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Abstract: Тема овога раа је приказ Фотијевог огосова о Духу Светоме, уући 
а је његова пневматоогија веома мао орађивана на српском језику. Ауторка 
интерпретира ва Фотијева еа: Окружну посланицу и Мистагогију о Духу Све-
том и престава их у огосовско-историјском контексту. Пре свега, уући 
а је Фотије током векова стекао епитет контроверзне ичности, треа га аек-
ватно оцирати конкретан историјски оквир, а исмо ии у стању а разумемо 
његове ставове. Тек потом онеке можемо и а проремо у његову пневматоо-
шу аргументацију. Тако ауторка изваја гавне огосовске каратеристике овог 
светог оца. 
Key words: Дух Свети, пневматоогија, тријаоогија, икономија, фииокве, узрок, 
извор, начео, исхођење. 

1. Уво

Дух је једносуштан са Оцем јер исходи од Оца, 
а са друге стране, Дух не исходи од Оца
зато што је једносуштан са Оцем.1

Писати о светом патријарху цариграском Фотију и његовом огосову 
о Духу Светом тешко је из више разога, пре свега, зог неостатака из-

вора који и на ојективно приказаи Фотија.2 Затим, проем престава и 
то што је о Фотију веома мао писано на српском језику. Раова који се аве 
историјским расветавањем оконости времена у коме је Фотије живео има, 
аи еа која се аве Фотијем као огосовом ретка су.3 Трећа тешкоћа с којом 
• r.milica2@gmail.com
1 Свт. Фотiй, патр. Константинопоьскiй, „Сово тайновоственное о Святомъ Духѣ“, 

Духовная бесѣда, 1866, прегеано 27. 10. 2007. на: http://tvorenia.russportal.ru/index.
php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005, оеак 91.

2 Према Лемеру (Lemerle, Paul, „Фотије и касицизам“, Беседа 1–4, 1994, Нови Са, 113), 
карактер еа која су посвећена Фотију вро често су наахнута римском ии антирим-
ском, атинском ии антиатинском страшћу, што нам није о помоћи.

3 Јеина ва еа која се аве пмневматоогијом Фотија Цариграског, и то неким аспек-
тима, на српском језику су: Јакшић, Д., „Свети Фотије, патријарх Цариграски и његово 
учење о ичном својству Духа Светога“, Богословље 3, 1926, као и Поповић, Ј., Догматика 
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се сусрећемо јесте компексност историјско-поитичких оконости време-
на у коме је патријарх Фотије живео. И напосетку, као проем се јава и 
крајње ивергентно мишење које источни и запани огосови, и још више 
историчари, и ан-анас, имају по питању ичности Фотија Цариграског. 
Веома је тешко разучити у оиу еа која се аве ичношћу Фотијевом шта 
је пристрасно мишење а шта реано и ојективно мишење научника, како 
по питању времена у коме је живео Фотије, тако и по питању ичности које 
су га окруживае и са којима је ступао у онос. Фотије је угавном интерпре-
тиран као контроверзна ичност. На Истоку је препознат као јеан о Светих 
отаца Цркве. На Запау његово име се везује за чувену синтагму „Фотијева 
шизма“4, коју су на њега накачие фанатичне пристаице фииоквизма тек 
неки век посе његовог живота5. Веома је маи рој запаних научника који 
су Фотија виеи на ругачији начин6. У том смису свакако треа а оста-
ну заеежена имена П. Лемера (Lemerle), В. Гримеа (Grumel), Џ. Фареа 
(Farell), Р. Хоа (Haugh) и, још више, Ф. Дворника (Dvornik)7, који су у 20. веку 
аи ојективно и научно утемеено мишење у вези са Фотијевим еањем. 
Тиме су, ето, посе јеанаест векова ации значајне зраке светости на ово-
га верног прегаоца истине.

Иако је тема овога раа уско повезана са огосовским проемом у вези са 
учењем о Духу Светоме, ипак, а и разматрање овог проема ио коико-
тоико успешно, неопхоно је а се осврнемо и на историјски оквир у коме је 
Фотије еао. Тако ће овај ра на јеан огосовско-историјски начин поку-
шати а расвети и сажето прикаже огосове Фотија Цариграског о Духу 
Светоме. Извори на којима ће се темеити овај ра јесу Фотијева Окружна 
посланица8, упућена источним патријарсима 866. гоине и Мистагогија о 

православне Цркве, I, Заужина „Свети Јован Затоусти“ – Манастир Ћеије, Београ 
– Ваево, 2003, 214–223.

4 Према Ј. Поповићу (Поповић, Јустин, Догматика православне Цркве, I, Заужина „Све-
ти Јован Затоусти“ – Манастир Ћеије, Београ  – Ваево, 2003, 222–223, разог зог 
кога је на Запау настао овај израз јесте сеећи: а и оправаи своје учење о исхођењу 
Св. Духа и о Сина, римокатоички се огосови позивају на учење неких источних 
отаца и твре а је између Источне и Запане Цркве, о патријарха Фотија, постојаа 
само формана разика у учењу о исхођењу Светога Духа, јер је Источна Црква, тооже, 
изражаваа то учење формуом: од Оца кроз Сина, а запана — формуом: о Оца и 
Сина (Filioque); у тим формуама није ио стварне супротности, кажу римокатоици; 
управо је патријарх Фотије створио нову јерес: фотијанску, која руши јеинство у Тројици.

5 Јевтић, Атанасије, „Опасности тријаоошких јереси у савременој теоогији“, Богословље 
1–2, 1982, 42.

6 Lemerlе, Pаul, „Фотије и касицизам“, Беседа 1–4, Нови Са, 1994, 113, пише а је запа на 
историографија, ии тачније катоичка, чак оскора посматраа Фотија као омраже ног 
схизматика, оносно критичара фииоквеа, параоксано мешајући незнање и пристра-
сност.

7 Пре свега имамо у виу Дворников чанак: „The Patriarch Photius in the Light of Recent 
Research“, München, 1958, као и ра „The Photian Schism: History and Legend“.

8 Пун насов гаси: „Окружна посаница Архијерејским престоима Истока, веим Аек-
санрије, и остаих, у којој расправа о неким погавима и како не треа говорити а 
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Духу Светом9. Ово ео је и о анашњих ана остао најтеменије ео које 
се ави пневматоогијом посматрано са аспекта оатка Filioque. Поре ова 
ва еа постоје и још нека Фотијева писма, и огматско-поемички списи10 
у којима се Фотије спораично ави питањем атинског оатка Filioque. Та 
еа неће ити разматрана у овоме рау, пошто нису превеена на српски 
језик, са јене стране, и зато што је Мистагогија — коју је Фотије писао у 
свом зреом оу, каа се повукао са патријарашког трона11, у миру и тиши-
ни, аеко о црквено-поитичких трвења — најпотпуније његово ео о 
Духу Светом.

Ци нашег раа је а концизно изожимо Фотијево огосове о Духу 
Светоме, ставајући га у аекватан историјски оквир, потом а уочимо гав-
не оике Фотијеве пневматоогије, као и а прикажемо њен значај. 

2. Фотијева Пневматоогија у раној фази

Разози зог којих је Фотије уопште ио постакнут на писање еа у вези 
са учењем о Духу Светом ии су пре свега пастирски12. Наиме, Окружна 
посланица упућена источним патријарсима, у којој он систематично и 

Дух происхои о Оца и Сина, него само о Оца“. Постоји више превоа ове Посани-
це на српски језик. Јеан је ураио В. Панајотис у: Теолошки погледи 1–4, Београ, 1992, 
211–231. Други је прево В. Панајотиса у реакцији Р. Поповића у: Извори за црквену 
историју, Београ, 2001, 135–147. Трећи прево, који смо користии у рау, јесте прево 
еп. Атанасија Јевтића у: Свештени канони, Правосавни огосовски факутет, Београ, 
2005, 585–594.

9 Прево овог Фотијевог еа не постоји на српском језику. Ми смо се у рау користи-
и превоом на руски: Свт. Фотiй, патр. Константинопоьскiй, „Сово тайновоствен-
ное о Святомъ Духѣ“, Духовная бесѣда, 1866, прегеано 27. 10. 2007. на: http://tvorenia.
russportal.ru/index.php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005. Занимиво је а на Запау ово Фо-
ти јево ео није превођено на атински језик све о 19. века. Таа га је превео J. P. Migne 
и енеиктински монаси. У 20. веку нам је познат прево Џ. П. Фареа: Farell, Joseph P., 
Saint Photios—The Mystagogy of the Holy Spirit, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Mas-
sachusetts, 1987.

10 Ове пре свега мисимо на Фотијево Писмо епископу аквилејском. Према Серафиму 
Роузу (Роуз, Серафим, Блажени Августин, Београ – Шиеник, 2008, 51) овај епископ 
аквиејски ио је јеан о највећих апоогета фииоквеа на Запау.

11 Мейенорф, Иoaн, Введение в свяатоотеческое богословие (конспекти лекций), New 
York, 1985, 323.

12 Каа говоримо о разозима зог којих је Фотије ио постакнут а разјасни огосове 
о Духу Светоме, морамо а оратимо пажњу и на запане научнике и на њихово виђење 
Фотијевих разога за развијање своје пневматоогије у вези са фииоквеом. Јено о ти-
пичних запаних виђења Фотија аје Катенуш (Kattenbusch). Наиме, он, пошто не наа-
зи а Фотије у Амфилохији орађује проем фииоквеа како га орађује у Мистагогији, 
закучује а је то стога што Фотије у тренутку каа пише Амфилохију нема посеан ин-
терес а пише о фииоквеу. Даке, јеини разог, закучује Катенуш, зог кога Фотије 
пише против фииоквеа јесте а и напаао Запа. Ово се иеано укапа у запано 
етикетирање Фотија као ичности која је иа гавни кривац за „шизму“ (отуа назив 

„Фотијева шизма“). Наравно, постоје и часни изузеци.
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укратко разматра питање фииоквеа13, иа је постакнута проемом који 
се огоио у Бугарској. „Маи и новоораћени наро угарски“14, чији је кум 
ио Фотије, ошао је у опасност а прими искривене и изновачене оичаја 
који су се устаии на Запау, а које су у Бугарској почеи а проповеају 
франачки мисионари са Запаа. Да исмо схватии о каквом се рижном15 
архипастиру раи, навешћемо речи самог патријарха цариграског: „Аи ми 
их опакујемо, и нећемо ати сна очима својим ок их не поигнемо из паа, 
нити ремежа веђама својим ок их не увеемо, коико је могуће, у насеа 
Госпоња“16. А још сиковитије нам говоре сееће Фотијеве речи: „Бисмо 
рањени усре срца и утрое уоком раном, као ка и пре очима неко ви-
ео чео своје утрое раскиана и растрзана о ајкуа и звери“17. Разог што 
Фотије разрађује огосова о Духу Светом, поре пастирског, свакако је 
и његов темеан приступ проемима. Овом човеку „чуесне еруиције“18 
свакако је ио важно а разјасни сваки проем који и се појавио, а посе-
но каа је у питању огосове, и то огосове у оном изворном значењу 
те речи, аке, као огосовствовање о Светој Тројици. „А зна и најмање 
порицање преања а овее о презира свеукупног огмата вере“19 — ово 
су Фотијеве речи из којих можемо виети о каквом истанчаном огосову 
се раи. 

13 Поре овог проема, Фотије разматра и проем у вези са употрeом есквасних хе-
ова, поимањем ваиности свете тајне миропомазања извршене о свештеника, поста 
у суоту, цеиатног свештенства која су се појавиа у пракси на Запау, а што су фра-
начки мисионари кренуи а као „зло семе“, како каже Фотије, сеју међу ма у вери, тј. 
новокрштени наро угарски. Овом Окружном посланицом Источним патријарсима, 
Фотије жеи а сазове Васеенски Саор. Тај саор је и сазван у ето 867. гоине на коме 
је, према Острогорском, под царевим председништвом ачена анатема на папу Ни-
колу I, римска наука о происхођењу Светога Духа осуђена као јеретичка, а мешање 
Рима у питања византиске цркве проглашено незаконитим. Острогорски, Георгије, 
Историја Византије, Београ, 1947, 229. Аи према Mango, Ciril, Introduction, у: The 
Homilies of Photius Patriarch of Constantinople, Massachusetts, 1958, 22, Саор из 867. го-
ине у Цариграу није имао намеру а се првенствено ии само ави изноваченом ок-
трином атинских мисионара. Саор је сазван а и ие осуђене, генерано, све јереси, 
а посено иконоорство које је иа најактуенија јерес која је потресаа Цркву таа. 
Такође је Саор признао и потврио Семи Васеенски Саор из 787. гоине, а који се 
авио иконоорачком јереси. Саор из 867. је разматрао и оптуже итаијанских епи-
скопа против папе Никое.

14 Фотије Цариграски, Окружна посаница, у: Свештени канони Цркве, Богосовски 
факутет, Београ, 2005, 590.

15 А не како Фотија приказују извесни запани теоози и историчари, који у њему вие 
укавог ипомату, амициозног патријарха и изна свега веиког мрзитеа Запаа.

16 Исто.
17 Исто.
18 Татакис, Васиије, Византијска философија, Београ–Никшић, 2002, 136.
19 Фотије Цариграски, „Окружна посаница“, у: Свештени канони Цркве, Богосовски 

факутет, Београ, 2005, 587.



 Саорност 4 (2010) [93–122]|97

Са проемом око фииоквеа Фотије је ио упознат ораније, преко пре-
воа атинских списа на грчки20, као и из разговора са истакнутим пае-
стинским монасима који су ии укучени у спор око фииоквеа почетком 
9. века,21 каа су оши у суко са енеиктинским монасима који су на 
Литургији користии оатак у Симвоу вере22.

О самог почетка, Фотије је овај проем разматрао као тријаоошки23. А 
и како и ругачије поставао овај проем, каа је за ухо јеног наставача 
јеинског огосова ово „и о Сина Дух Свети исхои“, ио повезано са 
схватањем самог ића Божјег, тј. онога што Он јесте пре векова, пре омо-
строја спасења роа уског24. Ове се Фотије показао као осовни сее-
ник тријаоогије капаокијских отаца25. За запани ментаитет фииокве је 
ио, а — чини нам се — у извесној мери и остао26, нужан наставак огосова 
о Светој Тројици; нужан стога што, према запаним огосовима, на ои 
начин појашњава тријаоогију, те стога и оправан оатак у Симвоу вере. 
Суар ова ва ментаитета, са јене стране источног, оиченог у јеинској 
миси, и запаног, са руге стране27, огађао се још о првих векова историје 
Цркве28. Међутим, каа су огосовски проеми ии упетени и у канон-

20 Пеикан, Јаросав, „Богосовски узроци раскоа између Истока и Запаа“, у Видослов 13 
(преоражењски рој) Манастир Тврош, Треиње, 2006, 52.

21 О овом спору етаније у: Поповић, Јустин, Догматика православне Цркве, I, Београ, 
Заужина „Свети Јован Затоусти“, Ваево, Манастир Ћеије, 2003, 216; и Pelikan, Jaro-
slav, „The Filioque“, у: The Christian tradition: A History of the development of Doctrine, vol. 2: 
The Spirit of Eastern Christendom (600–1700. year), The University of Chicago, 1974, 183–184.

22 Mango, Ciril, „Introduction“, у: The Homilies of Photius Patriarch of Constantinople, Massa-
chusetts, 1958, 22.

23 Упореи са: Зизијуас, Јован, „Јеан јеинствени извор“, Видослов 23, 2001, Манастир 
Тврош, Треиње: „ Изгеа а је у јеинској патристици појам ’узрока’ ио аргумент о 
посене важности и значаја у вези са Filioque.“

24 Јован Зизијуас (Од маске до личности, Октоих, Погорица, 1999, 23, фн. 27, каже: „Са 
овом темом је непосрено повезан проем Filioque. Запау, као што потврђује проуча-
вање Августина и Томе Аквинског, њиховог тројичног огосова, није ио тешко а 
заговара Filioque, тј. учење а Дух Свети исхои ‘и о Сина’, управо стога што је поистове-
ћивао иће — τὸ εἶναι — онтоошко начео Бога, са Његовом суштином — τὴν οὐσίαν 
прије него са ичношћу — πρόσωπον — Оца.“

25 Јевтић, Атанасије, Фотије патријарх цариградски — живот и дела (ауио-запис преа-
вања из Патроогије на Богосовском факутету СПЦ).

26 В. како В. Каспер геа на проем оатка: Kasper, Valter, Ne postoje dva Hrista: besede i 
predavanja, Beogradska nadbiskupija, Beograd, 2004, 21–26.

27 О овоме в. Јевтић, Атанасије, „Правосавно огосове о Светом Духу“, у: Духовност 
православља, Храст, Београ, 2001, 192: „У позаини сукоа око Filioque откривае су 
се корените разике у огосовским схватањима и о самом Богу, што је највероватније 
по разичитог уховног опита и искуства у веровању и оживавању тајне Тројичног 
Бога (= тријаоогије) и Богопознања и Богоопштења, затим у схватању и оживају 
агоати, спасења и оожења човека.“

28 Тачније, каа на историјску сцену ступа Августин са својим схватањем огосова на 
Запау, понајвише онако како је оно изражено у његовом еу De Trinitate, а на Истоку 
појавом капаокијских отаца и њиховог поимања огосова.



98|Ракић, М., Пневматологија Фотија Цариградског 

ску структуру Цркве29, овај проем је попримио карактер који ће овести 
Исток и Запа у коизију.

Већ о самог почетка Фотије ез окоишања фииокве сматра изумом 
„зе змије“ (Ис 27, 1).30 Пошто то постава као тријаоошки проем, Фотије 
у њему вии ве опасности. Прво — а се са фииоквеом уводе два узрока 
(δύο αἰτία): „Сина и Духа — Отац, а Духа опет — Син“31, а увођењем ва узрока 
не може се изећи ни „соженост (τὸ σύνϑετον) у Богу“32. Друга опасност јесте 
извеена из прве чињенице, а то је „а се монархија (Јеноначаство Божан-
ства) разива (διϑείαν) у вооштво, и а се не мање о јеинске митоогије, 
хришћанска теоогија (= огосовење о Светој Тројици — тријаоогија) 
разија“33. 

Фотије се са жеом за оговором, који треа а ође о Запаа, што се 
није огоио за Фотијева живота, пита зог чега је уопште потрено у ого-
сову и пракси, а Дух Свети исхои и о Сина. „Јер ако је исхођење о Оца 
савршено, а савршено је, јер је (Дух) Бог савршен о Бога савршеног, какво је 
и чему је исхођење о Сина? Јер то је сувишно и непотрено. И још: Ако Дух 
исхои о Сина, као о Оца, зашто се и Син не рађа о Духа, као о Оца, а 
и езожницима све ио езожно.“34 

Исхођење, рађање, нерођеност Фотије сматра за ична (= ипостасна) свој-
ства Лица Свете Тројице, која су непрелазна, тј. она су ичносна осоеност 
сваке ипостаси (Оца а је нерођен, а рађа Сина и исхои Духа Светог; Сина 
а је рођен о Оца; и Духа а исхои о Оца) и као таква нам омогућавају а 
на неки начин, коико је уској прирои могуће, сагеају Бога као уав. 
Фотије то овако формуише: „Све што није зајеничко Свержитеној и 
Јеносуштној и Натприроној Тројици, то је (она) својствено само јеном о 
Тројице.“35 Као и: „све што се сагеава и говори у Свесветој и Јеноприроној 
и Насуштаственој Тројици, свакако је ии зајеничко (свој Тројици), ии 

29 Јено је каа окана Црква има своју праксу и њоме живи, а сасвим је руго каа ту 
праксу тежи а несаорски наметне ругој оканој Цркви. То се управо огоио са 
фииоквеом. Доке го је Запана Црква имаа свој став о томе и ту реаност сама 
живеа, Источна Црква — иако је наравно, реаговаа на фииокве о самог почетка — 
није реаговаа као што ће то Фотије учинити. Наиме, каа је Запана Црква кренуа у 
мисионарење у Бугарску 866, са изноваченим учењем фииокве и изноваченом праксом 
(што није потврђено саорно и што није ио познато и примењивано у Источној Цркви), 
тек таа је Фотије Окружном посланицом позвао источне патријархе а просуе, тачније 
осуе, то учење и праксу. О овоме у: Mango, Ciril, „Introduction“, у: The Homilies of Photius 
Patriarch of Constantinople, Massachusetts, 1958, 21–22.

30 Фотије Цариграски, „Окружна посаница“, у: Свештени канони Цркве, Правсоавни 
огосовски факутет, Београ, 2005, 588.

31 Исто.
32 Н. д., 589.
33 Н. д., 588.
34 Исто.
35 Н. д., 590.
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је само јенога о Тројице.“36 Тако, из ове преспективе за Фотија фииокве 
уноси јеу зауну, јер „ако се у исхођењу Духа о Оца препознаје Његово (ич-
но = ипостасно) својство… она ће се Дух (каа као огосовску чињеницу 
уствримо фииокве) разиковати са више својстава о Оца негои Син. Ако 
се са више разика изваја Дух негои Син, она ће Син ити ижи Очевој 
суштини негои Дух. И тако се опет пројавује против Духа Макеонијева 
(= ухоорачка) рскост“.37 Такође, ако узмемо а је ипостасно својство Духа 
Светога, поре исхођења о Оца, и исхођење о Сина, она се с правом 
Фотије пита: „Је и то исто исхођење, ии је супротно (оном) Очевом? Јер, 
ако је јено исто, како се не мешају (ична) својства, којима јеино Тројица 
је — Тројица, и јесте и карактерише се а се поштује као Тројица? Ако је, пак, 
супротно оном, како нам она Манес и Маркион не оазе опет натраг тим 
речима, истичући поново огоорни језик против Оца и Сина?“38 „И још: 
ако је Син рођен о Оца, а Дух о Оца и Сина исхои, каква је то новотарија 
Духа, и зашто и нешто руго не исхои о Њега? Како се закучује из њихове 
огоорне миси, нису три него четири Ипостаси. Бое рећи, езројне су, 
јер четврта о њих увек произвои неку ругу, и она опет неку ругу, о-
ке тако не упанемо у јеинско многооштво.“39 Неопхоно је на овом ме-
сту појаснити зашто је за Фотија фииокве јеинско многооштво, поновно 
враћање Макеонија, Манеса, Маркиона, јеном речју, јерес, уући а су у 
питању речи које носе оређену тежину. 

Источна тријаоогија почива на томе а је Света Тројица Отац, Син и Дух 
Свети. Онос који постоји међу Ипостасима је такав а осигурава Њихово 
јеинство. Тако, имамо ефиницију а је Отац — и само Отац — извор (πηγή) 
и начео (ἀρχή) и узрок (αἰτία) Свете Тројице. Јеинство Тројице је сачувано 
само укоико је узрок (αἰτία) како Сина тако и Духа, Отац. Свака ругачија 
теорија јесте саазан и поновно враћање на многоожачки поитеизам.40 

Фотије ће касније у Мистагогији писати: „Отац је најижи узрок Духа, 
јенако као и Сина, јер је о Оца непосрено како рађање тако и исхође-
ње“.41 И Пеикан пише а је најоа сика која се може преставити каа 
огосовствујемо о Светој Тројици управо та а је „Отац центар о који се 
ве руке (Син и Дух Свети) зајено рже“42. Стога је у истом уху упућено 
36 Исто.
37 Н. д., 588.
38 Н. д., 589.
39 Исто.
40 О овоме погеати ко Пеикана (Pelikan, Jaroslav, „The Filioque“, у: The Christian tradition: 

A History of the development of Doctrine, vol. 2: The Spirit of Eastern Christendom (600–1700. 
year), The University of Chicago, 1974, 197.

41 Свт. Фотiй, патр. Константинопоьскiй, „Сово тайновоственное о Святомъ Духѣ“, 
Духовная бесѣда, 1866, прегеано 27. 10. 2007. на: http://tvorenia.russportal.ru/index.
php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005, 62. оеак.

42 Pelikan, Jaroslav, „The Filioque“, у: The Christian tradition: A History of the development of 
Doctrine, vol. 2: The Spirit of Eastern Christendom (600–1700. year), The University of Chicago, 
1974, 197.
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и Фотијево питање: „Ако исхођење Духа о Оца оприноси ићу (ὒπαρξιν 
= постојању), шта ће Духу опринети Његово исхођење о Сина, ка му је 
овоно исхођење о Оца за иће (постојање)?“43

На опаску Запаа а је фииокве оправан јер сам Христос у Јеванђеу 
каже а и Његово што је Очево, Фотије веи: „ако је све што је зајеничко 
Оцу и Сину, то она мора ити зајеничко и Духу Светоме јер је и Он Бог.“44 А 
каа ствари поставимо тако она изази а „ће Дух исхоити и сам о Сее, и 
иће почетак сам Сеи, и истовремено иће и узрок, и узроковани.“45 „И још: 
Ако су Латини изновачии а: оно у чему је Оца и Сина зајеница (κοινωνία), 
а тиме Духа овајају, она, пошто је Отац са Сином сјеињен по суштини, 
а не а се по неком о својстава спаја у зајеницу, они аке искучују Духа 
из сроности по суштини (са Оцем и Сином).“46 

Фотије сматра а фииокве „оузима исхођење Духа Светога о Оца“47. Јер 
ако се исхођење Духа Светога оноси на Сина, она се, према Фотију, мора 
устврити — а и се очувао јеинство Свете Тројице и а се не и упао у 
вооштво и многооштво — а исхођење Духа Светога припаа Јеном о 
Свете Тројице. Ако, аке, оно припаа Сину, она не припаа и Оцу. Даке, 
за Фотија је огички, у сфери тријаоогије, немогуће рећи а и о Оца и о 
Сина исхои Дух Свети. Шта и се огоио каа и Дух исхоио о Сина? — 
„Ако је Дух о Сина, зашто се она они нису о почетка рзнуи а разоткрију 
то огоорство, пошто не само а Сина укучују у исхођење Духа, него то 
исхођење оузимају и о Оца? А томе је осено: а са исхођењем ујено 
преместе и рођење: а ни Син није о Оца, него а унцају а се Отац рађа 
о Сина, а не уу само превоници езожника, него и помахнитаих.“48

Фотије свој став по питању фииоквеа проверава и темеи на Преању 
Цркве, пре свега на Јеванђеу, па се пита који је то јеванђеиста икаа рекао 
тако нешто49. И у овом контексту као у науци познат locus classicus навои: 
„А каа ође Утешите, кога ћу вам ја посати о Оца, Дух Истине, који о 
Оца исхои, он ће свјеочити за мене“ (Јн 15, 26). Фотије се такође позива и 
на ауторитет Саорâ, на којима никаа није ио саорно потврђен фииок-
ве. Касније, посе Фотија, појавиће се мноштво запаних огосова који ће, 
можа потакнути управо овом замерком Фотијевом, покушавати а окажу 
како фииокве није њихов изум, већ је оно исповеање вере које се темеи 
на учењу Светих отаца50. Тако ће се, на пример, позивати на Атанасија Ве-

43 Фотије Цариграски, „Окружна посаница“, у: Свештени канони Цркве, Правосавни 
огосовски факутет, Београ, 2005, 589.

44 Исто.
45 Исто.
46 Исто.
47 Н. д., 590.
48 Исто.
49 Н. д., 589.
50 О овоме в.: Pelikan, Jaroslav, „The Filioque“, у: The Christian tradition: A History of the devel-
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иког, Васиија Веиког, Григорија Богосова, Григорија Ниског, Кириа 
Аексанријског и, напосетку, највише на Максима Исповеника51.

3. Фотијева пневматоогија у зреој фази

3.1. Историјски осврт

О времена каа је Фотије упутио Окружну посланицу источним патри-
јарсима па о око 890. гоине, каа је написао Мистагогију о Духу Светом52, 
прошо је ваесетак гоина. Тај не тако кратaк перио Фотијевог живо-
та испуњен је разноврсним проемима, који су оазии како са Запаа, 
тако и из његове Византијске империје. Пре свега, оаском цара Васии-
ја Макеонца (877–886)53 на византијски престо, а он је — а и успоста-
вио пријатеске оносе са Римом, који су му у то време ии потрени 

— жртвовао Фотија54 (тј. сменио га с катере цариграског патријарха и о-
вео Игњатија, који се по руги пут нашао на трону цариграског патријарха). 
Међутим, рој Фотијевих пристаица је ио веики55, те се суко његових 
и Игњатијевих пристаица и ае наставио. Фотијеви су ии накоњени 
оразовању, а Игњатијеви су припаае кругу зиота и на науку су геаи 
поозриво. Фотије је ио „оптуживан а је своје време посвећивао изучавању 
зарањених наука, тј. астроогије и магије. Јено егенарно преање, ехо 
таквих распоожења према Фотију, тври а је Фотије у маости проао 
своју ушу јеном јеврејском магу!“56 Поре своје оаности наукама, „Фотије 
је и својoм иераном употреом икономије учинио а уе непопуаран у 
монашким круговима, за живота, а и посе смрти“57.

Већ 875. цар Васиије Макеонац враћа Фотија у Царигра и, штави-
ше, поверава му шкоовање своја ва сина. То није учинио само зог су-
коа Фотијевих и Игњатијевих пристаица већ је и зато што зацивањем 
Фотија није успео а приоије Рим, који је жеео јурисикцију на Бугар-

opment of Doctrine, vol. 2: The Spirit of Eastern Christendom (600–1700. year), The University 
of Chicago, 1974, 190.

51 Ову проематику разматра Ј. Поповић (Поповић, Јустин, Догматика православне 
Цркве, I, Београ, Заужина „Свети Јован Затоусти“, Ваево, Манастир Ћеије, 2003, 
223–228).

52 С озиром на то а у науци није тачно утврђено каа је Фотије написао Мистагогију.
53 Он је о ворског коњушара ошао о царског престоа хировитим оукама цара Ми-

хаиа III, кога је Васиије, као и Вару (са Михаиом III), уио. — Острогорски, Георгије, 
Историја Византије, Београ, 1947, 232.

54 Исто.
55 „Свети Фотије“, у: Истина IX/11, 2004, 99–100 (енг. оригина: The Lives of the Pillars of the 

Orthodoxy, Compilation and translation by Holy Apostoles Convent, Buena Vista, Colorado, 
1990): „Фотије је и за време првог прогонства 869/75. г., каа је протеран након саора у 
Цариграу 869. г. у манастир Пресвете Богороице на Босфору, имао поршку својих 
пристаица.“

56 Татакис, Васиије, Византијска философија, Београ–Никшић, 2002, 137.
57 Мајенорф, Јован, Византијско огословље, Пато, Београ, 2001, 91.
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ском Црквом, што како Фотије, тако ни цар Васиије нису никаа моги а 
ооре58. Гоине 877. стари патријарх Игњатије умире и Фотије поново оази 
на патријарашки престо. Овога пута — за разику о првог, каа папа Никоа 
I59 није жеео а потври Фотија за егитимног, тј. канонског цариграског 
патријарха — Фотија је признао и Рим. Према Острогорском, „усови за које 
је папа Јован VIII везао ово признање остаи су само на хартији. У присуству 
папских егата и 383 епископа, Фотије је у новемру 879. гоине ржао са-
ор60 који је за њега преставао изванрену сатисфакцију, јер су ту опозване 
оуке саора из 869/70. гоине“61, каа је Фотије осуђен. Такође, саор из 879. 
гоине осуио је оатак Filioque у Симвоу вере и оио је а призна папску 
јурисикцију на Иириком и Бугарском. Међутим, стање ствари се мења 
оаском цара Лава VI на престо. Фотије је омах укоњен, а за патријарха је 
Лав VI62 (886–912) овео свог мађег рата Стефана (који је имао свега шес-
наест гоина; овим је Лав прекршио канон Светих саора којим се оређује 
старосно оа каниата за ступање у кир63). Зог овог немиог огађаја 
Фотије је практично искусио а је стварност ругачија о онога како ју је он 
замишао и учио у погеу оноса ржаве и Цркве: а ржавно-црквени ор-
ганизам престава иеано јеинство на којим се узижу цар и патријарх, 
који се, као погавари васеене, у савршеној сози старају о агостању чо-
вечанства; световни погавар рине се о материјаном, уховни о уховном 
агу поаника64. Фотије је посе овога огађаја живео у манастиру Јерија, 
поново се посвећујући својим омиеним, научно-оразовним активностима. 
По тога периоа65 иа је Мистагогија о Духу Светоме, која заокружује 
Фотијеве расправе са Латинима на тему фииоквеа. Умро је највероватније 
6. феруара66 891. гоине67.

58 Острогорски, Георгије, Историја Византије, Београ, 1947, 233–234.
59 Исто, 233. Папу Никоу I Острогорски описује као смеог и енергичног поитичара коме 

је гавна тежња иа а учврсти римски универзаизам.
60 Ове Острогорски аје примеу а се уго веровао како је саор из 879. гоине у Ца-

риграу изазвао нови раско између Рима и Цариграа и како је посе њега ошо о 
руге „Фотијеве шизме“. Неоснованост овог веровања, према Острогорском, оказаи 
су Ф. Дворник (у еу Друга Фотијева шизма), као и В. Гриме.

61 Н. д., 232.
62 Син цара Васиија Макеонца.
63 Dvornik, Francis, „The Patriarch Photius in the light of recent research“, München, 1958, 45, 

фн. 49.
64 Острогорски, Георгије, Историја Византије, Београ, 1947, 237.
65 Kattenbusch, F., „Photius (Life and writings)“, 2007, прегеано 26. 10. 2007. на: http://www.

ccel.org/s/schaff/encyc/encyc09/htm/ii.lxiii.htm. Аутор сматра а је Мистагогија написана 
између 885. и 888. гоине.

66 Каа се и итургијски просава у правосавној Цркви, оносно 19. феруара по новом 
каенару.

67 Dvornik, Francis, „The Patriarch Photius in the light of recent research“, München, 1958, 45.
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3.2. Мистагогија68 о Духу Светом

Фотијева Мистагогија69 у патроогији се сврстава у огматско-поемичка 
еа. Она је најпознатије Фотијево поемичко ео70, аи исто тако и нај-
познатије поемичко ео које разматра фииокве написано на Истоку71. 
Прево који смо користии у рау јесте руски (пошто на српски језик није 
превеена), Фотiй Константинопоьскiй, Слово тайноводственное о Свя-
томъ Духѣ, Журнаъ „Духовная бесѣда“ на 1866 гоъ., перевоъ съ греческа-
го проф. Е. И. Ловягина72. Занимиво је а је ово први прево Мистагогије 
о Духу Светоме на руски језик и а је он настао тачно посе хиау гоина 
отка је Фотије започео своје систематско изагање пневматоогије у вези 
са фииоквеом. „До 1866. гоине Мистагогија није иа превеена ни на 
јеан језик! Запа је остао ез превоа Мистагогије кроз читав срењи век. 
Ово ео је итно не само зог поемичког оноса који је као арсена непо-
еивог оружја против паписта (Латина), већ и зог свог високог теоошког 
и итерарног нивоа. Да није можа ово разог зог кога на Запау изавач 

68 Насов оригинаа је „ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΟΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΣ καὶ ΟΤΙ ΩΣΠΕΡ Ο ΥΟΘΣ ΕΚ ΜΟΝΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΕΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 
ΓΕΝΝΑΣΘΑΙ, ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΚ ΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΚΟΠΡΕΥΕΣΘΑΙ. ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΝ ΔΙ’ ΑΥΤΟΥ“, у: Migne, J.-P. Patrologiae Graecae, tomus 102, 280–392. 
Ј. Брија (Брија, Јован, Речник правослане теологије, Хианарски фон при Богосов-
ском факутету СПЦ, Београ, 1999, 117, превои овај насов овако: „О вођењу Духом“.

69 Појам мистагогија тумачи в. Атанасије Јевтић (Јевтић, Атанасије, Свештени кано-
ни Цркве, Правосавни огосовски факутет, Београ, 2005, 408, фн. 18). Према њему, 
ожанствена мистагогија јесте ожанска Евхаристија Цркве. Зог тога, закучује в. 
Атанасије, није узау Св. Фотије и своје ео О Духу Светом назвао Мистагогијом, по-
пут Св. Максима Исповеника (а и Фотије је ио Исповеник за веру, за икону Христову), 
јер је све у Цркви Мистагогија, тајанствено = светотајинско вођење и хођење и усхођење 
у Царство Божје. 

   О томе шта је и шта орађује Фотијева Мистагогија има и у: Ловягинъ, Е. И. „Святѣйшаго 
патріарха Фотія, архіепископа Константинопоьскаго ’Сово тайновоственное о Свя-
томъ Духѣ’“, Духовная бесѣда, 1866, прегеано 26. 11. 2007. на: http://tvorenia.russportal.
ru/index.php?id=patrologia.l_02_0005. Тај аутор каже: „Фотијева Мистагогија је: 1. реч која 
означава привођење самој уини тајне огмата; 2. светотајинско учење које се оноси, 
тиче се Духа Светога.“

70 Kattenbusch, F., Photius (Life and writings), 2007, прегеано 26. 10. 2007. на: http://www.ccel.
org/s/schaff/encyc/encyc09/htm/ii.lxiii.htm.

71 Према Pears, R., „Photius“, 2006, прегеано 26. 11. 2007. на: http://www.preteristarchive.
com/StudyArchive/p/photius_bibliothecha.html, јеан о епитома Мистагогије о Духу Све-
томе, који је сачињен о познијег аутора, а који се саржи у Паноплији Јефтимија Зига-
ена, постао је, како Пирс пише, омиено оружје правосавних контроверзиста током 
многих векова посе Фотија.

72 Евграф Иванович Ловјагин ио је реовни професор на Духовној акаемији, чувен по 
превоима акатистâ и канонâ, као и многих еа Св. Јована Затоустог, са старогрчког 
језика.
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Мистагогије није превео ео на атински? Да и се можа ојао а превоом 
не покоеа веру у атинске огмате својих јеномишеника?“73

Мистагогија је можа упућена епископу Веи, познатом само по имену 
(нема поатака о овој ичности). Ово сазнајемо из јеног римског коек-
са у коме у насову Мистагогије, између остаог, стоји и — εὐλαωβεστάτω 
ἐπισκόπω Βέδα. Ако пак није писао томе епископу Веи, она се раи о још 
мање познатој ичности. „У сваком сучају, оно што је чињеница јесте а се 
у првом оеку Мистагогије Фотије ораћа ичности у ругом ицу јенине, 
који га је замоио а му разјасни учење о Духу Светоме.“74 Према Мајенорфу, 
Фотије у Мистагогији поемише са запаним огосовом Ратрамном Ротер-
амским, који је написао трактат у коме оправава фииокве. „Тај трактат 
Фотије није читао у оригинау, уући а као и већина Грка није знао о-
ро атински (јер су Грци атински сматраи варварским), већ се користио 
превоом“75. Међутим, ниге руге сем ко Мајенорфа нисмо наши а је 
Мистагогија упућена Ратрамну Ротерамском.

У Окружној посланици Фотије је најавио а ће пороно разматрати уче-
ње о Духу Светом, и то у Мистагогији чини76. На почетку навои аргумен-
те које је изожио и у Окружној посланици. То су: а) Јн 15, 26, које важи за 
јеванђески locus classicus каа је реч o фииоквеу; ) Filoque разија ἁπλότης 
(јеноставност), а увои σύνϑετον (соженост) у ожанство; в) позива се на 
ауторитет Васеенских саора (Други васеенски саор онео је коначни 
Симво вере, у коме се, у 12. чану, говори а Дух Свети исхои о Оца). 
Остаи Васеенски саори су ово учење потврии. У Окружној посланици 
Фотије је устврио а је фииокве повратак на Макеонијеву јерес. Ове је ту 
тврњу разраио. „Све је у Тројице зајеничко, и све се оноси у истинском 
смису на сваку Ипостас. А са Filoque имамо а се на јену Ипостас оноси 
истински, а на ругу не истински.“77 То је за Фотија оказ а са фииоквеом 
ипостаси Св. Тројице нису исте природе. 

Поре ових аргумената, већ разрађиваних у Окружној посланици, Фотије 
аје јеан веома итан аргумент, који се тиче оноса Оца, Сина и Духа Свето-
га. Наиме, а и потврио а је Син Бог, Фотију није ио потрено а тври 
а Син исхои Духа Светога, како су чинии Латини каа су се рании о 

73  Ловягинъ, Е. И. „Святѣйшаго патріарха Фотія, архіепископа Константинопоьскаго 
„Сово тайновоственное о Святомъ Духѣ“ Духовная бесѣда, 1866, прегеано 26. 11.2007. 
на: http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=patrologia.l_02_0005.

74 Исто.
75 Мейенорф, Иoaн, Введение в свяатоотеческое богословие (конспекти лекций), New 

York, 1985, 323.
76 Фотије Цариграски, „Окружна посаница“, у: Свештени канони Цркве, Правосавни 

огосовски факутет Београ, 2005, 590.
77 Свт. Фотiй, патр. Константинопоьскiй, „Сово тайновоственное о Святомъ Духѣ“, 

Духовная бесѣда, 1866, прегеано 27. 10. 2007. на: http://tvorenia.russportal.ru/index.
php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005, 17. оеак. А исти смисао је и 34. оека: Латини 
острањују Духа Светога из сроства са Оцем по суштини!
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аријанизма у Шпанији. Оно што указује а је Син Бог као и Отац што је јесте 
чињеница а се Син рађа о Оца. И то је тачка поазница, огосовска карак-
теристика капаокијских отаца. Из те тачке и Фотије говори о фииоквеу: 
оате се интерпоација у Симво вере показује као еспотрена, штавише, 
а су аргументи у корист фииоквеа огички погрешни и а могу а овеу 
у опасност о погрешног тумачења које и нас овео у многооштво. Оно 
што можемо рећи о Светој Тројици, тј. оно што наш ограничени ум може 
а прими како му Бог то открива, јесте — према Фотију — то „а Дух Свети 
исхои о Оца, а Син ту тајну исхођења Духа о Оца открива“78. 

Фотијево упорно инсистирање на томе а Дух Свети исхои о Оца и само 
о Оца ао је повоа неким савременим запаним огосовима, какав је нпр. 
В. Каспер, а га оптуже за својеврсни патримонизам. В. Каспер пише: „Pitanje 
je postalo problem tek u vreme patrijarha Fotija. Fotije je latinskom bogoslovlju 
zamerio da brani dvostruko poreklo Duha Svetoga, iz Oca i iz Sina, i da tako, 
razdvaja Svetu Trojicu, dok istočna tradicija, time što tvrdi da postoji samo jedno 
jedino poreklo i jedan jedini izvor (ἀρχή καὶ πηγή) Svetoga Duha, čuva jedinstvo 
Trojice. Fotije je to formulisao ovako: Duh sam ishodi od Oca (ἑκ τοῦ Πατρός 
μόνον). Ovaj patrimonizam pretstavlja novinu i za Istok, pošto ova formula nije 
postojala u dotadašnjoj istočnoj tradiciji“79. Овакав Касперов закучак је нео-
снован. Како Јакшић каже: „израз Фотијев ἑκ μόνου τοῦ Πατρός то јест а Дух 
Свети исхои ’о јеиног Оца’ таквог израза (уквано) ми не нађосмо ко 
ругих св. Отаца Источне Цркве, аи сичан томе термину употреавају 
св. Атанасије Веики и Јован Дамаскин. Св. Атанасије Веики у своме спи-
су Sermo contra Latinos — чију припаност св. Атанасију Мињ ез реаних 
оказа пориче — између остаог пише: ’Први и јеини (μονός) узрок Сина и 
Духа јесте Отац’ (цитирано из Migne, s. g. t. 28 col. 829.). Свети Јован Дама-
скин у своме знаменитом еу De fide orthodoxa, говорећи о исхођењу Духа 
Светога о Оца кроз Сина, пише: ’јер Отац је јеини (μονός) узрок’“80. Сто-
га, каа Фотије пише а је Отац јеини узрок Духа Светога, он тиме само 
настава отачко преање у Цркви81.

78 Н. д., 1. оеак.
79 Kasper, Valter, Ne postoje dva Hrista: besede i predavanja, Beogradska nadbiskupija, Beograd, 

2004, 23.
80 Јакшић, Душан, „Св. Фотије патријарх цариграски и његово учење о ичном својству 

Светога Духа“, Богословље 3, 1926, 223.
81 О овоме погеати и у Раовић, А., „Сјеињења и разиковања у Светој Тројици“, у: 

Тајна Свете Тројице по Светом Григорију Палами, манастир Острог, 2006, 156, фн. 
30. Израз једино из Оца на Истоку је оувек сматран за исправну формуацију учења 
Цркве о исхођењу Светога Духа. Крајем прошог века, руски теоог и историчар Боотов, 
у разговору са старокатоицима, развио је теорију по којој су изрази једино из Оца и 
фииокве „теоогумена“, јено у Запаној, а руго у Источној Цркви, те, према томе, није 
impedimentum dirimens сјеињење Цркава. Његов став, исти са оним који је формуисао 
Варам пре папом Бенеиктом XII, изазвао је жустар отпор о многих ругих теоога, 
који се настава о анас.
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Сливање и раздељивање
Фотије етано разматра што у фииоквеу постоји опасност о сивања 

и разеивања82 у Светој Тројици. С јене стране, „ако Отац рађа Сина, Син 
исхои Духа, она се и Дух на неки начин ае произвои и тако то ие у ес-
коначност.“ У овоме Фотије вии опасност раздељивања83. Даке, опасност 
разеивања се оноси на суштину. „Јеино зајеница (κοινωνία) по суштини 
не озвоава никакво разеивање.“84 А са руге стране, „ако Дух исхои о 
Оца и исхои о Сина, она је неизежно а се ипостасна својства мешају 
и Три Ипостаси не можемо усе тога а разикујемо“85. У овоме Фотије 
вии опасност сливања ипостаси̂ Свете Тројице, што престава повратак 
на савеијанство и поусавеијанство. Оно пак што не озвоава сивање 
јесте управо разиковање ипостасних својстава, према Фотију86.

Филиокве као тријадолошка јерес  
која атакује на ипостасна својства87

Дае, Фотије огосовствује о ипостасним својствима ицâ Свете Троји-
це, и то наовезује на оно што је већ изнео у Окружној посланици. Чак аје и 
јеан сиогизам: 1. премиса: „Све што у Светој Тројици није опште — при-
паа само јеном из Тројице“, 2. премиса: „Исхођење Духа није опште“ — 
закучак: „Исхођење је само Јеног из Тројице“88.

Са фииоквеом имамо ситуацију а „јено ипостасно својство Отац еи 
са Сином, а то је исхођење, а руго, рађање Сина, остаје Његово неприкосно-
вено. Оваквим учењем се расеца и разјеињује неразеиво“89. Дае Фотије 
каже: „Отац је αἴτιον Сина и Духа не по прирои, већ по својој Ипостаси, а 
својство Очеве Ипостаси нико још о саа није приавао својству Ипостаси 
Сина; тако чак ни Савеије, који је учио о иопаторству није чинио“90. И ово 
је, према Фотију, нужан закучак који намеће фииокве: „Ако и зајено са 
еспочетним и Отачким начеом (ἀρχὴν) и узроком (αἰτίαν) Јеиносуштног 
постојао још јено начео и узрок — Син, она исмо у Тројици имаи раз-
ичита начеа — јено еспочетно и утемеено на самоме сеи, а руго по-

82 Сивање и разеивање упореи са хакионским христоошким оросом: ве прирое 
несивено и неразеиво сјеињене…

83 Свт. Фотiй, патр. Константинопоьскiй, „Сово тайновоственное о Святомъ Духѣ“, 
Духовная бесѣда, 1866, прегеано 27. 10. 2007. на: http://tvorenia.russportal.ru/index.
php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005, 8. оеак.

84 Н. д., 46. оеак.
85 Н. д., 9. оеак.
86 Н. д., 46. оеак.
87 У н. д., 19. оеак: Фотије и каже а је фииокве у ствари јерес против ипостасних свој-

става.
88 Н. д., 36. оеак.
89 Н. д., 10. оеак.
90 Н. д., 15. оеак.
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начено, које сужи начеу (почетку)“91. Даке, фииокве „растрже“ не само 
ипостас Духа Светога већ и Сина. Такође, оно „растрже и саму Ипостас Оца, 
уући а прихвата ице Сина као ео који је у саставу Очеве Ипостаси; јер, 
ако је Отац узрок оних који исхое из Њега не по прирои већ по Ипостаси, 
а Син је узрочник Духа, као што говори огоорно учење, она испаа а, 
ии са јене стране Син уази у састав Очеве Ипостаси, о Кога је и примио 
спосоност а може ити узрок, ии са руге стране, Син опуњава ице Оца, 
које зајено са тим смео се признаје неовоним (миси се на Ипостас Оца) 
пре ове опуне92. На овај начин Син оија ео Очеве Ипостаси, и страшна 
(φρικτὸν) тајна Тројице разеује се на војицу.“93

Места из Светог Писма која Фотије наводи,  
а која нам појашњавају Пневматологију
Као што је за Фотија Јн 15, 26 („А ка ође Утјешите, кога ћу вам ја по-

сати о Оца, Дух истине, који о Оца исхои, он ће свјеочити за мене“) 
ио место које најое свеочи а у Светом писму не може ити основа за 
фииокве, тако су и за запане огосове оног времена постојаа места из 
Светог писма која су оприносиа тврњи а фииокве престава учење 
Цркве посвеочено у Писму. Како нам Фотије преноси, раи се о: Јн 16, 14 и 
Га 4, 6. Да и ово она значи а се, пошто се ве стране позивају на исти из-
вор, раи о неразрешивом проему? Фотије аје своје тумачење ових места 
на која се Латини позивају. Јн 16, 14: „ Он (Дух Свeти) ће мене (Христа) про-
савити, јер о мојега ће узети, и јавиће вам.“ Према Фотију, овај оеак из 
Јовановог јеванђеа није у супротности са Јн 15, 26, јер термин примити, тј. 
узети (λήμψεται) из Јн 16, 14 није јенак са термином исходи (ἐκπορεύεται) 
из Јн 15, 26.94 Такође, Христос није рекао: „ἐξ εμοῦ“ (из мене) већ „ἐκ τοῦ εμοῦ“ 
(о мојега), што указује на итну разику: прво и значио а Дух исхои 
из Сина, ок ово руго свакако упућује на ругога, о Оца. Даке, „Латини 
рско мењају ове претхоно навеене Госпоње речи ’о мојег’ у ’о мене’.“95 
А ево како Фотије тумачи навеени оеак из Јеванђеа, и како у ствари 
окреће атинско тумачење у потпуно ругачијем правцу. За Фотија онос 
Оца, Сина и Духа Светога јесте онос „просавања“. Дух просава Оца 
тако што „испитује“96 уине Божје и открива их и отвара оноико коико је 
оступно човековој прирои. Дух просава и Сина, и Њима је зајеничко 

91 Н. д., 14. оеак.
92 Оносно она имамо руги потчињени узрок, као што каже Фотије у н. д., 43. оеак: 

„Ако Дух исхои о Оца и о Сина зар се она Дух не еи на воје? Јеан ео исхои о 
Оца као истинског и првог узрока, а руги ео исхои о Сина као ругог узрока који 
произиази о првог узрока.“

93 Н. д., 16. оеак.
94 Н. д., 21. и 22. оеак.
95 Н. д., 23. оеак.
96 Овај термин аргумент је за ожанство Духа Светога. Према Фотију: сично се сичним 

познаје и ујено и испитује.
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како царство, сиа и васт, тако и сава. Та зајеничка сава је Фотију ар-
гумент за ожанство Духа Светога, а упориште су Христове речи „Он ће ме 
просавити“ (Јн 16, 14), а на ово се наовезује: „јер о мојега ће узети“ (Јн 16, 
14), и ае: „оно што чух од Оца рекох вам“ (Јн 16, 13)97. Даке, аргумент је 
утемеен на Јн 16, 13–15, управо на оном месту које су Латини узеи а пот-
ври фииоквеa. „Речима ’јер о мојега ће узети’ Христос упућује сушаоце 
на Оца. Отац је узрок и о Оца као узрока Дух прима ејство (енергију) а-
рова, оних арова којим Он укрепује ученике“98. Ово је за Фотија гавни 
аргумент против атинског изума.

Што се пак тиче Га 4, 6: „А пошто сте синови, поса Бог Духа Сина својега 
у срца ваша, који виче: Ава Оче!“ Фотије се у 48. и 51. оеку Мистагогије, 
у вези са овим, пита: а и ап. Паве, упркос Христовим речима, учи а Дух 
исхои о Сина, као што и то јеретици жееи а уе, што и она значио 
а се ап. Паве и Христос не покапају? Апосто Паве, према Фотију, ни-
ге не учи а Дух исхои о Сина. Он је рекао: „Духа Сина својега“, указујући 
овим речима на „јеносушност са Сином, на јену прироу, јеинство по 
суштини. На крају и ко свих Св. отаца имамо ’Отац Сина’ па то не навои 
на закучак а се Отац рађа о Сина!“. Шта у ствари синтагме „Дух Оца“ и 

„Дух Сина“ откривају и изражавају? Откривају истину а је Дух јеносуштан 
с Оцем и Сином. „Са Оцем је Дух јеносуштан зато што о Оца исхои, а 
са Сином је јеносуштан јер и Син и Дух о векова и јенако происхое о 
јеног и неразеивог Узрока (ἐξ ἑνὸς καὶ ἀμερίστου αἰτίου)“99.

Фотије пореи и речи Јована Крститеа из Мт 3, 16 и Јн 1, 32: „Виео сам 
Духа ге сиази као гоу са неа и остае на Њему.“ Даке, Дух исхои о 
Оца и преива на Сином (ἐπὶ τὸν Υἱόν) ии на њему (ἐν τῷ Υἱῷ). Ови рази-
чити паежи не увое разику, већ означавају јену исту стварност100.

У 93. оеку Мистагогије Фотије нам расветава истину о томе на који 
начин се Дух Свети назива Духом Христа. У ту сврху користи се местом из 
књиге пророка Исаије 61, 1: „Дух је Госпоа Бога на мени јер ме Госпо по-
маза“, па веи: 

Дух се назива Духом Госпоа као јеносуштан са Њим (Госпоом), а Духом 
Сина се назива зог тога што Дух помазује Христа. Дух помазује Христа — 
како ти, о човече, разумеш то? Да и Га Дух помазује зато што Он (Син Божји) 
прима тео и постаје Човек — ии зато што је Он о вечности Бог? Мисим 
а се ово руго нећеш осмеити а кажеш, јер Син се не помазује као Бог, 
Христос се помазује Духом као човек, и оноико коико Дух помазује Хри-
ста утоико се Он и назива Духом Христовим.101 А ти кажеш а ако се Дух 

97 Н. д., 27. и 28. оеак.
98 Н. д., 30. оеак.
99 Н. д., 53. оеак.
100 Н. д., 85. оеак.
101 Упореи са: Зизијуас, Јован, „Христос, Свети Дух и Црква“, Теолошки погледи, I/4, Бе-

огра, 1991, 89: „Дух Свети чини и аје Христу његов иентитет, како при Христовом 
рођењу, тако и при самом Христовом иошком зачећу.“
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назива Духом Христовим, то он, наравно, и исхои о Њега. Оваквом 
тврњом Дух Христа исхоио и о Њега не као Бога, већ као човека, и 
не о почетка и пре векова и не и зајено са Оцем примио зајеницу, 
тј. суштину (οὑσιώϑη), већ и Дух примио суштину, ии зајеницу, каа 
се Син овапотио“102. „[…] А ако твриш а Дух исхои о Сина као Бога, 
то и значио а се она човечанска прироа (Сина) мора разумевати 
као јеносуштна Божанству ако је Дух јеносуштан Сину и Оцу. Јер ти 
твриш а Дух исхои и пре и посе Овапоћења.103 А овим твојим ог-
матом чиниш а је тео јеносушно са Оцем! Шта о овог може ити 
езожније […].104

Такође, а и појаснио пневматоогију, Фотије користи место из Јеванђеа 
ге Христос каже: „Отац мој већи је о мене“ (Јн 14, 28), тумачећи то овако: 
Христос каже а је Отац већи о Њега, аи не по суштини, јер је Тројица 
јеносушна, већ је већи по ипостаси, а то а је Син већи о Духа по ипостаси, 
Христос није рекао105. Уостаом, Дух Свети се не назива само Духом Сина 
ии Духом Оца. Постоји оста места у Светом писму ге се Дух назива раз-
ичитим именима.106 Фотије као јак аргумент навои то а се Дух не назива 
само Духом Сина већ и Духом дарова, које разаје он.107

Фотијево мишљење о томе како римски епископи  
и западни богослови поимају филиокве 
Фотије тври а је и ожанствени Григорије Двојесов, епископ римски 

(око 540 –604) „римским језиком и совима“108 „учио а Дух Свети исхо-
и јеино о Оца“109. Даке, као аргумент против фииоквеа Фотије навои 
102 Свт. Фотiй, патр. Константинопоьскiй, „Сово тайновоственное о Святомъ Духѣ“, 

Духовная бесѣда, 1866, прегеано 27. 10. 2007. на: http://tvorenia.russportal.ru/index.
php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005, 93. оеак.

103 Даке, са фииоквеом се ркају и нераспознају теоогија и икономија.
104 Н. д., 94. оеак.
105 Н. д., 41 оеак.
106 Фотије навои та места у Светом писму којима се потврђује ожанство Духа Светога: 

Ис 11, 2 (ух Госпоњи, ух мурости и разума, ух савјета и сие, ух знања и страха 
Госпоњег); 2Тим 1, 7 (Дух сие и уави и цеомурености); Рим 8, 15 (Дух усиновења 
којим вичемо: Ава Оче!); Еф 1, 13 (Духом Светим) и 17 (Дух мурости и откривења); Га 
6, 1 (ухом кротости); Ис 31, 2–3; Дан 3, 39; Ис 4, 4 (ухом који суи и сажиже); Јерем 4, 
11–12. Такође и: Мт 12 28: „Ако ја Духом Божјим изгоним емоне, она је ошо к вама 
Царство Божје“; Мт. 10, 20: „Јер нећете ви говорити, него ће Дух Оца вашега говорити из 
вас“; Ис 11, 2: „[…] и починуће на Њему Дух Божји“; 1Кор 2, 12: „А ми не примисмо уха 
овога света, него Духа који је о Бога“; Рим 8, 9, 14; Ис 61, 1: „Дух је Госпоа Бога на мени, 
јер ме Госпо помаза а јавам оре гасове кроткима“; Га 4, 6; Рим 8, 11; Рим 8, 9.

107 А власт је ожански атриут.
108 Н. д., 11. оеак.
109 Д. Јакшић (Јакшић, Душан, „Св. Фотије патријарх цариграски и његово учење о ичном 

својству Светога Духа“, Богословље 3, 1926, 222) каже а је професор Ланген (Langen) о-
казивао како се Григорије Двојесов приржавао оичне запане формуе „и о Сина“, 
аи је чак и Крумахер (Krumbacher), који није пуно ценио Фотија као огосова, ипак 
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примере римских папа. Папа римски Лав је јеан о таквих, чије мишење 
о никејско-цариграском Симвоу вере износи Фотије. За Лава I је Симво 
вере савршен и овоан. „Савршен је зато што у савршености говори о Оцу, 
Сину и Духу Светом. Син се рађа о Оца, а Дух исхои о Оца […] а они који 
уче супротно рско поривају госпоство, сивају и разарају саму сушти-
ну Духа“110. Затим Фотије помиње папу Вигиија, који је узео учешћа на V 
васеенском саору, који је „потврио а Свесвети и јеносушни Дух исхо-
и о Оца“111. Помиње и „папу Агатона, који је на VI васеенски саор по-
сао еегацију што је потвриа и признаа никејско-цариграски Симво 
вере“112. За папу Григорија и папу Захарија каже а су „такође признаи а 
Дух исхои о Оца. Григорије мао посе VI васеенског саора, а Захарије 
посе 165 гоина. Папа Захарије је на грчком језику написао: ’Утешите Дух 
о Оца исхои и у Сину преива’“113. Дае навои а је „папа Јован VIII по-
сао епископе Пава, Евгенија и Петра на саор у Цариграу 879/880, који 
су признаи Симво вере. Папа Аријан, који је насеио папу Јована VIII, 
огосовствује а Дух исхои о Оца“114. И то није све. Фотије у 88. оеку 
Мистагогије навои поименце све папе о првих времена Цркве који су има-
и таице на којима је ио исписан Симво вере на грчком језику. Како ово 
прецизно и опширно нарајање свих епископа римских који су признаваи 
Симво вере ез оатка Filioque престава за Фотија аргумент против 
оатка у Симво вере? — Ако су римски епископи прихватаи никејско-
цариграски Симво вере у оику ез фииоквеа, то значи а је то извор-
но насеђе које је епископ римски и његови насеници кроз векове чувао 
и исповеао. То што и неки римски епископи ругачије исповеао веру за 
Фотија и преставао „изају насеђа које римска катера чува“115.

Фотије навои у 66. оеку а се Латин — поре Јн 16, 14 и Га 4, 6, оа-
ке мисе а црпу учење о фииоквеу — осањају и на своје запане огос-
ове Амвросија, Августина и Јеронима Стрионског, као а су и они учии 
фииокве. Према Јакшићу, Фотије не ориче а су појеини оци Цркве, као 
ови поменути, говории у својим еима о исхођењу Светога Духа и о Сина, 
аи Фотије ујено изражава и сумњу а су то заиста оригинана места у 
њиховим еима, и опушта а су та места усе уске зое искварена 
(аке, неко је преправао, вршио интерпоације). По Фотијевом мишењу, 
те интерпоације су унеи ухоорци. Аи ако опустимо а и није ио 
интерпоација, она може ити а су Оци тако писаи и говории зог 

признао а су, што се тиче учење папе Григорија, Грци ии у праву.
110 Свт. Фотiй, патр. Константинопоьскiй, „Сово тайновоственное о Святомъ Духѣ“, 

Духовная бесѣда, 1866, прегеано 27. 10. 2007. на: http://tvorenia.russportal.ru/index.
php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005, 80. оеак.

111 Н. д., 82. оеак.
112 Н. д., 83. оеак.
113 Н. д., 84. оеак.
114 Н. д., 89. оеак.
115 Н. д., 86. оеак.
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црквене икономије116, као што је некаа поступао и Васиије Веики а и 
оказао ожанство Светог Духа. А може ити а су се ти Оци као уи (који 
греше) уаии о тачности у појеиним питањима, што се огађао са мно-
гим међу веикима, нпр. Дионисије Аексанријски, Метоије Патаренски 
ит., навои Фотије у Мистагогији.117 

Филиокве — проблем језика?
Каа Фотије каже а је папа Григорије Двојесов „римским језиком и 

совима“ учио а Дух исхои јеино о Сина, таа аје повоа за тумачење 
а он (Фотије) није жеео118 а фииокве посматра као језички неспоразум 
Грка и Латина119. Да исмо приижии ову страну проема, посужићемо 
се тумачењем Максима Исповеника, који је као ретко ко осетио језичку 

116 У: Роуз, Серафим, Блажени Августин, Београ – Шиеник, 2008, 52–53 — наази се наво 
из еа Фотијевог Писма епископу аквилејском, ге Фотије каже: „Није и ио много 
сожених ситуација које су навее многе оце а се, макар еимично, нетачно изразе, 
а се по утицајем противника приагое оконостима, ии пак а понека то учине из 
својственог им уског незнања? […] Ако неки нетачно говораху, ии из неког нама не-
познатог разога чак и скренуше с истинитог пута а а их при томе нико није исправио, 
нити их опоменуо а се врате истини — такве урајамо међу остае оце, као а ништа 
и не рекоше. То чинимо зог њиховог исправног живота, истакнуте врине и ватре-
не вере, непогрешиве у ругим аспектима. Ми, међутим, не сеујемо њиховом учењу 
које је скренуо са пута истине. […] Познато нам је а су неки о наших Светих отаца и 
учитеа скренуи са пута вере и огматске истине, те њихове зауе не прогашавамо 
званичним учењима, већ њих саме примамо као нашу раћу“ (преузето из: Photius and 
the Carolingians, 136–137; неки оомци су узети из руског превоа архиеп. Фиарета 
черниговског, н. д., књ. 3, 254–255.)

117 Јакшић, Душан, „Св. Фотије патријарх цариграски и његово учење о ичном својству 
Светога Духа“, Богословље 3, 1926, 221.

118 Према Dvornik, Francis, „The Patriarch Photius in the light of recent researche“, München, 
1958, 46, фн. 150, Фотије не а није жеео већ није ио потпуно свестан ингвистичког 
проема атинског учења о исхођењу.

119 Џ. Берто (Берто, Џорџ, „Максим Исповеник и запана теоогија“, Луча XXI–XXII, 
Никшић, 2006, 561) аје учење Максима Исповеника који је, по њему, осетио ту финесу 
каа је реч о фииоквеу. Ево како тај проем Максим Исповеник вии у својим Тео-
лошким и полемичким списима 10, посаници упућеној Марину Кипарском: „Постоје 
вије формуације које Јеини сматрају проематичним. Прва је а Дух Свети исхои и 
од Сина (Εκπορεύεσϑαι κὰκ τοῦ Υἱοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον), а руга се тиче учења о првоит-
ном гријеху. Дае о фииоквеу Максим пише: ‘Њихови текстови јасно показују а они не 
говоре о Сину као о начеу ии узроку (αἰτία) Светог Духа. Патристичка свеочења која 
Латини навое потврђују а је Отац јеина αἰτία Сина и Светога Духа, првог по рођењу, 
а ругог по исхођењу’. Намјера њихових (атинских) формуа, настава Максим, јесте 
а покажу како Свети Дух оази (произиази) кроз (преко) Сина, те а тиме потвре 
јеинство и неразјеивост ожанске суштине. Проем, аке, како га Максим вии, 
заправо се и не оноси на научење, већ је то спор око ријечи“, закучује Берто. Па 
ипак, „Максим оећава Марину а ће посушати његов савјет тиме што ће постицати 
Римане а ое ојасне њихове формуе како и изјеги замке које им поставају 
укави противници. Ово, међутим, Максим сматра очито езизгеним посом пошто 
је навика Латина а на такав начин говоре о Светој Тројици већ устаена и широко 
распрострањена, што оказује и увреженост израза фииокве на Запау (и у Риму самом) 
много прије Libri Carolini.“
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страну проема око фииоквеа. Наиме, за термин αἰτία Латини су имаи 
ве речи: casua и principium. На ругој страни, међутим, употреаваи су 
јеино термин procedere за реч исходити. „Говорити о Светом Духу као о 
оном qui procedit ab utroque у смису а εκπορεύεσϑαι κὰκ τοῦ Υἱοῦ звучао и 
јеинском уху као поставање ругог начеа исхођења Светог Духа и отуа 
као нешто што овои у питање ожанску монархију (јеиноначаије), те је 
усе овога израз имао призвук јереси. Да и отконио ову потешкоћу, која је 
управо премет који разрађује, Максим Исповеник користи термин προΐναι 
прије него εκπορεύεσϑα“.120 Међутим, на ругом месту Максим Исповеник 
пише а су неке осоености у учењу Римана посеица „њихове неспосо-
ности а изразе своју мисао на неком ругом језику и тако а се разикује 
о њиховог (јеинског)121“.

За наше проучавање Фотијеве пневматоогије занимиво је а се Фоти-
је, иако су, као што из напре изоженог виимо, његови претхоници 
разрађиваи ингвистичку страну проема фииоквеа, не оазире на то. 
Потпуно је немогуће тврити а огосов Фотијевог каира122 није ио упо-
знат са овом страном фииоквеа. Претхоно навеену проематику око 
термина αἰτία, principium, casua, с јене стране, и εκπορεύεσϑαι, προΐναι и 
procedere, с руге, Фотије уопште не разматра. Да и можа узрок његовог 
неоазирања на ову разичитост између грчког и атинског језика треа 
тражити у томе што је управо ову страну проема ва века раније изожио 
Максим Исповеник, који свакако није ио поорник фииоквеа, a атински 
фииоквисти нити су у време Максима Исповеника, нити су у Фотијево 
оа користии и ии свесни ове језичке потешкоће? Фотије у Мистагогији 
поемише искучиво са атинским аргументима у корист фииоквеа (који 
су ии веома оскуни). Зог чега и она Фотије морао а разматра аргу-
мент што га је ао Максим Исповеник, који свакако није ио фииоквиста? 
И на крају, сама разичитост језика није аргумент а је фииокве и заиста a 
priori исправно и неопхоно учење.

Фотије инсистира на потпуној осености у изражавању каа је у питању 
оатак „и о Сина“, уући а се он оноси на итургијско исповеање вере 
Цркве. Ово је и гавни разог зог којег је Фотије тоико осеан у томе 
а фииокве не треа а стоји у Симвоу вере. Он је неумоив каа треа 
сагеати и језичку страну проема. За њега је то јеноставно и веома ре-
шиво. Ако је атински језик са и нема ту префињеност коју има грчи језик, 
она нека користи грчку терминоогију. Саост атинског језика по питању 
120 О овом проему погеати н. д., 561–562 и Зизијуас, Јован, „Јеан јеинствени извор“, 

Видослов 23, Манастир Тврош, Треиње, 2001, 63–67. 
121 Према: Пеикан, Јаросав, „Богосовски узроци раскоа између Истока и Запаа“, Ви-

дослов 13, Манастир Тврош, Треиње, 2006, 52; овај оеак је узет из PG 91, 136.
122 Јер како каже Татакис, Васиије, Византијска философија, Београ – Никшић, 2002, 

137. „Фотије је ио еруита par excellence. Фотијеви суови увек су по проуеног 
проучавања и износе суштину у мао речи.“ Као и: Мајенорф, Јован, Византијско 
огословље, Београ, 2001, 90. „Из Фотијевих Оговора Амфиохију виимо а он пока-
зује широко световно знање и оимно познавање патристичког огосова.“
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исхођења носи, према Фотију ту опасност а многи постану иноверни.123 Зог 
тога је папа Лав изао нареу а се Симво вере произноси на грчком језику 
(у Риму и свим епархијама по римском јурисикцијом)124. Даке, јеан рим-
ски папа увиео је саост атинског језика, с јене стране, а са руге — а је 
Максим Исповеник, источни огосов 7. века ао језичку финесу око тер-
мина исходити, а такав приступ нисмо пронаши ко запаних огосова 
како Максимовог, тако и Фотијевог оа. 

Верујемо а је сагеавање проема око фииоквеа на језичкој равни 
оатно ио отежано и решавање ио успорено јер грчки огосови нису 
знаи атински језик, аи и зато што атински нису знаи грчки125. „Узаја-
мно непознавање Истока и Запаа није се оносио само на језике, већ и 
на њихову огосовску итературу. Биа је оминантна тененција, и ко 
Грка и ко Латина, а се навое само Оци сопствене траиције, и то веи-
ким еом зато што је само јеан маи рој писаца, са ое стране ио пре-
веен. Дешавао се а понеки о Отаца уе навођен на ругој страни, аи 
то је преставао изузетак. Ти проеми су ии присутни вековима пре 
него што су ве зајенице уше у отворени суко; јер у мери у којој је уоп-
ште могуће ореити ии открити, инија поее се наази на крају 4. века; 
са јене стране је Августин, чији су списи основа за Латинско преање; са 
руге Грци који су сеии капаокијску шкоу“126.

4. Фотијев oнос према фииоквеу

4.1. Историјски осврт

Из Фотијевог опуса, који се састоји о његових писама, посаница, о-
госовских еа, онако како су сакупена у: J.-P. Migne, Patrologiae Graeca, 
књ. 101–104, примећујемо а не постоји никаква преписка, са неким кон-
кретним запаним огосовом поорником фииоквеа. Фотије први пут 
пише о фииоквеу она каа су запани мисионари кренуи а угарском 
нароу проповеају веру са интерпоацијом у Симвоу вере. Ове није на 
омет поменути и то како се папа Лав III (почетком 9. века) оносио према 
фииоквеу као запаном учењу, и према фииоквеу у Симвоу вере. Наиме, 
папа Лав је фииокве прихватао као октрину, и у Исповеању вере које је 
он саставио стоји „Свети Дух који јенако исхои о Оца и Сина […]. У Оцу 
је вечност, у Сину јенакост, у Духу Светом је спој вечности и јенакости“. 
Аи и поре тога што је озвоавао а се о фииоквеу овако размиша, 
папа Лав није ио воан а се у Вјерују ио шта оаје. „Ми, каже папа, 

123 Свт. Фотiй, патр. Константинопоьскiй, „Сово тайновоственное о Святомъ Духѣ“, 
Духовная бесѣда, 1866, прегеано 27. 10. 2007. на: http://tvorenia.russportal.ru/index.
php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005, 87. оеак.

124 Исто.
125 О овоме у: Пеикан, Јаросав, „Богосовски узроци раскоа између Истока и Запаа“, 

Видослов 13, Манастир Тврош, Треиње, 2006, 53.
126 Н. д., 53–54.
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не певамо (на Литургији) аи о томе говоримо и тако учимо. Тако, каа је 
Каро Веики сазвао саор, 809. гоине, а и потврио фииокве, и каа је 
тражио о папе Лава а оа у Симво ’и о Сина’, папа је то оио.“127 Сма-
трамо а овакав став папе Лава Фотију не и ио проематичан, и то из 
ва разога. Пре свега, што Фотије не сматра нужним а свако учење неког 
о отаца Цркве цеа Црква треа а прихвати као огму. Постоје Оци, каже 
Фотије, који су имаи извесна учења што и мога ити сумњива, аи ни 
они сами нису та учења сматраи за веру цеокупне Цркве.128 Као примере 
навои Амвросија, Августина и Јеронима.129 Други разог се наовезује на 
први и употпуњује га. Он се тиче става какав треа а уе онос ве ока-
не Цркве каа је у питању насеђе сваке о њих. Фотије је сасвим јасан по 
овом питању, и то виимо из званичних окумената саора оржаног у Ца-
риграу 879/880. Јеан о закучака тог саора јесте и то „а свака о Црка-
ва [миси се на Римску, као преставницу запане Цркве, и цариграску, 
као преставницу источне Цркве] свакако има старе оичаје које насеђује, 
и о томе не треа расправати. Нека Римска Црква ржи своје оичаје, то 
је егитимно. Аи и Цариграска Црква треа а ржи оичаје које је на-
сеиа још о старих времена.“130 Ово Фотије потврђује и на практичном 
нивоу. Наиме, цеиатно свештенство, ваиност миропомазања само о 
епископа, пост у суоту и скраћени Веики пост, употреа есквасног хеа 
и фииокве — постојаи су на Запау и пре оаска запаних мисионара у 
Бугарску, а Фотије није разматрао уопште ова питања пре Окружне посла-
нице источним патријарсима. Наравно, он је ио упознат са интерпоацијом 
у Симво вере још пре 866. гоине. На основу тога закучујемо а за њега 
ово нису ии проеми о првог степена важности оке го су се тицаи 
јене окане Цркве. Међутим, за Фотија се појавио проем о тренутка 
каа је угарском нароу, који је крстио Фотије и коме је пренето насеђе 
цариграске Цркве, ио наметано насеђе запане Цркве. Даке, за Фотија 
почетак проема почиње самовоним наметање оканог преања јене 
Цркве ругој. Разоге зог којих ће Фотије тако оштро писати против фи-
иоквеа треа тражити управо у овоме. 

У расправи са фииоквистима Фотије става гавне акценте на то а је: 
1) Отац узрок и начео и извор Свете Тројице и 2) а је ипостасно својство 
Оца а рађа Сина и исхои Духа Светога, те а укоико неко о тих својстава 
приписујемо и Сину, оазимо у опасност о ва узрока у Светој Тројици, тј. 
вооштва. Фотије акцентује ове ве чињенице као гавне управо стога што 
127 Pelikan, Jaroslav, „The Filioque“, у: The Christian tradition: A History of the development of 

Doctrine vol. 2: The Spirit of Eastern Christendom (600–1700. year), The University of Chicago, 
1974, 187.

128 У анашњем огосовском речнику оваква учења се сматрају за теоогумене.
129 Свт. Фотiй, патр. Константинопоьскiй, „Сово тайновоственное о Святомъ Духѣ“, 

Духовная бесѣда, 1866, прегеано 27. 10. 2007. на: http://tvorenia.russportal.ru/index.
php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005, 71. оеак.

130 Dvornik, Francis, „Which Councils are Ecumenical?“, 2007, прегеано 26. 11. 2007. на: http://
www.orthodoxchristianity.net/articles/Dvornik_whichcouncils.html.
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су оне основна карактеристика огосовског насеђа Цркве којој припаа. 
То је јена страна проема која се тиче Фотијевог оноса према фииоквеу. 

Друга страна се тиче Фотијевог оноса према фииоквистима свог вре-
мена. Каа, касније, пише Мистагогију, огосовско-поемичко ео, он 
не поемише са неким конкретним запаним огосовом који се истакао 
у авању аргумената у корист фииоквеа. За њега су фииоквисти „неки 
о Латина“, „неки са Запаа“. Његова Мистагогија орађује проем око 
исхођења Духа Светога у оносу на запану интерпретацију Августинове 
тријаоогије. Даке, намеће се као закучак а Фотије није имао поног 
запаног опонента свог времена, већ су се запани аргументи азираи на 
механичком понавању Августиновог огосова, ок сам Августин своје 
учење о Духу Светоме никаа није сматрао за огму у Цркви, већ за своје 
приватно мишење. Оно што је занимиво јесте а су фииоквисти руге 
поовине 8. и цеог 9. века запањиваи својим инсистирањем на томе а је 
фииокве историјски утемеена и потврђена огма у Цркви, посено каа 
се узму у озир окази на којима су се темеиа њихова уверења.

Почетак престава огађај каа је папа Аријан посао акта VII васеен-
ског саора Кару Веиком, а овај је омах оговорио са писмом пуним за-
мерки. Прва замерка се, наравно, тицаа фииоквеа. Према Кару Веиком, 
патријарх цариграски Тарасије није сеовао(!) никејском исповеању вере, 
јер је говорио а Дух Свети исхои о Оца кроз Сина, а не како је то исправ-
но(!) о Оца и Сина. Наравно, папа Аријан је зог овог извртања чињеница 
прекорео Кара Веиког. Као оговор на папину замерку настао је оро 
познато ео Libri Carolini.131 То је ио први писани поемички окумент, 
који је вековима ио у употреи.132 Из ове чињенице се може закучити а је 
аргументација фииоквиста иа готово ваана по питању огосова, аи 
историјски се темеиа на фасификованим окументима. Касније, каа је 
Фотије упутио Окружну посланицу источним патријарсима, у којој је изо-
жио аргументе против фииоквеа, а 867. гоине и оржао саор у Цариграу, 
на коме је, између остаог, осуђен фииокве као јеретичко учење, појавио 
се некоико разичитих франачких оговора и реакција на ову осуу. Сви 
ти оговори темеии су се на Августиновом поимању тријаоогије, што 

131 Ево како Libri Carolini изажу фииокве: „On the issue of the Filioque, there were five ob-
jections to the teaching of the pope and the Seventh Ecumenical Synod: 1) through the Son 
is too imprecise, 2) it has been customarily believed that the Holy Spirit proceeds from the 
Father and the Son and to teach that the Holy Spirit proceeds through the Son made the Holy 
Spirit a creature since All things were made through Him [the Son] (John 1:3), 3) through the 
Son was not in the original Creed because the Holy Spirit does not need the help of another 
to proceed from another, 4) Augustine taught the double procession, and 5) the inner life of 
the Holy Trinity is too mysterious for mere man to comprehend so the Creed should be left 
without change. The Libri Carolini were approved by the Council of Frankfurt.“ Према: „An 
Orthodox Guide to the Filioque“, 2008, прегеано 1. 9. 2008. на: http://www.geocities.com/
trvalentine/orthodox/workinprog_filioque.html.

132 Мајенорф, Јован, Византијско наслеђе у православној Цркви, Краево, 2006, 27.
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је иа и јеина огосовска основа фииоквиста.133 Такође су вероваи — 
и своја веровања потхрањиваи ажним окументима, као што је нпр. Кон-
стантинов дар134 — а је папа старог Рима заужен за цеу Цркву каа је у 
питању учење. Међутим, Фотије је у Мистагогији показао, поројавши све 
папе кроз историју који су правино исповеаи веру а Дух Свети исхои 
о Оца, а учење папа ие у корист источних поорника, а не поорника фи-
иоквеа. Даке, каа је ауторитет папе око учења у Цркви у питању, за Фотија 
ствари су поприично јасне. Према њему, оке го папе сеују правој вери, 
оте су и заиста ауторитет у поучавању у Цркви. И ту нема ништа спорно. 
Међутим, онога тренутка каа папа не сеује правој вери, већ крене мимо, 
и то још несаорски, како се ко фииоквеа зио, аке, тог тренутка папа 
престаје ити ауторитетом у Цркви каа је реч о поучавању. Претхоно на-
веени франачки аргументи показаи су своју огосовску незреост, као 
и очигено каскање за источним огосовем, посено каа се узме у о-
зир а ови аргументи нису ии кари а направе разику између теоогије 
и икономије у разјашњавању проема исхођења Духа Светога. Оно што 
највише чуи јесте то а су Франци, иако је већ постојао прекор папе Лава 
III, мисии а је фииокве ео оригинаног исповеања вере који је Исток 
уконио!135

4.2. Богосовски осврт

Занимива је чињеница а је Фотије ио јеини огосов на Истоку у 9. 
веку који је тако оимно и разожно писао о проему интерпоације у Сим-
воу вере и који је тако јасно схватио посеице о којих фииокве може а 
овее. Његова настојања а оврати Латине о тог учења остаа су еспо-
на. Разоге за то можа можемо пронаћи у сеећим чињеницама. Пре свега, 
ое су стране, и источна и запана, имае разичита поазишта око фии-
оквеа. Та поазишта су иа персонаистичко огосове капаокијских 
отаца на Истоку и Августиново огосове, које се темеи на томе а је 
ожанска суштина оно што осигурава јеинство Бога. У зависности о тога 
које поазиште узмемо, фииокве ће ити ии јеретичко учење страно от-
ачком преању, ии огичан наставак и развој тријаоогије. Каа се су-
ко око фииоквеа у време Фотија огоио, ое стране су заузее свој став 
са познатих поазишта. На Истоку је Фотије са становишта капаокијских 
отаца критиковао фииокве. С руге стране, проем фииоквиста је ио 
то што они нису овоно јасно схватаи позицију са које Фотије критикује 
њихово учење, и а ако сеују Августиновом огосову, она морају а 

133 Оно што је за правосавно огосове неприхвативо јесте „психоошко“ поазиште 
Августинове тријаоогије. Памћење, знање, уав тријаа којом Августин ефинише 
Оца, Сина и Духа Светога не оносе се на ипостасна својства већ на прироу Божју.

134 Чији је ауторитет оспорен истраживањима римокатоика у срењем веку, каа су ока-
заи а се раи о фасификованом окументу, који не атира из првих векова.

135 „An Orthodox Guide to the Filioque“, 2008, прегеано 1.9.2008. на: http://www.geocities.
com/trvalentine/orthodox/workinprog_filioque.html
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схвате какве посеице оно носи. Посеице у смису шта оијамо тиме 
каа уствримо а је суштина Божја, а не ипостас, оно што оређује јеинство 
у Богу. Из овога можемо приметити, свакако, теоошко заостајање Запаа за 
Истоком136. Каа овоме оамо и тврогаво инсистирање Запаа на томе а 
римски епископ посеује право у оређивању тога шта је норма правосав-
ности, тј. правоверности, као и тврогаво инсистирање Истока на томе а 
је ревност оно што оређује критеријум преања137, постаје нам јасно зог 
чега су еате око фииоквеа стано и изнова остајае јаове. Но, сигурно 
је за ое стране ио о првостепене важности а се потври а Дух Свети 
исхои само о Оца, он. о Оца и о Сина, каа је у питању Запа.

За Фотија и августиновско насеђе преставао проем каа и сам 
Августин своје учење сматрао за учење Цркве. Према Фотију, Августин то 
није чинио, ар не у вези с исхођењем Духа Светога. Сваки покушај а фии-
окве као учење припишемо овом веиком запаном огосову преставао 
и анахронизам. Августин, наиме, никаа није преправао никејско-цари-
граски Симво вере, као што су то учинии Латини у Фотијево време. Да-
ке, Фотије не критикује Августина, већ кароиншко тумачење Августинове 
теоогије, које јој није ио о краја осено. Јер, каа је реч о огици коју 
Агустин сеи, ту су се Кароинзи показаи као веома верни. „Међутим, они 
су потпуно занемарии Августинову ичну неагоност везану за моаи-
зам, који је нужно импицираа његова теоогија“138, а чега је Августин, ви-
имо, ио свестан. Корене овакве Августинове теоогије можемо препознати 
у неопатонизму, а управо су сéēћи такву огику фииоквисти оши о 
тога а исхођење Духа Светог приписују и Сину.

Оике неопатонистичке фиософије ајемо, зог карактера раа, са-
мо у крупним потезима, ставајући акценат на оне еове који ају своје 
импикације у тријаоогији, а тиме и у пневматоогији. Те оике су сее-
ће. 1) У исту огичку раван става се нестворено и створено. 2) Стварање 
престава чин огичке нужности, јер мора ити а је Јено увек стварао, 
а ствара и а ће наставити а ствара; а то стварање се ешава еманацијом 
(преивањем) Јеног у створено. 3) Суштина и воа поистове ћују се у Јеном. 
Ка се пренесе на пан стварања, огои се а је жеа Јеног а ствара јенака 
његовој суштини (есенцији). Ове се раи о касичном неразиковању тео-
огије и икономије каа посматрамо проем из хришћанске перспе ктиве. 
4) Тријаа Јено (неузроковани узрок) – нус (узроковани узрок) – светска 
уша, ге Јено ез активности, прироно, произвои нус, а нус заузврат, у 
сарањи са Јеним, произвои светску ушу. Даке, ове имамо суорина-
цију, са јене стране, и воструко исхођење светске уше, са руге стране. 

136 Pelikan, Jaroslav, „The Filioque“, у: The Christian tradition: A History of the development of 
Doctrine vol. 2: The Spirit of Eastern Christendom (600–1700. year), The University of Chicago„ 
1974, 184.

137 Исто.
138 Farell, Joseph P., Introduction to book Saint Photios — The Mystagogy of the Holy Spirit, Holy 

Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts, 1987, 41.
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Ово учење је посужио као основа Августинове тријаоогије, који је же-
ео а направи пону синтезу огосова и неопатонизма.139 Каа овакву 
огичку поставку применимо на Свету Тројицу, нужно оазимо о тога а 
Дух Свети мора исхоити и о Оца и о Сина. Фотије све ово аргументо-
вано поија у Окружној посланици и Мистагогији. Кренимо о посење 
неопатонске поставке. Ако Отац рађа Сина и исхои Духа Светога, а њих 
војица зајено исхое Духа Светога, зашто се она прекиа то стварање 
наае, пита се Фотије? Ако Отац рађа Сина, а и Син исхои Духа Свето-
га, зог чега се не и Дух ае умножавао? Зашто је и ко је оучио а се 
тај процес произвођења заустави? Зашто и Дух Свети не исхои још некога 
четвртог, а тај четврти опет неког петог, и тако у есконачност? За Фотија је 
ово враћање на поитеизам. 

Фотије такође говори и о томе а фииокве импицира и суоринацију 
у Светој Тројици. Позивајући се на светописамска места, пре свега из Јеван-
ђеа, и тумачећи их, Фотије става о знања а постоји јасна разика у ономе 
што се зове вечно постојање Свете Тројице, и између онога што престава 
омострој спасења човека кроз овапоћеног Сина Очевог, Исуса Христа. Да-
ке, ове је јасно а Фотије прави разику између теоогије и икономије, и 
на тај начин аје још јеан аспект пневматоогије. 

5. Закључак

Каа говоримо о Богу у контексту тријаоогије, морамо имати на уму 
а све оно што у том контексту твримо јесте огооткривена истина. То је 
чињеница аге вое Бога, који жеи а се открије човеку. Он му се открио и 
открива као зајеница три Личности: Оца, Сина и Духа Светога — тројица, а 
јеан Бог. Три Личности су зајеница уави, зајеница у којој Отац, нерођен, 
из уави рађа Сина и из уави исхои Духа Светога. Нерођеност, рађање, 
исхођење — јесу ипостасна својства, о њима знамо јер је Бог тако хтео. Фотије 
чврсто стоји на томе. Каа сумирамо његову пневматоогију, уочићемо а 
је читава његова аргументација зог чега је фииокве огосовски могућ 
у ствари утемеена на огичким поставкама које је о етаа разрађивао. 
Фотије разматра сваку могућност, све што фииокве може а импицира. 
Овај огички поступак није у супротности са откривењем Божјим. За Фотија, 
наиме, ништа што није огооткривена истина и чињеница није теме на 
коме граи своје огосове. Он се у орани праве вере (а фииокве сва-
како није права вера за њега) позива на саоре, на отачко преање. Аи то 
не чини зато што је за њега критеријум истине искучиво и само ревност. 
Он то чини јер све оно што је у Цркви саорно проверено и потврђено јесте 
у ствари огооичан и огопооан акт. Да Дух Свети исхои о Оца, о-
неи су I и II васеенски саор, а остаи саори су то потврии. С руге 
стране, фииокве никаа саорно није потврђен. Свакако, на Запау су са-

139 Н. д., 20–23
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зивани саори који су исповеаи веру а Дух Свети исхои и о Сина, аи 
ово учење никаа није и заиста саорно признато.

О Духу Светом Фотије говори у вема равнима: пре векова и у омостроју 
спасења, тј. у историјској перспективи.140 То воје не треа а се меша, и увек 
треа а се разграничава и има на уму. Неразиковање овог вога, теоогије 
и икономије, овои о тога а се појеина новозаветна места која говоре о 
Духу Светом погрешно схватају. То се огоио и с фииоквеом, и Фотије 
та новозаветна места навои и тумачи. За њега је веома итно а се чврсто 
стоји на томе а је Отац узрок, начео и извор Свете Тројице. Укоико ус-
твримо а поре Оца постоји и руги узрок, начео и извор, у опасности 
смо о поитеизма. 

Фотије настава отачко учење о Духу Светом. То наставање није пуко 
понавање. Сама чињеница а је пре Цркву ставен нови изазов у о-
ику фииоквеа и а се Фотије и те како осврнуо и реаговао на тај изазов, 
поемишући са њиме, става нам о знања а се огосове о Духу Светом с 
Фотијевим оприносом још јасније искристаисао. Он је ао још јену пнев-
матоошку финесу из перспективе тријаоогије и икономије, из перспекти-
ве разиковања ипостасних својстава, а у оносу на фииоквистичко учење. 
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Pneumatology of Photius of Constantinople

The author analyses theological and dogmatical considerations on the Holy 
Spirit by the Patriarch of Constantinople Saint Photius, who was considered 

in his own time to be a great erudite. This exquisite theologian and scholar is re-
membered for his convincing response to those who wished to make additions 
to the Symbol of Faith. 

Analyzing Photius’ two capital works, Ecumenical Epistle to Eastern Patriarchs 
and Mystagogy on the Holy Spirit, the author concludes that we have before us a 
theologian who, in very difficult political and theological circumstances of cool-
ing relations between East and West, tries to make dialogue with filioquists us-
ing logical arguments. Pneumatology of Photius is augmented and enriched on 
multiple aspects. Speaking of the Holy Spirit, that is—of the Holy Trinity, Pho-
tius makes a distinction between theology and economy. Theologically, the Holy 
Spirit proceeds from the Father, while economically the Spirit is sent by the incar-
nate Son of God, Christ. Furthermore, Photius produces a long list of scriptural 
passages which confirm the unitarian procession and sending of the Holy Spirit. 
Photius then lists all the Roman bishops known to him who have confessed their 
faith without the filioque, and gives catholicity, that is—universal affirmation, as 
one of the basic conditions for affirmation of a certain theological proposition. 
However, the author has noticed that the filioque, as a lingual problem of Latins 
and Greeks, has remained unsolved by Photius, which confirms the assumption 
that the confrontation of eastern and western theologians was caused both by 
the ignorance of the language and by the ignorance of the theologians who were 
read and studied as authority in West by the Greek theologians, and vice versa. 

In the end of this study the author concludes that person of Photius was be-
ing unfairly marked by a large number of western theologians as one of the main 
causes of schism between Eastern and Western Churches. Photius’ determined 
and at first glance strict argumentation on filioque does not turn him into a snide 
and furious man whose purpose was to cause division. On the contrary, this faith-
ful beacon of Truth and good shepherd tried until the end of his life to explain 
his theological stance with consensus of the Fathers.

Key words: Holy Spirit, pneumatology, triadology, economy, filoque, cause, ori-
gin, principle, proceeding.
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