1еап Вебб

ХАЛКИДОН И РАЦИОНАЛИЗАМ

Рационализам је у току историје стављао различите маске на лице. Још од
исконског почетка човечанства, непокорност Адама била је неразумна /ирационална/
као и свака страст. Управо за то, са користољубивом рачуницом која је ту царовала,
ова непокорност пустила је на сцену историје рационализам, ту нимфу заводницу заблуделог разума. Клица заблуде беше доста продорна да је могла да уђе у све. То показује и авантура сколастике, хиљаду година после јасног разликовања на васељенском
сабору у Халкидону. Зато су православни Оци за увек разбили горди идол рационализма када су се два пута окупили на сабору 1341 и 1351 године у Цариграду да би
свечано канонизовали разликовање између суштине Божије и нестворених енергија
Божијих. То је био као поновљени Васеленски сабор у Халкидону: истоветношћу
свога поступка и сличношћу циља, свеш Оци цариградског сабора из 1351 године спојили су се са халкидонским оцима из 451 године. Одлуке /томоси/ шх двају сабора постале су два свода на стубовима Православља, и као два чудесна византијска трема
сазидана на рушевинама палог разума.
Као и пре девет векова, и ова победа у Цариграду 1351 године била је чисто духовна. Протавник болесно-разумске струје једног Варлаама калабријског, Акиндина и Никифора Григоре /кога је већ мучила жеља да научно исправи пасхалију, што
је касније и остварио папа Григорије XIII/, св. Григорије Палама је оваплотао у себи
унутарње мистичко Предање Православља. 1 Покрет исихазма надвладао је спољно
политички поредак, одгурнуо је његове овоземаљ>ске захтеве и сачувао живи пламен
чисте молитве коју је запалио Господ Христос у пустањи. Обично се рационализам приписује само Западу. Међутим, после пажљивог изучавања рада и томос-а Халкидонског
сабора откривају се нове дубине проблема. Наша православна вера је васеленска:
приликом Уздизања Крста, све четари стране света су посвећене, а њихови демони прогнани. Исто тако, на седам васеленских сабора били су пресечени гордијеви чворови
које су замрсили синови лажи, не само на Западу, него и на Истоку. Ако је Запад веома
рано подлегао искушењу да дефинише оно што је неизрециво, Исток је више волео
неодређени мрак или пак веома јасно изражене оштрице једног система брзоплето скованог у највећој светлоста догматске јасности. Неодређени мрак — то беше монофизитство, јеретачко код Евтахија, двосмислено код Севира антаохијског, тврдоглаво код
Диоскора александријског. Систематска и брзоплета била је логика Несторија цариградског, коју је оборио Кирило Александријски, тај „лав вере” . Свима насупрот, икона
је била антиномички орос /запис одлуке/ Халкидонског сабора из 451 године: на њој
блиста једино светлост невечерња Христа Богочовека.
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Једино је Свети Дух могао да испуни знањем и расуђивањем наследнике светих Апостола. Четврти васеленски сабор у Халкидону не означава победу било којег
етничког или географског племена. Као што је Симон постао Петар /Каменко/ исповедањем Камена вере /Христа/ /Мт.з16,18/, Петар је тада, у Халкидону, говорио кроз
папу Лава Римског, но Петар је говорио и кроз цара Маркијана и царицу Пулхерију,
Петар је говорио кроз шесто тридесет Отаца сабраних на обали Азије. Томос светог
Лава епископа Римског, упућен Св.зФлавијану цариградском дефинисао је суштинско
начело Сабора: разликоћати али не оддајати, сјединити али не помешати. Халкидонски Оци, у већини пореклом са Истока, већином су били прожети теологијом светог
Кирила Александријског на којег су се позивали такође и монофизитски теолози.
Томос св. Лава римског био је у Халкидону многима туђ. Због своје типично латинске
оштрине, био је у опасности да изгледа као непоштовање тајанствености. Требало
је ту нагласити исконску ознаку истине, а то је смерност као утанчана разлика. Цар
Маркијан и царица Пулхерија добро су то разумели. Зато су они сазвали васеленски
Сабор у Азији а не у Италији, као што је то желео папа Лав римски. Тако ће у богатој
грчкој теолошкој средини бити израђена халкидонска дефиниција вере, близу престонице где је блистала аскеза и мудрост побожне царице. И тако се дошло до чувене
халкидонске одредбе: да су две природе /божанска и човечанска/ једног истог Христа — Логоса Божијег —сједињене „неслидено и непроменидо, нераздељидо и неразлучно”. Ту се поновило чудо Никеје: још једном је смерностуспела да разликује оно
што је гордост помешала или противставила. Сва мудрост православне догматике ту је
поново шикнула као животворни извор. Далеко од сувопарних схема, халкидонска
формула од 451. год. изразила је мистички живот истине. Већ је стоичар Марко Аурелије могао да говори о „догматима који живе” . Чудом у Халкидону зачет је живи догмат, који је био очишћен од блатњаве збрке. Тада је оборена савршена логика јеретичког патријарха Несторија. Тада је растерана магла монофизитизма. Светлоствере најављивала је још једном ону једину исконску новост, стварност Ваплоћења Богочовека.
Халкидон је крст. Једном страном тај крст Богочовека био је окренут Јерусалиму. Другом својом страном он се уздиже према људима као догмат о Богочовечанству.
У средишту свих седам васеленских сабора, заједно, уздиже се халкидонски догмат о
даплоћењу. То је увек један и исти Господ Христос, који ту стоји као крајеогуаони камен. После прва три васеленска сабора, који су исковали Вјерују божанских истина,
а пре три следећа васеленска сабора, који су имали да опишу човечанске начине нашег обожења, — Халкидон и његових 630 Отаца претстављају праву теолошку Гс^пготу. Ко год пориче универсалност поруке Халкидона, тај увек умањује католичанску пуноту Ваплоћења.
Халкидон је, поред тога, био и блистава пројава икуменског /васеленског/ духа Православља. Тај сабор је био, по свом саставу, разнородан. Чак и број његових
учесника претстављао је опасност. Њихова неслагања наговештавала су неуспех. Али
Бог побеђује слабости људске, обасјава чиста срца, говори чудом. Не поводећи се слепо за изасланицима римског Папе, халкидонски Оци су одлично исправили и усавршили предложак св. Лава римског. Тако је Св. Кирило Александријски могао да говори кроз Лава римског, и то је било прво чудо. 2 Затим, у чињеници да је наш православни диофизитски томос нађен у рукама Св. Јефимије, а монофизитски напис под
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њеним ногама, после тродневнога молења и непрестанога стражарења поред њених
моштију, показала се воља Божија преко те славне великомученице. И нека нам нико не каже да је ово легенда! Црква је била толико задивљена да она и данас прославља ово чудо на дан 11. јула. Монофизитски патријарх Севир постарао се један
век касније да сазида један храм овој великомученици, да би избрисао ову лошу
усггомену за монофизите.з/Није важно шта о томе мисли кардинал Барониус!/. Велики број халкидонских Отаца, који су потом били канонизовани указује на дубоко
уважавање и прихватање овога Сабора широм Цркве. Не само да се свети Лав римски и свети Флавијан цариградски славе заједно на дан 18. фебруара, него, дан раније,
славе се такође и владари византијски цар Маркијан и царица Пулхерија. Ова последња још има и свој посебан дан, 10. септембра. Свети цар Лав I Велики, први крунисани византијски цар, који је за време своје владавине од 457 до 474 толико учинио
да Халкидонски сабор буде прихваћен, празнује се као исповедник на дан 20. јануара. Најзад, царица Евдоксија, удова цара Теодосија II, покајана монофизиткиња и
духовна кћи светог Симеона Столпника и светога Евтимија, слави се 13. августа. 3
Читав њен живот сведочи да је Халкидон био крсг, крст покајања и светлости... Само
у његовој светлости може се разумети строгост правосланих литургијских текстова, који
се читају у недељу Светих халкидонских Отаца у јулу, где се осуђује папа Диоскор
александријски и, нарочито, Севир антиохијски „акефалос”I„безглави”/. Овај последњи епитет јасно указује на противљење овог великог монофизитског теолога васеленском догмату Халкидона. Он се пошуно супротставио духу Халкидона заволевши
више удобан консервашвни раскол него католичанску смелост Цркве православне.
Најзад, треба ли рећи, халкидонски сабор уопште није био неки грчки подухват, нити голема хеленска превара, а ни подвала којом су, наводно, вешта рацоналисш намагарчили ,,тајанствени Исток” , јер та подвала исувише се допадала једном
Харнаку да би. била тачна. Грузинска православна црква, црква једног народа који
је толико мало хеленизован да чак није ни индоевропске гране, није ништа изгубила
прихватањем халкидонског сабора. Напрошв, од времена када је прихватала тај
сабор почиње изванредни полет те удаљене духовне кћери сиријанске Антаохије и
семитскога Сиона, Грузинска црква имала је чак вишкове монаха, да је могла да
створи своје манастаре и на Светој Гори Атонској и у самом Јерусалиму. 4 Уосталом,
од свих цркава монофизитских које, међутим, нису евтахијанске, ниједна није и дан
— данас толико грчка колико је то случај са коптском Црквом осуђеног Диоскора, и
то, ево, већ петнаест векова после његове смрта. Нико није био више Грк колико
монофизитски антаохијски патријарх Севир, који није ни знао сиријански језик, на
којем су се сачували преводи његових списа. Нико није био вернији византајском
цару Анастасију од овог блиставог ерудите хеленистачке Антиохије. У току петог и
шестог века уопште није било озбиљнијих роварења протав „мелкита” /„цариста”/ на
Монофизитском истоку. Овај је, уствари, очекивао да дође на престо један цар монофизитске оријентације. Патријарх Севир био је „мелкит” 5 /пре него што је тај појам
и постојао/, а такви су били и његови следбеници, све док је на престолу био владар
с наклоностама монофизитским, као цар Анастасије. У ствари, као што је то лепо показао јерменски епископ Терениг Поладиан, повод овог спора био је чисго верски. 6
Тек касније су се на тај првобитни узрок накалемиле националне и политачке мржње.
Иста случај се десио касније и у доба кризе око иконоборства.
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Најзад, има ли шта да је више хеленско него што је златни век јерменске
културе, нита нешто мање севиријанско него што је јерменски патријаршијски манастар у Ечмиадзину, који је анатемисао чувеног монофизитског учитеља Севира у 1726
— 1727 год. Његовом учењу се протавио већ у дванаестом веку св. Нерсес Благодатни,
слаткопојни литургички песник сребрног века Јерменије, тај врхунски стваралац
духовне културе свога народа. И византаски цар Манојло Комнин толико се дивио
напорима овог чувеног патријарха —католикоса Јерменије око сјединења византајске и
јерменске Цркве, да је тражио од Васеленског патријарха његову канонизацију. Век и
по раније, св. Григорије од Нарека, који је од свештене поезије начинио праву словесну икону укорењену у тајни Благовешетења, као што насликана икона сведочи о
Ваплоћењу 7, — имао је добре односе, чак догматске неки кажу 8, са византиским
свешггенством. Како било да било, али је познато да су три јерменске епархије, —које
су признавале халкидонски Сабор: у Валашкерту, Карсу и у граду Ани где је било
седиште православног митрополита Велике Јерменије, — имале своју изворну културу
потпуно у духу своје националне традиције и коју су красили велики мужеви као што
су били Јосиф цариградски и Симеон из Плидзаханка. У месту овог последњег била је
сазидана једна црква у ,јерменско-грузинском” стилу по захтевима халкидонског
вероучења. 9 Заиста, сам превод на јерменски језик духовних списа једног тако дубоког
Халкидонца и мистачара, као што је био св. Диадох фотачки, био је довољан да
растера сумње Јерменске цркве према догмату дефинисаном на четвртом васеленском
Сабору, /где је нехотаце била одсутна Јерменска црква/. Светост је убедљивија од
полемике. У Јерменији, огпор према диофизитском догмату био је у почетку више ствар
терминологије него праве теологије. Тек је постепено овај спор постао и делимично
теолошки пошто је јеременска хијерархија поверовала да догмат о - две природе
Христове угрожава наше обожење, а то се десило под утацајем сиријанских монофизита, тачније под утацајем на јерменски преведених дела Филоксена од Мабуга, који је
био претеча и поштовалац Севира антаохијског.
У тринаестом веку, сдети Сака, архиепископ српски, нема сумње био је свестан свих лелујања, када је могао да борави у јерменским манастарима Свете Земљ е.10 Ако је било грчке преваре, онда су то били заиста компромисни споразуми
као што је „Енотикон” цара Зенона и „Ектесис” цариградског патријарха Сергија,
то су била ремек —дела дипломатаје, али не и духовноста. Што се таче набеђивања да
је халкидонски Сабор изгубио осећање семитског духа за конкретно, треба подсетата
да чувар, бар у гег-.рафском и етничком смислу, тога семитског „духа” , беше и јесте
несторијанска Црква у Сирији, /која се делимично сјединила са православном црквом у 19 веку/, много више него монофизитско Хришћанство око јерменског Арарата, у долини коптскога Нила, или у приморју Либана. Сиријско монофизитство на
своме врхунцу много је мање било обележено успоменом на већ удаљеног св. подвижника Јефрема Сиријанца, него лиутанчаним мудролијама патријарха Севира, који
је говорио само грчки. Али данас је у моди бита протав хеленства, протав Византаје,
протав православне Грчке: после многовековне идолатрије и клањања пред смешним атинским класицизмом, који је митрополит Антоније кијевски с правом жигосао као лажовски, неки су желели да баце још више блата на истинско „чудогрчко”
које се оваплотало у Сћетој Софији цариградској, а не у Партенону атанском. На
срећу, када Пантелија Превелакис пише предговор на Велики Петак за своју књи104

гу Напаћени Крит 11 у облику ватрене елегије и која је толико актуелна у вези са
данашњим ,,напаћеним Критом'\ ту видимо да је син Јеладе подигао заставу и крст
новомученика.
И халкидонски Сабор је исто тако уздигао крст, само у ширину спасења целог човечанства. Распевши на крст све рационализме, како Исгока тако и Запада.
његов Томос о најконкретнијем догмату Богочовечанства најављивао је Храм Премудросш Божије на раскршћу двају светова. Цар Јустинијан и св. Максим Исповедник
прихвашли су и умногостручили славословље започето у Халкидону, а затим су и
непотписани геније из Сопоћана и Манојло Панселинос. сликари снаге и радосш
духовне, дали блиставо визуелно тумачење тога сабора. Богочовечанска иорука која
се излива из Халкидона дала је пуни смисао и хришћанском хеленству и чуду византајском 12, који заједно чине два перистала око светога Православља, тога живога
храма Богочовека.
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П ^би т 6
Јеап Ве$$е:

СИа1с6сЈоЈпе еТ Је ВаТЈопаНбте
Це гаТЈопаНбте еп тН6о!одЈе е$Т сЈеуепи оиуегТетепТ сЈапдегеих бигТоиТ с!апб
«#ауепТиге бсоЈабЦпие, т ј н е

апб аргеб »е СопсЈ(е с!е СИа1сес1о1пе. С ' е$Т а«огб дие «еб

Регеб огТИосЈохеб, геипјб а СопбТапТЈпор1е/ еп ^гасаббегепТ а ја та јб Гјс1о1е

огдиејнеибе

1огбри#Ј1б б аббетИ«егепТ раг сЈеих ЊЈб еп 1341 ет 1351 — роиг сапопЈбег »а сИбТЈпсТЈоп
сЈе |'еббепсе еТ с!еб епегдјеб (Јјујпеб. Се ЊТ (е " т јг а с !е И у г а п Г т " биг 1е р«ап с!е тИео!одЈе,
есЈЈНе раг «еб Регеб ИебусИабТеб. С еП е ујстојге еТаИ ТоиТе брјгјтиепе.
1» ебТ соигапТ с1'аббЈтЈ1ег Тоијоигб гаТЈопаНбте а ОсскЈепТ. РоигТапТ, 1ез берТ
сопсПеб о е с и т е т д и е б ауаЈепТ а Јаке Јасе аих ИегеТЈриеб гаТЈопаПбТеб поп беи!етеп1;
аи соисНапТ таЈб аиббј аи 1е^апТ с!е се топсЈе. Бе сопсне с!е СИа»сес1о1пе еТаИ: «е гепоиуенетепТ с!и тјгас»е с!е 1\Нсее. СИа1сес1оЈпе е$Т ипе сгојх роиг «а гајбоп п о п —ТгапбПдигее. С'6ТаД ипе т а п Н е б Ш Јо п с!е ГебргЈТ о е с и т е т д и е с!е ГОгтИосЈохЈе.
Еп

сгисШапТ Тоиб «ез гаТЈопаЈЈбтеб, с!'ОгЈепт с о т т е

сГОсскЈепТ.

1е Т о т е

с!е СИа1с6с1оЈпе биг «а тИеаптИгорЈе аппопсаЈТ »а Иабјпдие с!е 1а бадеббе Ојујпе е1еуее аи
саггеЊиг с!е с!еих топсЈеб. ЈибНпЈеп еТ М а х јт е «е СогНеббеиг сЈеуаЈепТ а т р п Н е г Г И у т п е
епТоппе а СИа<сесЈоЈпе, ријб |'ЈсоподгарИе депја! сЈе бороТсИапЈ еТ Мапие( Рапбеппоб
еп сЈоппег ипе ЈпТегргбТаЦоп ујбиене е с Ш а т е .
Са баЈпТеТб регбиасЈе т ј е и х дие «а ро«етјдие.
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