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Христијанизација Нубијe
и везе са Византијом до X века
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Апстракт: Рад се бави христијанизацијом Ну
бијских земаља и трговачким и војним контак
тима ових простора са Византијом до X века.
Примање Христове вере у Нубији је било покрену
то уникалним историјским токовима и није било
директно повезано са христијанизацијом Египта
или Етиопије. Индикације о првим подухватима
покрштавања можемо пратити још од апостол
ског периода. Коначно покрштавање све три нубиј
ске државе (Нобатија, Макурија и Алодија) бива
остварено у VI веку. Мисије Јустинијанове крштењ
ско-дипломатске политике уводе Нубијце међу
народе православне икумене. Нубијско тло је било
место такмичења православних и монофизитских
посланстава. Исламска освајања у VII столећу на
чинила су територијални јаз између Нубије и Ро
мејске империје, али живе везе међу њима можемо да
идентификујемо чак и током X века. Изузев теме
христијанизације, основно питање овог рада гласи:
да ли Нубијске земље прекидају односе са православ
ном Византијом или остају део византијског света
упркос исламским освајањима Египта?
Кључне речи: христијанизација, Нубија, Ма
курија, Византија, Јустинијан.

Увод
Између римског Египта, у коме су први корени христијанизације
апостолског порекла, и Етиопије која је Христову веру примила у IV ве
ку, налазила се цивилизација народа који је насељавао Нубијске земље.1
* slavisa.tubin91@gmail.com.
1
Под појмом Нубије, Нубијских земаља или Судана подразумевамо Царство Куш
у раној антици, његовог наследника Краљевство Мерое и даље њене средњовековне на
следнике: Нобатију, Макурију, Алодију, као и номадски народ Блемија (Беја). Средњове
ковна Нубија представља у ужем смислу уједињену земљу под Макуријом, која је после
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Христијанизација ових земаља такође је била остварена благодарећи
упућености на Византију кроз јединствени историјски пут (Мајендорф
1997, 100–105). Будући да се животно позиционирала између две прет
ходно поменуте цивилизације афричких народа, нубијска хришћанска
култура је добрим делом незаслужено запостављена од стране модер
није црквене историографије православних народа. Изузетак је јелин
ска историографска школа,2 која Нубију веже за византологију и сматра
је „афро-византијском државом“ (Zacharopoulou 2019, 41). Ову велику
цивилизацију одликује особити значај у погледу делатности Цркве Хри
стове кроз историју. Иако је наспрам поменутих афричких суседа по
следња христијанизована (VI век), најдуже је опстала као православна
оаза у окружењу монофизитских и исламских земаља. Такође, Нубијци
су војно били уникатни по томе што су у инвазијама Рашидунског кали
фата једини осујетили тежње исламске експанзије за разлику од супер
сила тог периода — уништеног Сасанидског царства и побеђене право
славне Византијске империје. Теорије које преовладавају у историо
графији говоре о наглом прекиду веза Нубијских земаља са Византијом
(монофизитске Алодије и православне Макурије) услед арабљанских
освајања Египта. Но ипак, индикације и доказе о одржавању живих кон
таката Нубије са Ромејским царством можемо пратити све до X века.

1. Корени ране христијанизације Нубије
Када је реч о упућености на Ромејску империју, за коју су новохри
стијанизовани народи везивали у духовном и културолошком смислу
своју припадност, треба истаћи да ни Нубијци нису били изузетак. Сами
корени христијанизације овог народа највероватније сежу до апостолског
периода. Приликом разматрања питања порекла Нубијаца, треба нагла
сити да су они били потомци и наследници Краљевства Мерое,3 које је
VII века апсорбовала у себе области Нобатије и била у савезу државне заједнице са Ало
дијом (Zacharopoulou 2019, 41). Уједињење Нoбатије и Макурије под влашћу ове друге
десило се најкасније до 710. године (Drzewiecki 2016, 16).
2
Западна историографија током XX столећа, али и у XXI веку достојно посвећује
своја истраживања Нубији, коренима христијанизације и њеној црквеној структури. По
ред англофоних и афричких историографских школа у Европи хришћанском периоду
нубиологије (Nubiology) изразиту пажњу посвећује пољска археолошка и историограф
ска школа. Историја Нубијске Цркве заслужује посебна истраживања, почев од историје
Цркве у Египту и Етиопске Цркве, тим пре јер је Нубија некада била део како византиј
ског комонвелта, тако и православног света.
3
О паду Мерое и њеним нубијским наследницима, в. Zacharopoulou 2016, 232–235.
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неговало наслеђе древног фараонског Царства Куш.4 Управо на примеру
Краљевства Мерое можемо уочити индикације најраније христијаниза
ције међу нубијским становништвом. Ту је најпре потребно расправити
један семантички феномен који увелико отежава историографска истра
живања источноафричких народа античког и средњовековног периода.
Наиме, реч је о синонимима старогрчких и византијских извора који су
термин „Етиопљана“ користили када приповедају о Етиопљанима, Коп
тима изразито црне пути или Нубијцима (John of Efesus 1860, 314, 315;
Hatke 2013, 52).5 Такође, термин Индије у античким изворима примарно
означава појам земаља тамнопутих људи, који су живели од рога Африке
до граница коптског Египта.6 У том смислу идентификација Нубијаца и
њихових земаља захтева смислена тумачења и сагледавање једне шире
слике, који помажу у ближем одређивању и разграничењу помена Нуби
јаца од етиопских суседа на Истоку и Копта на Северу (Munro-Hay 1997,
11–12). Нубијци, као они који су названи „Етиопљанима“, појављују се и
у домицијалним изворима. Тако се један нобатијски владар ословљава
речима: „Ἐγώ Σιλκώ, βασιλίσκος Νουβάδων καί ὃλον των Αἰθιόπων7 (Zacha
ropoulou 2016, 231). Јелински термин „Етиопљанин“ подразумева ана
литички опрез како у класичним историјским изворима, тако и у Светом
Писму (Anderson-Kalu 2005, 75–76). Наиме, најбољи пример за то јесте
новозаветна прича8 о етиопском ушкопљенику (Дап 8, 26–39). Дела апо
столска нам говоре о идентитету новопросветљеног да је био ризничар
етиопске царице. Назив Кандакија највероватније није било лично име,
већ је то била титула (ἡ кανδάκη). Ову титулу су носиле владарке Мерое у
Нубији (Anderson-Kalu 2005, 76).
4
О библијском пореклу нубијских предака Кушита видети: Пост 10, 6–8 (Јев
тић 2004, 48).
5
Јован Ефески као главни извор за христијанизацију Нубијских земаља доприно
си терминолошким кофузијама. Он сагледава Нобатију, Макурију и Алодију као ком
плексну и јединствену нубијску цивилизацију, али појам Нубије чешће користи када
говори о Нобатији, док Алодију често назива Етиопијом.
6
Конфузији византијских извора доприноси и обрнути феномен мешања станов
ника Индијског потконтинента са Етиопљанима. Тако у свом делу Praecepta militaria
(X век) Никифор II Фока назива Индијце „Етиопљанима“ (Αὶθίοπας), о чему видети:
Στρατηγική 1995, 16. Код Михајла Сиријског, који је један од главних извора за Нубију,
појам Индије означава Етиопију блиску Арабији. Исти писац нам даље пружа упутство
за читање нубијске енигме када каже: „Кушити који су Етиопљани, а који живе у обла
стима Индије“ (Michael the Great 2013, 94).
7
„Ја, Силко краљ (самодржац) Нобатије и свих Етиопљана“.
8
„Етиопљани“ су чак и у Старом Завету појам не само за удаљене земље Царице
Савске или Куша, већ и за тамнопуте израиљске суседе уопште. Пример за то јесте
опис рата цара Асе са „Заром Етиопљанином“ и „Етиопљанима“ (2Дн 14, 9–15).
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Сведочанство Јевсевија Памфила о Матејевом јеванђељу, које је у
црквеној заједници оставио апостол Вартоломеј а пронашао Пантен у
„Индији“, пружа индиције да би се ту могло радити о Нубијским земља
ма, што би било директно сведочанство о континуитету апостолске и
ранохришћанске мисије међу Нубијцима (Памфил 2003, 132).9
У доба раних отаца Египатске пустиње незаобилазан је помен аве
Мојсија Мурина (ὁ Μωυσής Μουρίν). Потоњи извори вежу његово не
коптско порекло за Етиопију, но елементи његовог житија који говоре
да је он био тамнопути роб, усмеравају нас ка другом правцу разми
шљања. Наиме, авино порекло не указује на удаљену Етиопију, већ на
Нубијске земље10 јужно од Египта, а које су биле извор тамнопутих ро
бова за римски Египат.11 Случај аве Мојсија није био усамљен пример.
Порвх свега, Историја монаштва у Египту помиње постојање „етио
пљанских манастира“ око Тебе, који својим називом највероватније
сведоче о присуству нубијских монаха у Египту (Zacharopoulou 2016,
235). У прилог постојању монашких заједница у самој Нубији говоре и
археолошки налази из IV века12 (Martens-Czarnecka 2015, 249).
Појам Индије обухватао је широки простор: Нубије, Етиопије, па чак и дела
Арабљанског полуострва. Но будући да нам Памфил приповеда како је Пантен ишао
из Египта у проповедничку мисију према Индији, могуће је претпоставити како се ту
у ствари највероватније ради о Нубији која је била први сусед Египта на путу ка там
нопутим земљама Истока. Ако би узели у обзир чињеницу да је ипак реч о Етиопији
или Арабији (у овом помену Индије), Пантена би опет пут незаобилазно водио кроз
Нубијске земље, кроз које би морао проћи на путовању према Етиопији и Арабији.
Будући да је његова мисија била проповедничко-крштењска, чини се извесним да би и
пут кроз Нубију био попраћен објављивањем Јеванђеља.
10
Житије аве Мојсија Мурина на јелинском језику састављено је у X веку и текст на
зива тамнопутог светитеља „Етиопљанином“ у ширем смислу (Starodubcev 2019, 1). Вре
дан помена јесте и податак да авин средњовековни назив „Мурин“ (Μουρίν) врло извесно
може да упућује на етничку везу са нубијском Макуријом (Μακουρία), те да би се сходно
свом пореклу ава Мојсије могао назвати „Макурином“ или „Макуријанцем“. Другачији
приступ нубијском пореклу аве Мојсија можемо имати благодарећи његовом животопи
су. Први део авиног живота карактерише његов разбојнички живот (Starodubcev 2019,
1), док његова мученичка смрт говори о немирним областима у којима су се подвиза
вали монаси. Ове области су заправо биле непрестано нападане од стране разбојника.
Многобројни су примери сведочанстава о разбојничким нападима у Египту. Један такав
пример налазимо код Руфина (Руфин 2016, 136). Граничне области из које су долазили
тамнопути нападачи биле су на југоистоку египатске границе где је био нубијски народ
Блемија. О њиховом пореклу видети подробније: Barnard 2009, 19–22; Paul 1954, 20–27.
11
Афрички робови примарно су долазили из Нубије и за време Арабљана. Једно
такво сведочанство доноси Михајло Сиријски (Michael the Great 2013, 152).
12
У Нубији је поред еремитског монаштва развијано и киновијско. Организација
киновијског монаштва у православној Макурији, у области око њене престонице Дон
голе, пратила је византијски образац оснивања манастира у ближој околини престо
нице (Obłuski 2019, 142).
9
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2. Коначна христијанизација Нубије у VI веку
и исламски фактор
Византијска геополитичка стремљења почетком VI века настојала
су да организују и обезбеде трасу трговачког Пута свиле ка Индији и
Кини који би заобишао Сасанидску Персију. Политика ромејских ца
рева Јустина и Јустинијана поклањала је, с тим у вези, нарочиту пажњу
Африци и Црвеном мору, у оквиру којих се распростирао овај алтерна
тивни коридор13 (Zacharopoulou 2016, 233–234). Улога верске диплома
тије у томе је била од нарочитог значаја. Дипломатски напори су подра
зумевали и крштењске мисије. Нубија је била место надметања између
православних и монофизита на пољу христијанизације народа јужно
од Египта. О својеврсном такмичењу православних са монофизитима
у Нубији сведочи Михајло Сиријски (Michael the Great 2013, 94). Јо
ван Ефески казује да су Нубијске земље биле простор надметања мисија
царских супружника Јустинијана и Теодоре. Јустинијаново посланство
је имало успеха у средњонубијској Макурији, док су њени северни и ју
жни суседи Нобатија14 и Алодија прихватили црквену структуру моно
физитске догме15 захваљујући царици Теодори. Најпре је христијани
зована Нобатија до 543. године, док се Макурија појављује као нација
христијанизована у православљу под утицајима царева Јустинијана и
Јустина II до 567. године (John Bishop of Ephesus 1860, 251–256; Mu
nro-Hay 1997, 24). Последња је христијанизована Алодија благодарећи
утицају Епископа Лонгина Нобатијског око 580. године, чиме је дефи
нитивно завршено превођење Нубијских земаља у хришћанство под ви
зантијским утицајима (John Bishop of Ephesus 1860, 314–326). Будући
да је била најближа нубијска земља Етиопском царству и његовој пре
стоници Аксуму, Алодија је трпела одређене црквене утицаје и из тога
правца (Hatke 2013, 161–162). Следствено, Јован Ефески сведочи да су
присталице монофизитске јереси Јулијана Халикарнаског дошле у Ало
дију из етиопске престонице Аксума (Munro-Hay 1997, 20, 23).
Појава ислама и потоња арабљанска освајања ромејских земаља у
VII веку нису битно утицала на нубијско хришћанство. Нубијска Ма
курија је у војном смислу била једина хришћанска држава на свету ко
13
Географски опис и политички значај ових земаља у Јустинијаново време доно
си монах Козма (The Christian Topography of Cosmas 1897, 55–63). Он је сведочио како
у његово доба (око 549. године) хришћанство цвета у Нобатији (Munro-Hay 1997, 24).
14
Православна јерархија у Нобатији помиње се у XI веку (Munro-Hay 1997, 27).
15
Михајло Сиријски сведочи да је поред православних и монофизита било и присталица
јереси Јулија Халикарнаског широм земаља „Индијаца и Кушита“ (Michelle Syrien 1905, 226).
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ја је војно зауставила „исламску бујицу“ Рашидунског калифата, који
је био приморан да са Макуријом закључи дипломатске споразуме.16
Штавише, Нубија је постала заштитник хришћана Египта17 (MartensCzarnecka 2015, 250–251). Истини за вољу, појава арабљанског факто
ра укинула је непосредне територијалне контакте између Византијске
империје и Нубије,18 али они нису сасвим ишчезли, већ су одржавани
трговачким путем преко арабљанских територија.
Када је реч о уређењу црквеног живота, Алодија је од самих поче
така у VI веку припадала монофизитском свету, док је Макурија подр
жавала халкидонску догму. Такво стање трајало је све негде до IX века,
када је изгледа у Макурији озваничена монофизитска вера. Михајло
Сиријски сведочи да се макуријански престолонаследник у IX веку при
честио у монофизитској заједници са њиховим патријархом Диониси
јем у Багдаду, исповедајући једну природу у Христу (Michael the Great
2013, 153). Историјска је енигма зашто је снажна држава попут Макури
је, која је дуго времена љубоморно неговала континуитет православне
јерархијске структуре, изненада прихватила монофизитску догму. Пра
вославни Патријарх александријски Евтихије (933–939) тврдио је да се
разлог прихватања монофизитске јерархије у Макурији очитовао у томе
да су монофизити, пошто у Александрији привремено није било право
славног патријарха, почели да рукополажу нубијску јерархију користе
ћи се црквеним ауторитетом који је у њиховим очима поседовао овај
град19 (Munro-Hay 1997, 25). Улазак Макурије у сферу монофизитског
У арабљанском маниру они су се називали Бакт. О делимичном текстуалном
садржају првог таквог споразума видети опширније: Drzewiecki 2016, 14.
17
С обзиром на то да је 748. године утамничен патријарх Михаило у Египту, ма
куријански василевс Киријак је овај догађај узео као верски casus belli. Ратни успех
Нубије и њени притисци са југа узроковали су блажи став арабљанске власти према
хришћанима Египта.
18
Ромејска империја је, током периода VIII-X века, у територијалном смислу
представљала само сенку своје некадашње распрострањености из доба цара Јусти
нијана и његових наследника, када је делила границу са Нубијцима. Након VII ве
ка Византијско царство је било одсечено од Нубије водама Средоземља и арабљан
ског Египта. Но ипак, Византија је у верском, културолошком и трговачком смислу
задржала привлачност и квалитете прворазредне силе. Будући да је представљала
цивилизацијски епицентар Европе и Оријента, она је наставила да врши улогу при
мамљивог трговачког партнера, као и културолошког узора осталим хришћанским
државама чак до најудаљенијих граница.
19
Поштујући предањска правила аутономне Нубијске Цркве која је зависила од
Александријске Патријаршије, монофизитски епископи Нобатије и Алодије прелази
ли су поприличан пут и долазили су по посвећење у Александрију. Тако је чинила и
православна јерархија Макурије све док верске забране, имплициране арабљанском
16
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света није подразу
мевао и културоло
шки прекид веза са
Ромејском импери
јом. Њен сложени
и специфични хри
шћански и културо
лошки стил у Маку
рији и даље је био
подражаван.
Иза
њега су остали при
мери монументал
них храмова, деко
ративних фресака,
државних палата и
дворских обичаја.
Након
прихвата
ња монофизитства
и даље је била нео
спорна приметна
разлика између, с
једне стране, Ма
курије и, с друге
стране, Копта или
Етиопљана који су
монофизитство ис
тицали на приме
ру
патриотизма,
односно употребе
народног језика у
богослужбеном жи
воту. Но ипак, снажни византијски културолошки утицаји и даље су оп
стајали, о чему сведочи феномен непрекинутог континуитета кориште
ња јелинског као примарног богослужбеног језика читаве Нубије.
политиком, нису дуже времена оставиле празном православну катедру у Александри
ји. Макуријанци, који су били дошли на посвећење, прихватили су у једном тренутку
ауторитет монофизитског првојерарха и од њега почели примати посвећење. То је
врло брзо довело до прихватања и усвајања монофизитске догме у Макурији. Дели
мичну рестаурацију православне јерархије у Макурији можемо идентификовати кроз
низ епископа током XI века (Munro-Hay 1997, 30).
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3. Путеви нубијских веза са Византијом у X веку
3.1. Трговачки контакти
Непобитна је чињеница да су у историографији преовладавале
бројне теорије о краху нубијско-ромејских веза, непосредно по ислам
ском освајању Египта.20 Међутим, да ли је то заиста било тако? Сажето
казано, да ли се можемо задовољити теоријом према којој је постоја
на доминација јелино-византијске културе у Нубијским земљама била
плод континуитета временски ограничених утицаја дуж VI и VII века?
Употреба грчког језика21 како на двору, тако и у богослужењу Нубијске
Цркве, затим државна идеологија укључујући и дворске титуле јелино
фонског типа22, садржи алузије на Ираклијеву реформу и увођење грч
ког као службеног језика Ромејског царства23 (Острогорски 1998, 122).
Освајање Египта од стране Арабљана онемогућило је непосредни тери
торијални контакт између Византије и Нубије, али културолошке везе
нису престале. Оне су, пре свега, биле мотивисане трговачким разлози
ма,24 а Арабљани се у том светлу јављају као територијални и царински
посредници који, вођени прагматичним циљевима, нису ограничавали
трговачку везу будући да су имали царинске користи од исте. Ослања
јући се на оновремене арабљанске и византијске изворе питамо се: да
ли теорије о краху нубијско-византијских односа ради територијално
непремостивог арабљанског фактора имају неоспорну веродостојност?
Михајло Сиријски сведочи како је у доба калифе Ал-Мутасима
(796–842) појава дипломатско-трговачке мисије макуријанског престо
лонаследника — регента Ђорђа25 у Багдаду оставила приличне утиске на

20
Ове хипотезе засноване су на нубијском сећању на Византију (Zacharopoulou
2019, 45–52), иако арабљански извори континуирано, изузев Ромејске империје, још
једино Нубију (ал-Нуба) називају Рум (Рим), или пак, поврх свега, казују да поменута
земља прати ромејске обичаје (Zacharopoulou 2019, 43).
21
О улози грчког као званичног језика у Нубији до касног средњег века видети
опширније: Burstein 2008, 43–54.
22
За дворске титуле византијског порекла на макуријском двору видети подроб
није: Zacharopoulou 2019, 44.
23
Све до императора Ираклија, службени језик на ромејском двору био је латин
ски. Његовом реформом нови службени језик је постао грчки, а то је најпре утицало
на јелинизацију дворске титулатуре. Сама царска титула imperator и august замењена
је грчком народном титулом βασιλεύς. O нубијском усвајању титуле βασιλεύς видети
опширније: Martens-Czarnecka 2015, 250.
24
Један археолошки налаз одређеног типа византијске кадионице у Макурији
(откриће из 1967. године) указује на доказе о живој трговини са Византијом и после
арабљанских експанзија у VII веку (Wyżgoł 2017, 785).
25
Ђорђе I (860–920) био је син макуријанског краља Захаријa III (822–854).
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савременике26 (Michel le Syrien 1905, 91–93; Welsby 2002, 74). Не знамо
са сигурношћу да ли је долазак макуријанског посланства близу грани
ца Ромејске империје била прилика за дипломатски сусрет са њиховим
посланством. Упоредо са тим, остварени успех макуријанске мисије,
оличен у закључивању дипломатско-трговачког уговора са исламским
калифатом, апсолутно би могао да подразумева клаузуле нубијске тр
говине са Византијом и арабљанског царинског посредништва.27 У том
смислу крајње је интригантан податак Михајла Сиријског када каже да
су долазак и боравак нубијског посланства имали за последицу прелазак
војске двојице арабљанских команданата у хришћанство, али и у војску
ромејског василевса Теофила28 (Michael the Great 2013, 153).
Први доказ који треба навести у прилог одржавања живих веза Ну
бије и Византије, чак и током X века, а који је сачуван у арабљанским
изворима, јесте сведочанство путописца Ибн Хаукала.29 Он сведочи да
области Нубије зависе од трговачког увоза робе из Византије30 ради не
достатка сопствене мануфактуре (Ebn Haukal 1800, 13).

3.2. Нубијска гарда ромејских царева
Помињање робе из „грчке земље“ у Нубији према Ибн Хаукалу јесте
доказ да трговачки прагматизам није тотално укинуо везе две хришћан
ске државе. Управо захваљујући томе, несметано се одвијао проток ро
бе. Упоредо са слањем грчке робе у Африку и извозом егзотичних до
бара31 на пијаце Константинопоља, остваривани су веома интензивни
Бивајући окићен у злату и украшен раскошним одеждама, принц Ђорђе је са
подједнако достојном пратњом јахао на камилама кроз Багдад. Опис каже како је у
рукама држао златне инсигније: владарску јабуку, крст и жезал са крстом које је држао
господски испред себе. Штавише, утисци о његовој свеукупној појави били су охра
брујући за хришћане Ал-Џезире, а дипломатска мисија је носила дубље импликације.
27
Тим поводом био је закључен нови Бакт, који је за разлику од ранијих уговора
боље позиционирао нубијску страну (Michael the Great 2013, 152–153).
28
Михајло приповеда да је утисак који је оставила нубијска мисија, директан
узрок поменутих догађаја. О улози поменутих арабљанских пребега у византијској по
литици, видети подробније: Treadgold 1997, 439; Kaldellis 2019, 128–129.
29
Хаукалово пуно име гласи Абул-Касим Мухамeд ибн Хаукал ан-Нисиби.
30
Нубија је зависила од византијског и арабљанског увоза. Отуда први мировни
Бакт са Арабљанима (651. г.) клаузулама одређује да, у замену за робове, арабљанска
страна обезбеђује Нубијцима разна добра (Then-Obłuska 2013, 680).
31
Егзотична роба из Африке нарочито је била цењена на ромејском двору. Царска
палата у Константинопољу је имала зоолошки врт са увезеним животињама афричке
фауне. Тако цар Никифор II Фока нуди своме госту и дипломатском изасланику цара
Отона I Немачког, Лиутпранду Кремонском, егзотичне афричке животиње на поклон за
двор његовог владара (Liudprand of Cremona 1930, 256–257). Ове животиње су долази
ле из Нубијских земаља и преко њих чак из дубине афричког континента, потом преко
Египта и даље путем мора ка Византији. Посредништво Египта у поклонима и набавци
26
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и непосредни контакти становишта са ових простора. Сведочанство о
томе пружа други арабљански извор, односно Путопис Харуна ибн Јахје
из прве половине X века. Описујући комплексе империјалног двора у
Цариграду, Ибн Јахја наводи као куриозитет међународну и разнолику
телесну гарду царева коју примарно сачињавају и Нубијци:32
„Око царевог двора је опасан бедем који је окружио цео двор, а
његова западна страна је утврђена морем и има троја врата од
гвожђа. Једна врата се зову врата Бидрун, а друга врата Ман
кана, а трећа Врата мора. Врата Бидрун улазе у предворје дуго
сто корака, широко педесет корака. На две стране предворја је
тепих од броката, простирке, јастуци, а на њима људи из Суда
на (Нубије),33 које су они покрстили, обучени у одећу проткану
златом, а и копља су им била од злата“ (Цвијановић 2007, 33).

Опис златне одеће и златних копаља асоцира на поменути извештај
о нубијском посланству у Багдаду из IX века. Осим тога, злато је у кул
туролошком маниру одувек била једна од најпрепознатљивијих асоци
јација на Нубијце, почевши од најранијих времена старог века.34 Тако
ђе, особито је упечатљив осврт на крштење, будући да помиње елемент
повезаности Нубијаца и Ромејске империје у погледу христијанизације.

3.3. Тамнопути пешадинци у Критској кампањи 960/961. г.
Очигледно је да су нубијски гардисти, које помиње Ибн Јахја у пр
вој половини X века, по свему судећи сачували своју традицију служе
ња на цариградском двору у ромејској војсци и током друге половине
X века,35 поводом чега не треба заборавити ни Ибн Хаукалова сведо
чанства о живим трговачким везама из истог периода. Интересантно
је да се време стварања Ибн Хаукаловог путописа, почев од 943. па
поменуте егзотичне робе, чак и после X века, сведоче Михајло Аталијат, Јован Скилица
(XI век), као и Георгије Пахимер (XIII век) (Радић — Шуиц
 а 2016, 1092–1093).
32
Нубијци су у ранијим вековима имали традицију служења у ромејској арми
ји. О нубијском фактору у византијској војсци VII века видети подробније: Christides
2020, 80, 87. Штавише, број нубијских најамника у ромејској војсци VII века достизао
је и до 15.000 (Christides 2016, 69).
33
Харун ибн Јахја користи назив Судан који је у арабљанском маниру био еквива
лент појму Нубије, то јест Нубијских земаља — Макурије и Алодије. За појам Судана као
Нубијских земаља и арабљанске изворе о њима, видети опширније: Hamid 2016, 129–130.
34
Ибн Хаукал помиње познате руднике злата у областима нубијских Блемија
(Ebn Haukal 1800, 13).
35
Јован Каменијат сведочи о присуству „Етиопљана“ и у арабљанској војсци при
ликом пљачке града Солуна 904. године (Kaminiates 2017, 60).

420

Славиша Тубин, Христијанизација Нубијe и везе са Византијом до X века

закључно са 969. годином, подудара са годинама владавине византиј
ског василевса Никифора II Фоке (963–969). Он је као врховни стратег
предводио најважнији војни поход Византије у X веку, у циљу понов
ног овладавања Критом 960/961. године. Ову велику победу епски је
опевао Теодосије Ђакон у свом делу О завојевању Крита.36 Сам Тео
досије био је савременик догађаја и као члан дворског клира посве
тио је свој спев царевима Роману II и Никифору II Фоки. Теодосије је
као дворски свештенослужитељ био сведок мултиетничности ромејске
царске гарде у Константинопољу X века, која је истовремено имала
улогу елитних јединица у ратовима (τὰ τάγματα).37 У опису Критске
кампање, Теодосије кроз говор Никифора Фоке војницима помиње фе
номен елитних тамнопутих пешадинаца, који се тактички распоређу
ју у кључном моменту критског рата. Теодосије казује:
„Ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ, στήσωμεν ἄνδρας ἱππότας τρὶς ἑπτὰ τοῖς βάλλουσι
πεντηκοντάδας· ἔπειτα πεζῶν ἑξάδας τρισμυρίους, πάντας σιδηροῦς, εἰς
θέαν μελαγχρόους, ὡς ἂν καταπλήξωσι τοὺς ἐναντίους φανέντες αὐτοῖς
τῶν πυλῶν παρ᾽ ἐλπίδα“ (ΑΛΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 2018, 156; Θεοδοσίου
Διακόνου 1828, 278).

Византолог Денис Саливан тумачи горепоменути Теодосијев тер
мин „μελαγχρόους“38 у смислу помена „Етиопљана“ (Африканаца) у Ви
зантији.39 Истовремено, када је реч о ближем националном одређењу
поменутих тамнопутих пешадинаца у ромејској служби, немамо пре
цизних доказа да би то могли бити Етиопљани који као монофизити,
непосредно уочи арабљанске инвазије, мистериозно прекидају односе
са Византијом, док насупрот томе извештај говори у прилог Ибн Јахји
ног сведочанства о Нубијцима. Наиме, појам „μελαγχρόους“ помиње
Херодот када, путујући на југ Нилом, описује тамнопуте становнике
Египта, што ће рећи Нубијце (Notizie di viaggi lontani 1985, 195).
36
ΑΛΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΝΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΤΩΙ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΙΩΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΡΩΜΑΝΩΙ. 2018.
37
О војном значају и успостави традиције тагмате у византијској војсци, видети оп
ширније: Haldon 1999, 78. Царска гарда и професионална тагма је била широког међу
народног карактера све до времена Василија II Бугароубице. Тада се појављује Варјашка
гарда која је војним квалитетом на рачун Нормана и доцније Англо-Варјага потиснула
све остале најамничке пукове страног порекла у царској гарди. Такође, царска гарда и
пукови тагмате Константинопоља подразумевали су висок војни квалитет и због тога су
често коришћени у важним ратним кампањама. Порфирогенит сведочи како су X веку
у овом смислу Византинци нарочито користили Русе (Porphyrogennetos 2012, 651, 664).
38
Овај јелински термин означава тамнопуте људе, црне коже.
39
Саливанов коментар на маргини 156 странице у ΑΛΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 2018.
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Учешће
нубијске
гарде у рату са Арабља
нима на Криту поклапа
се са геополитичким то
ковима друге половине
X века. Почетком друге
половине X века дола
зи до наглог захлађења
односа исламизованог
Египта и нубијске Маку
рије,40 док истовремено
Ромејска империја пла
нира велике ратне по
ходе северно од Египта
према области Егеја и
источног Средоземља у
циљу освајања Крита и
Кипра. Упоредо са визан
тијским војним походом
на Крит 961. године, Ма
куријанци су извршили
инвазију на арабљански
Египат 951–964. годи
не.41 Византијска похара
Крита на северу ислам
ског света само деценију
касније, била је олакша
на слабљењем војне мо
ћи тадашњег Египтског
калифата и макуријан
ском похаром Оазе Кха
рге на југу (Hasan 1967,
91–92). Оба ова рата би
ла су успешна и допринела су у значајној мери смањењу територија
арабљанског коридора у Египту, који је раздвајао ромејске и макури
јанске земље. Истини за вољу, не поседујемо непосредне доказе о по
литичкој и стратешкој координисаности оба ова напада, који су попут
X век је доба узлета и војне моћи Макурије (Martens-Czarnecka 2015, 251).
Ово је било доба макуријанске окупације јужних земаља Египта (Martens-Czar
necka 2015, 251).
40
41
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клешта обухватили калифат на потезу географске вертикале Византи
ја — Египат — Макурија.
Насупрот томе, учествовање нубијских гардиста у Критској кам
пањи, као и тектонски потреси које су изазвали напади Ромејске им
перије и Макурије на Египат (951–964), указују на нешто много сло
женије од пуке случајности. Извесно је да су нубијске најезде на југу
везале армије Египатског калифата које су на северу могле доћи у
помоћ опседнутом Криту 961. године. Узгред буди речено, становни
ци Египатског калифата примали су вапаје Арабљана са Крита да их
ослободе од опсаде, да би се, напослетку, геополитички пад Крита по
казао као катастрофа која је изазвала велики шок за исламски свет
(Θεοδοσίου Διακόνου 2018, 132; Ђурић 1976, 255). Поврх свега, о везама
византијске дипломатије са хришћанском Африком (Нубијом) сведо
чи и спис De Ceremoniis, који садржи обраћање василевса Константи
на VIII Порфирогенита (†959) „господару Индије“ као „највољенијем
пријатељу“ (Porphyrogennetos 2012, 691).

Закључак
О теми покрштавања Нубије и њеној хришћанској историји није
писано у нашој црквеној историографији. Отуда, црквено-историјско
проучавање христијанизације Нубијских земаља, независно од Египта
и Етиопије, доприноси јаснијем разумевању ширења православља на
афричком континенту. Пут христијанизације Нубије и њеног вишеве
ковног изграђивања односа са Византијом био је јединствен и незави
сан у односу на друге афричке цивилизације. Историјске чињенице
о вековном континуитету живих веза Нубије и Ромејске империје на
особит и веома важан начин бацају ново светло у правцу потпунијег
разумевања историје православља у Африци. Појава монофизитске је
реси и њено прихватање од стране већег дела коптског становништва
у Египту, али и у Етиопији, није у потпуности отргнула источни део
афричког континента од припадности православном свету. Нубијска
Макурија сведочила је о постојаности снажне православне државе и
њене цивилизације дубоко на тлу Африке, чак и неколико векова по
сле ширења монофизитства и исламске експанзије у Египту. Трговач
ки, дипломатски, војни и језички контакти са Византијом изузетно су
важни докази и за црквено-историјска истраживања о православној
Макурији, јер откривају њену доследну упућеност на православни свет
и на цивилизацијско учешће у византијском комонвелту.
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Коначно, званичне историографске теорије о наглом краху ну
бијско-византијских веза, до којих је дошло услед губитка заједничке
границе, не могу се узети као коначан историјски факт. Ромејски,
али и арабљански извори попут путописа Ибн Јахје, остављају до
вољно простора за тврђење да је нубијско савезништво са Ромејским
царством било засновано на темељима византијског покрштавања
Нубије. Цивилизацијска упућеност Нубијских земаља на Ромејску
империју не може бити тумачена искључиво кроз призму историј
ског сећања на исту, већ у светлу живих контаката који су одржавани
и унапређивани, почев од процеса христијанизације још у Јустинија
ново доба, па све до друге половине X века.
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Slaviša Tubin
Dioc ese of Zvornik and Tuzla, Bijeljina, Republika Srpska
Summary: Indications of the first baptismal endeavors
in Nubia can be traced back to the apostolic period. The fi
nal baptism of all three Nubian states (Nobatia, Makuria,
Alodia) took place in the 6th century. A strong and lasting
alliance with Byzantium implied cultural, religious and
trade contacts. The historiography is dominated by the the
ory of the collapse of Nubian-Byzantine ties after the Isla
mic Conquest of Egypt in the 7th century. The similarity
of Nubian society with Byzantine after the seventh cen
tury is explained by the theory of memory of Byzantium in
Nubia. On the other hand, relying on the Arab-Byzantine
sources, the trade relations between Nubia and Byzantium
can be traced back to the 10th century. According to Ibn
Yahya the Nubians appear as a guard of emperors in Con
stantinople. The general Byzantine term of the Ethiopians
mainly denoted various East African peoples in Byzantine
sources. In the tenth century, it is possible to identify Nu
bians in such mentions.
Key words: Christianization, Nubia, Makuria, Byzan
tium, Justinian.
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