије и ора, птици фениксу, мравима.34 Остаци гностичког окетизма35 у 
Фисиологу, зог којег је и Ориген ио осуђен, упућују нас на то а је Фисио-
лог ио у употреи за живота Оригена. Он се често позива на нека еа из 
зооогије, аи ниге не навои ауторство тих текстова, тако а питања из-
вора чини нерешивим. 

Материја Фисиолога са животињском симоиком наази се и ко 
ругих црквених отаца: Григорија Богосова, Григорија Ниског, Јевсевија 
Кесаријског, Кириа Јерусаимског, Епифанија са Кипра, Јована Затоустог, 
Кириа Аексанријског, Синесија из Кирине и Теоорита Кирског.36

Опште карактеристике зооогије у Шестодневу Васиија Веиког 

Васиије Веики се није само авио искучиво тумачењем текста Све-
тог писма у Шестодневу, као што је сучај са пореком животиња. Он у 

26 Phys. 7.
27 Clem. Rec. 7, 25.
28 Barn. Ep. 10, 8; више о животињској симоици ко Варнаве — Grant, Robert M., Early 

Christians and Animals, New York, Routledge, 1999, 45–46.
29 Драгојовић, н. д., 122.
30 Hipp. De antichr. 55.
31 Grant, н. д., 46–48.
32 Clem. Strom. 4, 16.
33 Grant, н. д., 48–50.
34 Драгојовић, н. д., 1968, 142 фн. 12.
35 Ова неоична гностичка јерес јавиа се крајем I и почетком II века посе Христа. Карак-

теристика њеног исповеања иа је а овапоћење Бога Логоса није ио стварно, већ 
само по изгеу, тј. привино.

36 Драгојовић, н. д., 144–145 фн. 24–32.



 Саорност 4 (2010) [67–82]|73

претхоним есеама на неким местима прихвата ии оацује фиософ-
ска и научна схватања старих Хеена. Нарочито је ио критички распоо-
жен према космоогији античких мисиаца.37 О свих оасти античке 
фиософије и науке Васиије Веики је јеино прироосове преузео ез 
ограа. То се нарочито оро вии у његовом езусовном поверењу које 
има према античкој зооогији, ез озира на то што је, поре Аристоте-
а, користио и псеуонаучне изворе, као што је и Фисиолог. Екстензивно се 
осањајући на остигнућа античке науке у погеу разумевања и тумачења 
прирое животињског света, Васиије је на веика врата увео овај ео антич-
ког итерарно-мисиачког насеђа у хришћанско учење и ао му црквени 
егитимитет.

Као прави антички ретор Васиије у овим есеама ништа није препу-
стио сучају — темено се спремио а оараним аргументима уеи своје 
сушаоце. Очигено се сужио античком зооогијом не на основу сећања 
са својих стуија, већ се за ову приику изнова окренуо читању раова из 
ове оасти — Аристотеа, Путарха, Опијана и Еијана. Овај веики еру-
ита несумњиво је имао ова еа у својој ииотеци. На основу теорија о 
животињама које иректно ии иниректно преузима о поменутих аутора 
осмишава моране приче са живописним навоима и тако пружа чуесну 
синтезу, која је истовремено иијска и научна. 

Статистички геано, наазимо сичност и иентичност античког приро-
осова животињског света са Еијаном на триесет јеном месту, са Ари-
стотеом на ваесет сеам места, са Путархом на шест места, са Опијаном 
на ва места, са Фисиологом на четири места и са Хероотом на јеном месту. 
Иако, као и сви позноантички аутори, на инији Еијанове мораистичке 
интерпретације животињског света, уући шкоован фиософ осећао је а 
не може заоићи веиког мисиоца и највећег научника антике, Аристотеа. 
Зог свог уравнотежаног приступа интеектуаним и итерарним питањима 
постао је познат, по чему се изваја међу оцима Цркве. О Васиијевом урав-
нотежаном коришћењу античких извора најое нам свеочи Н. Ристовић. 
Он каже:

Он је касициста-просветите, а не касициста-еитиста, он попуарише 
античку књигу, уверен а је то у интересу хришћанског верника. Васиијев 
касицистички програм приижавања античке итерарно-мисиачке аш-
тине хришћанима најое показује његово пригоно, приагођено и привач-
но коришћење ројних античких фиософских теорија и аучног сазнања 
њеном најширем соју хришћанских верника окупених у храму а сушају 

„чтенија“ из Постања.38

37 Emmanuel Amand De Mendieta, „The official Attitude of Basil of Caesarea as a Christian Bish-
op Towards Greek Philosophy and Science“, у: The Orthodox Churches and the West, Studies 
in Church History vol. 13. ed. D. Baker, Oxford, Basil Blackwell, 1976, 32 и ае.

38 Ристовић, Нена, Старохришћански класицизам: позитивни ставови старохришћан-
ских писаца према античкој књизи, Чигоја штампа, Београ, 2005, 187.
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Утицај Шестоднева на потоњу хришћанску књижевност јеним е-
ом може се разумети анаизом његових анеготских саржаја, о којих 
су најзначајнији они који се оносе на животиње. Васиије је у описивању 
и тумачењу животињског света посегао за попуарним мораизаторски 
усмереним зооошким схватањима, која се срећу ко античких мисиаца, 
као што су на првом месту Путарх и Еијан. Васиије је овим херменеу-
тичким приступом остваривао етичко-пеагошки ци писања. То је ио 
јеан о најконкретнијих захвата у оасти рецепције античког итерарно-
мисиачког насеђа овог освеоченог старохришћанског касицисте. Пре-
цизније, и навеени узори и сам поступак који је о њих преузео ео су 
Васиијеве искости са екектичком фиософијом тзв. срењег патонизма 
и позног стоицизма.39

Ма коико генијаан теоог, Васиије уази у историју епе књижевности 
више као уман и утицајан писац „кутурне поитике“ Цркве него као ори-
гинаан мисиац. Њега су практичне потрее поучавања широког круга 
верујућих „овачие о новопатонства ка стоичком патонству, о По-
тинове ијаектике ка Посејонијевом енцикопеизму“40. Он се према 
својим сушаоцима оноси као орастао човек према еци, маа — разуме 
се — ез намености и са приичном озом снисхоивости. Постарао се 
а својој пастви â „очигеан ик света“, који и се наазио у сагасности 
са попуарним резутатима позноантичке науке, а а ни у ком сучају не 
ође о противречности са Биијом. Хтео је а то његово изагање уе 
занимиво и конкретно, оносно хтео је а уму пружи оређено интеекту-
ано заовоење, не захтевајући о ума овише напора, тако а није сучајно 
то што је користио као срество најживотније „аснене“ поуке. То је његов 
ци тумачења Шестоднева, који је постао књижевно-историјски окумент 
првостепене важности.41 У Шестодневу се инспирација из Биије сива 
сасвим прироно у његовом ирском развоју са еикатном и спиритуаном 
упкошћу старе Хеае.42 Он је пре свега хришћански учите који на си-
ковит и веома етаан начин описује разичите појаве у прирои како и 
просветио ум и срце својих сушааца, а и они моги а разумеју и осете 
уав Божју. Његово спомињање фиософских теорија и научних сазнања 
показује коико је познавање наука важно у животу хришћанина. Прераио 
је шароику грађу позноантичке попуарне учености у хришћанском уху 
и започео многовековну траицију Шестоднева. Он најавује оазак нове 
епохе.43 

39 Аверинцев, Сергеј, Мевеев, Игор, Преглед византијске философије, Пато, Београ, 
2005, 47.

40 Исто, 47.
41 Сакос, Стергиос Н., О Шестодневу, у: Свети Васиије Веики, Шестоднев, Бесеа, Нови 

Са, 2001, 47.
42 Стевановић, Боган М., Историја хеленске књижевности од Александра до Јустинијана, 

Научна књига, Београ, 1968, 225.
43 Аверинцев, Мевеев, н. д., 47.
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Став Васиија Веиког према аегоријском метоу тумачења 

Патон је оацио Хомерову поезију, не као песништво већ као паиеју, 
која је за њега иа израз истине. Без озира на то што није прихватио Хоме-
ра за „васпитача Хеае“, Патон није оустао а се иви Хомеру као песнику. 
Насупрот Патону, стоици су „заржаи Хомерову митоогију као норма-
тивни израз истине у циу оржања старе поезије као основне паиеје“44. За 
стоике, Хомер има итну уогу у оразовању и ез њега хеенска кутура не 
и мога а постоји као таква. Зог тога су стоици реинтепретираи Хомера 
и оразоваи систем аегоријског тумачења митских прича45, тако а се овај 
мето тумачења током векова уоко урезао у мисао хеенског човека. Треа 
а споменемо јену о темених карактеристика хеенске реигиозности — 
веровање а се огови огашавају у загонетном оику каква су пророчан-
ства. Овај мето тумачења ио је раширен међу учитеима и критичарима 
свих фиософских усмерења. У старохришћанску књижевност ушао је, као 
што смо већ поменуи, преко Фиона из Аексанрије. Највећи уите 
аегорије међу хришћанским писцима ио је Ориген. Често је имао оичај 
а „пронаази уокоумне иијске прасике у приповестима о женама и 
конкуинама странкиња старозаветних патријарха.“46 Можемо а изожимо 
јеан пример каа је говорио о посењој Аврамовој жени, Хетури:

Ако се, поре тога што нас учи Закон Божији, отакнемо наука овога света које 
су му стране књижевност, граматика, артиметика, ијаектика ако учинимо 
а ови споашњи еементи суже нашим циевима, ако их искористимо за 
потвру нашег Закона, она показујемо а смо странкиње узеи за жене ии 
чак наожнице. И ако преко тих зајеница, кроз расправе, изагања, спорове, 
можемо а оратимо неке осое Закону, а их са оним што је преовађујуће 
на њиховом терену уеимо а прихвате истинску, Христову фиософију и 
истинску, Божију веру, она ће моћи а се каже а смо оии синове о 
ијаектике ии о реторике, као о неке странкиње ии наожнице.47

Аексанријска шкоа, у којој је Ориген стекао оразовање, имаа је су-
парника и опонента — антохијску шкоу. Насупрот аексанријском аего-
ризму, Антиохијци су неговаи занимање за уквано-историјски смисао 
Биије, насупрот патоновској аексанаријској онтоогији и космоогији. 
У крајњем свом изразу ое шкое су ае ве „христоошке“ јереси — несто-
ријанство и монофизитство. 

Васиије Веики је као уите хомерске поезије заокружио процес 
хришћанске аегоријске интерпретације Хомера. У свом спису Младићима — 
како да се користе делима паганских писаца, ге хришћанским маићима 
препоручује читање хеенске поезије као извора етичких примера, он им 

44 Ристовић, н. д., 69.
45 Исто, 69.
46 Исто, 30.
47 Orig. In Gen. 11, 2; превео Н. Ристовић, 30.
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преочава Хомера — схваћеног управо у уху аегоријске интерпретације 
поезије:

Као што сам чуо о јеног изузетног човека, који је веома спосоан а схвати 
смисао еа, читава Хомерова поезија је врена похвае зог тога што говори 
о врини и све ко њега вои ка томе, осим спорених епизоа. Осоито сцена 
у којој је нагог вођу Кефаонаца, који се спасао из рооома, приказао тако 
а се прво застиео а се појави пре краицом, не зато што и га прекореа 
што је наг, већ из ужног поштовања; тако га је огрнуо врином, уместо огрта-
чем. Посе тога је међу остаим Феачанима, сматран тоико примерним, а су 
занемарии раскош у којој су зајено сееи и ни јеан Феачанин таа ништа 
руго није жеео више, него а постане Оисеј и а на тај начин уе спасен 
из рооома. Поре тога, говорио је тумач песникових миси, а је Хомер 
готово вичући упозоравао: уи, морамо се старати а стекнемо врину која 
је испиваа са рооомником и на сувом, онога који је остао наг, показаа 
као часнијег о огатих Феачана.48

Ове, каа се Васиије позива на неког изузетног човека — компетентног 
хомероога (Проересија, Химерија ии Лианија)49 — он исказује свој пози-
тиван став према аегоријском метоу тумачења. 

Има још места ге Васиије исказује позитиван став према аегоријском 
метоу тумачења, јер има иијских еова који не и моги, каа и се ту-
мачии укваано, а се ојасне:

Рећи ћу нешто о раставеним воама и онима из Цркве који по виом ухов-
ног тумачења и узвишенијих схватања приегавају аегорији, говорећи како 
вое на метафорички начин преставају уховне и естеесне сие; те а су 
изна своа остае оне које су ое, а ое, иже земаским и вештавстве-
ним просторима, оне ошије.50

Довоно ти је а паживо погеаш чокот и он ће ти рећи све о својој при-
рои. Сети се, наиме, оне приче Госпоње, ге Он за Сее веи а је чокот, а 
Отац а је винограар, а за нас каже а смо винова оза, која је вером засађена 
у Цркви. И позива нас а оносимо многога поа, а не исмо, осуђени зог 
непоности, ии преати огњу.51 И на многим ругим местима Он уске 
уше пореи са озом. […] О нас, пак, захтева и а прихватимо оне који ће 
нас као виногра окопавати. Душа, наиме, ива окопавана каа оаци риге 
овога света које су терет нашим срцима.52

У сеећем цитату изожићемо Васиијеву изјаву ге истиче уквано 
тумачење Светог писма и супростава га аегорији, аи само каа је посма-
тра као цеовит ерминевтички мето, па каже:

Познајем правиа аегорије, иако их нисам ја пронашао, већ сам на њих наи-
азио читајући оно што су руги писаи. Они који не прихватају општа и 

48 Bas. Magn. Ad adolesc. 4; прев. А. Павовић.
49 Ристовић, н. д., 81.
50 Bas. Magn. Hex 3, 43.
51 Јов 15, 1–6.
52 Bas. Magn. Hex. 5, 33–36.



 Саорност 4 (2010) [67–82]|77

уоичајена значења штива, вее а воа није воа, већ неко руго суштаство, 
па растиње и рие тумаче по сопственом нахођењу, а постанак гмазова и 
звериња ојашњавају окрећући се ваститом омишању, као што тумачи 
снова, оно што је неко у сну виео, ојашњавају према ваститом науму. Каа 
чујем реч трава, имам на уму траву; ии каа чујем растиње ии риа ии звер 
ии стока, све то како је речено, тако примам. Јер се не стиим Јеванђеља.53

„Правиа аегорије“ ове имају војако значење. Могу се схватити као 
правиа ии мето аегоријског тумачења, ок на ругој страни могу а 
посећају на најважнији спис највећег аегористе, оносно на ео Фио-
на из Аексанрије, Алегорију свештених правила, у коме се Петокњижје 
ојашњава аегоријским метоом тумачења.

Васиије некаа само еимично прихвата аегорију:
Аи оставивши на овоме месту свако типоошко и аегоријско тумачење, 
покушајмо а, сеујући воу Писма, смисао таме прихватимо на прост и 
невосмисен начин.54

Не може се порећи а је Васиије ио по утицајем неких Оригенових 
схватања и а је понешто научио из његових еа, као што је у овом сучају 
аегоријски начин тумачења.55 Као што смо виеи, и у причама о животи-
њама користи се аегорија: каа се казује о манама животиња, говори се у 
ствари о манама ко уи.56

Опште карактеристике по којима се разикујe 
Фисиолог о Шестоднева Васиија Веиког

Фисиолог је са својим описима животиња, иака и камења на симоичко-
аегоријски начин у хришћанском уху, сичан Шестодневима (Хексаеме-
ронима). Ипак, између њих постоји итна разика. У Шестодневима, који су 
више огматске саржине, употреа аегоријског начина тумачења је огра-
ничена, за разику о Фисиолога, који аје већи опис животињских осоина, 
износећи еементе хришћанског учења и указивањем на њихову мистичну 
страну у свету прирое. Општу попуарност Фисиолога еимично потискује 
појава Шестодневa, јер њихов саржај, који је намењен христијанизованом 
хеенски оразованом становништву, аје јеан коментар о стварању света 
са веиким ројем фиософских и прирононаучних појеиности, црпених 
из разноврсних античких извора.57 

За разику о Фисиолога, Васиијев Шестоднев је својом посренич-
ком уогом у преношењу античког кутурног насеђа преставао кроз 

53 Bas. Magn. Hex. 9, 2–4.
54 Bas. Magn. Hex. 2, 24.
55 Robbins, Frank Egleston, The Hexaemeral Literature, University of Chicago Press, Chicago, 

1912, 44.
56 French, н. д., 234–236.
57 Драгојовић, н. д., 123.
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цео срењи век гавни извор свих фиософских и научних знања античког 
света. У прироњачком материјау наазе се многе параее и са Фисиоло-
гом, ез озира на то што постоје извесне разике и оступања. Васиије је 
прироњачки материја црпао из разних псеуонаучних компиација хее-
нистичког времена. Као што смо већ реки, Фисиолог није имао пресуан 
утицај на саставење Шестодневa, аи није ио ни езначајан. Тумачења 
Васиија Веиког су, за разику о Фисиолога, иа иктирана оређеном 
наменом. Превасхоно је хтео а заовои научну раознаост и поучи, тако 
а Васиију није треаа компикована аегорија, као у Фисиологу, а и о-
казао оправаност хришћанског учења, већ је имао за ци а хришћанској 
реигији â научну оправаност. 

Рецепција прироосовља животињског света 
Фисиолога у Шестоднeву Васиија Веиког

Као што смо реки, у Шестодневу на четири места наазимо сичност 
и иентичност прироосова животињског света Фисиолога. Први при-
мер се наази каа Васиије Веики описује грицу као поучни пример за 
жене које су остае уовице, јер за њега је часност уовиштва остојнија о 
неприичја ругог рака58:

Вее а грица, ако се икаа еси а свога руга изгуи па остане сам и уова, 
неће а ступи у зајеницу са ругим већ зог успомене на некаашњег рач-
ног руга, остаје усамена.59

У Фисиологу се исто тако наази поатак о грици и о врани; за врану 
пише а је моногамна и а, ка умре мужјак, не узима ругог60, а за грицу 
исто а је моногамна и а вои пустињски живот.61 

Сичност имамо каа Васиије Веики користи Путархов извор за опис 
змије која јее мирођију како и исцеиа своје очи.62 У Фисиологу пише а 
змији, каа остари, осаује ви и а се помађује тако што пости четре-
сет ана и четресет ноћи.63

Прича која најсиковитије описује а и есовесне животиње имају не-
какву свест о уућим стварима јесте Васиијево приповеање о мраву. Он 
ову поуку пише како и указао а сва уска рига треа а уе усмерена 
ка уућем веку, а не а се расипа у овом животу:

Човече, зар се нећеш постарати за сее? Нећеш и, угеајући се на мрава, 
спокој уућег века сматрати важнијим о овога живота? Јер, мрав у току ета 
саира сеи храну за зиму, и не огађа то зог своје ењости, пошто, тооже, 

58 Bas. Magn. Hex. 8, 28.
59 Исто, 8, 28.
60 Phys. 27.
61 Исто, 28.
62 Bas. Magn. Hex. 9, 12.
63 Phys. 11.
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још нису наише зимске тегое; већ непрестаном ригом нагони сее на ра, 
све ок у своје ризнице не смести овоно хране. И не чини то езвоно, већ 
се уз некакво муро омишање стара о томе а му храна може трајати што 
уже. И тако он својим кештима сваку семенку цепа на воје, како не и 
прокијаа и постаа му некорисна за храну. Но, ка осети а су семенке по-
стае важне, он их суши на вазуху; и не разастире их по свакаквом времену, 
већ само она каа преосети а ће потрајати веро време. И неће се, наравно, 
есити а вииш кишу како ије из оака, за све време ок је мрава жетва 
изожена вазуху.64

У псеуонаучном извору какав је Фисиолог пише како мрави, каа иу, 
носе по јено зрно у устима, а они који не носе не траже о ругих а им 
ају мао, него и они покупе цео зрно за сее. На истом месту стоји још 
а мрав жито које става за зиму киа, како не и прокијао и постао 
неупотреиво за храну.65 

Ово је оар пример који показује а се Васиије Веики, поре траиције 
позноантичке еетристике, осања и на хиаугоишње искуство искои-
сточне иактике изожене у Старом завету. Можемо а узмемо за пример 
ео из Премурости Соомонових: 

Ии к мраву, ењивче, геај путеве његове и омуруј. Нема вође ни упра-
витеа ни госпоара. И опет приправа ети сеи храну, зира уз жетву хра-
ну своју.66

Посењи пример се наази каа Васиије Веики износи нетачну теорију 
о томе а се мае ехине рађају тако што прожеру материцу, узвраћајући 
тако мајци патом коју она засужује.67 Да и нам смисао ове освете ио 
јаснији, морамо а узмемо у озир цеокупну причу у вези са тим која се на-
ази ко Еијана. Он приповеа а ехина, каа се спари са мужјаком, сместа 
га ујее и усмрти. Зог тога се еца свете за неправену смрт свога оца тако 
што појеу њену унутрашњост.68 У Фисиологу пише а женка ехине нема ва-
гину, тако а мужјак изацује семе у њена уста и ако она прогута семе, ујено 
огризе и његове тестисе и он умире. Каа треа а маунча ођу на свет, 
они појеу њен (мајчин) стомак.69 

Закључак

Oсновну стиистичку имензију Фисиолога карактерише аегоријска ег-
зегеза и он као антоогијски прироњачки спис хришћанске књижевности, 
својим прироњачким материјаом, као саставним еом сваке приче, има 
езројне параее у античкој и оријентаној књижевности. Употреом 
64 Bas. Magn. Hex. 9, 13.
65 Phys. 12.
66 Прем. Сол. 6, 6–8.
67 Bas. Magn. Hex. 9, 22.
68 Ael. De nat. an. 1, 24.
69 Phys. 10.
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аегоријског тумачења аутор Фисиолога покушао је а оухвати све гав-
не еементе хришћанског учења. Фисиолог се састоји се о 48 прича о раз-
ичитим животињама и њиховој реигијској симоици. Ту постоје и 
езројне параее прироњачког материјаа из еâ Путарха, Еијана, 
Опијана, Дионисија, Фиона из Аексанрије, Пинија, Соина и неких схо-
ијаста.70 Фисиолог са својом аегоријом, која заузима ве трећине текста, 
ураја се у ранохришћанску апокрифну књижевност. Да Фисиолог са својом 
животињском симоиком није усмаен, свеочи нам и појава животињске 
симоике у списима црквених отаца: Григорија Богосова, Григорија Ниског, 
Васиија Веиког, Јевсевија Кесаријског, Кириа Јерусаимског, Епифанија 
Кипарског, Јована Затоустог, Кириа Аексанријског, Синесија из Кирине 
и Теоорита Кирског.

Васиије Веики је прииком описа животиња поре Аристотеа кори-
стио и псеуонаучне изворе, као што је и Фисиолог. Како смо виеи, Васиије 
није ио пристаица аегоријског тумачења као што је то примењено у Фиси-
ологу, иако је у неким сучајевима примењивао аегоријски мето тумачења, 
зог тога што има иијских еова који не и моги а се ојасне уквано. 

Прироосове животињског света из Фисиолога сично је са оним из 
Васиијевог Шестоднева на четири места: прииком описа грице, као по-
учни пример за жене које су остае уовице; о помађивању змије; о мра-
вима и о маим ехинама, које прожиру утроу своје мајке.

У Шестодневу Васиије Веики изаже хришћанско космоошко учење, 
неопхоно за потпуније разумевање византијске прироно-научне миси, 
ок је Фисиолог имао ужи круг интересовања, јер се авио психоошким 
описом својстава реаних и фантастичних животиња, иака и камења.71 

70 Драгојовић, н. д., 109–110 фн. 34–41.
71 Лазић, Миора, Котарчић, Љуомир, „Фисиоог у византијској и срењовековној српској 

књижевности“, у: Фисиолог; Средњовековни медицински списи, Српска књижевна заруга, 
Београ, 1989, 19–20.
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Similarities and Differences Between Physiologus 
and Hexaemeron by St. Basil the Great

Concerning the similarities and differences between Physiologus and Hexae-
meron, the similarity can be seen in the descriptions of animals, plants and 

rocks. The difference exists in the allegorical interpretation style, which is limited 
in Hexaemeron, while in Physiologus it is present in the form of symbolic allegori-
cal descriptions. The reason for this difference is that Hexaemeron, as oppose to 
Physiologus, is intended for the educated Greek population, and it contains a large 
amount of philosophical and natural-scientific details inherited from the ancient 
sources. The goal of St. Basil the Great was to satisfy the scientific curiosity and to 
edify. Therefore, he did not require the complicated allegory, as in Physiologus, in 
order to provide the Christian dogmas (teachings) with the scientific justification.

Key words: Physiologus, Hexaemeron, St. Basil the Great, ancient pseudo-
science, allegory, early Christian literature.
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