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Приог проучавању ичности еспота Стефана азаревића у 

светости срењовековне поитичке фиософије 

Abstract. Стуија престава наш покушај а укажемо на итургијски и уопште 
огосужени оквир иијског наахнућа Соа уе, самим тим и на кучну 
уогу итургијског живота у формирању погеа на свет у срењовековној Срији. 
Соо уе извире из итургијске свести – из црквености српскога нароа у 
срењем веку. Српска срењовековна књижевност се формираа по утицајем 
црквене итературе итургијског и патристичког карактера, тако а се „ништа неће 
у њој разумети ез тога центраног итургијско-евхаристијског, сотериоошког 
куча“. Такође смо указаи на појам срењовековне поитичке фиософије као 
кучан за разумевање прирое српског срењовековног руштва, и на уогу наших 
ваара у оквиру његовог устројства по византијско-теократском моеу. 
Key words: еспот Стефан азаревић, Соо уе, итургија, поитичка 
фиософија

Ваари срењовековне Срије и наша срењовековна историја посматра-
ни су, у већини сучајева, из перспективе формане, институционане 

историографије, у којој преоваава хроноошкo сагеавање огађаја 
и ичности који су овај перио оеежии. Овај метооошки приступ 
поразумева, у извесној мери, систематску анаизу историјских поатака 
и чињеница која резутира уим увиом у структуру срењовековне 
српске историје. Међутим, и поре присутности овог ‘уег соја’, каа је 
реч о срењовековној историји српскога нароа, стиче се утисак а овакви 
прикази историје, у ствари, преставају прегее огађаја, поатака и 
ичности са узрочно-посеичним чиниоцима који ову историју консти-
туишу и оређују.

Фиософијом историје српског срењег века чији је премет истражи-
вања витани агенс, оносно покретачко начео у животу срењовековног 
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човека у Срији, а оно се манифестовао у свим сегментима приватног 
и јавног (руштвеног и кутурног) живота тога оа, мао ко се авио у 
нашој историјској науци. Из ових разога, пронаћи и испитати кучне 
појмове који су у инамици историјских оконости ии оучујући за 
развој срењовековног српског руштва, намеће се као императив за 
потпуније – суштаственије разумевање његове прирое. Историја иеја, 
мишења и веровања које су уоичие иентитет срењовековне Срије 
у византијско-теократском моеу, јесте, управо, она историја која от-
крива право ице Срије ове веома значајне епохе у свеопштој историји 
српскога нароа. 

итургијски оквир српске срењовековне књижевности 

Иејни свет срењовековне Срије почео је а се открива нашој научној 
јавности тек са почецима књижевноисторијских истраживања ‘извора’ 
срењовековне српске кутуре (руга поовина XIX в.). Ра на рукописном 
насеђу наше ревне аштине указао је, у првом реу, на разноврсност 
жанрова који су се формираи по иректним утицајем византијског 
књижевног канона. Изоие иијских, иуријских, хаиорафских, 
химнорафских, оососких, исориорафских и раних текстова чине 
књижевни опус срењовековне српске итературе. Meђутим, резутати 
ових истраживања оносии су се, у највећој мери, на језичку и стиску 
анаизу рукописне грађе, на њихову поетику и естетику, на генеаогију 
текстова, и на све онo што уази у систем врености књижевноисторијског 
преиспитивања цеокупног срењовековног књижевног корпуса. Имена 
научних посеника на књижевном поу срењовековне српске кутуре, 
почев о руге поовине XIX па све о сеамесетих и осамесетих гоина 
XX века, као што су Јанко Шафарик, Ђура аничић, Стојан Новаковић, 
уомир Стојановић, Светисав Вуовић, Паве Поповић, азар Ми-
рковић, рагутин Костић, Ђорђе Сп. Раојичић, Никоа Раојчић, Миан 
Кашанин, Рае Михачић, Рамиa Маринковић, Светозар Матић, Ђорђе 
Трифуновић и имитрије Богановић, незаоиазна су и анас у савре-
меној српској меиевистици.

Некима о њих није промако а примете како „историчарима књи-
жевности уго није ио право што се срењовековно књижевно насеђе 
српскога нароа састоји, највећим еом, о такозване црквене ите-
ратуре“1, и а се ту очигено „раио заправо о неспоразуму јер су 

1 имитрије Богановић, „итургијски ритам старе српске књижевности“, у Суије 
из срске срењоеконе књиженоси, Београ 1997, (263–272), 263.
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проучаваоци ових еа у њима трагаи за нечим што она нису хтеа а 
уу и чему нису иа намењена“2. Критика пренерегавања и занема-
ривања овог прироног оквира у коме су се та еа формираа и имаа 
oређену функцију и намену, указаа је на итургијски оквир живота 
Цркве као примарни за настанак већине ових еа. Показао се, такође 
на основу ових истраживања, а итургијски оквир има пресуан значај 
у изграђивању хришћанског погеа на свет у срењовековној Срији. О 
овоме нам нарочито свеоче појеини инвентари наших срењовековних 
ииотека на чијем се списку наазе, пре свега, јеанђеа, саири, ми-
неји, сужаници, окоиси, реници, анаирици, аосои, иици 
и руго црквено штиво3. Посено се сматрају утицајним иијски 
текстови Старога и Новога завета који су читани и певани у невном 
огосуженом цикусу (евети час, вечерња, поуноћница, јутрење, 
први, трећи и шести час и итургија). Историчари књижевности се сажу 
а је Свето писмо најчитанија књига у срењовековној Срији; аи не 
само то – „оно је и књига која је и стани извор мотива, узор стиских 
фигура и књижевног израза, оквир иеја; оно прожима мање–више свако 
итерарно остварење срењег века, чинећи његову окосницу, ии му 
аје извесну оју, мисаону интонацију и оеежје које том еу, потом, 
оезеђује руштвену и уховну егзистенцију“4.

Егзистенцијане посеице иијске старозаветне и новозаветне 
миси оразие су се, такође, на нарони етос, и најуочивије су у про-
цесу оиковања историјске свести српског нароа као ‘новог Израиа’. 
Ово поистовећење ваститог иентитета са ‘изараним нароом Божјим’, 
у нашој новијој историји иеоошки поитизовано и зоупотреено о 
стране ржаве која је цркву строго ржаа изван сваког могућег јавног 
утицаја, има корене у хришћанском схватању крајњег циа историје, 
оносно, у есхатоогији. Есхатоошки моменат је посено итан за историју 
срењовековне Срије, и о изражаја је оазио нарочито у трагичним 
историјским огађајима као што је, рецимо, ио Косовски ој, каа се у 
пронаажењу разога за таква суоносна ешавања оазио о узвишеног 
смиса који се изражавао у синтагми ‘Царство Нееско’, ии, касније, кроз 
метафору ‘нееска Срија’. Ментаитет српског нароа у срењем веку се, 

2 Бошко И. Бојовић, Краесо и сеос, Поиичка фиозофија срењоеконе 
Срије, Београ 1999, 12. 

3 Вии у: имитрије Богановић, „Стара српска ииотека“, у Суије из срске 
срењоеконе књиженоси, Београ 1997, 5–79.

4 Исто, 11.
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како је то оично примећено, огеао „у коективној иентификацији са 
есхатоошком зајеницом“5. 

На основу свега овога, чини нам се а можемо указати на итну чињеницу, 
а то је, а структура срењовековне српске ржаве почива на хришћанском 
погеу на свет и човекове уоге у њему, оносно на теоошком тумачењу 
основних иијских и јеванђеских истина које је Црква преносиа 
итургијским преањем. 

Савремени историјски погеи, у вези са оваквим стањем ствари, изра-
жавају извесни степен скептицизма, инсистирајући на уаизму светог и 
профаног у приватном животу ‘оичног нароа’ у срењовековној Срији. 
Чини се општеприхваћеним мишење а је „свето време време празника, 
посено време у оносу на оно профано, на време свакиашњице које је 
ишено реигијског значења“6. Овим се у разумевању начина живота у 
срењовековној Срији увои разиковање ментаитета који је изражаваа 
кутурна еита, угавном из црквених кругова, и ментаитета који се, 
мање више, оразовао на траицији и оичајима нароа. На основу ово-
га неповерења савремене историјске науке према хомогеном устројству 
срењовековног српског руштва, намеће се питање на који начин и у којој 
мери је иијска реч утицаа на формирање свести ‘оичног’ човека и 
нароа у срењовековној Срији? Познато је, наиме, а иијски списи 
нису ии оступни човеку онога времена на начин на који су то анас. 
Њен саржај није, аке, ио премет самостаног – инивиуаног 
упознавања. Гуенероа ааксија ће тек среином XV века пустити у 
књижевну ориту прву штампану Биију (1455), а треаће јој још оста 
времена а и Биију и многа руга еа учини оступним сваком читаоцу. 
Међутим, оно што се поузано зна јесте а је Реч Божија у срењовековној 
Срији и у читавом византијском миенијуму иа неразвојни ео итур-
гијског памћења Цркве, што значи а се мога чути и тумачити јеино у 
оквиру зајенице као сарања нароа Божијег, оносно у црквеном итур-
гијском и огосуженом животу. Зато писци наших срењовековних 
књижевних еа цитирају старозаветна и новозаветна иијска места по 
сећању на оно што су сушаи у Цркви на итургији, вечерњој, јутрењој 
и остаим сужама невног и уопште гоишњег црквеног цикуса7, што 

5 Бошко И. Бојовић, На. ео, Београ 1999, 308.
6 Станоје Бојанин, „Срењовековна светковина између приватног и јавног“, у 

Приани жио у срским земама срење ека, приреие: Смиана Аврамо-
вић-ушанић и аница Поповић, Београ 2004, (246–279), 246.

7 Вии: Станоје Станојевић, ушан Гумац, С. исмо у нашим сарим соменицима, 
Београ 1932.
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вои закучку а је „Биија најнепосренији извор мишења и мотив 
(ии, ако не мотив, она аргумент) праксе у нашем срењем веку, као и у 
Европи уопште“8. 

Наро је, тако, управо у Цркви потврђивао своју опреееност за 
‘Бууће царство’, знајући а то царство иконизује конкретна итургијска 
зајеница, па се зато и труио а јој припаа цеим својим ићем.

а закучимо: иијска места не само што су, а тако кажемо, зашти-
тни знак српске срењовековне књижевности као неизоставно присутна 
у итерарној кореспоенцији онога времена, она су и незамењиви ео 
веране комуникације међу уима и њихових међууских оноса. Ово 
се, на известан начин, признаје ко поменутих ‘савремених историјских 
стремења’ каа са каже а „изгеа за огромну већину становништва 
срењовековне Срије и Европе није постојаа јасна граница између све-
тог простора цркве и профаног простора куће…“9. Нама се чини а, посе 
свега изреченог, можемо говорити о итургијском оразовању и васпитању 
у срењовековној Срији, на основу кога је човек своје ‘профано време’ 
осмишавао ‘сакраним’, чинећи, тако, а за њега постоји само јено време 
– оно које почиње у историји а завршава се у есхатону.

За јаснију сику прирое срењовековног српског руштва морамо се 
осврнути на омен јавног, оносно поитичког еовања у коме је хришћанс-
тво имао уогу званичне и општеприхваћене фиософије живота. 

Оквир срењовековне поитичке фиософије

Појам срењовековне поитичке фиософије оухвата онај поге на 
свет који је хришћанство изграио са пијеестаа званичне реигије 
источно-византијског и запано-атинског Ромејског царства. Нас, ове, 
посено занима она врста иеја које су формирае византијску сику све-
та, која је, рецепцијом рановизантијске књижевности, уграђена у темее 
српског срењовековног руштва. Наиме, за време Теоосија I (378–395), 
који са своја ва екрета зарањује паганске оичаје, хришћанство зва-
нично ступа на јавну сцену Византије. Црква се таа наша у ситуацији, 
посе три века изоације, а мора а оговори на изазове новонастае 

8 имитрије Богановић, „Поитичка фиософија срењовековне Срије“, у Суије 
из срске срењоеконе књиженоси, Београ 1997, (98–127), 105.

9 Станоје Бојанин, „Срењовековна светковина…“, у На. ео, Београ 2004, (246–
279), 275.
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социјане, кутурне и поитичке стварности. Ојеном су се пре њом 
појавиа питања о прирои ржаве, о њеној руштвеној и историјској 
уози, о оносима међу уима унутар те ржаве, о пореку васти, пи-
тања о соои и ропству, о ратовима, о оносу између цркве и ржаве; 
затим питања социјане прирое као што су: о огатству и сиромаштву, 
сави и части, о приватном и јавном васништву, о економији и распоеи 
оара и многа руга. Повоом ових питања црква је уожиа не маи 
напор а осмиси своју уогу у приватном и јавном животу византијског 
руштва, и тиме започеа увеико а га изграђује на својим основама. У 
овом раноизанијском ериоу „све капитане теме јене поитичке 
фиософије срењовековног византијског руштва ие су формуисане, и 
сви оговори на капитана питања повоом њих угавном су ии ати“10, 
a воии су јеном – симфонији између цркве и ржаве у којој се црква 
стара о ожанском, ок се ржава, на чеу са царем, рине о уском и 
прироном увек имајући на уму Божанску икономију спасења света.

Срењовековно византијско руштво се, аке, заснивао на свеопштем 
принципу Божанског старања о свету, оносно на Христовој ичности. 
Христоогија оређује како живот појеинца тако и живот цеога руштва. 
Христова овоземаска мисија: оаоћење, реч и ео, крсна жра и 
изна свега Њеоо аскрсење као заог Бууће царса, центране су 
теме ускога живота тога оа. У Византији, жио у Хрису постаје, 
тако, остварење исконске заатости света, насушна потреа за присутно-
шћу Царса Нееско на земи. Ваар, ринући се за икономију ржаве 
по узору на икономију Божију, такође у сеи осикава овај ожански 
призив ивајући „не само врховни заповеник војске, врховни суија и 
законоавац већ и раниац цркве и праве вере. Он је изараник ожји 
и као такав не само госпоар него и живи симо Царства које му је Бог 
поарио“11. 

Овај мое византијске ржаве, остварен на принципу теократске 
монархије, живо је уграђен у само итије срењовековне Срије и су-
штински оређује њено постојање у овоме периоу. Без основног увиа 
у прироу византијског руштва, у назначење и функцију ичности 
срењовековних ваара у византијској цивиизацији, не можемо разу-
мети српско срењовековно руштво ни уогу и значај наших ваара у 
њему. У свом срењовековном руштвено-историјском и кутурном раз-
воју „Срија се угеаа на византијске узоре, примаа је и увоиа ко 

10 . Богановић, „Поитичка фиософија…“, у На. ео, Београ 1997, (98–127), 102.
11 Георгије Острогорски, Исорија Визаније, Београ 1969, 51.
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сее византијске институције зато што су оне оговарае оносима који 
су се у српској феуаној ржави ии формираи, оговарае социјаној 
структури земе и карактеру врховне васти…“12. Најои пример за ово 
је Номоканон (Крмчија) Св. Саве. Овај коекс, настао 1220. г., престава 
изор византијских црквено-правних текстова које је Св. Сава, као први 
српски архиепископ, саставио са групом својих сараника на Светој гори 
и у Соуну за потрее српске цркве и српске ржаве. У срењовековној 
Срији Крмчија је иа позната по називом Закон Сеих Оаца и 
сматра се а је њена уога у животу срењовековне српске цркве и ржа-
ве најзначајнија, тако а престава јеан о гавних извора за српску 
срењовековну поитичку фиософију13. 

Питање о изузетног значаја за овај тематски оквир и које се, самим 
тим намеће а ове уе разматрано је а и се може говорити о аутен-
тичној српској поитичкој фиософији у срењем веку, о разрађеном 
фиософском систему и у оквиру њега о српској срењовековној естети-
ци, поетици и стварааштву? Ово се, такође, оноси на срењовековну 
српску огосовску мисао јер се тври а „у осуству правих теоошких 
расправа тешко а се може говорити о аутохтоној теоошкој миси ко 
Јужних Совена уопште“14.

Проем аутентичности српске срењовековне теоогије и поитичке 
фиософије покушаћемо а разјаснимо сагеавањем кутурних, ру-
штвених, поитичких и историјских усова у којима оне настају и у којима 
се развијају. Чини се а се у тражењу оговора на ово питање увек поазио 
о императива непоновивости и оригинаности, што је основна усмерења 
о томе како треа посматрати овај проем овео у погрешном правцу. 
Срењовековну српску огосовску мисао и поитичку фиософију не 
треа ставати у контекст нечег апсоутно новог и аутентичног у оносу 
на о таа постојеће, поготово каа се зна а су оне интеграни ео ви-
зантијске хришћанске траиције. 

Оно што називамо византијским огосовем, сматрајући га аутен-
тичном теоогијом Цркве у срењем веку, настаје као ораз сусрета 
хришћанства са грчком хеенистичком фиософијом и проема који 
су том прииком наметнути цркви. У извесној мери, овај сусрет, чије 
импикације на интеектуаном и уховном пану неки називају ‘хри-

12 Георгије Острогорски, Визанија и Соени, Сарана еа, књига 4, Београ 1970, 
19.

13 Вии у: Сергеј Троицки, „Црквено-поитичка иеоогија Светосавске Крмчије и 
Вастареве Синтагме“, у Гас САНУ 212, Београ 1953, 155–206.

14 Бошко И. Бојовић, На. ео, Београ 1999, 9.
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стијанизовано хеенство’ а руги ‘хеенизовано хришћанство’, отежао је 
практични живот хришћана (појава многих фракција и струја које су у 
свом изражавању вере ие по снажним утицајем разних јеинистичких 
фиософских становишта), ок је, са руге стране, омогућио цркви а се 
изрази у форми таа важеће научне терминоогије и а кристаизује своје 
огматско учење. 

Усови у којима је настајаа и у којима се развијаа огосовска мисао 
у Сра, као и поитичка фиософија у срењовековној српској ржави, 
потпуно су ругачији. Трактати о прирои вере – тринитарно огосове, 
проем схватања ипостасног јеинства ве прирое у Христовој ичности 
и руги, нису моги ити заступени у теоогији отаца срењовековне ср-
пске цркве као што су то ии ко отаца и учитеа цркве рановизантијског 
периоа, јер су прихватани и преношени као већ онето (на Васеенским 
саорима) и о свих помесних цркава посвеочено званично хришћанско 
учење. оијање самостаности српске цркве 1219. г. и њена просветитеска 
мисија о тога времена па наае, пресуно је утицао а уе заступена, 
пре свега, иуријско-химнорафска, езееска, канонска и хаиорафска 
итература, на основу које је утемеен црквени живот у Срији у овом 
периоу. Богосовска мисао Српске Правосавне Цркве у срењем веку 
просто није имаа опозицију на уховном и интеектуаном нивоу, као 
што је то ио сучај са теоогијом цркве у Византији, на основу које и се 
развиа у поемичком уху. Оно што је најитније у свему овоме, а што 
су многи превиеи из неовоног познавања екисиоогије Цркве, јесте 
то а је теоогија израз цркве као зајенице и а као таква никаа није 
тежиа а уе ругачија ии оригинана по сеи, већ а уе саорна, 
а има свој континуитет – а се осања на изворе и траицију, оносно 
преање. На тај начин она није пуко понавање већ изреченог, напротив, 
као оговор на изазове свога времена теоогија је непрестано иа актуена 

– животна и, самим тим савремена, оносећи, тако, стано нешто ново, 
и то ‘ново’ на темеима ‘старог’, заправо јесте оригинано. Есхатоошка 
имензија цркве посено вои усмерењу теоогије ка уућем, аке, 
новом – тек оазећем Царству као пуноћи истине, чинећи је у суштини 
увек инамичном и аутентичном.

Исто је и са поитичком фиософијом срењовековне Срије, са ес-
тетиком, поетиком и стварааштвом у срењовековној српској кутури. 
Ситуација око поитичког иентитета српске ржаве у периоу о руге 
поовине XI и у првој поовини XII века, овеа је о коначног прихва-
тања византијског теократског моеа, и са њим византијске поитичке 
фиософије као званичног руштвеног уређења. Начин на који се визан-
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тијска срењовековна поитичка фиософија оразиа у животу српске 
ржаве у срењем веку изразито је карактеристичан за ментаитет српког 
нароа као јужносовенског, што се јасно вии у срењовековним жи-
тијима као истовремено иографским и историјским еима. Ваарска 
иеоогија срењовековне Срије престава, у ствари, израз византијске 
поитичке фиософије ко нас, на основу које су наши ваари имаи 
оучујућу уогу у устројству срењовековног српског руштва, и као 
такви, у многим сучајевима, они су гавни икови срењовековне српске 
књижевности. 

Критичари чије се примее оносе на то а нема аутентичних стварааца, 
а тиме ни оригинаног стварааштва нити оригинане поетике и есте-
тике у старој српској књижевности, превиђају а се аутор као ствараац у 
византијском срењем веку потпуно ругачије разумева него у моерном 
свету. У Византији, са ретким изузецима, не постоји самосвојно ауторско 
ео, инивиуаан приступ стварааштву је непојмив јер се сматра а 
је „човек који је писао са јеним осећањем метафизичке оговорности 
за сваку реч коју напише, писао уоко уверен а већ самим тим сужи 
сужу Богу, огосу, а тиме учествује као ‘саејственик’ (συνεργός) у 
веикој мистерији спасења којом је Бог оавио уски живот“15. Треа 
схватити а је „акт уметничког стварања у естетској фиософији и пое-
тици Византинаца имао свештен, сакраан и реигиозни карактер“16. У 
византијској кутури, по чијим утицајем је настаа и развијаа се срп-
ска срењовековна кутура, естетско, поетско, фиософско и поитичко 
схватање стварности неовојиво је о хришћанског. Тражити ио које 
о овога у некој својој посености је еграирање цеине, неприрони рез 
на живом ткиву јеног свеоухватног – универзаног система врености 
који је нееив у свом основном опрееењу. 

Каа се овако сагеају ствари, свакако а можемо говорити о српској 
срењовековној поитичкој фиософији, о естетици, поетици и стварааштву 
у књижевности и уметности српског срењег века, о огосову црквених 
учитеа и писаца у срењовековној Срији и сично. 

Овај опширни уво посужиће нам а, управо, у светости поитичке 
фиософије срењовековне Срије сагеамо ичност еспота Стефана 
азаревића, указујући на итургијски оквир иијског наахнућа њего-
вога Соа уе, јеног о најепших остварења старе српске књижев-

15 имитрије Богановић, Исорија срске књиженоси 1, Сара срска књи-
женос, Београ 1991, 51.

16 Исто, 51, 52.
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ности. Намера нам је, такође, а укажемо, коико је у нашој моћи, на неке 
нове виове тумачења ове наше ‘химне уави’, јеинствене у српској 
срењовековној кутури. 

Уво у егзегезу Соа уе

У зависности како о професионаних тако и о ичних ставова 
и уверења научника који су истраживаи и испитиваи ух и смисао 
еспотовог Соа уе, ова ‘песничка посаница’, како ју је назвао ими-
трије Богановић17, тумачена је на изразито разичите начине. а исмо 
стеки јасан уви у проем тематике Соа уе, изнећемо некоико 
карактеристичних мишења и ставова.

Јено о најпараоксанијих је, свакако, мишење рагутина Костића 
који еспотово Соо прво назива „апоогијом, похваом уави у свима 
гавним виовима њеним: и као ожја, и као ожанска, и као човечанска… 
у куминацији, као хришћанска уав“18, затим руги, семи и евети 
стих карактерише као профане и по саржају и по форми, а и на крају 
закучио а „својом профаношћу, и по саржини и по оику, ова Песма 
о уави еспота Стефана азаревића, писана почетком XV века, сама 
соом коригује оно озваничено већ мишење а у нашој старој књиже-
вности ‘праве светске поезије, по саржини, уопште нема, а, по оику, у 
стиховима јева нешто’“19.

Миан Кашанин, пак, примећује како се „ва мотива, мотив чуне и 
мотив уховне уави чују као ует кроз цеу песму, коико на искре-
тан тоико на импресиван начин“20. (Овај уаизам уховног и теесног 
опрееиће готово сва потоња промишања о карактеру и смису еспо-
товог Соа уе.)

Рамиа Маринковић, на основу разичитих оговора научника на 
питање коме је спис упућен, износи шаренио њихових ставова који 
поазе о тога а „поимање уави није у спису прецизирано, оно може 
а оухвати уав пријатеску, ратску, вереничку, уав према јеном 
ицу ии цеој групи, а и се на крају констатовао а се не раи о 

17 р имитрије Богановић, „О Сову уве еспота Стефана азаревића“, у 
Праосана мисао 12, Београ 1969, (93–103), 95.

18 рагутин Костић, „Сово уави Стефана азаревића“, у Срска књиженос у 
књиженој криици, Сара књиженос, приреио Ђорђе Трифуновић, Београ 
1972, (440–441), 440.

19 Исто, 441. (Ове се позива на Пава Поповића).
20 Миан Кашанин, Срска књиженос у срењем еку, Београ 1975, 361.
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уави у неком посеном виу него о уави уопште“21. Ова ауторка је 
Соо разврстаа на мање интегране еове, оносно ставове о којих 
прва строфа престава уво; руга строфа означава ‘први став’; трећа, 
четврта, пета, шеста и сема строфа чине ‘руги став’; а осма, евета и 
есета строфа завршни ‘трећи став’. Бавећи са превасхоно генезом текста 
Соа уе она органски повезује ругу строфу, у којој је акценат ставен 
на горификацију прирое и живота, са семом строфом, која говори о 
оносу теесне и уховне уави, сматрајући а се ове ве строфе зајено 
„показују као световна химна епоти и уави, јена раосна проећна 
уавна песма“22 настаа пре писања Соа, која је интерпоирана у 
цеину и приагођена уховној поруци ове еспотове посанице. У њима 
Рамиа Маринковић искучиво препознаје ирске еементе ез икаквог 
теоошког призвука.

Миораг Павовић Соо уе назива „исповеном моитвом“23 еспо-
та Стефана азаревића, упућено, усе грађанског рата, рату Вуку, и у 
коме се „испо тог соја историјске очигености, којој је и песма окре-
нута, наази помиривост, позивање на уав, што истовремено значи 
немогућност а се ствар реши ржавнички, правно, војнички“24. Он је, 
аке, смешта у оквир трагичне историјске реаности у Срији крајем 
прве еценије XV века, са основном наменом а се на темеу оновене 
ратске уави поново успостави тако неопхоно јеинство међу српским 
земама.

имитрије Богановић стоји усамен у погеу уховног, оносно 
теоошког концепта Соа уе кога назива „својеврсном химном уави, 
очигено инспирисаном не само авиовим псамима него и познатом 
химном апостоа Пава, у Првој посаници Коринћанима (г. 13)“25. Он 
указује на иијску – старозаветну и новозаветну мисао као уткану у 
поетску конструкцију Соа, аи, такође, и на мистичну теоогију визан-
тијских отаца – свеприсутну у основном назначењу уха песме. овоећи 

21 Рамиа Маринковић, „О генези Сова уве ии еспотов канцонијер“, у Ресаска 
шкоа и есо Сефан азареић (Округи сто, манастир Манасија, 28.8.1993), 
еспотовац 1994, (23–46), 24.

22 Исто, 36.
23 есо Сефан азареић, Соа и наиси. Изор и преговори Миорага 

Павовића, текстове приреио имитрије Богановић, Београ 1979, (у преговору 
М. Павовића 7–13), 8.

24 Исто, 11.
25 р . Богановић, „О Сову уве…“, у Праосана мисао 12, Београ 1969, (93–

103), 95.
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у сканост оносе уховног и теесног у Соу, имитрије Богановић 
закучује а је „основна порука Соа уе метафизичка: то је ожанска 
суштаственост уави“26. Овим он упућује на основни јеванђески став а 
је Бог уав, који преоваава у песми, и који се у њој изражава у уверењу 
а „изна свега створеног, изна свих спосоности уског разумевања, 
стоји уав као само врховно ожанско иће“27. аке, по имитрију 
Богановићу, песничка порука Соа уе је „изразито реигиозна“28. 

Соо уе – нови виови тумачења

У увоном еу песме који престава прва строфа, наиазимо на 
формани скоп епистоарне срењовековне књижевности који се тиче 
реације писац–читаац. У њему књижевни историчари препознају: 
интитуацију – име писца, оносно онога који упућује Сово: „Стефан 
еспот“29; инскрипцију – заузима највећи опсег увоне строфе и указујe 
на присност оноса самих актера ‘писма’: „Саткоме и уазноме и о 
срца мога неразвојноме и много, вогуо жееноме и у премурости 
оиноме…“; и саутацију – позрав ономе коме се спис упућује: „(Име 
рекав) у Госпоу уазан цеов…“. Осим ове анаизе књижевне форме 
увоне строфе, историчари срењовековне књижевности не наази у њој 
ништа значајније.

Нама се чини, са теоошког становишта као примарног у песми, 
очигеним а је теме хришћанског поимања уави и уопште хришћан-
ског погеа на свет, поставен још у увоу. „У Госпоу уазан цеов“ 
управо то значи. Он нам показује а је Христос ‘афа и омега’ живота, 
‘угаони камен’ на коме се темеи онос човека према Богу и онос чове-
ка према ругомe човеку, а такође и прирои. У екисиоошком смису, 
позрав „у Госпоу уазан цеов“ извире из итургијског оживаја света 
ге је у евхаристијској зајеници соое и уави човека и прирое са 
Богом, саржан заог вечнога живота. Овај позив на „уав у Госпоу“, 
као ораз најприснијег – ичносног оноса међу уима, извире из 
итургијске свести евхаристијског сарања ‘нароа Божијег’. На итургији, 
непосрено испре јавног исповеањем вере (Симво вере), ђакон, посе 
авања агосова мира ‘зајеници’ о стране епископа, позива цеу Цр-

26 Исто, 97.
27 Исто.
28 Исто, 94.
29 Сово уве се ове навои у превоу Миивоја Башића, преузето из: есо 

Сефан азареић, Соа и наиси, Београ 1979, 17. и 19.
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кву на такозвани ‘цеив мира’: „уимо јени руге, а исмо јеноушно 
исповеаи“. Некаа, у ревној Цркви, овај моменат је означавао реани 
чин – приступао се међусоном цеивању свих на ‘сарању’: епископа са 
свештеносужитеима и нароом, свештеносужитеа између сее и са 
нароом, као и нароа између сее. Касније, у Византији, каа су храмови 
ии испуњени мноштвом нароа, ‘цеив мира’ се из практичних разога 
остваривао између епископа и свештеносужитеа, и у оређеној мери 
међу нароом (ко оних који су се међусоно познаваи). анас се, на 
жаост, ова пракса заржаа само међу кирицима који суже итургију, 
аи је свест о овоме увек иа присутна међу онима који су ии живи 
чанови итургијске зајенице. 

Погеајмо саа како Константин Фиософ, писац житија еспота 
Стефана азаревића, говори о његовом оносу према итургијском и 
евхаристијском животу. Он описује Стефаново опакивање, за време 
итургије, неких мајстора којима је сам еспот Стефан, зог уиства јеног 
маића у Сререници, осекао руке и ноге (неки о њих, како се касније 
испоставио, ии су невини): „Беше (то) на Веики четвртак каа се поје 
(ео моитве пре причешће): ‘Вечери твојеја тајнија прими ме, Спаситеу, 
анас као причасника’. (еспот), не могавши се узржати, поче риати горко. 
Изашавши, пакаше много из уине уше. Умивши ице своје опет уђе 
(у цркву). И поче још више риати“30. Ми, ове, виимо еспота Стефана 
азаревића, пре свега, као учесника у итургијском животу, као живога 
чана итургијске зајенице, као некога који има свест о припаању тој 
зајеници и значењу тог припаања за њега самог. Као посеица овог 
његовог покајања Константин Фиософ је заеежио и Стефанов опхођење 
према Евхаристији: „А овај (еспот Стефан) сам је зог (своје) кривице ва-
пио: ‘Нисам остојан! Нећу, уући неостојан, а се отакнем теа и крви 
Госпоње“31. еспот Стефан азаревић се није, ове, како и неки можа 
жееи а протумаче, припремао а уе остојан па га је грех учинио 
неостојним ‘сусрета’ са Госпоом, већ је кривица зог невино посечених 
уи иа та која га је тренутно овојиа о непрестаног сјеињења са Њим 
у светој Tајни Eвхаристије. Нема ко еспота Стефана, што је очигено, 
страха о ‘вечних мука’ зог онога што је учинио, него се у страху о 
приступања Чаши ове може препознати његов онтоошки онос према 
Евхаристији, његов ичносни онос према Христу, аи не као Богу чије 

30 Константин Фиософ, Жио Сефана азареића, есоа срскоа, прево 
и напомене Горана Јовановић, рушо за срски језик и књиженос Срије, 
Београ 2007, 79.

31 Исто, 80.
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преступање закона има за посеицу кажњавањe, већ према Богу чији је 
јеини закон – закон уави, и ге се у таквом оносу за највећу трагеију 
сматра немање зајенице са Њим, неостваривање најприснијег јеинства 
са Њим као васкрсим огочовеком Христом у Тајни Евхаристије. 

Ако узмемо, аке, у озир ова свеочења Константина Фиософа о 
еспоту Стефану азаревићу и његовој црквености, као и многа руга о 
његовој вери и оразовању, које је у његовом времену и у читавом срењем 
веку у Срији, угавном, извирао из итургијског живота Цркве, таа 
ћемо правино схватити смисао увоног позрава: „У Госпоу уазан 
цеов“. Занемарујући ову кучну реч у увоу и њен сотириоошки значај, 
поазимо са погрешног становишта у пронаажењу правог смиса и на-
мене еспотовог Соа уе. 

руга строфа у очима неких научника изгеа као „чиста ескрипција и 
може сужити као веар приступ теми о уави, ок се сама уав у чита-
вом првом еу ни речју не помиње“32. Можемо се сожити а је у питању 
оик ескрипције који у сеи саржи заивујуће веичање прирое, које 
се тешко може наћи у српској срењовековној књижевности зог веиког 
утицаја аскетско-монашке итературе у читавом срењем веку. Овај утицај, 
како је примећено, оприноси а „описи прирое, њене епоте и ивење 
тој епоти, реативно уу ретки у хришћанској поезији и хришћанском 
иконопису, све о ренесансног оа, и на Истоку и на Запау“33. Међутим, 
не можемо се сожити а се на појеиначан, а не кажемо искучив, на-
чин може геати на еове (строфе) Соа уе као саме сеи овоне, 
оносно који сами сее тумаче. Без сагеавања каузаних оноса међу 
њима и њиховог оноса на цеину, песма гуи смисао. Историчари књи-
жевности у ругој строфи не вие еементе сакраног јер је тумаче као ео 
за сее, ии је са семом строфом, као што смо већ помињаи, сматрају 
јеном цеином извојеном у оносу на цеину Соа. Аи, ако ругу и 
трећу строфу посматрамо као јеан прирони органски скоп, виећемо 
а руга строфа престава уво у трећу и а зајено чине функционану 
цеину. епота прирое и живота као творевине Божије у ругој строфи: 

„ето и проеће Госпо саза… у којима и красоте многе: птицама рзо 
и весеа пуно преетање, и горама врхове… аи и самога човечанскога 
јестаства оновење и весеост остојно ко а исприча?“, претпостава 
се у трећој строфи епоти ића Божијег која се огеа у томе а је ‘Бог 

32 Р. Маринковић, „О генези Сова уве…“, у Ресаска шкоа…, еспотовац 1994, 
(23–46), 31.

33 Ваета Јеротић, „еспот Стефан азаревић и његово оа – Сово уве“, у 
арои наших рођака III, Београ 2002, (25–46), 37.
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уав’: „Аи све ово и руга чуна еа, која и оштровини ум сагеати 
не може, уав превазиази, и није чуо, јер Бог се уав зове…“.

Ако се саа, ове, осврнемо на четврту: „Свака ажа приступа к уави 
нема. Кајин, туђ уави, рече Авеу: изиђимо у пое“, и пету строфу: 

„Оштро некако и истротечно ео уави сваку ороете превазићи 
могућно је“, које се тематски наовезују на трећу строфу, виећемо а је 
овај ео Соа по највећим утицајем ‘химне уави’ апостоа Пава. 
Основна порука је иста: у Соу, уав све превазиази, oна је изна свега, 
изна свакога ора, уав је сам Бог; у Химни, језици човечији и анђеоски, 
ар пророштва, сво знање, вера која горе премешта – све то није ништа 
у оносу на уав која никаа не престаје, ок ће све остао нестати, јер 
о вере нае и уави највећа је уав (1Кор 13).

На кратко се морамо поново вратити на четврту строфу која се, као што 
смо виеи, позива на прво уиство у историји, заеежено у Биији у 
Првој књизи Постања (1Мој 4, 8). Она, као и осма строфа у којој се наази 
аузија на трагичан онос авиа и Јонатана (2Сам 1), посужиће Ђорђу 
Сп. Раојичићу34 а, упореивши их са 53. гавом ‘Житија еспота Сте-
фана азаревића’ о Константина Фиософа, који се позива, управо, на 
ове иијске примере каа говори о оносу Стефана и Вука, први у књи-
жевноисторијској науци утври а је еспот Стефан ‘Соо уе’ упутио 
своме рату Вуку, а разог је ио њихов суко 1409. гоине. о таа су у 
оптицају ие разне хипотезе о томе коме је спис упућен. О таа, готово 
а нема сумње у научним круговима о аресанту еспотовог Соа. 

Намеру овог стиха најое показује професор Јеротић који се авио 
психоошким и, у оквиру њега, песничким портретом еспота Стефана 
азаревића. Он се са правом пита: „Није и можа из хришћанске уше 
еспота Стефана, најпре и најјаче успамтаа жеа за кајањем и мирењем, 
изегавањем а и о рата Вука учини Каина, и о сее Авеа“35. Очигено 
је а је овај пример уиства Авеа о стране Каина треао а посужи 
као опомена Вуку а се њихов некаа изак, таа поремећен ратски 
онос, не заврши проивањем ратске крви. 

Шести стих се, такође, позива на Стари завет, заправо на 133. псаам 
авиов, у коме псамопевац помиње вииви знак агоати Божије која 
се ‘као миомирисно уе сива са гаве Арона (израиског првосвештеника) 
на његову рау и сиази на скут о хаине његове’. Свакако а је смисао 

34 Ђорђе Сп. Раојичић, „Књижевна стремења еспота Стефана азаревића“, у 
еоис Маице срске 377, 1956, 583–601.

35 Ваета Јеротић, „еспот Стефан…“, у На. ео, Београ 2002, (25–46), 41.
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овог шестог стиха призив агоати Божије, аи питамо се на кога и зог 
чега? Ствари постају јасније каа се узму у озир изоставен насов овога 
псама: „Багосовена је ратска сога“36, и први стих његов који гаси: 

„Како је ијепо и красно ка сва раћа живе зајено“. Они намерно нису 
навеени из разога што се поразумевао знање саржаја читавог псама. 
Каа је у питању писац, реч је, наравно, о реминисценцији као устаеној 
пракси у срењовековној српској књижевности ге се „цитирао по правиу 
на основу сећања и то највише из оних еова иијских списа који су 
сваконевно читани у цркви…, и зог таквог начина цитирања оазио 
је о нетачности цитата, о изоставања појеиних речи ии оавања 
ругих“37. Каа је у питању читаац, рачунао се на свеопшту познатост 
овога, као и многих ругих псаама и иијских места, које је, управо, 
Црква учиниа препознативим усе њихове непрестане присутности у 
њеном итургијском и огосуженом животу. Ово нам свеочи о учест-
вовању у итургијском животу Цркве како писаца наших срењовековних 
еа тако и оних којима су ова еа иа намењена – ваара, вастее, 
аи и нароа.

Што се тиче крајњег смиса и поруке коју у сеи саржи овај шести 
стих, реки исмо а он као круна стоји на крају првог еа Соа уе, 
ге се на темеима ожанске уави, кроз истакнуте примере свештене 
историје, призива агоат Божија раи успоставања соге и јеинства 
међу завађеном раћом. 

Сема строфа, као што је већ речено, наизге престава извојен 
став у оносу на цеину и то највише зог тога што се на њену поруку 
уави, угавном, геао из само јеног уга – оног који није успео а 
изнађе изнијансиран, хармонизован став по питању оноса уховног и 
теесног у њој. Она се ораћа маићима и евојкама и говори о агоати 
потске – теесне уави: „Маићи и евојке, за уав прикани, 
уав уите, аи право и не зазорно, а не исте како маићство и 
евичанство повреии, којим јестаство наше ожанственоме приања…“ 
Као што виимо, уав о којој се ове говори није искучиво теесна, 
она не негира уховну, напротив, поразумева је. Позивање писца на 
апостоа Пава (Еф.4,30), у посењем еу ове строфе, потврђује нам 
ову чињеницу: „Не растужујте, рече апосто, уха Светог Божјег, којим се 
знаменовасте јавно на крштењу“. Речи апостоа Пава упућене Ефесцима 
оносе се на хришћански живот у цеини, ок ко еспота Стефана ова 

36 Навои су ати према превоу Старога завета о Ђуре аничића, изање 
‘Биијског руштва’, Београ 1993.

37 Јован еретић, Еие из саре срске књиженоси, Нови Са 2000, 41.
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порука има преносно значење и оноси се конкретно на цеомуреност 
агосовене о Бога уави. Аутор Соа, у ствари, упозорава и опомиње 
на зоупотреу уави као ара Божијег, и позива маиће и евојке, тек 
стасае за ову ‘тајну’, а јој приступе на агоатан начин, онако како је 
то о Бога назначено. Овај ео еспотовог Соа уе се, аке, позива 
на истински живот јестаства – прирое човекове, која остварује своју 
прирону заатост сјеињења: „И иће воје јено тијео“ (1Мој 2, 24) 
јеино у оквирима Божанске уави. 

Претпосење ве строфе еспотовог Соа уе поново се позивају 
на старозаветна иијска места. На почетку осме строфе писац говори 
о некаа иском, а саа прекинутом оносу са својим ратом: „Бејасмо 
зајено и изу јеан ругоме, теом ии ухом, но а и горе, а и реке 
овојише нас…“, и омах у проужетку навои авиово опакивање смрти 
Сауа и Јонатана који су погинуи у ици са Фиистејцима на Гевујској 
гори (2Сам 1, 21–26). Овај ‘пач авиов’, који престава врхунац иијске 
поезије, ове има уогу исказивања оа и туге за изгуеном искошћу 
‘најмиијег’, истовремено и чежње за онавањем тих иских оноса.

Кратка евета строфа у континуитету се осања на осму, и ако по-
кушамо а је тумачимо из перспективе нашега времена, ез познавања 
иијског уха, она нам неће ништа посено рећи, нарочито зог тога што 
није навеена у цеини већ престава аузију: „Ветрови а се сукое с 
рекама и а исуше, као за Мојсија, море, као за Исуса суије, ћивота раи, 
Јоран“. Међутим, ми ове поново препознајемо иијска места, и то ва: 
прво се оноси на 2. књигу Мојсијеву (14, 15–31) у којој Мојсије, уз помоћ 
Божију и јаког увања ветра, исушује море како и се наро Израиски, 
прешавши на ругу страну, изавио о Мисираца; и руго, које се позива 
на Књигу Исуса Навина (3, 5–17) и у њој преазак Израиаца, на чеу са 
Исусом Навином и свештеницима који су носии Ковчег Завета, преко 
Јорана чији горњи ток вое заустава сам Госпо ‘како и показао а је 
са Исусом Навином као и са Мојсијем’. аке, осма строфа изражава пач 
и тугу, ок се евета позива на Божанска чуа. 

Ако узмемо у озир искрену веру еспота Стефана азаревића, као и 
високо теоошко оразовање његово које се у Соу уе пројавује кроз 
оично познавање Светога писма, посено старозаветних тема, виећемо 
а он, ове, позивајући се на иијска чуа, кроз о и тугу метафорички 
изражени авиовим пачем, призива ново чуо, чуо поновног остварења 
зајенице уави које се у финишу песме огеа у позиву на јеинство у 
Христу Госпоу: „Опет а се саставимо, опет а се виимо, опет уаву 
а се сјеинимо у том самом Христу Богу нашем…“. ични онос ва рата 
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нарушен историјским приикама, оносно неприикама, поново призива 
Христа као заог јеинства у уави. 

Овај позив на онавање оноса уави у Христу Који својим жи-
вотом, крсном жртвом и Васкрсењем оичава у сеи а је име Божије 
уав, као и на почетку песме позрав: „У Госпоу уазан цеов“, извиру, 
несумњиво, из свести итургијског сарања Цркве као зајенице уави 
‘нароа Божијег’ са васкрсим Христом, која се на најприснији начин 
остварује у светој Тајни Евхаристије. Евхаристијска свест зајеничарења 
у међусоном јеинству свих са самим Госпоом, основа је хришћанског 
живота коју је Црква преносиа итургијским преањем кроз сву историју 
хришћанства. Из ове итургијске свести произази и Соо уе еспота 
Стефана азаревића, које, у исто време, престава његов како ични 
став изграђен на темеу искрене вере и итургијског васпитања, тако и 
став срењовековног ваара који по вои Божјој управа овоземаским 
царством, као оразом оног нееског – вечног. 

* * *

Морамо се, на крају, запитати зашто Соо уе еспота Стефана 
азаревића још увек изазива интересовање и пажњу многих – зашто је 
још увек актуено? а и само као епистоарни књижевни жанр у ср-
пској срењовековној књижевности, песнички интониран, чији је насов 
изражен у акростиху, ии, можа, зог неизмерне снаге стварааштва у 
њему које има за премет појам уави? 

Реки исмо а у Соу, сасвим сигурно, није реч о поезији раи по-
езије која пева о феномену уави, и а стварааштво, ове, није само 
сеи ци. уав о којој се говори у Соу уе има егзистенцијано-
конституционани значај. Она извире из ичносног оноса са Богом Који 
је уав, а и, затим, ае искаа изграђивање оноса уави са ругима. 
У питању је хришћанско поимање живота као творење зајенице уави 
у саву Тројичнога Бога Који се открио свету као зајеница соое и 
уави Оца и Сина и Светога уха. Зато се еспотово Соо уе и 
завршава Светотројичном оксоогијом, присутном у скоро сваком 
срењовековном спису, која изражава смисао самога живота у Њему 
– Богу чије је име уав, остварење зајенице у Њему који је зајеница 
соое и уави, и, на крају, остварење вечнога живота у Њему који је 
јеини есмртан.
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Соо уе еспота Стефана азаревића пени и анас својом ми-
саоном уином, својом ‘тајном’ уави коју у сеи носи, тајном која 
поразумева ‘ругога’ за њено огонетање. 

У књижевном смису ово је оро приметио Миораг Павовић који 
говори о томе а онај коме је текст упућен треа не само а га прочи-
та, већ и а га очита – а окучи његов смисао. Он сматра а се „није 
овоно оратиа пажња на неизреченост ове песме… Све што хоће 
а каже песник остава у наговештају. Он је уверен а ће се његови 
стихови разумети, очитати…“38. Овим, темпо песме заоија трајни, 
инамички и тајанствени карактер. Неореченост као а је уграђена у 
поетску конструкцију Соа јер се појеине строфе тумаче у светости 
ругих, ок и те руге попримају пуноћу тек у сагеавању на све остае. 
На тај начин, стиче се утисак о пропоевтичком карактеру скоро сваке 
строфе Соа уе које се темее на првој, а свој крајњи смисао наазе 
у посењој строфи. 

У егзистенцијаном смису огонетање свепрожимајуће ‘тајне’ уави, 
свеприсутне у Соу уе, потреује ругога као куч за отварање ње-
них тајанствених вери. Ова ‘тајна’ уави у Соу позива, у ствари, на 
превазиажење раме историје, на преоражај трагеије сваконевице 
у раост ‘уућег Царства’ које почиње ове и саа у Цркви Христовој. 
Она поразумева, пре свега, откровење Бога уави у сваком човеку као 
икони Његовој. Она показује и а онос према ругоме треа а уе 
онос уави, и позива тога ругога а на тај призив оговори, такође, 
уаву, оносно животом. Зато је ‘живот у Христу’ Који је уав, начин 
ишчитавања ове песме. На тај живот, живот који има смисао јеино ако 
је прожет Божанском уаву, позива еспот Стефан азаревић свога 
рата Вука.

Етика еспотовог Соа уе је, аке, етика уави, која је, пре свега, 
егзистенцијаног карактера јер указује на живот чија је суштина творити 
уав, ок се естетско виђење света у Соу заснива се на иијској 
онтоогији; оно епоти прирое и света претпостава неокучиву епоту 
ића Божијег, која се, наравно, у свету огеа у уави. 

а закучимо: Соо уе еспота Стефана азаревића, геано у 
цеини, својим погеом на прироу, на човека и његов онос према Богу 
и ругом човеку, са Светотројичном оксоогијом на крају, престава 

38 Миораг Павовић, есо Сефан азареић, Соа и наиси, Београ 1979, 
(7–13), 9.
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итургијско виђење света које извире из екисиоошког остварења 
јеинства нароа Божијег у конкретној евхаристијској зајеници.

* * *

На крају ћемо се осврнути на ичност самога еспота Стефана азаре-
вића у контексту његовога Соа уе, у коме се он истовремено пока-
зује и као песник и као ваар. Сожени компекс Соа као посанице 
и као поетске ‘химне уави’, намеће нам јено кучно питање: у каквој 
је вези тема о потској – теесној уави која оминира семом стро-
фом, са нестаиним ратским оносима Стефана и Вука за чије се 
превазиажење у цеини зааже Соо на основу ширег поимања појма 
уави у хришћанству. За оговор на ово питање мораћемо поново посег-
нути у оквире појма срењовековне поитичке фиософије, и у њему уоге 
‘васиевса’, посено у омену иеје ‘царског свештенства’ која ову његову 
уогу најое ојашњава.

O како ја црква у Византији почеа а потврђује егитимитет царе-
вима званичним ореом крунисања у храмовима, ваарске ингерен-
ције, о почетне уоге заштитника вере и ранитеа цркве, осeжу о 
нивоа учитеа вере, у оквиру, више него проематичне, иеје ‘царског 
свештенства’39. Наравно а је ово изазвао веике проеме у оносима 
цркве и ржаве, посено на поу екисиоогије, тако а се ко савреме-
них историчара често може наћи питање о томе а и је ауторитет цара у 
Византији, у појеиним моментима, ио већи о ауторитета цркве? Ово 
нам показује а су оноси између цркве и ржаве у срењем веку увек 
ии нестани, и а је теорија ‘иархичне симфоније’ непрестано иа 
на провери. Извесно је, значи, а се цар често, по потреи, јавао у уози 
онога који има васт и а учи наро о истинама вере. 

Ова уога учитеа вере виива је и ко наших срењовековних 
ваара – краева, царева и еспота, који су и сее и устројство своје 
ржаве поистовећиваи са моеом византијско-теократске империје. 
Константин Фиософ пише о овој осоини као веома израженој ко Сте-
фана азаревића: „А еспот је свага својим изараним оговарајућим 
причама тумачио јеванђеске речи и као учите их поучавао“40. Отуа се, 
аке, еспот Стефан јеино у овом еу свога Соа јава у уози онога 
који са Богом ароване позиције васти поучава читав наро. Ово наро-

39 На ову тему погеати јену о оих стуија превеених ко нас у посење вре-
ме: Жиер агрон, Цар и росешеник, Београ 2001.

40 Константин Фиософ, На. ео, Београ 2007, 50.
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чито оази о изражаја каа се зна а је књижевна епистоарна форма у 
Срији срењег века поразумеваа писмо – посаницу, које, ез озира 
а и је упућено појеинцу ии групи, циркуише у оменима јавног. То 
и ио јеан о могућих оговора на питање зашто је ова посаница још 
у време еспота Стефана, можа и касније, иа упућивана на разичите 
аресе: „(Име река)“. Основна њена намена иа је у сужи потврђивања 
ржавности, оносно међуичних оноса ваара у оквирима хришћанске 
визије света. Јеино у том контексту, у коме хришћанство има функцију 
ржавног уређења, можемо схватити речи Константина Фиософа каа 
говори о Срији за време Стефана азаревића. Он свеочи: „Живот по 
читавој земи (Срији) је као црква ожија…установено је а се и мао 
и веико мои ва пута на ан… ре се врши према Христовим (запо-
вестима); јеан ругоме указују част називајући Бога откривене гаве 
/скиајући капе/… и све се узвишено наћи може, а нарочито уав, која је 
гава свакогa орочинства“41.

Неки у овоме вие пример срењовековне ваарске иеоогије, непри-
косновене на званичном нивоу у читавом срењем веку. Она је свакако 
постојаа каа су и ржава и цркава функционисае на институционаном 
нивоу, оносно каа је оазио о покушаја оминације јене на ругом 
(скоро увек ржаве на црквом). Међутим, каа је ваар своју функцију 
потврђивао истинском вером и животом по Божијим заповестима, ржава 
је на најои могући начин осикаваа у сеи то, непрестано призивано, 
‘Божанско Царство’. еспот Стефан азаревић, ичним примером вере, 
својим животом и еом којим је изграђивао Срију свога времена на при-
нципима Божанских закона, показује како је у срењем веку, ипак, ио 
могуће осећати се становником ‘Неескога Царства’ још ове на Земи.

Закучак

Покушаи смо а укажемо на итургијски и уопште огосужени 
оквир иијског наахнућа Соа уе, самим тим и на кучну уогу 
итургијског живота у формирању погеа на свет у срењовековној 
Срији. Несумњиво је а „књиге Светог писма, а међу њима нарочито 
Псатир и Јеванђее, преставају теме срењовековне кутуре, основ 
хришћанске уховности, гавни извор и узор наше срењовековне књи-
жевности“42. Са саржајем ових иијских списа човек онога времена 
се упознавао учествујући у итургијском животу Цркве. Тако се и сам 

41 Исто, 21. 
42 Јован еретић, На. ео, Нови Са 2000, 40.
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еспот Стефан азаревић, са оичним познавањем иијске тематике, 
као и са суптиним естетским смисом за језичку и стиску конструкцију 
у својој ‘поеми о уави’, показује „као учен писац, теоошки у највећој 
мери оразован и уз то изузетно проуховен човек“43. Његово Соо 
уе извире из итургијске свести – из црквености српскога нароа 
у срењем веку. Српска срењовековна књижевност се формираа по 
утицајем црквене итературе итургијског и патристичког карактера, 
тако а се „ништа неће у њој разумети ез тога центраног итургијско-
евхаристијског, сотериоошког куча“44. Акростих ии ‘крајегранесије’ 
(старосовенски прево грчке соженице ακροστιχις) јава се, управо, 
по утицајем византијске итургијске химнографије. О овоме нам свеочи 
чињеница а су „већ најстарији совенски превоиоци црквене поезије 
наазии у насовима канона како византијски песници превиђају а 
почетна сова тропара грае акростих“45.

Такође смо указаи на појам срењовековне поитичке фиософије као 
кучан за разумевање прирое српског срењовековног руштва, и на уогу 
наших ваара у оквиру његовог устројства по византијско-теократском 
моеу. Историја српске срењовековне ржаве у овом периоу показује 
свест о ваститом иентитету изграђену на темеима источно-правосавне 
траиције, у којој Црква има највећи руштвени ауторитет. Јеино у том 
оквиру у коме „теоогија има реаан теоријско-поитички аспект“46 можемо 
разумети ичност еспота Стефана азаревића, његову појаву као ваара, 
ипомате, ратника, писца, песника и у свему томе, искрено верујућег и 
црквеног човека, што је, на крају, и ореио његову харизматичност. То 
је ио оа хришћанског срењег века каа је огосове Цркве ио 
јеини и званични поге на свет, у оквиру кога се и јава поитичка 
мисао хришћанског света. ‘Поитичка теоогија’, појам који анас у не-
ким запаним хуманистичким круговима изазива згражавање, показује 
потреу срењовековног руштва за цеовитошћу, за јасним оређењем 
смиса постојања чији су циеви ии есхатоошке прирое. То је ио 
време каа „оно што покреће поитику често је метапоитика“47, и каа 
се, схоно томе, егитимна земаска васт сматраа аром Божијим.

43 р . Богановић, „О Сову уве…“, у Пра. мисао 12, Београ 1969, (93–103), 98. 
44 . Богановић, „итургијски ритам…“, у Суије…, Београ 1997, (263–272), 267.
45 Ђорђе Трифуновић, Азучник срских срењоеконих књижених ојмоа, Беог-

ра 1990, 136.
46 . Богановић, „Поитичка фиософија…“, у Суије…, Београ 1997, (98–127), 

116.
47 Ханс Георг Бек, Визанијски миенијум, Београ–Бања ука 1998, 49.
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У интеектуаном смису, историја анас престава ијаог између 
прошости и саашњости који поразумева као итну критичку историјску 
свест. Међутим, каа се у савременој историјској свести наиђе на мишење 
о српском срењем веку као о историји ез икаквог смиса и утицаја за 
нас анас, оносно а „та историја више не постоји ни у памћењу ни у иску-
ству“48 (миси се конкретно на време еспотовине Стефана азаревића), 
очигено а је у питању неразумевање прирое те историје.

Та историја стварана је, извираа и наазиа свој смисао у животу и 
учењу Цркве. Наахњивао ју је иијски старозаветни и новозаветни ух 
и патристичка мисао. У црквеном памћењу, та историја, оносно ично-
сти које су је свеочећи у сеи Христа распетога и васкрсога оеежии, 
присутна је и анас кроз химнографију – суже српским светитеима 
и хагиографију – житија светих. Оно чега нема је ржава на теократском 
принципу и ваар као њен симо, као заштитник цркве и вере. То нам 
само показује а су они ии споашњи оквир у коме је Црква исписиваа 
странице своје свештене историје. То нам говори и о есхатоошком 
иентитету Цркве, јер Она таа, као и саа, није живеа свеочећи само 
историју своје прошости, него, пре свега, свага у Њој присутну итур-
гијско-евхаристијску истину ‘уућег Царства’. Та истина ‘уућега века’, 
чија пуноћа тек треа а означи крај историје, непрестано је оређиваа 
њен иентитет у историји. итургијски живот Цркве и анас исписује 
странице историје ‘нароа Божијег’, који своју припаност Богу непрестано 
пројавује учествујући у конкретној евхаристијској зајеници. 

Савремена српска меиевистика мора оратити пажњу на могући 
опринос теоогије Цркве каа је у питању фиософија историје српског 
срењег века, јер она је ту историју изнериа из свог окриа и јеан је 
о најоих познавааца њене прирое. Јеино на тај начин, у оквиру 
интерисципинарних стуија, могући су резутати који и ово разое 
наше историје приказаи у најоем свету. 

48 Татјана Корићанац, орска ииоека есоа Сефана азареића, Београ 
2006, 7.



256|иуријски окир иијско наахнућа „Соа уе“ -------------------------------------- 

итература

1. Бошко И. Бојовић, Краесо и сеос, Поиичка фиозофија 
срењоеконе Срије, Београ 1997.

2. Ваета Јеротић, „еспот Стефан азаревић и његово оа – Сово 
уве“, у арои наших рођака III, Београ 2002, 25–46.

3. Георгије Острогорски, Визанија и Соени, Сарана еа, књига 
4, Београ 1970.

4. Георгије Острогорски, Исорија Визаније, Београ 1969.
5. есо Сефан азареић, Соа и наиси. Изор и преговори 

Миорага Павовића. Текстове приреио имитрије Богановић, 
Београ 1979.

6. имитрије Богановић, Исорија срске књиженоси 1, Стара 
српска књижевност, Београ 1991.

7. имитрије Богановић, „итургијски ритам старе српске књиже-
вности“, у Суије из срске срењоеконе књиженоси, Београ 
1997, стр. 263–272.

8. р имитрије Богановић, „О Сову уве еспота Стефана аза-
ревића“, у Праосана мисао 12, Београ 1969, 93–103.

9. имитрије Богановић, „Поитичка фиософија срењовековне 
Срије“, у Суије из срске срењоеконе књиженоси, Београ 
1997, стр. 98–127.

10. имитрије Богановић, „Стара српска ииотека“, у Суије из 
срске срењоеконе књиженоси, Београ 1997, 5–79.

11. рагутин Костић, „Сово уави Стефана азаревића“, у Срска 
књиженос у књиженој криици, Сара књиженос, приреио 
Ђорђе Трифуновић, Београ 1972, 440–441.

12. Ђорђе Сп. Раојичић, „Књижевна стремења еспота Стефана аза-
ревића“, у еоис Маице срске 377, Нови Са 1956, 583–601.

13. Ђорђе Трифуновић, Азучник срских срењоеконих ојмоа, 
Београ 1990.

14. Жиер агрон, Цар и росешеник, Београ 2001.
15. Јован еретић, Еие из срске срењоеконе књиженоси, Нови 

Са 2000.
16. Константин Фиософ, Жио Сефана азареића, есоа срко, 

прево и напомене Горана Јовановић, Београ 2007.



-------------------------------------------------------------------------------------Зезан Жианоић|257

17. Миан Кашанин, Срска књиженос у срењем еку, Београ 
1975.

18. Рамиа Маринковић, „О генези Сова уве ии еспотов канцо-
нијер“, у Ресаска шкоа и есо Сефан азареић (Округи 
сто, манастир Манасија, 28.8.1993), еспотовац 1994, 23–46.

19. Станоје Бојанин, „Срењовековна светковина између приватног 
и јавног“, у Приани жио у срским земама срење ека. 
Приреие Смиана Аврамовић–ушанић и аница Поповић, 
Београ 2004, 246–279.

20. Станоје Станојевић, ушан Гумац, С. исмо у нашим сарим 
соменицима, Београ 1932.

21. Татјана Корићанац, орска ииоека есоа Сефана 
азареића, Београ 2006.

22. Ханс Георг Бек, Визанијски миенијум, Београ 2006.



258| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvezdan Živanović
Despotovac

Liturgical frame of the biblical inspiration for The Letters of 
Love

The Letters of Love by Despot Stefan Lazarevic represent a hymn to love 
written in Mediaeval Serbia. This literary work points to the liturgical and 

religious frame of the Biblical inspiration which is present in it. It also shows 
that the liturgical life had the main role in determining the attitude to life of 
the people in Mediaeval Serbia.

We also pointed to the notion of mediaeval political philosophy, which is of 
the key importance in understanding the nature of Serbian Mediaeval society, 
and to the role of our rulers at that time. The history of the Serbian Mediae-
val state in this period shows the consciousness about personal identity built 
on the foundations of The East–Orthodox tradition where the church is the 
greatest authority.

It is in this frame that we tried to understand the personality of Despot 
Stefan Lazarevic, to understand him as a ruler, diplomat, warrior, writer, poet 
and a truly religious man devoted to church, which determined his charisma 
in the first place.


