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ПРАВЕДНИ РАТ И МИСИОНАРСТВО 
КАО ЕЛЕМЕНТ ВИЗАНТИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ

НЕБОЈША Д. ЂОКИЋ1

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР

БЕОГРАД

АПСТРАКТ: У раду је укратко обрађена веза између цркве и страте-
гије Византијског царства. Премда је Византија водила ратове на-
слањујући се на традицију римске империје а не на вођење светог
рата утицај цркве у војним плановима Константинопоља је био ве-
ома значајан. За разлику од ислама и западног хришћанства који су
своја верска начела наметали силом Византија је користила мисио-
наре за пацификовање непријатеља. Тиме је често успевала да од
дотадашњих непријатеља добије савезнике. За пропаганду визан-
тијског хришћанства а тиме и саме Византије коришћени су и ана-
хорети који се углавном јављају у средичкој теми и то углавном у

1.  ndjokic05@gmail.com
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пограничним крајевима према Србији. Напоменимо и да премда
Византија није познавала свете ратове попут џихада или крсташких
ратова ипак је за Византинце сваки рат био свети рат јер су сматра-
ли да је Ромејско царство под божјом заштитом а василеус је божји
изабраник па је самим тиме сваки рат са Византијом, на неки на-
чин, био рат са самим Богом и божјим поредком на земљи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: анахорети, Византија, свети рат, праведни рат, Кон-
стантинопољ, крсташки ратови, џихад

Vivere, mi Lucile, militare est.
Сенека

Рат између друштвених заједница увек произилази из неког по-
литичког стања и изазива га само политички мотив. Рат је, дакле по-
литички акт, тј. продужење политике другим средствима. Политич-
ка намера је сврха, а рат је средство – средство без сврхе не може се
никада замислити. Рат у свим околностима морамо да замишљамо
не као независну ствар, већ као политички инструмент. Само са
овом представом је могуће да не паднемо у противуречност са цело-
купном војном историјом, као и да је схватимо.

Све ово нам показује колико различити могу бити ратови по при-
роди својих узрока и односа из којих произилазе. Рат у сваком конк-
ретном случају мења своју природу и с обзиром на тежње које у ње-
му владају, представља чудновато тројство, састављено из првобитне
силовитости свога елемента, мржње и непријатељства, које треба
сматрати природним нагонима, затим из игре вероватноће и случај-
ности која га чини слободном делатношћу духа и коначно из под-
ређене природе политичког инструмента, због чега припада разуму.

Најбитнији чинилац у рату су међународни односи. Они су ти
који, по правилу, одређују циљ и карактер рата а најчешће и његов
исход. Због тога, незмисливо је проучавање ратова, без проучавања
међународних односа везаних за њих. Другим речима, као што је рат
исувише озбиљна ствар да би се препустио само војницима, исто та-
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ко, војна историја се не може оставити само војним историчарима.
Наравно, не треба отићи ни у другу крајност и доћи у ситуацију коју
је најбоље исказао један од највећих историчара свих времена сер
Чарлс Оман (Sir Charles Oman) у делу “О писању историје”. (Oman C.
1935: 159)

“Као и средњовековни манастирски хроничари тако и модерни ис-
торичари често не знају више о томе шта значи рат сем то да проу-
зрокује разне страхоте и да га прате жалосни губици живота. И једни
и други тежили су да прикрију своје лично незнање или антипатију
према војним стварима умањујући њихову важност и значај у исто-
рији”.

Акт расуђивања који врши историчар јесте у томе да рат, који про-
учава, правилно схвати у овом погледу, да га не сматра или не на-
прави нечим што он по природи односа не може да буде. Војна исто-
рија као забележено искуство, ако се исцрпно проучи, показује све
разнолике чиниоце који чине рат, не заборављајући ни једног од
њих. Може се поделити на ратну историју и историју ратне вештине.
Прва, детаљно износи сваки рат, са циљем, који се желео постићи
сваким маневром и борбом. Поред ратних дејстава даје и преглед по-
литичких збивања везаних уз рат. Историја ратне вештине испитује
развитак ратне вештине у разним епохама, а у односу на политичко
и друштвено уређење зараћених држава, водећи рачуна и о страте-
гији, тактици, опреми и наоружању зараћених страна, њиховом еко-
номском потенцијалу, моралу итд. Њен циљ је да омогући да се дође
до општих начела која важе у рату (на пример начело груписања
снага, начела изненађења, начела јединства дејства итд.). (Бајков Л.
Л. 1911: 16 – 17; Свечин А. А. 1956: 27 – 29)

Ово што смо изнели је савремено схватање рата засновано на на-
челима класика као што су Клаузевиц, Жомини и други. Да видимо
шта су о рату мислили Византинци.

Након што је Вукан опустошио крај око Скопља, Полог и Врање
Алексеј је решио да га казни за то. Стога се одмах наоружа и: „крену
равно према Далмацији журећи да поново обнови порушене тврђаве
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и врати их у пређашње стање и да изврши одмазду за оно што је он
(Вукан) из обести био учинио“. (Византијски извори 3, 388)

Међутим, цар је успут имао тешкоћа са Нићифором Диогеном,
који је хтео да га убије и да преузме власт. Упркос томе, Алексије
није клонуо: „X τοιαῦτα µὲν οῦν τὰ ἐκ τοῦ ∆ιογένους συµπεσόντα τῷ
αὺτοκράτορι, παραδόξως τῆς ἀµάχου τοῦ Ύψίστου χειρὸς ῥυσαµένης
τοῦτον ἐξ ύπογύου κινδύνου- αὺτὸς δὲ προς οὐδὲν τῶν συµπιπτόντων
ἐµαλακίζετο, ἀλλὰ καὶ ὣς κατευϑὺ ∆αλµατίας ἤλαυνε. µεµαϑηκὼς δὲ ὁ
Βολκάνος τὴν εἰς τὸ Λιπένιον τοῦ αὐτοκράτορος ἔλευσιν καἱ ἐπικατα-
λαβόντα τοῦτον ϑεασάµενος καὶ πρὸς τὰς ῥωµαϊκὰς παρατάξεις καὶ
τὸν συνασπισµὸν ἐκείνον και την στρατηγικὴν πανοπλίαν µὴδ’ ἀντω-
πῆσαι δυνάµενος άποστείλας παραχρῆµα τὰ περὶ εὶρήνης ἠρώτα
ὑπισχνούµενος ἃµα καὶ αὐτοὺς τοὺς προϋποσχεϑέντας ὁµήρους ἀπο-
στεῖλαι καὶ µηδέν τι δεινὸν τοῦ λοιποῦ διαπράξασϑαι. δέχεται τοίνυν
τὸν βάρβαρον ἀσµένως ὁ αὐτоκράτωρ ἀκηδιῶν οἷον καὶ ἀποστρεφό-
µενος τὴν εµφύλιου µάχην (κἂν γὰρ ∆αλµάται ἦσαυ, ἀλλ’ ὅµως Χρισ-
τιανοί)· ἐκεῖνος δ’ εὐϑὺ τεϑαρρηκὼς προσεληλύθει συνεπαγόµενος τούς
τε συγγενείς και έκκρίτους τῶν ζουπάνων καὶ προϑύµως ὁµήρους τοὺς
αὐτοῦ ἀνεψιαδεῖς τῷ αὐτοκράτορι παραδέδωκε, τόν τε Οὔρεσιν καλού-
µενου καὶ Στέφανον τὸν Βολκάνον καὶ ἑτέρους τὸν εἴκοσιν ἀριϑµὸν
ἀποπληροῦντας· οὐ γὰρ ἐνὸν ἦν αὐτῷ ἄλλως πως τοῦ λοιποῦ δια-
τεϑήσεσϑαι.“ (CFHB 40.1 Annae Comnenae 2001, IX, 10, (279 – 280))

Обратимо пажњу на реченицу: „αὐτоκράτωρ ἀκηδιῶν οἷον καὶ ἀπο-
στρεφόµενος τὴν εµφύλιου µάχην (κἂν γὰρ ∆αλµάται ἦσαυ, ἀλλ’ ὅµως
Χριστιανοί) (Аутократор благонаклоно прими варварина, јер се осе-
ћао потиштен и желео да избегне грађански рат; јер, мада то бејаху
Далмати, ипак бејаху хришћани.)“ Да погледамо како је Б. Крекић
протумачио ове Анине речи: „Ова Анина реченица интересантна je,
како за познавање њеног личног схватања ствари, тако и менталите-
та времена у којем je живела и писала. Њен став према ‘Далматима’
очевидно je, не само овде него и у читавом њеном делу, иронично -
презрив, што je y складу са њеним општим супериорним гледањем
на Србе као, уосталом, и на друге ‘варваре’. Оно што je овде посебно
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занимљиво, то je увођење ‘хришћанског момента’ као објашњења за
Алексијев пристанак на мир са Вуканом. Тумачење, да би рат међу
хришћанима, тј. са Србима, био ‘грађански рат’, могло би се, можда,
узети као знак утицаја крсташких идеја на Ану у доба када je ове ре-
дове писала. Но пре ће бити да се ради o нечем другом: Ана je гледа-
ла на Србе као на један од народа који треба да признају византијску
врховну власт и да буду поданици византијског цара. Стога je и бор-
ба између Византинаца и таквих народа — дакле и Срба — за њу
грађански рат. У сваком случају, ‘хришћански моменат’ и ’рађански
рат’ овде су Ани само послужили као изговори да оправда недоста-
так снаге цара Алексија за даљи наставак ратовања”. (Византијски
извори 3, 388 – 389 нап. 10)

У време када је Б. Крекић писао ово, изучавање војне историје Ви-
зантије је било у повоју. Последњих тридесетак година је објављен не
само огроман број радова на ову тему, него и већи број монографија
укључујући и оне у којима је обрађивана стратегија византијске им
перије (Blöndal S., Benedikz B. 1978; Kaegi W. 1983; Bartusis M. 1992;
Tsiknakes K. /ed./. 1997; Treadgold W. 1998; Haldon J. 1999; Кучма В. В.
2001; Birkenmeier J. 2002; Haldon, 2003; McGeer E. 2008; Scott R. 2008;
Luttwak E. 2011; Carey 2012; Decker M. 2013; Банников А. В., Морозов
М. А. 2013; Мохов А. С. 2013; Madgearu 2013; Haldon J. /ed./. 2016; Stou-
raitis Y. 2018). Интересантно је да је заначајна пажња посвећена ви-
зантијској армији XI века (поред напред споменуте видети и: Kay-
beden M. 1971; А. С. Мохов. 1999: 158 – 168; А. С. Мохов. 2003: 275 – 296;
Hupchick D. 2017; Trombley F,. Tougher S. 2019: 179 – 196).

У свим овим радовима је разматран и однос византијске цркве
према рату као и коришћење цркве у византијској стратегији. Нема
потребе да све то овде понављамо па ћемо се осврнути само на ко-
ришћење цркве у византијској стратегији на Балкану у периоду X -
XII век. Споменимо и то да је тренутно највеће спорење у византоло-
гији, кад је реч употреби цркве у византијској стратегији, да ли је
постојао свети рат у Византији или не. Још увек не постоји консенсус
по овом питању. Док неки сматрају да није други имају супротно
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мишљење. У последњим радовима на ову тему преовлађује неко
средње мишљење, којег се и ми придржавамо, да у Византији јесте
постојао свети рат али да се он суштински раликовао и од муслиман-
ског џихада и хришћанских крсташких ратова. Шта више за Визан-
тинце су сви ратови били свети ратови јер је напад на државу био на-
пад на василеуса који је био божји изабраник. Са друге стране Ви-
зантинци су настојали да цркву употребе за мирољубиво директно
или индиректно потчињавање непријатеља у чему је била суштинс-
ка разлика у односу на џихад или крсташке ратове. Другим речима
Византинци су користили цркву за оно што је данас познато као
хибридни рат. (Laiou A. 1993: 153 – 74; Kolbaba T. 1998: 194 – 221; Dennis
G. 2001: 31 – 39)

Праведни рат

Офанзивна војна политика византијске владајуће елите од краја X
до половине XI века, а у мањем обиму и током XII века, показала je
да би религија могла имати подједнако важну улогу у легитими-
сању експанзивног рата чак и у одсуству доктрине генеричког „све-
тог рата“ какви су били џихад или крсташки ратови. Оправдање ви-
зантијских ратова за ширење државних граница било је засновано
на изобличењу појма одбране матичне територије чиме је озакоњен
офанзивни рат. Ово је олакшано тиме што је владајућа елита Визан-
тије чувала свој римски идентитет. Ово је у основи било промови-
сање погледа на свет по коме је цар Константинопоља био једини
преостали римски цар и, према томе, једини суверен с правом захте-
ва за изгубљеним територијама старог orbis romanus. Као резултат
тога, у византијској политичкој мисли појам одбране римског тери-
торијалног интегритета није сведен на границе под контролом ро
мејске царске власти које су биле врло променљиве. Уместо тога,
увек се идентификовати са граицама насталим поновним освајањем
раније изгубљених територија које су се налазиле изван стварних
граница царства у моменту почињања офанзивног рата. Офанзивни
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рат за обнову царске власти над тим територијама и њиховим етно
– културно разноликим становништвом које је било вековима под
страном влашћу могло је тако уживати Божје одобрење и помоћ.
(Stouraitis I. 2009: 201-8)

Овај дискурс о праведном рату обезбедио је византијским цареви-
ма неограничено потенцијал да оправдају офанзивно ратовање у
њиховој непосредној геополитичкој сфери и примењен је да оправда
офанзивне ратове против и хришћанских и нехришћанских непри-
јатеља. На пример, малу експанзивну активност против Муслимани
у време владавине Лава VI, теоретичари византијског поимања пра-
ведног одбрамбеног рата, правдају аксиомом да ромејски цар није
захтевао назад оно што није његово, већ оно што је раније било под
римски гвозденим штапом. (Arethas. 1972: II 62, 33, 14 – 16) Слично,
током бугарског рата, у првој половини X века, византијска влада-
јућа елита заузимање територије под Бугарском владавином, прав-
дала је тиме да су они били бивши римски поседи. (Daphnopatès T.
1978: 5, 121 – 24) Ова тврдња је била оправдање и експанзивне визан-
тијске војне активности против хришћанских Бугара под Јованом I
Цимискијем /969-976/ и Василијем II /976-1025/ који су довели до пот-
чињавања бугарскe државе.

Једино документовано одступање од овог доминантног идеолош-
ког модела је посведочено у доба цара Никифора II Фоке /963 – 969/,
и које по свему судећи представља алтернативни правац мишљења
унутар византијског друштва тог времена. По речима Јована Скили-
це, Фока се обратио Цркви и затражио да се сви погинули војници
прогласе мученицима, тражећи тако да се спасење душе повеже са
војном активношћу. Овај апел наишао је, међутим, на отпор вишег
свештенства које је одбило царев захтев. (Stouraitis Y. 2018а: 82 – 83)

Чињеница је да Фока није настојао да направи појам војничког
мучеништва само код ратовања против неверничких непријатеља,
већ код свих ратова, без обзира да ли се царство бранило или напада-
ло, против било ког непријатеља Царства. Управо ово одговара доми-
нантном ратном менталитету византијске друштвене елите. Овај
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менталитет је дефинисао све непријатеље Царства као неправедне
агресоре и као безбожнике. (Trombley F. R. 1998: 118 – 33)

Алтернативни правац размишљања о улози религија у оправдању
рата, коју је у први план донео Фокин успон на престо, није имао
трајан утицај на нормативну ратну идеологију царске канцеларије
након смрти овог цара. Ово постаје очигледно ако се погледа развој
византијске ратне етике у периоду Крсташки ратови. Иако је позив
цара Алексија I Комнин /1081 – 1118/ да му се пружи војна подршка
са запада играла значајну улогу у организовања Првог крсташког ра-
та /1096/ византијска реакција према овом новом феномену је инди-
кативна за различит развој хришћанско – римске ратне етике на ис-
току и западу у пост римском свету. (Shepard J. 1997: 107 – 29) Ова
разлика је документована очигледним потешкоћама које је визан-
тијска владајућа елита имала да се идентификује и активно подржи
циљеви крсташког покрета. Став византијских аутора према прва
три велика крсташка рата /1096 –1099, 1147 – 1149, 1187 – 1192/ је пре-
тежно негативна, будући да су готово једногласно приказивали крс-
таше као жестоке непријатеље који су претили постојању Империје.
Ово важи и за Никету Хонијата који, међу Византинцима, изражава
најпозитивнији однос према циљевима крсташа, признајући да се
намера учесника Другог крсташког рата да се боре за заштиту Свете
земље ретроактивно показала истинитом. (CFHB 40.1 Annae Com-
nenae 2001, X 5, 10; X 6, 7; X 9, 1; Stouraitis Y. 2018а: 84)

Перцепција византијске елите о крсташком покрету може се нај-
боље окарактерисати као амбивалентна. С једне стране, идеја рата
против неверника, који су, од Византинаца, најчешће категоризова-
ни као ратни хушкачи и неправедни агресори, оцењена је позитив-
но. Са друге стране, византијски политички менталитет није могао
да прихвати концепцију офанзивног ратовања чији узрок нису били
политички циљеви засновани појму враћања власти римског цара
над изгубљеним деловима Roman Oecumene. То постаје очигледно у
византијској пракси захтевања заклетве дату цару од водећих учес-
ника Првог и Другог крсташког рата. Ове заклетве су имале за циљ
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да обезбеде Цариградску власт над поново освојеним територијама -
чињеница која указује на основну разлику између Византијског и
крсташког приступа ратовању против неверника. Док су крсташи
оправдани узрок рата дефинисали експлицитно у верском смислу,
ослобађању хришћана и њихових земаља од јарма нехришћана рим-
ски менталитет византијске елите није могао подредити политички
интерес одржавања и обнове римске царске власти верским узроци
ма који би били изнад политичких прерогатива римског цара. На то
указује неспремност царске власти да својим снагама подржи крста
ше с обзиром на званични узрок Првог крсташког рата. Штавише, то
показује и византијска политика против држава крсташа, као и опш-
та византијска слика хришћанских Латина као непријатеља Царства.
(CFHB 40.1 Annae Comnenae 2001, X 10, 5; X 11, 2; X 11, 5; Shepard J. 1988:
227 – 41; Lilie R-J. 1993: 6 – 24; Stouraitis I. 2011: 26 – 42; Stouraitis Y.
2018а: 84 – 85)

У том светлу, обрасци оправдања мале реконквисте у време Ком-
нена тј. поновна освајања која су се одвијала паралелно са крсташ-
ким покретом није одступало од норми римске „реконквисте“. Ана
Комнена сведочи о схватању које је озаконило војну активност Алек-
сија I против Турака Селџука када нас извештава о царевом захтеву
да се Турци повуку са свих римских територија, које су освојили на-
кон битке код Манцикерта /1071/. (CFHB 40.1 Annae Comnenae 2001, X
10, 5; X 11, 2; X 11, 5) Приврженост традиционалним нормама етике
римског рата показује њена изјава по којој би Алексије I вратио рим-
ску власт над целим бившим Оrbis Romanus, ако би услови били по-
вољнији. (CFHB 40.1 Annae Comnenae 2001, VI 11, 3) Никета Хонијат и
Јован Кинам оправдали су поновно освајање територија у Малој
Азији од стране Јована II Комнина уз аргумент да су то бивши рим-
ски поседи, чак и када је царева војна активност била усмерена про-
тив аутохтоног хришћанског становништва које није било вољно да
се потчине његовој владавини. (Stouraitis Y. 2018а: 85) Последњи ас-
пект такође указује на неслагање ставова у погледу ратовања између
владрске елите Цариграда и поново потчињаваног хришћанског ста-
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новништва. То становништво се није а приори поистовећивало са
импе- ријалним идеалима ослобођења тј поновног освајања, попут
ставова које је дворски песник Теодор Продромос износио у својим
песмама да оправда офанзивну делатност Јована II. Његове песме су
истицале права Константинопољске римске прерогативе који су оп-
равдавали намеру Византије да обнови своју власт над градовима и
њиховим становништвом ратовањем у савезу са Богом на бојном
пољу. (Hörandner W. 1974: 92-108)

Овај римски приступ оправдању рата против Турака боље су доку-
ментовани у проповеди коју је написао Еутимиос Малакес 1176. го-
дине поводом прославе обнове тврђава Дорилаион и Сублаион у Ма
лој Азији од стране Манојла I /1143 – 1180/. Дворски панегирист је
тврдио да је цар рекао својим војницима да су „бранили побожност
и борили се у име Бога. Нису освајали варварске градове нити тежи-
ли за оним што није њихово. Нису учинили неправду, већ су се бо-
рили за оно што је њихово“. Праведни узрок овог рата још једном је
дефинисан појмом поновног преузимања територије која је некада
била под римском царском влашћу. Била је то не верска разлика, већ
инвазија и окупација некадашње царске територије која је  оправда-
вала рат против Турака. Још једном религиозни дискурс није био
примаран при доношењу одлуке о рату, али је донекле оправдавао
политичке разлоге који су наметнули одређена ограничења у вође-
њу византијских ратова. (Stouraitis Y. 2018а: 86)

Иако се чинило да је Манојло I покушао да имитира крсташке мо-
тиве желећи себи титулу мученика и борца Христовог ако погине на
бојном пољу, према истом панегиристи, и циљеви и оправдање ње-
гове ратне политике били су јасно изведени из традиционалниих
норми византијски ius ad bellum, попут оних његових претходника.
(Chrysos E. 2012: 81 – 6; Stouraitis I. 2011: 42 – 47) Штавише, ништа не
указује на то да су се ставови људи - јер су они првенствено конфи-
гурисани кроз идеолошке поруке Цркве - у вези односа између рата
и мучеништва значајније променили током XII века. То постаје еви-
дентно у коментарима на канон Светог Василија канониста из XII
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века Јована Зонаре, Теодора Балсамона и Алексија Аристеноса, у ко-
јем се позивају на молбу цркви Нићифора II Фоке. Прва двојица раз-
мотрили су предлог Светог Василија за покајничке казне војницима
као оптерећујуће и непрактичне због обавезе војника да стално бра-
не границе Царства и његово становништво од непријатељских на
пада.135 Ипак, ни један од њих тројице није одбацио идеолошку ва-
љаност канона који су били аргументи за одбацивање Фокиног појма
смрти војника у бици као чин који води опроштењу и мучеништву.
(Stouraitis I. 2011: 54 – 48; Stouraitis Y. 2018а: 86)

Пљачка Цариграда од стране армија Четвртог крсташког рата у ап-
рилу 1204. означава политички распад Источног римског царства, од
којег никада није успело да се потпуно опорави. Норме хришћанско-
римског ius ad bellum су наставиле да утичу на ратну етику и мента-
литет подељене византијске елите, иако су били прилагођени новим
друштвено-политичким параметрима и политичким потребама ма-
њих ентитета произашлих из распада Царства.

Мисионарство као елемент византијске стратегије

Није спорно да су скоро сви Византинци за које знамо били изу-
зетно побожни хришћани, али исто тако имамо и сталну употребу
религије као извора утицаја царства на стране владаре и њихове на-
раодео. За побожне Ромеје у томе није било никаквог цинизма или
контрадикције, чак ни када су се дешавали чудни преокрети, када су
се заробљени турски номади и варвара из степе, покрштавали. Чак
ако им то покрштавање духовно није помогло, прелазак на визан-
тијску религију материјално је помагало царству, које је било једини
бранитељ Истинске Православне Цркве, једине капије ка вечном жи-
воту. Јачање царства значило је и напредовање хришћанског спа-
сења.

Са својим величанственим црквама, литургијом, хоровима, раз-
вијеном доктрином и високо образованим свештеницима за то вре-
ме, византијска црква је привукла читаве народе које је успешно
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преобратила без икакве примене силе. Премда су се неки енергично
борили против царства, други су пристајали на сарадњу, па чак и на
савез након преобраћења и ако не би ништа уступили цару као све-
товном поглавару Цркве. Ауторитет цариградских патријараха био
је увек велики иако су били именовани царским указима. И у мрач-
ним годинама пред пад, 1453. године, Руси су спремно прихватили
упутства значајних патријараха попут Филотеја /1364–1376/.

Када су византијски мисионари кренули да преобрате суседне Бу-
гаре и Словене али и удаљене Русе, они су у највећој мери спасавали
душе тих варвара од паганизма што је био довољан разлог за све њи-
хове напоре. Али као последицу преобраћења Ромеји су често до-
бијали потенцијалне савезнике. Истина, прелазак у православну ве-
ру није спречио дуготрајне ратове против царства које су водили
христијанизовани Бугари или Кијевска Русија, али чак и након што
је, 927. године ,признао бугарску цркву као аутокефалну, византијска
дипломатија могла је и јесте користила ауторитет патријарха Цари-
града над локалним црквеним клером да позове помоћ или барем да
спречи непријатељство.

Једанаести век, за разлику од других векова, оставио нам је доста
церемонијалних царских портрета. Једна од ових слика је од посеб-
ног интереса за нашу тему. Рељеф од слоноваче приказује Духове /
Силазак Светог Духа на Апостоле/: апостоли, како то обично бива на
иконама ове врсте, седе за столом у облику потковице али занимљи-
ва карактеристика овог примерка је да усред ове „потковице“, васи-
леус стоји у свечаном оделу и разговара са неколико људи обучених
у егзотичне хаљине и турбане. Очигледно су варвари. Сви они гести-
кулирају. (Staats R. 1997: 14 – 17, fig. 1) Овај рељеф симболизује идеју
цара као главног мисионара - његово „равноапостолство“ изражено
је у чињеници да је он, попут апостола, добио дар „говорења страних
језика“, али не у есхатолошком, већ у најдословнијем смислу и тиме
способност убеђивања страних пагана у предности хришћанства. 

Ово увођење мисионарских симбола, наравно, ни у ком случају не
представља промену империјалног појма „варварства“. На пример,
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Бугари су били одавно прешли у византијско православље али су као
и раније, доживљавани, пре свега, као недостојни да се о њима гово-
ри као о људима (Помяловский И. 1895: 109 – 111), и друго, што је
много занимљивије, као не сасвим крштени. У хвалоспеву Јовану
Мавроподу, славни ретор и историчар Михаил Псел хвали његовог
деду: „Њему су била поверана апостолска дела. Са великим надама
послат је из главног града ка тим Скитима који су се раније звали но
мади, а касније су их звали Бугари. И није изневерио наде оних који
су га послали, до те мере да их је чак и надмашио, потпуно преобра-
зивши сав народ за Бога, ништа горе од [Томе] Дидима, [који је пок-
рстио] сву Индију.“ (превод по: Иванов С. А. 2003: 226. Превод на бу-
гарски, Гръцки извори Т. 11. 1965: 117, није тачан.) Овде је реч о Лаву
Пафлагонском, πρώτος ἐκ Ρωµαίων, тј. првом грчком архиепископу
Бугарске, који је заузео престо 1037. године. (Тъпкова – Заимова В.
2000: 43) Наравно, Псел није могао а да не зна да су Бугари крштени
век и по пре него што је Лав стигао тамо. Након овог не чуди, да у
својој причи о Русима Псел није давао ни најмањи наговештај да су
они хришћански народ. (Michel Psellos. 1926: VI, 90 – 91) Али, како ће-
мо даље показати, нису се сви византијски интелектуалци на покрш-
тавање варвара освртали са презрењем.

У XI веку Византија није живела са суседима паганима, осим но-
мадских народа Мале Азије и црноморских степа. Ово је условило
карактер грчких мисија. Грчка црква почиње да се окреће углавном
номадима и постиже лаке победе. Тако је вођа Печенега Тирач пора-
жен од Византинаца почетком зиме 1048. године „заједно, са отпри-
лике сто четрдесет људи, доведен ка цару који га је примио са љу-
бављу. Пошто га је покрстио указао му је велике почасти и задржао
га у луксузу “. (Scylitzas Ј. 1975: 459) Обично је до мисионарства дола-
зило тако што су византијски свештеници на захтев варварских вођа
долазили доректно код њих. У лето, те исте, 1048. године, вођа другог
племена Печенега „Кеген, када је стигао у престоницу, ступио у пре-
говоре са императором који га је примио пријатељски и гостољуби
во. Обећао је да ће се покрстити као и да ће убедити и своје сапутни-
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ке да ураде то исто. Након тога произведен је у достојанство патри-
кија, такође, добивши три тврђаве на Истру као и много стадија
земље. Истовремено, почели су да га сматрају пријатељем и сарадни-
ком Ромеја. Након тога, он је, као што је обећао, примио свето крш-
тење, као и они који су с њим били, то је обаљено тако што је послат
неки побожни монах Еуфемије, који је саградио божанствену купељ
близу Истра и све обдарио светим крштењем.“ (Scylitzas Ј. 1975: 456 –
458).

Из навода Михаила Псела може се закључити да је био скептичан
како према хришћанству већ покрштених варвара тако и на могућ
ност покрштавања још некрштених номада. С друге стране, његов
пријатељ са којим се доста дописивао, Јован Мавропод гајио је вели-
ки ентузијазам кад је реч о покрштавању номада.  На Св. Димитрија
1048. године он је, у присуству цара, изговорио панегирик, који за-
служује да буде детаљно цитиран:

„ ... Нека плачу исток и запад, север и југ. Сви крајеви света поста-
ли су свесни величине Бога и сви народи проглашавају необориву и
непобедиву моћ Силног. [Истовремено] неки од народа већ су пог-
нули главу под јарам благочестивог и човекољубивог царства, други
су на путу, трећи чекају... Варвари [Печенези] су често предузимали
пљачкашке упаде ка Западу [Царству], али се то завршило ничим
другим него закључивањем споразума о потчињавању и обећањем
службе. [То се догодило] након што су упознали јачег и чврсто уве-
рили у то, што је супродстављање његовој власти и царству  у ствари
супродстављање самом Богу. Због тога су од тада ноге еванђелиста
пожуриле. (Ис. 52. 7) Питам се који су то чудни људи, одакле су,
којим чудним језиком се служе ?  И ко је, на тако невероватан начин,
укротио њихов дивљи облик, зверске душе и чудне навике ? И ко им
је, потпуно их преуредивши, дао људски облик ? Ко је привео Богу
људе који Га нису познавали? Ко је довео бивше непријатеље Бога и
цара у цркву и град ? Дозволите ми да у овом говору кажем неколико
речи о самим [варварима]: они су племе, лишено вере, племе, као
што сви знате, бескрупулозно и без закона; Скити по пореклу, баве се
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сточарством, чудни по нарави, гнусни и прљави по начину живље-
ња.

Неко би могао рећи, они нису ни заслужили ништа друго јер нису
познавали ни писмо, ни законе, ни религију. Нису имали државе а
нису били ни повезани јединством мисли... У ранијим временима,
они су много пута нанели штету нашој држави, прелазећи Истар, на
чијој су другој страни боравили. На крају крајева ти људи, више зве-
ри него људи, нису знали што наша држава није више није људска,
већ је [примљена] од Бога, божанска, и као таква не може да претрпи
зло.  није могао да поднесе зло. Видовитост цара брзо је прекидала и
заустављала њихове походе, који су се завршавали или никаквом
или врло малом штетом, будући да је [наша држава] имала небеску
помоћ.“ (Euchaitensis J. 1881: 143 – 144)5 Даље, говорник описује пос-
ледњи поход „Скита“ преко залеђеног Дунава припрему цара да се
сукоби са њима, ужас Ромеја при погледу на величину непријатељс-
ке војске и њихову наду у Божју помоћ. „Војска“, наставља Јован, „је
кренула према непријатељу и уз Божју помоћ кренула на битку. Све
је било у игри. Крст Христов је однео победу ... Догодио се велики по-
раз варвара ... Као да их је погодио ураган, одмах су клонули духом
и бацивши оружје, испружили их молећи за милост [нашу] државу
варварским, неразумљивим гласовима. Али појавила се [варварима]
тако брзо и открила им се [у толикој мери] изнад сваког очекивања
да сада стоје с нама на изненађење свих који гледају, као да су се пре-
творили из дивљих звери у кротке људе, доведени од своје некада-
шње ружноће и необичности до садашње љубазности и срдачности.
Међутим, најлепше и највеће чуђење изазива то да су се од злих и
неверних [претворили] у побожне и верне, чим су били достојни
крштења. То се догодило како захваљујући љубави према Богу [на-
ше] државе тако и због љубави Бога према човечанству. Сам [цар] их
је обележио светлошћу милости, а од светог Духа они су примили
овај [нови] изглед и преображај. Тако Бог зна како да уреди људско
спасење, тако владар [зна како], победивши непријатеље, да их [за-
штити], спаси их против њихове воље и доведе до славе оне који не
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знају [о томе], учећи их да спознају Бога уз помоћ дарова и почасти.
И сада је зло племе постало свето племе, нови Божји народ је произа-
шао из оног који је дуго био зао. Поново је актуелан позив незнабож-
цима, вера је поново добила чудесно повећање, а Јеванђеље је успело
да се прошири до краја света. Тако цар приводи безбожнике свом Бо-
гу, тако Бог потчињава цару непријатеље и увек отклања било какав
напад на њега ... О најправославнији од императора ...пастиру избра-
ног народа Израелског, који водиш свој народ као пастир овце ... пог-
ледајте како сви они добровољно трче, што брже могу, до Светог Си-
она, ка вери, тој мајци градова, ка твоме новом Јерусалиму, коме се
као оснивачи јављају Бог и ти ... Данас он прима твоје поданике ... де-
сетине хиљада беже из свих крајева земље, као по сигналу ... у опште
прибежиште све васељене. Оно прима у себе градове и државе, без-
бројна племена и народе. Све њих је неизрецива промисао предала у
твоје руке иста она која је потчинила теби и народ твој, народ заиста
„изванредан“, умноживши га много, попут звезда на небу и песка на
морској обали”. (Euchaitensis J. 1881: 145 – 146)

Мавропод је био један од ретких који је веровао да би Печенези
могли, упркос својој варварској природи, потпуно да се препороде
под утицајем крштења. Преовладавала су супротна мишљења. Тако
је већ спомињани Псел у свом панагерику, истом приликом, на при-
лично суздржан начин упоредио Печенеге са старозаветним племе-
ном Гаванита (II Цар. 21), којe је постало део Израела захваљујући об-
мани. Међутим, он и даље не може а да не велича крштење незна-
божаца. (Michaelis Pselli. 1994: IV, 177 – 187)

Може се тврдити да су цареви, а посебно Алексеј Комнин, уложи-
ли велике напоре да преобрате све нехришћанске групе становниш-
тва које су се налазиле на византијској територији, а овај задатак су
третирали као испуњење верске дужности. Анине речи да ће њен
отац проширити хришћанство по некрштеном свету изузетно су ва-
жне - никада раније нисмо наишли на такве изјаве! За разлику од цр-
квених отаца, који су сматрали свет или већ крштен или ускоро крш-
тен, Алексеј реално процењује и величину некрштеног света и сло-
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женост задатка који је пред њим. Али главна ствар је да за њега овај
задатак није апстрактан, већ конкретан. И „свет“ за њега није Царс-
тво, као за његове претходнике, већ прави, огроман и углавном туђ
свет Римљанима. Принцеза није приписивала оцу планове које није
стварно планирао - о томе сведочи чињеница да је Алексеј успоста-
вио посебан мисионарски положај „учитеља незнабожаца“. Са друге
стране ипак морамо признати да немамо ниједан доказ да је он или
било ко други у то време слао мисионарске мисије изван граница
Царства.

Посебну страницу у историји византијског мисионарског концеп-
та написао је Теофилакт, архиепископ Бугарске коју су освојили Гр-
ци, који је прву половину свог живота провео на цариградском дво-
ру, а другу /до своје смрти у првој четвртина XII века/ у провинциј-
ском словенском Охриду. Његов пример јасно показује контрадик-
торну природу односа између ромејског архијереја и његовог, пре-
мда и даље варварског, али ипак хришћанског стада. У бројним пис-
мима из Бугарске које је оставио Теофилакт, као и у његовим песма-
ма, разбацани су многи одломци, који омогућавају истраживачима
да тумаче његов став на различите начине. С једне стране, „природа
Бугара је дојиља сваког зла“, а Бугари, са Теофилактовог становишта,
слушају њега, свог духовног пастира, попут магарца који свира на
лири. Али с друге стране, као охридски архиепископ, исти Теофи-
лакт чини много да заштити своју паству од тираније царских служ-
беника. Са једне стране, он убеђује подређене му грчке епископе да
не оставе своје стадо без покровитеља, (CFHB 16.2 Theophylacti Achri-
densis. 1986: 245 – 247, 249 – 251, 255, 299, 321, 451, 453, 481) а с друге
стране у једној од својих песама пише да је „стигао до бугарског Ки-
дара, одбачен из заједнице са Богом. Ту сам узгајивач чичка. Авај,
авај, [постао сам] коров проклете земље“. (Гръцки извори Т. 30. 1994:
231) Али перо Теофилакта такође припада Опширном животу Кле-
мента Охридског, дугогодишњег претходника Теофилакта у седиш-
ту бугарског архиепископа, - животу у коме се словенски светац сла-
ви са највећим ентузијазмом похвала. Панегирик варварској свето-
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сти изгледа толико чудно у односу на псовке намењене варварима да
су неки истраживачи покушали да докажу да иста особа није могла
да напише и писма и житије. Међутим, данас је ауторство Теофилак-
та чврсто доказано. То значи да се парадокс мора решити не преко
спољних утицаја, већ тумачењем саме ауторове личности. Контра-
дикторни став Теофилакта према Бугарима добро прати Д. Оболенс-
ки, (Оболенский Д. 1998: 426 – 460) али ми желимо да се усредсреди-
мо на то како архиепископ охридски доживљава мисионарску актив-
ност. Његов став, изражен у Житију Климента (кога сматра узор-
ним мисионаром), може се формулисати на следећи начин: варвари
се морају прилагодити хришћанству какви јесу, а хришћанство се
мора поједноставити ради њиховог разумевања. Он хвали словенске
прве учитеље Ћирила и Методија што су створили „азбуку која је од-
говарала грубости бугарског језика“. (Милев А. 1966: 80.9 – 10)  Теофи-
лакт се диви флексибилности у приступу варварима и свом јунаку,
Клименту: „Познавајући грубост људи и њихову невероватну тупост
у погледу савладавања Светог писма и [видећи] да чак и већина све-
штеника не зна грчки, на којем су само знали да по нешто прочитају,
и да су због тога попут стоке, [Климент] ... је смислио следећу варку:
за све празнике је састављао проповеди једноставне, јасне, које не
садрже ништа дубоко или смислено, али такве да би биле разумљиве
чак и најглупљим Бугарима. Уз помоћ ових [списа] васпитавао је ду-
ше најједноставнијих Бугара, хранећи млеком оне који не могу да је-
ду чвршћу храну [1 Кор. 3. 2], и појавио се као нови Павле за Бугаре -
ове нове Коринћане“. (Милев А. 1966: 132.1 – 13) Климент је, према Те-
офилакту, „на све могуће начине покушавао да превазиђе равно-
душност Бугара према божанским делима, покушао је да их прику-
пи, привлачећи их лепотом [црквених] грађевина, и уопште да уб-
лажи дивљаштво и безобразлук њиховог срца, њихову беш- ћутност
у познању Бога. Није изненађујуће што је покушао да промени мис-
ли људи на кроткије и хуманије“. (Милев А. 1966: 134.5 – 10) На који
начин је Климент постигао свој циљ? Теофилакт каже да су у Бугар-
ској расла само „дивља“ стабла која нису доносила „културне“ плодо-



Праведни рат и мисионарство као елемент византијске стратегије

НЕБОЈША Д. ЂОКИЋ 55

ве - Климент је, међутим, „донео све врсте гајених стабала из грчке
земље и калемљењем је оплеменио дивљину како би, мислим, поди-
гао на овај начин и људске душе“. Пред нама је не само, конкретна
прича о специфичној мисионарској активности Климента, већ и па-
рабола: Византијска култура се не може наметнути варварима, она се
мора пажљиво накалемити на њихову. Јасно је да Теофилакт не гово-
ри о Ћирилу и Методију, а још мање о Клименту /који је био Словен
и стога једва да је доживео емоције које му је хагиограф приписао/ -
он излаже свој концепт мисионарења у варварској земљи, концепт
рођен из његових размишљања о сопственој пастирској делатности:
уосталом, он себе назива „учитељем Бугара“.

Наравно, такав флексибилан приступ христијанизацији варвара
никако не умањује империјалистичко осећање Теофилакта. У том
смислу, његово друго велико хагиографско дело, „Житије 15 Тиве-
ријевскопољских мученика“, веома је карактеристично. Овај текст је
имао за циљ да „учини хришћанство старијим“ на територији пове-
рене архиепископије, да ода почаст тим мученицима, и римским и
варварским, који су га одавно прославили. Односно, по својој кон-
цепцији панегирик има „међународни“ карактер, његов аутор се ра-
дује што је „варварско племе постало народ Божји“ (Theophylacti Bul-
gariae. 1864: col. 200) – па ипак ни на тренутак не заборавља на примат
царског над хришћанским. Када се он обавезао да опише крштење
Бугарске, овај историјски догађај је представио само као додатак ње-
ном мировном споразуму са империјом: „[Принц Борис] је одмах
ступио у преговоре са василеусом Ромеја ... како би закључили спо-
разум о миру и наставили да воде миран и без потреса живот, миран
и неприметан, у потпуној побожности и скромности. Али шта ако
успоставимо истински братски однос, живимо једни с другима у ис-
томишљеништву и љубави? И предложио је [Борис] сигурну гаран-
цију: сам је тражио прихватање божанског крштења и слање свеште-
ника к њему, који би им објаснили све о хришћанству. Ромеји су
радо прихватили ову молбу, коју никада нису очекивали од Бугара,
и брзо су све испунили ”(Theophylacti Bulgariae. 1864: col. 200). Напо-
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менимо да Теофилакт уопште не настоји Грцима приписати иници-
јативу за покрштавање Бугарске - одајући признање Климентовим
катехетским напорима и очигледно се поносећи сопственим успеси-
ма на пољу просвећивања Бугара, архиепископ очигледно не настоји
мисионарски жар сматрати храброшћу; иницијатива самих варвара
чинила му се пожељнијом.

У личности Теофилакта Охридског комбиноване су све одлике ви-
зантијског приступа варварском хришћанству: с једне стране, овај
грчки ерудит и сноб се осећа као прави просветитељ, али се с друге
стране понаша као прави Византинац, он не учи језик пастве, није
прожет њеном културом; он се поноси ширењем хришћанског доме-
на на варварска подручја, али не види никакву вредност у тој ми-
сији. Савременој „национално“ оријентисаној свести тешко је при-
хватити такву подвојеност, али у оквирима православног универза-
лизма то није толико парадоксално. На крају крајева, Ромеји не само
да су у свој пантеон словенских светаца укључили Ивана Рилског,
Стефана Немању, Антонија Печерског, Теодосија Тарновског, Бори-
са и Глеба, него су написали и много житија варвара на грчком. Ис-
тина, није их много преживело: само житија Наума Охридског и Ро-
мила Видинског.

Дакле, са становишта Византинаца, варвари су могли бити свеци -
али је ипак грчко православље било више од варварског. Штавише,
Бугари су се и даље сматрали не потпуно хришћанима. У такозва-
ном „Дуканжевом списку“ поглавара Бугарске цркве о четрнаестом
архиепископу Бугарском, наследнику Теофилакта, Леву Мунгу, каже
се: „Лев Мунг, будући да је [по пореклу] од Јевреја, од свог преци су
били почаствовани даром да буду учитељи пагана ...“ (Тъпкова – За-
имова В. 2000: 47, 226) Овде се Лев упоређује са апостолом Павлом:
обојица су били Јевреји и прешли у хришћанство. Трећи елемент
њиховог поређења не може а да не изненади: на крају, Павле је упу-
тио праве незнабошце.
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JUST WAR AND MISSIONARY AS AN ELEMENT OF BYZANTINE 
STRATEGY

The paper briefly deals with the connection between the church and the strat-
egy of the Byzantine Empire. Although Byzantium waged wars relying on the tra-
dition of the Roman Empire and not on waging a holy war, the influence of the
church in the military plans of Constantinople was very significant. Unlike Islam
and Western Christianity, which imposed their religious principles by force, By-
zantium used missionaries to pacify the enemy. Thus, she often managed to get
allies from her previous enemies. For the propaganda of Byzantine Christianity,
and thus of Byzantium itself, anchorites were used, which mainly appear in the
central theme, mainly in the border areas towards Serbia. Note that although By-
zantium did not know holy wars such as jihad or crusades, for the Byzantines
every war was a holy war because they believed that the Roman Empire was un-
der God's protection and Vasileus was God's chosen one, so every war with By-
zantium was, in a way , was a war with God himself and God’s order on earth.

Keywords: anchorites, Byzantium, holy war, just war, Constantinople,
crusades, jihad


