Протојереј Васо Ивошевић
ПРАВОСЛАВНИ ПАТРОЛОГ
АРХИЕПИСКОП БРИСЕЛСКИ ВАСИЛИЈЕ (КРИВОШЕИН)
Крајем јула ове годиие навршио је осаавдесет две године живота
и педесет научног рада поонати оавремени итравославни патролог
бриселски архиепиокоп Василије Кривошеин у јуриодикцији Московске патријаршије.
Овојим дугим и врло' плодним научним радом дао> је богат допринос патролоЈшкој науци нашега века, те је добро познат у православном и иностраном ^свету.
Поред учености етекао је 'духовни опит као оветогор ки монах,
подвизавајући се две (и по деценије међу атонским старцима. Акрибија у изразу м емисао! за истр!аживач ки рад са жељом да се преуче
списи нови}јих Светих Отаца у Православљу 'били су веома плодни:
јављ ају се бро)јне (Студије угледног писца, већином из области миСТИЧКОГ богословља. Тако је својим радовима упознао богословкже
научне кругове и остали свет са богатим духовним наслеђем Истока, сарађујући у низу тео'Лош ких часописа на разним језицима. Архиепи1акоп Вааилије, углавном, ироучава дела Светог Симеона Новог
Богослова и Светог Григорија Паламе, а поред ових и поједине теме
и* списа Светих Отаца (класичног доба.
Рођен је 30. јула 1900. г. у Петрограду. Мирско име му је било
Всеволод. Отац му Александар Васиљевич Кривошеин био је министар пољопривреде у царској РусИји. Гимназију је завршио у родном граду 1916. г. Потом је студирао на Исторцј|ско-фиделашком факултету Петрогрвдског универзитета. У пролеће 1917. г. прелази у
Москву да слуша предаваоња из истих наука. Стицајем околности
напушта студије 1919. г. и учествује у грађаноком рату. У фебруару
1920. г. са последицама промрзлих руису и ногу из Новоросијска долази у Етииат. После опор авка у јесен исте године одлази у Париз
и почин>е студије из филологије. На Сорбони је дипломирао. Ту
учествује у оснивању друштва руских интелектуалаца у иностранству које се формирало под називом ,,Руски хришћански студентски
покрет“ и сарађује у часопису „Вестник", врло запаженом гласилу
савремене руске философске и бого словске мисли. У јесен 1925. г.
одлази у Свету Гору, у манастир Светог Пантелејмона одакле обилази атонске обителш и н>ихове подвижнике. На празник Ваведења
примио га је архиман|дрит Мисаило за послушника. Једно време је
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радас занатлијкже иослове, о1собито у маиастирској кроуачиици под
духовним нздзорснм архим. Кирика. Уо'чи Блашвести 1926. г. оострижен је у расофорног монаха са именом Валентин, а након једне године положио је завете мале схиме и добио име Василије. Ново
послушање млздог монаха је било (још и у изунавању грчког језика, прво у својој обител>и, а затим у Кареји. Отада, па за дуги
низ година, све до 1942. г., моеах Васмлије дрши дужност манастирског секретара за гр*ч?ку препиоку са црквеним и грађанским
установама. Поред тога као ПОзнавалац евро(П!аких језика користио је
својој обител>и у контактима са западним инославним ссветом. Своје
знање грчјког језика је В|ременом усавршио да је упознао; финесе
патролошке науке К |ју ће доста рано почети да проучава. Као представник св101га братства сваке године одлази у Кареју на свеатонске
саборе. ЈеднО' време је 1био и антипросоп своје обитељи и члан Епи-стаоије.
Као млад светогорски монах веома се интересовао за дела Светог Григорија П|аламе. Након дужег систематског рада објавио* је на
руском језику у Прагу 1937. г. студију „Аскетско и догматско учење
Светог Григорија Паламе“ . Уекоро је преведена на неманки и енглесни језик. Поред интерпретације Паламиног учења, она је и апологија Православља.
Уз научЈни рад монах Василије стиче у обитељи Светог Панте.лејмсна виоо!ку подвижЈНичку духовност поучаван од тадашњих руских ствараца, међу којима еу <онда живели данас врло познати
аскета старац Силуан и Јсхиархимандрит Илиј|ан.
По жељи архимандрита Николаја, настој|атељ'а руске цркве у
ОкЈсфорду и уз дозволу свога игумана, одлази у Енглеску. Почетком
1951. г. постао је сапарох архим. Николаја у Оксфорду. Овде је отпочео врло значајан енциклопедијски рад, сарађујући на добро познатом оксфордском Речнику грчког патристичког језика. О|бја®ио га
је Оксфордски универзитет, а редактор је 1био проф. Лампе. Илазио
је у томовима од 1962. до 1968. т.
Одмах по доласку са Атоса монах Василије руконоложен је у
чин ђакона и презвитера. На молбу тадашњег егзарха Московске
патријаршије за Западну Европу митрополита крутицког и коломенског Николаја (Јарошев ича) рукоположи > га је у Оксфорду почивши Ирине|ј (Ђорђевић), епиокоп далматиноки, :на дан 'Светог апо'Стола и еванђелиста Јована Бошслова 21. маја 1951. г. у чин ђакона, а сутрадан на .празник Преноса моштију Светог Оца Николаја
у чин презвитера. Сада је јеромонах Ваоилије имао дужности у храму и малој парохији, коју су добрим делом чинили високо образовани руски емигранти, међу којима су били студенти и професори
Оксфордског универзитета. Овде учествује у научном раду богословског друштва Светог Сергија Радонешког и Светог аугученика Албана.
Држи стручна предавања на научним скупо^вима овога друштва, ко)ја
су била веома запажена. Ооим тога у Оксфорду се одржавају и међународни патролошки конгре ои сваке четвјрте године који по све
већем бро(ј1у учесника и квалитету предавањ а пастају важан фактор
у богословоким сусретима нашега доба. На овима овим конгресима
архиепиокоп Василије 'је учествовао и излагао православну патро-'1
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лошку науку. Тако оу се инославни богослови могли најбоље да
упознају са Православљем.
У априлу 1957. г. постао је ајрхимаддрит и настојатељ парохијског храма Благовести у Оксформу. У мају 1958. г. ивабран је за
епиокопа волоколамоког и постављен за викара руоком егзарху Западае Бвропе оа седрпнтем у Паризу. Хиротонисан је 14. јуна 1959. г.
у руокој цркви УспениЈја Пресвете Бо гор јдице у Лондону. У нину наречен>а у 'Свој)Ој проповеди, поред ооталог, рекао је: „Верујем да наш
боравак у Заподној Европи није ништа случајно него је одређено по
Божјем Промјислу. И за све нас је постављен задатак да сведочимо
пред народима Запада о Истини Православне вере, да је ширимо у
инославногј средини, да суделујемо у оснивању и утврђивању западног Православља с ковачним циљем јединства свега хришћаноког овета у Једној, 'Светој, Саборној и Апостолској Цркви“ (Журнал Московске патријаршије, 1959. св. 9. с. 29.) Уокоро, после смрти
бриселског митрополита Александра, 1960. г. постављен је на осву
катедру да би у јул у исте тодине био удоотојен архиепископског
сана. Много пута посећивао је Маско®аку патријј|арши(ју и представљао је на свима овепр!авославним конгреарима, у свима комисијама и дијалозима са инославним богословима и у скупштинама
Оветаког савета цркава. Видели <смо га и олушали за време Четврте
Свеправославне конференције у Београду 1— 15. септембра 1966. г.
Из богате ризнице радова археп иоко па Вас,лиј|а, који су већином
нови научни прилози, овде наводимо веке као што еу:
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1. Аскетако и богасловско учење |Светог Григорија Паламе
2. Легенде о Атосу
3. Првобитеи изглед и доцније редакције нроповеди Оветог Симеона Новог оБгосло!ва
4. Писма Светог Симеона Новог Богослова
5. Прав'Ославно духоено нредање
6. Датум традиционалног тенста Исусове молитве
7. Атос у духовном животу Прав» лавне цркве
8. Братољубиви сиромах (Мистичка аутобиографија Светог Симеона Новог Богослова
9. Анђели и демони у духовном животу ио учењ у источнмх Отаца
10. Ватрени ревнитељ-Овети Оимеон Нови Богослов
11. Свети Григорије Палама-личност и учење
12. „Етера кефалеа“ (|Свети Григорије Пал!ама или Свети Симеон
Нови Богослов)
13. Свети Симеон Нови Богослов и Никита Ститат
14. О православној духавности
15. Свети Симеон Но(ви Ваго1слов и његов однос према социјално-политичким приликама шога времена
16. Божаноке химне Свето Г Симеона Новог Богослова
17. Символички текатови у Правоолавној цркви
18. Ауторитет и Свети Дух
19. Нови радови Светог Макарцја Египатоког
20. Проблем познања Бога: суштина и енершЈЈа код Светог Василија Велмког
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21.
22.
23.
24.
25.

Еклмсдоолопкгја |Оветог Василија Велшшг
Оабореоот и структура Цршве
Христсиво Опас итеЈБ(ако дело иа Крсту и у Васкрсењу
Ауторитет и непогрешиовост Васељеноких сабора
Катихезе Овето г Оимеоеа Новог Багосл ва (увод, критинки текст
и белешке)
26. Свети О|имеон Нови Богослов (живот, духовност и учење)
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Као што 'Се види највећи број својих редова пос ветио је проучавању дела Оветог Симеона Новог Богослова. Дуго година је про!вео
док је проучио и протумачио Светитељеве (снисе. Тако је у Паризу
објавио 1963. г. у едицији „Хришћански извори<( критички текст
Катихеза Свето Г Оимеона Новог Богослова са |богато!м научном грађом на преко две стотине страница. Од овог текста 183 странице
садрже ауторов увод, коуи је, по |Стручно ’ оцени, ,,написан у изванредној ерудицији, (Оа доста врло цењеног научног иопитив^ања
који до!вршава ранијје податке и чини велики доцринос Патрологији “ Увод има седам поглавља у којима се проучавају рукопиони извори Светитељеве биогр:аф!ИЈе и описа са оовртом на палео графока л
лексиколошка испитив^ања рукопионих текстова у разним редакцијама. За овај велики научни труд Професорски савет Духовне академије у Лењигрзду, на оганову реферата епиокопа ставропољског
Михаила (Чуба) и профеоора Николаја Уопенаког, доделио му је 6.
октобра 1964. г. диплому доктора богословља. (Журнал Московске
патријаршије, 1964. св. 12. с. 30). Ово дело> је !Штампано на француском језику.
Нова књига архиепископа Василиј(а о Светом Симеону Новом
Богослову објављена је у Паризу на руском језику 1980. на 354-странице, која чини комилетну !студију о овом Светом Оцу.
Учени писац сведочи и аноло!гира богооловску мисао Православља и указује на опаоно!сти сд компроммта и оиортунизмза којим је
нарочито наше до!ба аптерећенО'. Теме су му врло актуелне, садрже
критеријуме васељенске ортодоксије и осврећу се на неправославне
инфилтрације. Сваки рад даје комнаративна осветлења и уиозорава
на учење Цркве у делима Светих Отаца и одлукама Васељенских
сабора. Насунрот претараном интелектуализму, у којем се замрачују хоризонти светлог контемплативног живота, писац се окреће
опиту исхастичког подвига. Молитва је за православног богослова
неисцрпно врело духовног живота. Зато монах Евагрије пише: „Ако
си богослов истиноки ћеш се молити. Ако се Истински молиш, ти от;
богослов .. . Када, ставапи на молитву, осетиш радост која превазилази сваку другу радост, тада ои, заиста, нашао молитву“. Тешко је
неправославнима разумети пр:авославно духовно предање, јер није
оцртано рационалним регулама него се открива у духовном опиту
исихије. (тихоеања) А теоретоке схеме и мисли су далеко од духовног предања коде се Личним доживљајем прима. Аутор види ,,у богатој и разнО)Вр ној духов ности Православља основно унутарње јединство које се јаоно иопољава у црквеном животу у току св'их векова све до иаших дана“. То пе аналитички објаснио у својим бројним студијама о животу, ти си м а и подвизима појединих византијских мистичких писаца.
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Из области /гтравослаазие аокетике, посебно ангелологије и демонолоомје, проучава поједпне дотађа[је игз жити,ј;а источних подвижнмка |Светог Антонија Великог, 'Светог Макарија Етипатског, Диадоха и Евагрија Понтијоког и иопитује догматоке садржаје њихових
визија и проповеди.
Сотириологијју прасвославних догмата излаже са критичким освртом на инооланну ко|н цеоцију у раду „Христово дело Спасења на
Крсту и у Ваокрсењу“. Западна непрагвослав на аупкоао, окоја је ушла
и у наше богословоке уџбенике, не(прихватл^ива је 'за цраозославну
теологију, јер противречи 'Оветом' Писму, Предању и Светоотачкој
науци. Спаситељева Крсна смрт се тумачи само у светлости Васкрсења, примеру драговољне Ж ртве и свеопште састрадалне љубави и
откриће се у Другом Његовом долаоку и свеопштем Васкр сењу из
мртвих. А „Хр исто во Васкр сење је неоцењиви конкретни историјски
факт, ко(ј|и !Ое до-годио једном н(а о.лређеном месту и у одређено време.
Али заједно с тим Ваокрсење је и нзешто неупо|реди во ©еће јер има
надисториј1ски смисао и несхвативо Божје стваралачко деловање кој е
трео(бражава и нрепорађа. Сила Христовог Васкреења, сила вечног
живота показује ее, цре свега, у Цркви и Њеним тајнама. У духовној светоотачкојј литератури налазимо много сведочанстава о томе
да већ оада еила Христовог Васкрееша делује у душама и телима
светих, лредеказујући свеоогпнте Васкреење. У цравославном богослужењу значај Христовог Васкреења раапростире се на сву васељену, видљиву и невидљивуи (Журнал Моковске патријарншје,
1973. ш . 2. е. 64— 65) Веома еу значајни и њешви радови из еклисиологије. Један о|д њих је о еклиеиоологији Светог ВасилЦја Великог.
Овај Свети Отац говори о Цркви еа Свртом на науку Спаситељеву
и мисли Светог апо стола Павла. Еклиоиолошке !мисли Светог Василија Великог углавном ее налазе у његовим ниомима. Он је проповедао ц борио се читавог живота за јединство у Цркви и због тога
много етрадао. По речима Светог Василија Великог „Христос је васељенски Еписишп Цркве, велики и истинити Епиокоп, Који је евојим
чудимг испунио еву васељееу. Зато Свети Дух у Њој пребива“. У
погледу је!динства с Римом Свети Василије мисли да је то једнако
као и јединство са еваком !ПОме!СН!ом цр,кв'ОМ. Рим је за њега једна
од помеоних .. За њега Рим ни1је имао виши ауторитет у питањима
вере и црквеиог уређења“.
Други рад ар'Хиепископа Василија односи се на приказ догматске конституције „О Цркви“ Другог ватиканског сабора са православног гледишта. То је предавање когје је одржао у бенедиктинском
манастиру у Шевтоњу 1. септем1бра 1965. г. У првом делу се говори
о положају римоког елиакопа. По правосла вном догматскбм и канонском 'критеријуму контакти с римским епископом никад нису
значили признање његовот пр!имата, (који је нецрихватив за Православље), нити су значили заједницу са папском „Црквом“, како се
у овој конституцији износи. Живи пример из црквене праксе је поступак Светог Василија Вешиког“ који је нровео велики део живота
и умро изван (Канонске заједнице са Римом и папом Дапувасом, кога
није пр Изнавао. То није сметало Цркви, укљ учујући и Римску, да
га прогласи оветитељем и васељенским учитељем“. У даљем изла1
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гању пргсац наглашава да „у сагласности са грнким Оцима (и православним богослужењем православ(ни у еванђелоком тексту (Јн. 21,
17) виде васпоставл>ање Петра у апостол(ство после пада и одрицања,
а никако да 'је то (бишо даривање паропито овласти, којје ни/је било
ни код других апостола. (Вестнзик Руског оападно-еавропског ешархата, Париз 1966. ов. 56. 1с. 238)
Од научног ннтереса су и ауто(рови прикази и оцене појединих
дела из разних бог |словоких области, а особито из Патрологије. Приказивао је радове руских санремених богослова као> пгго су Антон
Карташев, архимандрит Кигприј|ан Керн и протојереј Јован Мајендорф.
Од инославних писаца је знанајан осврт на један том Патрологије Јована Квастена, професора црквене историје и археологије.
Замера му што преизвољно напводи текстосве из дела Оветих Отаца
у одбрани филиоквистич(ке теорије и што иопушта она места ко[ј'а
то демантују. Указује на грешке у делу минхевоког профеоора Георга Бека „Црква и богословска књижевиост у византијског држави“
и у студији оксфордског патролога каноника Келија „Ране хришћанске доктрине“.
Архјиепиокоп Василцје сзојим богатим научним радом оведони и
тумачи нитавом хришћаноком свету неисцрпне ризнице богословља
које се неповредиво чувају у вери и животу Православне, Једине
Свете, Цркве.
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