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СВЕТИ ФОТИЈЕ И ФИЛИОКВЕ
Мног о је пис ан о о свет ом Фот иј у Вел ик ом
(820-891) и њег ов ом суп ротс тав љању римс ком
дод авању израза Filioque никејско-цариг радском
Символ у Вере. Инт ересовањ е за овог цариг рад
ског пат ријарха, и за његово учење о Светој Тро
јици, о Којој је писао толико много, тако умешно
и енерг ично - нар оч ит о у дел у О мис тагогији о
Дух у Светом (Λόγος περὶ τῆς τοῦ ‛Αγίου Πνεύματος
μυσταγωγίας) - велик им делом је усмерено на зна
чај раскола у деветом век у, за који се дуго веровало
да га је он и подстакао.
Нажалост, драмат ична борба св. Фот ија прот ив
Рим а засен ил а је њег ов о бог ат о ствар ал аш тво.
Упркос томе, његова библиог рафија сад рж и уче
но дело Bibliotheca (Библиотека) или Myriobiblion
(Μυριόβιβλος), бог ос ловс ки оштроу мн а Пит ањ а
Амфилох иј у (‛Αμφιλοχία), вел ик и број акт уе лн их
и продорн их Бес еда (Φωτίου ‛Ομιλίαι), збирк у ка
нона о црк веној дисцип лини под називом Syntag
ma Can on um (Σύνταγμα κανόνων) и Nom oc an on
(Νομοκανών) (који су постали темељ руске збирке
канона под називом Kormczia kniga), продорне рас
праве поп ут Историје манихејаца и Против мани
хејаца (Διήγησις περὶ τῆς τῶν νεοφανέντων Μανιχαίων
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ἀναβλαστήσεως), као и мног а мањ а дела и пис ма
(Φωτίου ’Επιστολαί).
Изненађ ује чињ ен иц а да Мис тагогија до сад а
није прев ођ ен а на енг лес ки језик, иако је дело
(нас тало током свет ит ељ ев ог изг нанс тва пос ле
синод а 879-880) пос тало образ ац свих кас нијих
визант ијских ант илат инских расп рава. Ова рас
права је била проширена верзија Фотијевог писма
написаног 883-884 Пат ријарх у аквилејском. Чини
се да је св. Фотије слао и бројне изводе из Мистаго
гије. Ранији нау чници сумњ али су да је св. Фот ије
аутор Мис тагогије, јер је, између осталих мес та,
она отк ривена и у дел у Panoply Евт им ија Зигабена
(XI век). Та верзија је уметн ута да би указала на
личности које су живеле пос ле св. Фот ија. Међу
тим, савремена ист раж ивањ а пот врд ила су да је
св. Фот ије аутор и Мис тагогије и извод а1 написа
них на њеним основама.
Изу чавањ ем св. Фот ија отк ривено је и да је ла
жна западњ ачк а слик а о „вел иком” Пат ријарх у
рез улт ат клев ет а које су изм ис лил и њег ови не
пријат ељи. Већ у XVIII век у, Едвард Гибон је из
јавио о Фот иј у да се „чис тота њег овог морала” не
може довод ит и у питањ е, ма шта неко мис лио о
његовом „ангажовању у црк веној полит ици”2. Ме
1
Hergenröther, J., Photius Patriarch von Konstantinopel: Sein Leben, Seine
Schriften und das Griechische Schisma, bd. 3 (Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesselschaft, 1966), стр. 163. Свети Фотије је очигледно желео да свој
став изнесе ширем кругу слушалаца, поред власти и свештенства; отуда су
се у оптицају појавили изводи.
2
The Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 4 (New York: Peter Fenelon
Collier, 1899), стр. 51.
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ђут им, прав а прек ретн иц а било је обимно дело
кард ин ал а Херг енр от ер а Phot iu s, Pat riarch von
Konstat inopel (1867-1869). Овај стручњ ак је уста
нов ио аут ент ичност Мис таг огије и прип рем ио
њено прво крит ичко изд ањ е. Кард инал Херг ен
рот ер се нашао на чел у Фот ијеве историјс ке ре
хабилитац ије, заједно са јез уи т ом А. Лапорт еом,
енглес ким визант олог ом Џ. Б. Беријем и црк ве
ним историчарем Е. Аманом.
Год ине 1948., римокатоличк и нау чник Френсис
Дворник објавио је своје дело The Phot ian Schism,
које је једном за свагд а диск ред итовало предста
ву да је св. Фот ије био пок ретач раскола између
Истока и Запад а у деветом век у. Дворник коначно
разбија предрас уд у о Фот иј у као „корис тољуби
вом, лук авом и беск руп улозном”3, пок ушав ај у
ћи да док аже да је он веров ао у почетне папс ке
теж ње. Још јед ан нау чн ик, П. Ц. Хит, пот врд ио
је да Фот ије није изазвао раскол и да „у наш им
уџбеницима више не треба опт уж иват и Исток уз
упот ребу израза ʾИсточни расколʾ”. Окрив љујући
папе и Франке, Хит зак ључ ује да је „год ине 1054.,
западни раскол био прес уд ан”4.
Више не може ни да се тврд и да је Фот ије разбио
јед инс тво Црк ве зарад амбиц ије и нац ионалног
поноса.5 Поврх тога, Дворник је пот врд ио да Гр
3

Encyclopedia Britannica, vol. 21 (New York: 1911), стр. 483.
“The Western Schism of the Franks and the `Filioque`”, Journal of Ecclesia
stical History XXIII, 2 (1972), стр. 113.
5
Тражећи узрок раскола из деветог века, Хергенротер, још увек оптужу
јући Фотија, инсистира на томе да се светитељ обраћао националним осе
4
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ци никад а нис у довод или у питање место и улог у
свог Пат ријарх а у историји Правос лавне црк ве.
Његов ученик Арета Кесаријски имао је визију у
којој је његов учитељ стајао у рају поред св. Јова
на Златоустог (Фот ијевог најд ражег светог Оца) и
св. Ник ифора (његовог правос лавног претходни
ка). Св. Никола Мистик, његов каснији нас ледник
на Пат ријаршијском престол у (912-925), називао
је Фот ија „мој отац у Дух у Свет оме”. Јевт им ије
Зигабен описао је свет ит ељ а као „најблаженијег
Пат ријарха”. У XII век у, Пат ријарх анх иа лски Ми
хаи л III говорио је о св. Фот иј у као „Оцу” и „нај
побож нијем човек у”. У истом век у, у Синаксару6
за месец март, св. Фот ије назван је Чудот ворцем7.
ћањима да би подржао свој црквени авантуризам: Ако је апеловао на грчку
нацију и подстицао је против Латина, ако је свагда улагао напор да усади
своје учење међу сународнике, како би га учинио општим добром свих и
тиме утврдио брану према латинској цркви, онда није било ништа при
родније него да се сам постара за то да сажме у сасвим кратком прегле
ду оно што је најважније од његових богословских аргуменатација и то
преда свим мирјанима, који су или били посебно привржени његовој ствари
или их је њихов властити теолошки интерес и додир са западњацима у из
весној мери подстицао да се укључе у ово спорно питање (Photius..., исто,
стр. 164). У XIX веку, национализам је имао одређено значење за кардина
ла Хергенротера, али у IX веку, људи су још увек размишљали у оквирима
„царства”, космополиса, „jедног Бога, jедне Цркве, једног света”.
6
Синаксар је збирка житија светих које Црква прославља. Организован је
по дану и месецу. Живот сваког од светих представљен је на дан када се
он или она прославља. Током векова редовно су придодавани нови свети
чланови. То је једно од духовних блага Православне цркве и непроцењиви
извор података о историји, животу и околностима кроз векове.
7
„Можемо да закључимо да је у X веку већина Византинаца веома пошто
вала Фотијево име...” написао је Дворник у делу The Photian Schism (Cam
bridge: University Press, 1948), стр. 389. Уколико се Патријархово име није
појавило у неком грчком Синаксару из овог периода, разлог томе јесте да
су га византијске присталице Рима оптуживале за раскол те зато избрисале
његово име. У XIII веку, Џон Бекос је покушао да оповргне Мистагогију у
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И поред свега тога, није саопштена потп уна исти
на о такозваном фотијевском раскол у. Скорашња
литерат ура о овом „правос лавном и чувеном Па
тријарх у” посветила је мало паж ње његовом све
дочењу хришћанског Откривења. Фотије је виђен
као „велик и црк венодостојник, учени хуманиста
и истински хришћанин, довољно великод ушан да
опрости својим непријатељима (заговарао је кано
низацију свог противника Игњатија), чинећи први
корак ка помирењу”8. Ипак, премда су његова вр
лина и ученост задобили пажњу, још увек је зане
марено његово бављење докт ринарним питањима.
Пре него што паж њу посвет имо Мис тагогији и
житију св. Фотија које је написао отац Јустин Попо
вић, неоп ходно је да поменемо расп раву о питању
Филиок веа. У том смис лу морамо да исп равимо
широко расп рострањено мишљење да је „питање
исхођења Духа Светогa било само догматска под
лога за раздвајање Источне и Западне Цркве”9. Исто
тако, значајан је и авг устиновски извор римског
учења о Светој Тројици, као и Libri Carolini које су
свесрдно промовисале то глед иште. Такође је ва
жно и испитати Филиокве у контексту политичких
планова Карла Великог и „апостолске обнове” коју
име такозване Лионске уније (1274). О св. Фотију и „источном предању”,
видети цит. дело, стр. 383-431.
8
Цит. дело, стр. 432.
9
Lossky, V., “The Procession of the Holy Spirit in Orthodox Triadology”,
Eastern Churches Quarterly VII, 2 (1948), стр. 3. Филиокве је имао огром
не еклисиолошке импликације. Видети примедбе јеромонаха Софронија
у делу Messager de l`Exarchat du Patriarche russe en Europe occidentale V
(1950), стр. 46-51.
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