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др Драгољуб Марјановић 

Филозофски факултет 

Универзитет у Београду 

 

О наративним техникама Никифора Цариградског у Краткој историји 

  

 Очигледна потреба да се пише о прошлости крајем 8. века, у времену 

успостављања нових модела, бар што се тиче Цариградске цркве, у односима са Царством 

након прве фазе иконоборства, наводи на помисао да је историографска продукција која је 

очигледна настала у оквирима једног уског круга људи око цариградског патријарха 

Тарасија, имала потребу да у историји и прикладном обликовању историје, тражи али и 

понуди савременицима узоре који ће се подражавати али и која ће представљати потврду 

и легитимитет њиховим сопственим идејама.    

 Из круга људи око патријарха Тарасија поникла су три значајна историчара чија су 

историјска дела означила почетак процеса обнове византијске историографије крајем 8. 

века: Георгије Синкел, који је написао Хронику од постања света до времена 

Диоклецијана, који је сам био синкел патријарха Тарасија; затим Теофан Хронограф, 

пријатељ овог Георгија Синкела, по чијим молбама се Теофан прихватио посла да настави 

Синкелову Хронику и доведе је до свог времена, и коначно, Никифор Цариградски, који је 

наследио Тарасија на патријашијском трону 806. године, а који је претходно као асикрит 

био подређен Тарасију док је овај обављао функцију протоасикрита на двору царице 

Ирине, и који ће касније, као и Теофан, пратити патријарха Тарасија на Седмом 

васељенском сабору. Већ ове уводне напомене пружају довољно повода да се Никифорово 

једино световно дело, Кратка историја, настало вероватно након Сабора 787. године 

посматра у овом ширем историјском контексту времена, узимајући у обзир његове везе са 

водећим протагонистима крупних историјских догађаја који су обележили његову епоху.  

 Будући да је настала у времену када се уобличавала идеја иконопоштовања, као и 

еклисиолошка концепција Цариградске цркве која је подразумевала рестаурацију њених 
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односа спрам царства на старим предањским идејама, Кратка историја није могла 

настати без изражене идеје о потреби специфичног обликовања историје и њеног 

сврсисходног представљања савременицима. Концепција дела какво је Кратка историја, 

стоји у вези са овим питањима и представља значајан сегмент у њеном изучавању, нешто 

што до сада истраживачи, па ни приређивач њеног модерног критичког издања, који се 

трудио да идентификује евентуалну Никифорову пристрасност као писца, ипак није уочио 

у њеном пуном обиму.  

 Оно што сматрамо наративном техником јесте заправо начин представљања приче 

о неком догађају, са уређеном структуром нарације тако да се нагласе и истакну за аутора 

битни елементи који могу бити носиоци главне радње и који поменутој радњи дају 

специфично значење. Овај литерарни поступак аутора може чак и да се прошири у том 

смислу да је његова употреба одређена ширим циљем, то јест да нагласи одређену идеју 

или мисао писца на нивоу читавог његовог дела. 

 Ово дело нема типичан увод. Његов почетак је приповедање о околностима под 

којима је цар Фока свргнут са власти а Ираклије преузео царско достојанство. Ираклијевој 

владавини писац је посветио 27 поглавља. Међутим, Кратка историја нема ни свој 

закључак, прекида се наизглед изненада, и последњи догађај који описује јесте догађај из 

769. године - брак будуће царице Ирине, обновитељке иконопоштовања, са сином цара 

Константина V, чијој је владавини посвећено 26 поглавља. Дакле, описима владавине ова 

два византијска цара, који омеђују почетак и крај нарације Кратке историје, посвећено је 

53 од укупно 88 поглавља, док је у осталих 35 поглавља стао опис владавине безмало 

дванаест византијских царева који су владали између Ираклија и Константина V, односно 

у временском раздобљу између 641 и 741. године 

Никифоров приказ владавине цара Ираклија је најкомплекснији у читавом делу, и 

за анализу ауторових наративних техника које је применио приликом састављања Кратке 

историја представља најважнији сегмент нашег изучавања. Опширност описа Ираклијеве 

владавине је само један од већ поменутих аспеката овог првог дела Кратке историја.  

 Као што ћемо даље показати, специфична литерарна средства заправо 

представљају суштинске елементе у грађењу наратива којима се Никифор послужио 
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приликом писања, и на основу којих ће у остатку текста заправо обликовати приказе и 

оцене владарских личности и патријараха у својој историји, а на основу критеријума 

успостављених у опису Ираклијеве владавине. Једна од могућих метанаративних порука 

писца у овом смислу би била да владавине претходних византијских царева, какав је био 

Ираклије, заправо представљају својеврсне узоре за подражавање, чиме се стиче одређени 

легитимитет владавине али и истиче одређени историјски континуитет и историјска 

истина коју писац жели да наметне својим читаоцима. 

 Приповедање Кратке историја почиње описом врхунца несреће која је снашла 

Ромеје услед рђаве владавине цара Фоке. Међутим оно што Никифор већ на почетку свог 

дела жели да истакне јесте чињеница да држава (ἀρχή Ῥωμαίων) може да трпи спољашње, 

али и унутрашње несреће: 

 После убиства цара Маврикија, Фока, пошто је то <дело> починио, приграби 

царску власт. Завладавши на такав начин положај Хришћана је достигао толики степен 

патње да су многи говорили да док су споља Персијанци наносили штету Ромејској 

држави, Фока је изнутра чинио још горе. 

 Чини се да Никифор приликом грађења приче тежи ка томе да прикаже несреће 

које су сналазиле државу Ромеја споља као последицу унутрашњег беспоретка, односно 

лоше владавине царева, чији описи потом постају његова главна литерарна преокупација и 

наративни мотив који он усмерава ка одређеној врсти разрешења водећи причу ка 

идеалном расплету кроз увођење мотива мира и спокојства, што су термини који се често 

јављају у читавом тексту Кратке историје, али су снажно наглашени већ на самом 

почетку описа Ираклијеве владавине. Они цареви који су способни да у својој држави 

заведу мир и спокојство, било вођењем успешног ратног похода или путем склапања мира 

са непријатељима царства, стичу начелно позитивну оцену у Краткој историји. 

 Наиме, када отпочиње приказ Ираклијевог царевања, Никифор умеће кратку 

епизоду, наизглед успутну у оквирима главне нарације, о царевом односу према извесном 

Криспу, зету бившег цара Фоке и префекту Цариграда. Читамо да су се цар и префект 

Града, који је уједно био и заповедник царске војске у Кападокији сусрели у Кесарији, 

којом приликом је Крисп својом опаском, ругајући се, како истиче Никифор, увредио 
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Ираклија, истичући да је неприлично за цара да се бави војним походима далеко од 

престонице. У овој причи, аутор заправо успоставља један од главних наративних 

елемената у свом делу, и идеални образац цара, који стоји у вези са унутрашњим поретком 

у држави. Тај образац јесте заправо оно што Крисп замера цару као недостојно понашање, 

а заправо је идеал који ће Никифор у вези са приказом Ираклијеве владавине у потпуно 

испунити представљајући га као победоносног војсковођу у рату против Персијанаца којег 

краси одважност, односно парисија (παρρησία). Дакле, негативна опаска Криспа заправо 

истиче оно што аутор сматра изузетно важним за улогу и дужности цара и у свом делу 

жели да нагласи, а то је активна владавина. Супротан пример, оно што је у овом случају 

облик владавине коју заговара Крисп, јесте пасиван цар који борави у престоници, 

односно царској палати, и Никифор ће касније пружити разрешење ове наративне поруке 

у по много чему негативном приказу владавине цара Филипика Вардана, који је управо 

својом пасивношћу, дозволио бугарском одреду да опљачка читаву Тракију и последично, 

буде лишен царске власти. Никифор користи одговарајуће термине с циљем да истакне 

своју идеју. Наиме, користећи се могућношћу, односно приликама, Бугари су у свом 

продору доспели до самих зидина Цариграда. Никифор користи израз ἂδεια који може да 

алудира на слободу деловања, па чак и деловања у контексту злочина који настаје као 

последица одсуства одмазде. Успоставивши такве моделе кроз употребу прикладне 

терминологије, Никифор даље пружа опис завере против цара Филипика Вардана којег су 

завереници затекли како се одмара у царској палати. Сви кључни наративни елементи су у 

овој причи присутни, а најпре она негативна оцена Криспа изречена Ираклију, да је 

непримерено за цара да напушта царску палату и предводи војне походе.  

Други конститутивни елеменат грађења нарације у Краткој историји јесте беседа 

персијског генерала Шахина упућена византијском цару, у којој су наглашени многи 

елементи позитивне и негативне државне управе, а сви заправо истичу из избора мира 

насупрот рату, и благостање насупрот беспоретку, заправо представљају једну од главних 

и водећих идеја аутора, која се провлачи кроз читаву Кратку историју, и која може да 

поприми и специфинчне духовне конотације, на оним местима у делу где се тематика 

везује за питање црквене политике иконоборачких царева и њиховог односа према 

цариградским патријарсима.  
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За литерарно уобличавање своје главне наративне поруке, Никифор скоро на самом 

почетку, у шестом поглављу умеће једину беседу у Краткој историји. Беседа персијског 

војсковође Шахина упућена Ираклију, по својем садржају и мотивима које је писац 

изабрао да у њу уврсти представља један од најзначајнијих наративних елемената у 

читавом делу на основу којег Никифор заправо поставља моделе добре владавине и 

државног поретка, који ће и у даљем току нарације бити од пресудне важности за приказ 

владарских личности. У беседи су пријатељство и сагласје (φιλία καὶ σύμβασις) 

супротстављени несугласици и узајамој супротстављености. Даље, узајамни добри 

односи и пријатељство постижу се мудрошћу и разборитошћу. Насупрот овим особинама 

стоји штета по поданике оба царства која произилази из супротних околности, односно 

узајамног рата. Из слоге и мира произлази срећа (εὐδαιμονία) због које они који је уживају 

читавог свог живота бивају достојни зависти и дивљења. Насупрот томе, непријатељство 

и мржња воде ка многим ратовима који су непријатни и мрски, а последица рата биће 

велики немир, а државе се доводе у јадно и бедно стање. Персијанац завршава своју беседу 

обећањем да ће цар Хозроје склопити чврст и дуготрајан мир са Византинцима.  

 У контексту Ираклијеве владавине важно је истаћи да је писац нагласио 

Ираклијеву спремност да се држи свих начела добре управе која је саветована од стране 

Персијског војсковође, начела која међутим бивају погажена од стране персијског цара 

Хозроја, против којег Ираклије победоносно ратује и успева да успостави првобитно 

поремећени склад. Дакле, наративна порука је јасна и у складу са на почетку изнетим 

контрастом између рђаве владавине цара Фоке, у којој су споља Персијанци наносили 

штету хришћанима, док сада цар Ираклије активном владавином и својом личном 

одважношћу успева да уклони персијску опасност са граница државе Ромеја. У том 

смислу, ако бисмо покушали да опишемо метод наративне технике коју је Никифор у свом 

делу применио онда би се он могао описати на овај начин: свака прича отпочиње 

приказом идеалног стања, да ли је то државни поредак, у којем влада мир, или црквени у 

којем такође владају идеални односи између цара и патријарха - Никифор уводи појмове 

пријатељства па чак и братства који красе однос цара Ираклија најпре са патријархом 

Сергијем, а потом и са његовим наследником, патријархом Пиром. Затим, следећа 

наративна фаза у развијању приче јесте ремећење првобитног склада, који може бити 

изазван лошом унутрашњом управом рђавог цара, какав је био Фока, на шта се затим 
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надовезују спољашње несреће, које пак не морају увек бити кривица Византинаца - очит 

пример је Ираклије који спремно прихвата понуђен идеал мира у односима између 

Ромејске и Персијске царевине, којег потом персијски цар уништава покренувши рат 

против Византије. Даљи књижевни поступак писца бива вођен тежњом да се наративни 

ток заокружи и затвори враћањем збивања у првобитни поредак. Таквих примера има 

неколико у Краткој историји, један од њих су победе у рату и мир који Ираклије 

успоставља након успешног рата против Персије. 

 Овај литерарни поступак писца уочљив је у приказу владавине цара Константина 

IV, његовог сина и наследника, цара Јустинијана II и неколицине царева који су владали у 

кратком временском размаку до доласка на трон цара Лава III. Наиме, државна и црквена 

политика коју је водио Константин IV окарактерисана је идеалном у складу са 

постављеним принципима на почетку дела, а то су мир и спокојство (εἰρήνη καὶ γαλήνη) 

које је овај цар успео да успостави у својој држави сломивши арапску вишегодишњу 

опсаду Цариграда 677. године, потписавши мир са Арапима, и Бугарима након војног 

пораза византијских трупа 681. године, али и сазивањем Шестог васељенског сабора 680. 

године чиме је превазиђен раскол у Цариградској цркви изазван јересју монотелитизма. 

Међутим, Јустинијан II је, већ на почетку описа његове владавине, оквалификован као 

онај који је поништио мере свог оца које су биле спроведене зарад мира (τῆς εἰρήνης)  и 

доброг поретка византијске државе (τῆς ἄλλης πολιτικῆς εὐταξίας). Никифор на 

самом почетку наглашава да је овај цар разрушио мир који је склопљен са Бугарима, као и 

мир који је његов отац склопио са Арапима. И читав опис владавине Јустинијана II као и 

његових наследника, царева Леонтија, Тиберија, Филипика Вардана, за којег се истиче да 

је владао на недоличан начин будући да је ревитализовао монотелитизам анатемисавши 

Шести васељенски сабор, затим, Анастасија и Теодосија III, заправо је опис пада свих 

оних вредности за које су се залагали Ираклије и његов праунук цар Константин IV. А 

онда, када треба да опише ступање цара Лава III на власт, при чему Никифор, за разллику 

од његовог савременика Теофана, не квалификује овог цара као зачетника јереси 

иконоклазма, већ наглашава његову способност и умешност у вођењу државе, истиче да је 

претходни цар Теодосије III био неспособан да води државу и то узима као повод за причу 

о начину на који је Лав ступио на власт. И управо у опису владавине цара Лава III 
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првобитно прокламовани добри модел државне управе из описа Ираклијеве владавине и 

владавине Константина IV бива поново успостављен, када мотив мира поново има 

значајну наративну улогу у приказу његове владавине, пре свега са успешно отклоњеном 

опасношћу од арапске опсаде Цариграда 717/718. године. 

 Значајно је истаћи да су мир и спокојство увек последица добре владавине 

византијских царева, односно да долазе изнутра, из византијске средине. И чини се да 

Никифор не ограничава ове идеале на правоверне цареве, јер се они срећу подједнако и у 

опису владавине цара Ираклија који је пропагирао монотелитизам, и у опису православног 

Константина IV и опет у опису владавине цара иконоборца Лава III. Слика цара 

Константина V је нешто другачија, јер писац наглашава да је мир, овог пута црквени, био 

срушен за његове владавине. У том смислу Никифор користи прилику да кроз причу о 

јаком земљотресу који је потресао Цариград мало после Константиновог брака са 

хазарском принцезом, скрене пажњу читаоцу да су се том приликом многе грађевине и 

цркве урушиле, а онда спомиње изричито цркву која је носила име Св. Ирине, која се 

такође срушила. У приповедачком смислу, и преношењу специфичних порука које су 

Никифору као писцу биле значајне у обликовању нарације, овакав начин саопштавања 

вести указује на ауторову очигледну тежњу ка алузији, и то алузији на урушавање 

духовног мира у Цариградској цркви царевим безбожјем које ће у пуној мери бити 

приказани у наредним поглављима. Са друге стране, Никифор своје дело загонетно 

прекида поменом брака Лава IV са Ирином - обновитељком православља и у неку руку 

обновитељком црквеног мир у Византији крајем 8. века заједно са патријархом Тарасијем, 

наравно, из визуре савременог читаоца Кратке историје.  

 Да би пружио сасвим одређену слику цариградских патријараха у својем делу, у 

складу са потребама свог времена и круга људи којима је припадао, и још важније, 

начелима које је овај круг људи пропагирао, Никифор је и у контексту црквених односа 7. 

и прве половине 8. века, прибегао одређеном наративном методу. С једне стране, сви 

важни приповедачки елементи, као и у односу на ромејске цареве, постављени су у опису 

Ираклијеве владавине и његовог односа према патријарсима Сергију и Пиру, да би се у 

остатку дела, остали цареви и њихова политика према Цркви пројектована кроз њихов 

третман патријараха вредновала на основу модела успостављених у нарацији на почетку 
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Кратке историје. То значи, да су за Никифора као аутора били могући благонаклони 

описи јеретичких патријараха попут Сергија и Пира, при чему је опис Пирове присилне 

абдикације заправо опис свргавања једног праведног патријарха од стране побуњене масе 

грађана, при чему Никифор њихов чин квалификује као στάσις односно побуну, истичући 

да је Ираклије овога сматрао својим братом и да га је због такве благонаклоности поставио 

за патријарха. Диспропорција у следовању поменутом узору је очигледна у другој 

половини дела када буде представљено понижење и погубљење иконоборачког патријарха 

Константина по заповести цара иконоборца Константина V. Ово је наратив у којем 

читалац наилази на јасну осуду таквог односа цара према једном патријарху од стране 

аутора, па се чак овај опис страдања начелно иконоборачког патријарха по наређењу 

иконоборачког цара смешта у исти сегмент Кратке историје где се описује страдање и 

мучеништво исповедника иконопоштовања - монаха Стефана Новог. Овакав ауторски 

поступак, очигледно има за циљ превасходно да истакне цареву асевију, односно његово 

гажење патријаршијског достојанства у начелу, што се нарочито јасно уочава у поређењу 

са приказом идеалног односа цара и патријараха Ираклијеве епохе, опис који обзиром да 

дело припада историјском жанру имплицира истину која доноси легитимитет идејама 

Никифоровог времена у вези са успостављањем нових односа државе и Цркве али оличене 

у институцији патријараха. 

 Овакав наизглед противречан литерарни и ауторски поступак Никифора 

Цариградског, у којем су били могући благонаклони описи патријараха јеретика, 

монотелита и иконобораца, могуће је једино читати у кључу контекста времена када је 

само дело настајало, у складу са потребама круга људи, сабраних око патријарха Тарасија. 

Овом кругу је и сам Никифор припадао, још у току своје световне каријере, као писац 

Кратке историје, а потом и као патријарх Цариградске цркве у првим деценијама 9. века, 

када се и сам суочио са царском догмом иконоборства којој се храбро супротставио у 

складу са сопственим начелима која је пар деценија раније поставио и промовисао у свом 

једином световном делу.  


