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ПРЕДГОВОР
Циљ ове књиге је да упозна читаоца са животом и делом
оца Георг ија Флоровског. Овај руски интелект уа лац је био
најис такн ут ија личност читаве једне плејаде Руса, који
су пос ле Револ уц ије и емиг рац ије у Европ у, сач ували и
раширили живо култ урно нас леђе њихове отаџбине. Као
правос лавни богос лов, отац Георг ије је био јед ан од осни
вача савременог екуменског пок рета, због чега се данас
убраја међу најмуд рије православне богослове двадесетог
века. Онима, пак, који већ познај у дело оца Флоровског,
ова књиг а ће помоћ и да прош ире своје знањ е и пош то
вањ е, како на основ у под робн ијег ослик ав ањ а њег овог
животног пута, тако и на основу значајног доп риноса ру
ској мис ли и правос лавном богос лов љу уопш те. Са друге
стране, онима који оца Георг ија памте као неп ревазиђе
ног мис лиоца, чије је стваралаш тво оставило неизбрисив
траг на нау к у и нау чно ист раж ивањ е, ова књига пок уша
ва да отк рије једн у нову стран у оца Флоровског, али и да
пон уд и тешко дос тупне библиог рафске арх иве и остале
под атке, прес удне за конк ретнија ист раж ивањ а.
Једном прил ик ом сам чуо да о жив от у оца Гео рг иј а
пос тоје само штури и нејас ни под ац и, те да је пот ребно
дат и јед ан тем ељн иј и и жив оп ис ниј и прик аз. Због то
га сам се у прв ом дел у ове књиг е пот руд ио да дет аљно
опишем њег ов о дело и доп ринос екум енс ком пок рет у
и Светс ком сав ет у црк ав а, кој и је обел еж ио знач ај ан
део њег ов е нау чне каријер е. Друг и и трећ и део чине од
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личн и есеји Марк а Риф а и Џорџ а Вил ијамс а, који су, по
мом миш љењу, до сад а најб ољ е нап ис ан и прик ази дел а
оца Флор овс ког као рус ког историч ар а и прав ос лавног
бог ос лов а. Чет врт и део сад рж и оно што би треб ало да
буд е кон ачн а биб лиог рафиј а обј ав љен их рад ов а Гео р
гиј а Флор овс ког. Тај део је захт ев ао најв иш е труд а и
времен а. (Спис ак објав љен их дел а оца Гео рг ија прено
симо у ориг ин алном обл ик у – прим. прев.)
Сам а идеја за ову књиг у има под уж у историј у. Јед
нот омно изд ањ е Зборн ик а пос већеног Флор овс ком, на
којем сам рад ио почетком сед амдесет их год ина, на наго
вор мојих сарадника се проширило у два тома, посвећена
облас тим а у којим а је он учин ио прве кораке, а убрзо је
услед ио и трећ и део о њег овом живот у и рад у. Тем а по
следњ ег дела које је требало да напишем била је очиглед
на – живот оп ис оца Флор овс ког и прик аз њег овог дел а
као руског интелект уа лца и правос лавног бог ос лова. Од
мах сам пом ис лио на Марк а Рифа као најкомпет ентниј у
особу за такав посао - да опише доп ринос оца Флоровског
као рус ког историчара - што је он одм ах пред ано и учи
нио. Од Џорџа Вил ијамс а, који је дос та пис ао о њег овој
каријери у Америц и, зат раж ио сам да искорис тим део
есеја који говори о неопат рис тичкој синт ези оца Георг и
ја. Он је то великод ушно прих ват ио и за њега одмах напи
сао предг овор. Пош то сам био прил ично близ ак са оцем
Георг ијем, осет ио сам да мог у да прип рем им својеврс ну
скиц у и о њег ов ом прив атном жив от у, те сам прион уо
и на тај зад атак, трудећ и се да, поред тог а, прик уп им и
њег ов у комп летн у биб лиог рафиј у.
Међут им, убрзо сам прес тао са тим радом, јер сам у
прес удном трен утк у одбране људских права и нас танка
међународног пок рета за људска права, изабран да будем
део девот оч лане ком ис ије светс ког пок рета за заш тит у
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људских права A mnesty Internat ional. Уследио је дуг и напо
ран рад на овом пољу. Мог у рећи да никада нисам зажалио
због тога, јер то убрајам у своје најзначајније ангаж мане;
али је и то имало свој у цен у - коначно изд ањ е Зборника
никад а није објав љено. Читалац може пом ис лит и да сам
оправд ањ е за то пронашао у сличној сит уа ц ији у којој се
нашао и отац Георг ије. Он је пред крај живота у кратком
«теолошком тестамент у» признао да је подлегао иск уше
њу и уплео се, између осталог, у екуменски пок рет (иза
бран је међу чет рнаес ториц у оснивача Светс ког савета
цркава), те је незавршеним оставио «дело о свет им Оци
ма: од пет намеравних, само сам завршио два», дод ај ући:
«не жалим због... овак вих «одс тупањ а».» (Епилог)
Ипак, жив от ми је вел ик од уш но пон уд ио и друг у
шанс у. Дог ађ ај кој и ми је врат ио вер у да треб а да об
нов им рад на овој књиз и и прив ед ем је крај у, јес у про
мене кој е су почеле да се дог ађ ај у у Сов јетс ком Сав ез у
ток ом осамд ес ет их год ин а. Ове пром ен е, дел им ичн о
спров ед ене зах ваљуј ућ и храброј борби чланов а Совјет
ског пок рет а за људс ка прав а, до краја 1991. год ине уве
ле су нек ад аш њи ком ун ис тичк и блок у потп ун о нов и
свет, а у самој Рус ији се указ ал а нов а прил ик а за кој у је
инт ер ес већ пос тој ао – врат ит и бог ат о култ урно благ о
кој ег је Рус иј а бил а лишен а нак он 1917. год ине, а кој е
се емиг рац ијам а ток ом двад есет их и трид есет их год и
на, у вел ик ој мери сач ув ало. Тад а сам пом ис лио да су
они желел и и имал и прав о да чуј у реч о ствар ал аш тву
оца Георг ија Флор овс ког. Друг и дог ађ ај је услед ио 1993.
год ине - стог од иш њиц е од рођ ењ а оца Флор овс ког. Би
ла је то изу з етн а прил ик а за једн у так ву књиг у. Нак он
што ме је отац Јов ан Мај енд орф под рж ао у овој нам е
ри, понов о сам прион уо на пос ао. На срећу, било је не
ке корис ти и од ове пау з е, те је сад а комп летн иј а нег о
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што је то прв обитно било план ир ано. Пор ед енг лес ке
верз иј е, биће обј ав љен и рус ки прев од у изд ању Про
грес куће из Мос кве.
Благ од ар ан сам свим а оним а кој и су ми помог ли у
пис ању ове књиг е. Такођ е жел им да се зах вал им и изд а
вачк ој кућ и Свет ог Влад им ир а на бриз и и помоћ и при
изд ав ању, а пос ебн у благ од арн ост дуг уј ем Еми Одум
због њене пож рт вов анос ти и надљудс ких напор а да ова
књиг а углед а свет лост дан а и то управ о на сам јубилеј
рођ ењ а оца Гео рг иј а Флор овс ког.
Енд ру Блејн
Stävö, Финска
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СКИЦА ЖИВОТОПИСА
ГЕОРГИЈА ФЛОРОВСКОГ
ПРЕДГОВОР
Предс тојећ а скиц а жив от а оца Георг ија Флор овс ког
ближа је аутобиог рафији него биог рафији, иако није ни
једно ни друго у строгом смис лу те речи.1 Велик им делом
је зас нована на њег овим сећањим а у Принс тон у и то из
времена кад а је већ био дуб око заг азио у сед амдесет е.
Читавих дванаест год ина, а мож да чак и дуже, редовно
сам посећивао оца Георг ија и његову суп руг у, чија је кућа
ретко била празна. Готово увек су били окружени пријате
љима, а најчешће би се наш ли у друш тву Маше Воробјов.
Отац Георг ије је своје успомене на протек ли живот у Ру
сији, Европи, а зат им у Америц и делио са нама у ток у по
слепод невног чаја или вечере за велик им трпезаријским
и радним столом, који су он и Ксенија Ивановна имали

1

У томе су ми помогли моји пријатељи и пос ебну захвалност дугујем упра
во њима. Неизмерно сам благодаран: Маши Воробјов што ме је охрабрила у
овом подухвату и пружила свесрдну помоћ при обради забележених разговора,
које смо дуги низ година водили са Флоровскима на Принстону; Марку Рифу
на отвореној подршци и ненаметљивом наговарању да се вратим целом овом
пројекту, као и на његовим драгоценим предлозима везаним за снимљени мате
ријал, на коме је ова књига и заснована; Џорџу Вилијамсу на његовом тексту
о делу оца Флоровског у Америци у периоду од 1948. до 1965. године, који
је подстакао и усмерио мој рад у овом правцу; Алексу Климофу на указаној
свесрдној помоћи када год је она била пот ребна; протојереју Сергију Хакелу,
Рими Шор и Марџори Фаркхарсон на корекцији текста; Жаку Муди на помоћи
при обради текста.
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у великој дневној соби њиховог стана у улиц и Насау.2 Ни
кад а нисам ни пом иш љао да би ове моје посете могле да
прерас ту у извесну прип рему за писањ е есеја о њег овом
живот у, заснованог на помен ут им успоменама. Наше по
сете Флоровскима су биле чисто пород ичне природе. Ма
ша и ја смо се зближили са њима за време њиховог боравка
на Харвард у, те кад а су се касније преселили у Принстон,
док смо обоје живел и у Њујорк у и пред ав ал и на тамо
шњем Универзитет у, чинило нам се потп уно природним
да их посет имо кад а год би то било мог уће. Касније, кад а
сам осет ио да би успомене и сећањ а оца Георг ија могле
да буд у зан им љиве и друг им а који су познав ал и њег ов
живот и рад, усуд ио сам се да га питам да ли би дозволио
и помогао ми да прип рем им својеврсну «скиц у њег овог
живота», кој у бих мож да могао и да објавим. Након што
је дао свој прис танак, почео сам мало сис тем ат ичн ије
да се распит ујем о његовој прош лос ти и да све то детаљ
није забележ им, истовремено се трудећи да не нарушим
првенствено лични карактер мојих посета, али ни да при
родни ток наших свестраних разговора не сведем на пуко
формално прик уп љањ е под атака о њег овом живот у. Овај
неформ ални конт екст, као и њег ов поглед на свет јас но
су одред или облик и сад ржај ове скице.
Иако је сам отац Георг ије Флоровски потп уно пренео
атмосферу својих доживљаја, ипак су у делима ове врсте
извесне празнине и недостаци неизбежни. Ово је умного
ме прича о сећањима оца Георгија на оно што му је било
значајно и разлози због чега је то било тако. Он извесне
појединости из прошлости опис ује изразито детаљно или
2
Никада нисам покушавао да проверим истинитост успомена оца Флоровског у
погледу историјских чињеница или личности, изузимајући исправку неких више
него очигледних грешака. Већина догађаја или личности о којима он говори се мо
гу проверити. Да сам покушао да обухватим макар и само одабран библиографски
материјал, овај подухват би био неизводив.
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уопштено, док је у поглед у неких, из својих личних разлога,
веома суздржан. Из тога разлога сам се понекад нашао и у
улози приповедача, како бих његова сећања сместио у хро
нолошки оквир, обрадио сам текст или пак додао одређене
чињенице, неоп ходне за што целовитије приповедање.
Очиг ледно је да се сећ ањ а остал их људ и, пов ез ан их
са дог ађ ајим а и појед инц им а које Флор овс ки спом ињ е,
и по тон у и по сад рж ај у разл ик уј у од њег ових. Још ком
плетн иј и прик аз жив от а и дел а оца Гео рг иј а Флор ов
ског, кој и би треб ало да се урад и у буд ућнос ти, треб а у
обз ир да узме и та свед очењ а, као и остале дос тупне и
релев антне под атке. Скромн а намер а ове скице јес те да
са друг им а под ел им оно што сам био прив илег ов ан да
чујем о њем у, дог ађ ајим а, људ им а и утиц ајим а који су,
как о он вер уј е, усмер ав ал и њег ов жив от и обл ик ов ал и
њег ов у мис ао. Прик аз ом жив от а из једног так вог угла,
жел им да пон уд им својев рс тан пут ок аз оним а који про
уч ав ај у њег ов о дело и свед оче о овом изв анр едном ру
ском инт елект уа лц у и прав ос лавном бог ос лов у.

Еванстон, август, 1954.

Солун, новембар, 1959. г.
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У РУСИЈИ
1893 - 1920
Георг ије Флоровски је рођен 28. авг ус та 1893. год ине.1
Био је пето и најм лађе дете Василија и Клауд ије (Поп ру
женко) Флор овс ки. Једном прил иком је о свом родном
град у Јелисаветг рад у рекао: «Тај град за мене нема нек и
посебан значај. То је само једно мес то на карт и; јер су ме
са шест месец и однели у Одес у, па се тамо више никад а
нисам враћао.»2 Одеса је пос тала и у најд убљем смис лу
те речи остала њег ова «кућа», мес то кога се најрад ије и
најчешће сећао – град који је и формално и култ уроло
шки био прес уд ан за његово одрас тањ е.3
Год ине 1894, кад а се пор од иц а Флор овс ки прес ел и
ла у Одес у, овај град је слав ио стог од иш њиц у свог а
пос тој ањ а.4 За тај пер ио д он је из мал е војн е баз е и
трг ов ачк ог град ић а од око дес ет хиљ ад а стан овн ик а,
прер ас тао у мет роп ол у од скор о пол а мил ио н а људ и
и пос тао екон омс ки и адм ин ис трат ивн и цент ар цел е
јуж не Рус иј е. Одес а је жив ел а од трг ов ин е. У царс кој
Рус иј и је сам о главн и град Пет рог рад прев аз ил аз ио
Одес у, јер је био међ ун ар одн а лук а. «У наш ем град у
су бил а вел ик а предс тавн иш тва свих мед ит ер анс ких
лин иј а», понос но је гов орио отац Флор овс ки.
1

По старом (јулијанском) календару.

2

Ово ми је рекао лично отац Флоровски. Годинама сам правио белешке и неколико пута сни
мао наше разговоре. Понекад сам прерађивао његове речи, не би ли их дотерао за ово дело.
3
«Јеврејска заједница нашег града је о њему говорила као о «мајци Одеси», рекао
је отац Георгије. И он сам је о њему говорио са истом синовском оданошћу.
4

Јасан податак у: Patricia Herlihy, Odessa: A History, 1794-1914, Cambridge, Mass., 1986.

