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Светитељство и култ светих  
у раномакедонском периоду у Византији

Мирослав Поповић

Сажетак: Ма ке дон ска по ро ди ца се ста вља под знак по бед нич ког Пра во сла вља, на кон 
укла ња ња оста та ка ико но бор ства. Она у не бе ском све ту има и сво је све те за штит ни ке 
ко ји су пра ти ли и шти ти ли Ва си ли ја I то ком осва ја ња вла сти, по сре до ва ли у нај зна чај-
ни јим мо мен ти ма цар ске по ли ти ке и чи ји су кул то ви по сте пе но ор га ни зо ва ни као спле-
то ви пра зни ка и ли ти ја. У све сти пр вих ма ке до на ца, Ва си ли ја I и Ла ва VI, би ла је из ра-
же на по тре ба за све ти тељ ством, и по кро ви тељ ством све ти те ља, ко јим би се осве шта ла 
чи та ва ло за, дао јој се ле ги ти ми тет и ус по ста ви ла па ра ле ла са ста ро за вет ним цар ством 
и све штен ством.
 У овом ра ду на сто ји мо да при ка же мо и ока рак те ри ше мо зна чај по је ди них све ти те-
ља за пр ву дво ји цу вла да ра ма ке дон ске ди на сти је, Ва си ли ја I и Ла ва VI. Ана ли зи ра се 
ши ре ње кру га по што ва них све ти те ља и на чла но ве вла дар ске ди на сти је (Те о фа но ца-
ри ца, Сте фан па три јарх, и Кон стан тин). Раз ма тра ју ћи ово, по ку ша ли смо ус по ста ви ти 
па ра ле лу из ме ђу: ди на стич ког кул та све ти те ља‐за штит ни ка, раз во ја мо де ла вла сти (са 
ослон цем на ста ро за вет не и но во за вет не обра сце) и осми шља ва ња цар ске иде о ло ги је. 
Сва ки од све ти те ља и сва ки од мо де ла имао је сво ју ја сну уло гу и сми сао у мо за и ку цар-
ске вла сти, иде о ло ги је и „све те бо го и за бра не“ цар ске ло зе, ко ја се њи ма бра ни и одр жа-
ва, али и уте ме љу је. 
 Пе ри од вла да ви не пр ва два ца ра Ма ке дон ске ди на сти је из два ја се сво јом на гла ше ном 
бор бом за ус по ста ву цар ског ле ги ти ми те та у окви ру по ро ди це, осми шља ва њем иде о ло-
ги је ва си лев са и по ку ша јем да се ње го вом по ло жа ју при дру жи култ ко ји би до вео до по-
све ће но сти ло зе ко ју је Ва си ли је I уте ме љио.

Kључне ре чи: Ма ке дон ска ди на сти ја, све ти тељ ство, култ све тих, Ва си ли је I, Лав VI, 
мо дел вла сти, цар ска иде ло ги ја

Увод
Ма ке дон ска ди на сти ја, по чев од са мог ње ног уте ме љи ва ча, до не ла је Цар ству Ро-
ме ја осве же ње у ви ду но вих ста во ва и иде ја, но ве сна ге нео п те ре ће не уну тра шњом 
бор бом, ко ја је ви ше од јед ног ве ка раз је да ла це ло куп но ви зан тиј ско дру штво. Са 
Ва си ли јем I на сту па сво је вр сно „по јед но ста вље ње“ од но са пре ма основ ним жи-
вот ним по став ка ма, пре ма осе ћа ју и ис по ља ва њу ве ре, и на ро чи то — пре ма еле-
мен ти ма цар ске иде о ло ги је и пра во вер ја уоп ште. Бре ме ико но бор ства, ко је је оп те-
ре ћи ва ло од но се Цр кве и ца ре ва и оли ча ва ло се у сло же ним, ис тан ча ним дог мат-
ским спо ро ви ма и не у рот ски ра стро је ним ком плек сним лич но сти ма ца ре ва‐је ре-
ти ка (Кoнстантин Ко про ним (742–775) и Те о фи ло Амо ри јац (829–842)), већ одав-
но је не ста ло: то по ста је са мо је дан ста ри, већ за бо ра вље ни фе но мен, са мо је дан у 
ни зу ми ну лих спо ро ва у Ро меј ском цар ству. Ва си ли је Ма ке до нац уно си јед но став-
ни ја, али и оштри ја, стро жа схва та ња: ње го ва ве ра (по бо жност) је мно го ма ње дог-
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мат ски осе тљи ва, мно го ви ше аутен тич на и „на род ска“, на спрам со фи сти ци ра них 
гра ђан ских кру го ва пре сто ни це.1

Ва си ли је је чо век се ла, чо век про стог на ро да. Но, чуд но ва тим пу те ви ма кре-
ћу ћи се, он на по слет ку до сти же до цар ске кру не, уз не ко ли ко пре лом них мо ме на-
та. Сва ки од тих мо ме на та до би ја ра зно ли ку, не рет ко ви ше стру ку ин тер пре та ци-
ју у де ли ма исто ри о гра фа, хро ни ча ра и ха ги о гра фа. С јед не стра не, ту је ра зум ско‐
ло гич на по зи ци ја по сма тра ња и об ја шње ња сле да до га ђа ја ко ја се не у мо љи во на-
ме ће и под чи јом лу пом из ве сни Ва си ли је ви по ступ ци не мо гу би ти ква ли фи ко ва-
ни као мо рал но оправ да ни и „чи сти“ (уби ство це за ра Вар де, и Ми хај ла III, са вла-
да ра ко ји га је и кру ни сао). С дру ге стра не, ја вља ју се ин тер пре та ци је ко је на гла ша-
ва ју Ва си ли је ву пред о дре ђе ност за ца ра, у осно ви че га ле жи те о ло шко‐аги о ло шки 
кон цепт по сма тра ња исто риј ске ре ал но сти. Ма ко ли ко би ла или не би ла ме ђу соб-
но по мир љи ва ова два угла по сма тра ња, оста је чи ње ни ца да је овај по то њи мо дел, 
ко ји се по зи вао на Ва си ли је ву иза бра ност, на Бо жи ји про ми сао ко ји се на ње му ис-
по љио, сте као је дан део ле ги ти ми те та ма кар и ти ме што је и је дан од нај у че ни јих и 
„нај ра ци о на ли стич ки јих“ Ро ме ја у исто ри ји цар ства, Ми хај ло Псел (ко ји ни је по-
ве ро вао у мит о Ва си ли је вом успо ну), ипак остао за чу ђен пред ениг мом жи вот ног 
пу та осни ва ча ма ке дон ске ди на сти је.2

Ма ке дон ска по ро ди ца се ста вља под знак по бед нич ког Пра во сла вља. Она у 
не бе ском све ту има и сво је све те за штит ни ке ко ји су пра ти ли и шти ти ли Ва си ли-
ја то ком осва ја ња вла сти, по сре до ва ли у нај зна чај ни јим мо мен ти ма цар ске по ли-
ти ке и чи ји су кул то ви по сте пе но ор га ни зо ва ни као спле то ви пра зни ка и ли ти ја.3 
Чи тав ра ни пе ри од ма ке дон ске ди на сти је, од но сно пе ри од пр ва три ње на вла да ра 
обе ле жен је на ро чи тим од но сом пре ма све ти тељ ству и кул ту све ти те ља уоп ште, а 
по себ но и пре ма по је ди ним ста ро за вет ним пра о бра зи ма и мо де ли ма. Мо гли би смо 
по сег ну ти ов де за њи хо вом кла си фи ка ци јом, на сле де ћи на чин. Нај пре би ту би ли 
све ти те љи‐за штит ни ци (све ти те љи „ста ри је ге не ра ци је“): св. Или ја, св. ар хан ге-
ли Га ври ло и Ми ха и ло, св. Ди ми три је, св. Ди о мед.4 За тим су ту „но ви све ти те љи“, 
одн. све ти из кру га цар ске по ро ди це (или њи хо ви са вре ме ни ци): св. Те о фа но ца-
ри ца, св. Сте фан па три јарх, Кон стан тин (нај ста ри ји син Ва си ли јев) и св. Кон стан-
тин „Је вреј“ (св. Кон стан тин Си над ски). Од цар ских „мо де ла“ ту су: цар Да вид и 
св. Кон стан тин Ве ли ки (је дан ста ро за вет ни, је дан но во за вет ни). На по слет ку, би ло 
је и не ко ли ко не ја сних „по ку ша ја“, ин ди рект них ин си ну а ци ја све ти тељ ства за по-
је ди не чла но ве ди на сти је (св. Ев до ки ја, св. Ана, св. Зо ја, му че ник Лав), али ко ји ни-
су за жи ве ли. Очи глед но, у све сти пр вих ма ке до на ца, Ва си ли ја и Ла ва, би ла је из ра-
же на по тре ба за све ти тељ ством, и по кро ви тељ ством све ти те ља, ко јим би се осве-
шта ла чи та ва ло за, дао јој се ле ги ти ми тет и ус по ста ви ла па ра ле ла са ста ро за вет-
ним цар ством и све штен ством.

Oсврнимо се са да по на о соб на по је ди не све ти те ље и кул то ве. Као зна чај на ре-
фе рен ца (ру ко во ди тељ) по слу жи ће нам је дан ин те ре сан тан из вор, „Жи ти је ца ри-
це Те о фа но“ (VT I), пр ве же не Ла ва VI Му дрог (886–912). Ње га је са ста вио ано ним-

1 В. Стан ко вић, Ца ри град ски па три јар си и ца ре ви ма ке дон ске ди на сти је, 208.
2 В. Стан ко вић, Ца ри град ски па три јар си и ца ре ви ма ке дон ске ди на сти је, 209.
3 Ж. Да грон, Цар и пр во све ште ник, 230.
4 И ме ђу њи ма би смо мо гли на чи ни ти ди стинк ци ју: из ме ђу све ти те ља ста ро за вет ног или „ван вре-

ме ног“ кру га (св. Или ја, св. бес те ле сне си ле), и све ти те ља но во за вет ног пе ри о да (св. Ди ми три је, св. Ди-
о мед) — чи је на ро чи то по што ва ње има по ре кло у не ком кон крет ном до га ђа ју.
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ни аутор још за жи во та Ла ва VI (ве ро ват но по чет ком Х в.)5, а до нас је до шло у нај-
ста ри јим пре пи си ма из 13. ве ка (Cod. Flo ren. BHG 1794 и Cod.Up sall.). 

Све ти те љи: сим бо ли ка, об ре ди и цар ска иде о ло ги ја
У Жи ти ју Ва си ли је вом, ко је је са ста вио ње гов унук Кон стан тин Пор фи ро ге нит, и 
ко је је уком по но ва но у де ло „Те о фа но вог На ста вља ча“, јед на при ча ка зу је ка ко се 
у да ле кој Ма ке до ни ји, мај ци бу ду ћег ца ра у сну ја вља про рок Или ја и ка зу је да ће 
ње ном си ну Бог да ти у ру ке же зло Ро ме ја, и да она мо ра да га под стак не да кре не 
у Ца ри град.6 Ва си ли је по том кре ће на пут и јед не ве че ри сти же до Злат не ка пи је, 
кроз ко ју про ла зе ца ре ви при ли ком три јум фа и кру ни са ња. Ту ноћ он је пре спа вао 
пред ула зом у ма на стир св. Ди о ме да (ко ји се на ла зио са спољ не стра не Те о до си је-
вих зи ди на). Сам св. Ди о мед три пу та то ком но ћи ја вља игу ма ну да тре ба отво ри ти 
ка пи ју том пут ни ку‐на мер ни ку „јер га је Хри стос по ма зао за ца ра“.7 Ма на стир св. 
Ди о ме да осно вао је Кон стан тин Ве ли ки, а Ва си ли је I га је об но вио, уве ћао и бо га-
то да ро вао „јер му је ту про ре че но цар ство“. Упра во овај мо ме нат „про ре че ња“, од 
стра не св. Ди о ме да, од ре ђу је исто риј ско ме сто ко је ће по ста ти ме мо ри јал но ме сто, 
јер се на ње му до го ди ло по ма за ње (дру гог ни је би ло при ли ком кру ни са ња). Цео 
овај идеј ни (ми са о ни) склоп, ма ка ко се чи нио не ства ран, ипак у се би одр жа ва јед-
ну рав но те жу. У ње му су по ми ре не пси хо ло ги ја по је дин ца, па ра докс оправ да но сти 
узур па ци је и ја сно пред о се ћа ње вла сти. 

Св. про рок Или ја
Пр ва и нај ин ди ка тив ни ја про ме на у јав ном и двор ском це ре мо ни ја лу ра но ма ке-
дон ског пе ри о да је по раст зна ча ја и све ча но сти пра зни ка св. про ро ка Или је. Но-
ви по ре дак пра знич не це ре мо ни је до ку мен то ван је у Фи ло те је вом Кли те ро ло ги о ну 
(899) и још де таљ ни је у Пор фи ро ге ни то вој Књи зи о це ре мо ни ја ма (по ло ви на Хв.).8 
У на ве чер је пра зни ка се на то ри се оку пља ју на Хи по дро му, и упу ћу ју у па ла ту. Пра-
зно ва ње за по чи ње ве чер њом у цр кви Бо го ро ди це на Фа ру уну тар Ве ли ке па ла те. 
Пред крај ве чер ње ан ти фо но се пе ва тро пар ко ји је у част св. Или је са ста вио Лав 
VI.9 На кра ју сва ки се на тор до би ја по је дан сре бр ни крст, и сви се по вла че. У зо ру 
се зва ни це ску пља ју у „пре стол ној со би“, Хри со три клин (дво ра на са тро ном у глав-
ној згра ди па ла те). Оту да се нат иде ди рект но у „Но ву ве ли ку Цр кву“ (Νέα Μεγάλη 
Ἐκκλησία) док им пе ра то ри и па три јарх про ла зе оби ла зно, по ред цр кве Бо го ро ди-

5 Овај „ано ним ни“ аутор, ипак је оста вио из ве сних по да та ка о се би. То је син цар ског слу жбе ни ка за-
ду же ног за ор га ни зо ва ње цар ских це ре мо ни ја и све ча но сти. Ње гов мла ђи брат Ми ха и ло, ме ђу тим, на-
сле дио је упра вља ње имо ви ном. Овај де таљ, а и још не ки еле мен ти је зи ка и ис ка за, ука зу ју на то да је ау-
тор ве ро ват но за по чео са ста вља ње Жи ти ја као мир ја нин, а до вр шио га већ као мо нах. Био је бли зак са 
род би ном ца ри це Те о фа но, а мо гу ће да је и њу лич но по зна вао. У вре ме ње го вог пи са ња већ је по сто ја-
ло до ста пи са них ка зи ва ња о жи во ту ца ри чи ном, што он сам на во ди у 1. гла ви, а на што ука зу је и не ко-
ли ко схо ли ја (ко мен та ра) на текст пре пи са Лу ки ја но вог спи са Περὶ τοῦ μὴ ῥαδίως πιστεύειν  διαβολη, ко ји 
је од из ве сног пи са ра Ва ни са на ру чио Аре та, ар хи е пи скоп Ке са ри је Ка па до киј ске, са вре ме ник Ла ва VI. 
Па ко сни ко мен та тор, из ме ђу оста лог, ка же: „...и сва ко је за хва ћен хи сте ри јом, про гла ша ва ју ћи Ла во ву 
по кој ну Те о фа ну све ти тељ ком... као што је и ма ги стар Сло ка кас до уз бу ђе ња до вео ца ра Ла ва при чом о 
Те о фа ни, на во де ћи број не нат при род не сно ве и ис це ље ња, са мо да би ла жу ћи на пре до вао.“ (cod. Har le i a
nus 5694, Lon don, Na ti o nal Li brary ; H. Ra be, Die Lu ki an stu dien des Aret has, NachrGött (1903), 655–56; ibid., 
Uber li e fe rung, 719–721).

6 Vi ta Ba si lii, Th. Cont., 222.
7 Ibid., 223–4.
8 Les li stes de pre se an ce byzan ti nes des IXe et Xe si ec les, ed. N. OIKO NO MI DES, Pa ris 1972., 214–9;  De cer., 

114–8. 
9 На из ме нич но пе ва ју двор ја ни и двор ско све штен ство.
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це на Фа ру, ула зе на крат ко у храм св. Или је где от пе ва ју онај исти тро пар, а за тим 
пре ко пла тоа Ели ја кон и сте пе ни шта Ву ко ле он од ла зе у при пра ту Нее, где их че-
ка ју се на то ри и до сто јан стве ни ци. Сви за јед но ула зе у ма лу ка пе ли цу св. Или је у 
Неи, па три јарх уво ди ав то кра то ра у ол тар где це ли ва ју ча сну тр пе зу, пла шта ни цу 
и про ро ков плашт (гуњ од ов чи је ко же), па се за тим ав то кра тор по вла чи у по се бан 
„цар ски“ део и слу жи се ли тур ги ја. По за вр шет ку ли тур ги је, ца ре ви се, са па три јар-
хом, ми тро по ли ти ма и ода бра ним зва ни ца ма по вла че на зад у Хри со три клин, где 
се пра зно ва ње на ста вља све ча ним руч ком. Ова ква це ре мо ни ја уве де на је по отва-
ра њу Нее, 1.ма ја 880.

Све ти Или ја је за штит ник не са мо ро до на чел ни ка, не го и це ле ње го ве по ро ди-
це. У ано ним ном „Жи ти ју св. Те о фа но“ на ла зи мо да је баш 20. ју ла 886., на дан пра-
зни ка све тог Или је, Ва си ли је осло бо дио из там ни це свог си на Ла ва VI у ко ју га је 
не пра вед но ба цио за јед но са же ном и кћер ком (св. Те о фа но и Ев до ки ја)10, и у ко-
јој је Лав про вео до ста вре ме на11. Осло бо див ши га, вра тио му је до сто јан ство ва си-
лев са и пре сто ло на след нич ка пра ва. У част по ми ре ња оца и си на, Ва си ли је и Лав 
су се то га да на по ја ви ли ску па, у ве ли кој пра знич ној про це си ји ко ја се, ме ђу тим, 
кре та ла из ван зи ди на цар ске па ла те и би ла про пра ће на та ко ве ли ком ма сом на ро-
да, да се Ва си ли је чак и по пла шио од сил них по кли ча го ми ле у знак до бро до шли це 
Ла ву . По вор ка се кре та ла мар шу том од хра ма св. бес те ле сних си ла (Ἀσωμάτων) до 
„ве ли ког хра ма“ (πρὸς τὸν μέγαν ναὸν)12, што се ве ро ват но ипак не од но си на Но-
ву Ве ли ку Цр кву (Νέα Μεγάλι Εκκλησία) — јер би то зна чи ло да је „ру ља“ би ла уну-
тар цар ске па ла те, или да су та „ру ља“ за пра во се на то ри и зва ни це — не го на ста-
ри храм про ро ка Или је на Пе три о ну, у се ве ро за пад ном де лу Ца ри гра да, где је цар-
ско пра знич но свет ко ва ње оба вља но пре отва ра ња Νέα-е (880).13 Мо гу ће да је Ва-
си ли је учи нио из у зе так овом при ли ком, да би по ка зао осло бо ђе ног си на на ро ду? 
Али, у том слу ча ју пи сац „Жи ти ја Те о фа ни ног“ пре ви ђа дру го „из не на ђе ње“ (про-
ме на мар шру те) и на во ди са мо јед но (по ја ва Ла ва). Чи ни се ве ро ват ни је да по ре дак 
це ре мо ни је ко ји до но се Фи ло теј и Кон стан тин Пор фи ро ге нит, од но сно ис ти ца ње 
ви ше при ват ног, „двор ског“ ка рак те ра пра зно ва ња св. Или је, уво ди Лав VI, да би 
ис та као сво ју лич ну ода ност и при вр же ност про ро ку Или ји, чак ви ше не го Ва си-
ли је.14 Ме ђу тим, про ме ном пра знич ног про то ко ла ра сте и зна чај хра ма Бо го ро ди-
це на Фа ру. Ва си ли је по ди же са ју жне стра не овог хра ма још јед ну цр кви цу по све-

10 VT I, 12, ed. Kurtz, 7.11–8.7.
11 Пре ма по зни јем Жи ти ју Те о фа ни ном ко је је у 14. ве ку са ста вио Н. Гри го ра, Лав је са су пру гом про-

вео у там ни ци ско ро пу не три го ди не. До истог за кључ ка се до ла зи ако се па жљи во раз мо тре хро но-
ло шки по да ци ко је до но се ауто ри хро ни ка: Си ме он Ло го тет (Sym. Mag.) и на ста вљач Ге ор ги ја Мо на ха 
(GMC). O ово ме ви ше R. Jen kins, The Chro no lo gi cal Ac cu racy of the “Lo got he te” for the Years A.D. 867–913, 
DOP 19 (1965) 91–112: 101.

12 VT I, 19, ed. Kurtz, 13. 25–33 ; GMC, 847.
13  Νέα μεγάλι εκκλησία (Новa великa црквa) је за по че та 876/7, а до вр ше на и осве ће на 1. ма ја 880. Би ла 

је по све ће на Хри сту Го спо ду (основ но по све ће ње) и Пре све тој Бо го ро ди ци, али су јој ка сни је при до-
да не не ко ли ке ка пе ли це, та ко да је на по слет ку би ла по све ће на још, ар хи стра ти зи ма Ми ха и лу и Га ври-
лу, све том Или ји и све том Ни ко ли. Ула зи ла је у са став ком плек са Ве ли ке па ла те, у ис точ ном де лу овог 
ком плек са, у бли зи ни Ци ка ни сти ри о на. До ње је во ди ло сте пе ни ште Ву ко ле он. О све му ово ме Th.Cont., 
325–331; PG CIX, 341–348; L.Gram., 257; GMC, 843; R. Ja nin, La ge o grap hie ec cle si a sti que de l’em pi re byzan tin, 
Pa ris 1953., 374–378. Ва си ли је ју је по ди гао по узо ру на Ју сти ни ја на (Св. Со фи ја), као од раз ди на стич-
ког кул та и сна ге, и „но вог до ба“ ко је до ла зи. Са чу ва на је и оми ли ја ко ју је па три јарх св. Фо ти је из го-
во рио при ли ком ње ног осве ће ња (PG CVI II, 1089D; PG CXXI, 1125C). „Неа“ је има ла свој ти пик, еко но-
ма и соп стве не при хо де, и у њој су слу жи ли све ште ни ци не за ви сни од двор ског кли ра; в. P. Mag da li no, 
Ob ser va ti ons on the Nea Ek kle sia of Ba sil I, JÖB 37 (1987) 61–63

14  P. Mag da li no, Ba sil I, Leo VI, and the Fe ast of the Prop het Eli jah, JÖB 38 (1988), 195.
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ће ну све том Или ји.15 До шља ци са За па да пот пу но су у пра ву ка да Бо го ро ди цу Фа-
рос на зи ва ју ca pel la im pe ra to ris,  јер се у ње му од ви ја „при ват ни“ део це ре мо ни ја ла, 
и Лав VI у ње га пре ме шта цар ска вен ча ња, ко ја су ра ни је оба вља на у двор ској ка-
пе ли ци св. Сте фа на.16

Лав ни је скри вао сво ју на ро чи ту за хвал ност пре ма св. Или ји, баш сто га што је 
упра во на тај дан до че као осло бо ђе ње од не прав де ко ју му је на нео отац. Са ста вио 
му је тро пар и бе се ду у ко јој алу ди ра на сво је осло бо ђе ње из за то че ни штва, а ко ју 
је сва ке го ди не из го ва рао на ње гов пра зник.17 Пра зно ва ње је про ши рио на три да-
на, па још и обо га тио уво ђе њем двор ског бан ке та за зва ни це (на кон св. ли тур ги-
је), и ига ра за на род на хи по дро му, где би се у јед ном тре нут ку лич но цар по ја вљи-
вао, да би „ком пен зо вао“ сво је прет ход но по вла че ње из јав не, на род не ли тур гиј-
ске свет ко ви не.18 

Vi ta The op ha no (pogl. 25) до но си да се упра во на св. Или ју де си ло и пр во пост-
хум но чу до ко је је би ло до каз све ти тељ ства упо ко је не ца ри це Те о фа но.19 

Мо же мо се за пи та ти: за што баш Или ја од свих про ро ка? Јед на прет по став ка: 
Или ја, као и Енох, ваз нет је на не бо, не до ку сив ши смр ти, и у дан све оп штег вас-
кр се ња до ћи ће, као пра ви про рок дру гог до ла ска Хри сто ва, у сла ви. Њи ме, као за-
штит ни ком, ве ли ча се цар ско до сто јан ство и цар ска лич ност, и стре ми ка обо же-
њу, али у јед ном ста ро за вет ном по и ма њу (ма ни ру).20 

Св. ар хи стра ти зи
Ни кру ни са ње Ва си ли је во ни је без са деј ства не бе ских си ла. У илу ми ни ра ном ру-
ко пи су  Бе се да св. Гри го ри ја Бо го сло ва јед на сли ка при ка зу је Ва си ли ја I ка ко с де-
сне стра не из ру ку про ро ка Или је при ма кон стан ти нов ски стег, а са ле ве из ру ку 
ар хи стра ти га Га ври ла кру ну.21 Ма да је Ва си ли ја I (као са вла да ра) кру ни сао Ми ха-
и ло III (при ли ком екс пе ди ци је на Кри ту, 26.ма ја 866.), по сле уби ства Ми ха и ла он 
ће се кру ни са ти по но во, у хра му бес те ле сних си ла (Асо ма ти), ко ји је и об но вио. 
Ва си ли ја ов де ру ко во ди осе ћај да цар ство ду гу је Бо жи јој во љи и за ступ ни штву 
ар хи стра ти га. Он об на вља и не ко ли ко хра мо ва по све ће них ар хан ђе лу Ми хаи лу \
eIndex{IR }{архангели}{Михаило} (Св. арх.Ми ха ил „Та Сти ру“\e In dex {IR}{Цркве у 
Цариграду}{Св. ар хан гел Ми ха ил „Та Сти ру“}22, Св. арх. Ми ха ил у Со сте ни о ну23 — 
ван гра да, јед на ка пе ли ца у Но вој ве ли кој цр кви24…). Мо гу ће да је Ва си ли је на сво-
је вр стан на чин же лео за ме ни ти ста ра тељ ство Ми ха и ла III соп стве ним све тим па-
тро ном, или по сти ћи ис ку пље ње за уби ство по чи ње но на по чет ку вла да ви не (јер 
Бо жи ју ка зну спро во ди упра во ар хан гел). И ов де се опет ма ни фе сту је је дан слој 
ста ро за вет ног (или еле мен тар но‐искон ског, „ру сти кал ног“) у обе леж ју Ва си ли је-
вог осе ћа ја ве ре.

15 Цр ква Бо го ро ди це на Фа ру по диг ну та је у VI II ве ку. Об но вио ју је Ми ха и ло III, а осве штао Фо-
ти је 864. год. Де таљ ни је о њој: R. Ja nin, La ge o grap hie ec cle si a sti que de l’em pi re byzan tin, Pa ris 1953., 
241–245.

16 De cer., 201. Лав VI је чак ко вао но ми зме са при ка зом Бо го ро ди це Фа ро ске на ре вер су.
17 P. Mag da li no, Ba sil I, Leo VI, and the Fe ast of the Prop het Eli jah, JÖB 38 (1988), 196–7.
18 P. Mag da li no, Ba sil I, Leo VI, and the Fe ast of the Prop het Eli jah, JÖB 38 (1988), 196.
19 VT I, 25, ed. Kurtz, 17.18 – 18.12. 
20 Уп.: Ж. Да грон, Цар и пр во све ште ник, 232–3.
21 Ова илу стра ци ја се чу ва у Co dex Pa ri si nus gr. 510; ви де ти: S. Der Ner ses sian, The Ilu stra ti ons of the Ho

mi li es of Gre gory of Na zi an zus Pa ris gr. 510, DOP 16 (1962) 195–228.
22 Ἁγ. Μιχαὴλ τὰ Στείρου (Τὰ Τζήρου) : R. Ja nin, La ge o grap hie ec cle si a sti que de l’em pi re byzan tin, 358.
23  Ἁγ. Μιχαὴλ ἐν τῷ Σωσθενίω : R. Ja nin, La ge o grap hie ec cle si a sti que de l’em pi re byzan tin, 359–362.
24  R. Ja nin, La ge o grap hie ec cle si a sti que de l’em pi re byzan tin, 355–6.
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Св. Ди ми три је и Лав VI
И не ки дру ги кул то ви но се обе леж је Ма ке до на ца. По себ ну ода ност Лав VI је имао 
пре ма св. Ди ми три ју. Он се ја вио Ла ву док је овај био у за тво ру, да би му на ја вио 
ско ра шње осло ба ђа ње. У Жи ти ју св. Те о фа но јед на по ду жа епи зо да го во ри о то-
ме ка ко је Те о фа на по де ли ла са му жем све му ке за то че ња, ка ко га је те ши ла и утвр-
ђи ва ла у ве ри и мо ли тви Бо гу да ура зу ми ца ра Ва си ли ја (ко ји их је та мо сме стио 
„слу ша ју ћи зле гла си не“).25 Бог на гра ђу је ње зи ну ве ру јед ним зна ме њем: јед не но ћи 
јављa им се у сну св. Ди ми три је и оба ве шта ва их да ће уско ро би ти осло бо ђе ни и да 
ће им цар вра ти ти њи хо во цар ско до сто јан ство пре не го ли умре.26 По сле осло бо ђе-
ња, Лав је св. Ди ми три ју у част по ди гао цр кви цу уну тар па ла те, са се вер не стра не 
хра ма Бо го ро ди це Фа рос, и са ста вио три бе се де, од ко јих је јед на из го во ре на при-
ли ком осве ће ња ове цр кви це.27 

По ку шао је Лав VI учи ни ти и још је дан ве о ма ра ди ка лан ко рак, ко ји се та ко ђе 
до во ди у ве зу са за хвал но шћу све том Ди ми три ју, то јест нео би чан пре кид са тра-
ди ци о нал ном прак сом, али ко ји ни је био „ду га да ха“. Око 893. дао је олак ши це Со-
лу ну у тр го ви ни с Бу га ри ма, да ро ва њем бо га тих при хо да од тр го вин ске так се (Ко-
мер ки о на) хра му све тог Ди ми три ја у Со лу ну. Ова кав ко рак био је по све нео би чан у 
ви зан тиј ској прак си то га до ба.28 Ме ђу тим, Сти ли јан За у цес, Ла вов „Ва си ле о па тор“, 
и „чо век број је дан“ у цар ству, ни је ову ме ру ва ља но спро во дио, ини ци ра ју ћи је дан 
низ по сред ни ка (ев нух Му си кос, хе лад ски тр гов ци Ста вра ки је и Ко зма) ко ји су по-
че ли сва ки за се бе ства ра ти свој мо но пол и ли хва ри ти. Tо је убр зо до ве ло и до ра та 
с Бу га ри ма, а по сле смр ти За у ци са и до па да це ле ње го ве кли ке (899).29 Вр ло је ве ро-
ват но да је Ла во ва ода ност све том Ди ми три ју би ла мо жда баш и глав ни раз лог из-
ме шта ња тр го ви не у Со лун, а да су сред њо ве ков ни ви зан тиј ски из во ри (хро ни ча-
ри) — с јед не стра не‐ на кнад но пре ћу та ли то, у на ме ри да оцр не Сти ли ја на За у це-
са и ње го ву по ли ти ку30, док са вре ме на кри ти ка, с дру ге стра не, ни је у ста њу сво јим 
ра ци о нал ним ем пи ри змом и скеп ти ци змом да при хва ти ира ци о нал не пу те ве ве ре 
и ми ло ср ђа ко јим би се евен ту ал но ути ца ло на ток исто ри је. 

Упра во ова квој све то сти, ка ква је у св. Ди ми три ја, а ко ја ни је ни све тост не бе-
ских си ла, ни све тост ста ро за вет них про ро ка или ца ре ва, упра во њој вла да ри ма-
ке дон ске ди на сти је те же да при дру же и не ко ли ко чла но ва сво је оби те љи. Али све-
ти тељ ство је бла го дат ни дар, упо до бља ва ње Хри сту ова пло ће ном, не што што Цр-
ква — те ло Хри сто во, во ђе на Ду хом Све тим, у по је дин цу пре по зна је и про сла вља. 
„Ни ти је до оно га ко ји хо ће, ни ти до оно га ко ји тр чи, већ до Го спо да ко ји ми лост 
да је“, по ре чи ма апо сто ла Па вла.31 

25  У ин три гу ко ја је Ла ва до ве ла до за то че ња био је на из ве стан на чин упле тен и Те о дор Сан та ва рин, 
по то њи еп. Ев ха ит ски (и при ја тељ св. Фо ти ја Ца ри град ског). Ве о ма не га тив но се VТ I из ра жа ва о ње-
му и ње го вим на ме ра ма (VT I, 12, ed. Kurtz, 7. 11–33). О то ме ка ко је Те о фа но те ши ла Ла ва: VT I, 13 и 14, 
ed. Kurtz, 8.8–10.9.

26  VT I, 15, ed. Kurtz, 10. 10–11.5. 
27  P. Mag da li no, Sa int De me tri os and Leo VI, Byzan ti no sla vi ca 512 (1990), 198. 
28  P. Mag da li no, Sa int De me tri os and Leo VI, Byzan ti no sla vi ca 512 (1990), 199–200. На нео бич ност овог ко-

ра ка пр ви је скре нуо па жњу Ро берт Бра у нинг (R. Brow ning, Byzan ti um and Bul ga ria, Lon don 1975., 58).
29  GMC, 853; L.Gram., 266–267. Не где у исто вре ме умр ла је и Зо ја, кћи Сти ли ја на За у це са, дру га же на 

(а, пре то га, ду го го ди шња љу бав ни ца) Ла ва VI.
30 Ово већ по чев од „Жи ти ја па три јар ха Ев ти ми ја“ (Vi ta Euthymii, ed. P. Kar lin-Hayter, Brus sells 1970, 

149–52), па да ље и не ки хро ни ча ри. Ме ђу тим, Те о фа ни но ано ним но Жи ти је сма тра За у це са јед ним од 
зе маљ ских „са‐деј стве ни ка“ Бо жи јем про ми слу, и Ње го вом ве сни ку – св. Ди ми три ју (VT I, 15–18, ed. 
Kurtz, 10.10–13.3). 

31 Римљ. 9: 16.
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Све ти тељ ство у цар ској по ро ди ци
Сеп тем бра 879. го ди не, у вре ме за се да ња Ца ри град ског („фо ти јев ског“) са бо ра, 
уми ре Ва си ли јев пр ве нац Кон стан тин. Ово ца ра ба ца у ве ли ку жа лост, го то во у де-
пре си ју. Ва пе ћи Бо гу и тра же ћи од го во ра, Ва си ли је је у јед ном тре нут ку по чео и да 
за стра њу је, ме ша ју ћи сан и ја ву, же љу и ре ал ност, и до ла зи до то га да по чи ње ве-
ро ва ти чул ним об ма на ма. Та ко по ста је убе ђен да му се умр ли син не ко ли ко пу та 
ја вио, што цр кве ни ар хи је ре ји из снис хо ђе ња пре ма ца ру из бе га ва ју да кри ти ку-
ју оштро, и Ва си ли је кре ће са на ме ром да Кон стан ти ну по диг не цр кву — ма на стир 
(на бре жуљ ку на ко ме му се ука зао).32 И тек та да ово ме се успе ва ста ти на пут, не 
до би ја по др шку ар хи је ре ја за си но вље ву ка но ни за ци ју, а чи тав ток се успе ва усме-
ри ти на дру гу стра ну: по ди жу се хра мо ви и ма на сти ри св. Кон стан ти ну Ве ли ком, 
и све се на по слет ку при кри ва кул том пр вог хри шћан ског ца ра, ко ји је у то вре ме 
по но во за жи вео.33 Та ко ђе, хо мо ни ми јом се по и гра ва и ма на стир св. Кон стан ти на 
у па ла ти Пи ги, а и ма на стир св. Кон стан ти на ко ји је крај Бо но ве ци стер не по ди гла 
св. Те о фа но: оста је са мо не ја сно да ли је код по то њег реч о Кон стан ти ну Ве ли ком 
или Кон стан ти ну „Је вре ју“, еп. Си над ском (или о Ва си ли је вом си ну?)34 

Ре цеп ци ја Ва си ли је вог си на као све ти те ља Цр кве ни је за жи ве ла у ши рој на-
род ној све сти, ма да је св. Фо ти је до пу стио ње го во на зна че ње за пре по доб ног. Али 
ца ри ца Те о фа но пре по зна та је као бла же на, а по том и као све ти тељ ка. И ово се мо-
же учи ни ти са мо као un ca u se imperiеlle, као јед на цар ска по ро дич на (при ват на) 
ствар. Из Те о фа ни ног „Жи ти ја“ са зна је мо да је она би ла из по ро ди це Мар ти на ки, 
из ко је је по ти ца ла и Ва си ли је ва же на, Ев до ки ја Ин ге ри на.35 На двор ском из бо ру за 
не вје сту из 882. она је по бе ди ла, про гла ше на „кра љи цом ле по те“ и ода бра на за же-
ну Ла ва VI.36 Но, Лав се са овим из бо ром ни је сло жио (ма да ни је ни био пи тан) и 
то је оста ви ло пе ча та у це лом њи хо вом брач ном жи во ту.37 За јед но са му жем и њи-
хо вом кћер ком Ев до ки јом по тр пе ла је све му ке там ни це у ко ју их је ба цио Ва си ли-
је (по оп ту жби за уро ту).38 У за тво ру ве ро ват но јој је и умр ла кћи. По осло бо ђе њу, 
и већ као ца ри ца, осе ћа ју ћи да не ма љу ба ви од свог му жа, она се све ви ше по вла чи-
ла у мо ли тву, ти хо ва ње и аске зу, али се овим ства рао cir cu lus vi ti o sus. Пре ма Жи ти-
ју па три јар ха Ев ти ми ја, Те о фа на је чак тра жи ла раз вод од Ла ва, бу ду ћи да ју је ва-
рао са Зо јом За у цес.39 У сва ком слу ча ју, по ње ном упо кој њу Лав је отво ре но исту-
пао за ње ну ка но ни за ци ју. По чео је чак и са град њом хра ма њој по све ће ном, у ко ји 
је на ме ра вао да по ло жи ње но те ло, ко је је до та да по чи ва ло у Кон стан ти но вом ма-
у зо ле ју у цр кви Све тих Апо сто ла.40 Епи ско пи су осу ђи ва ли ту пре на гље ну санк ти-

32 PG CV, 573; Sym.Mag., Bonn, 692–693. 
33 Ж. Да грон, Цар и пр во све ште ник, 237.
34 Овим се по за ба вио G. Ma je ska, The body of St. The op ha no the Em press and the Con vent of St. Con stan ti

ne, Byzan ti no sla vi ca, XXXVI II (1977) 14–21: 18/19.
35 VT I, 2, ed. Kurtz, 2. 3–18 ; Scyl., 127.19–128.21 ; Sh. To ug her, The Re ign of Leo VI (886–912): Po li tics and Pe o

ple, Le i den‐New York‐Koln, 1997., 134–136; Ora i son fu ne bre de Ba si le I par son fils Leon VI le Sa ge, ed. A. VOGT‐
I. HA US HE RR, Ro ma, 1932. , 52. 18–19. 

36 VT I, 9–10, ed. Kurtz, 5.13–6.24; Sh. To ug her, ibid., 136–137.
37 Vi ta Euthymii, 39–41; GMC, 846–847 i 856; Sh. To ug her, ibid., 137–138.
38 VT I, 12–14, ed. Kurtz, 7–9; VT II, ed. Kurtz, 36. 15–21. Ма џе ска спо ми ње да су се Лав и Те о фа но спа-

сли осле пље ња а мо жда и по гу бље ња са мо за хва љу ју ћи по сре до ва њу св. Кон стан ти на Си над ског („Кон-
стан ти на Је вре ја“), ко ји је оти шао из свог ма на сти ра на Олим пу Би ти ниј ском у Ца ри град да би се за у-
зео за осло бо ђе ње Ла во во: G. Ma je ska, The body of St. The op ha no, 19–20.

39 Vi ta Euthymii, 37.33–39.13; GMC, 852–856.
40 VT II, 24, ed. Kurtz, 42–43 ; Pa tria, II, ed. L. Pre ger, Scrip to res ori gi num con stan ti no po li ta rum, 281; Sym. 

Mag., De Le o ne Ba si lii f., 5, ed. Bonn, 702–3 (Zo na ra, XVI, 13, 10 ed. Bonn (v. III, p. 446, 11–14)). Из ван ре дан 
чла нак о ово ме: G. Dow ney, The Church of All Sa ints (Church of St. The op ha no) ne ar the Church of the Holy 
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фи ка ци ју ко ја пре из гле да као од раз „по ро дич не љу ба ви“ не го као из раз „бо жан ске 
рев но сти“, те је Лав на по слет ку мо рао да се од рек не сво јих на ме ра и но во по диг ну-
ти храм по све ти „Сви ма Све ти ма“. У том хра му се вер на ка пе ла оста ла је по све ће на 
св. Те о фа ни, а ју жна је по све ће на му че ни ку Ла ву, што би ја сно мо гло ука зи ва ти на 
те жњу за санктфи ка ци јом цар ске по ро ди це.41 И у до ба Кон стан ти на Пор фи ро ге ни-
та (сре ди на Х ве ка), Те о фа но по чи ва у Све тим Апо сто ли ма, где се сва ког 16. де цем-
бра чи та њој по све ће на слу жба, што го во ри да јој је слу жба на пи са на убр зо по упо-
ко је њу, у пр вој по ло ви ни Х ве ка. Тек знат но ка сни је (по сле 1204) ње но те ло је пре-
не се но у храм ма на сти ра св. Кон стан ти на крај Бо но ве ци стер не.42 

Но, по гле дај мо са да дру гу стра ну при че. За што ли је, и ка ко, баш Те о фа на про-
сла вље на као све та, ако ли не са мо по људ ским ме ри ли ма? Шта је то на шта би се 
тре ба ло ба ци ти ма ло ви ше „те о ло шког“ све тла у ве сти ма о ње ном жи во ту — ако 
је ве ро ва ти да је чо ве ку оста вље но да сло бод ном во љом пру жи или не пру жи ру-
ку Бо жи јем про ми слу. Чи ни се да је у Те о фа ни ном слу ча ју то — онај мо ме нат ка да 
она од лу чу је да се не раз во ди од му жа, да му не да је по во да да оза ко ни сво ју пре-
љу бу, а са дру ге стра не , да му се “укло ни са пу та“43, узи ма ју ћи на се бе те шки, пре-
те шки под виг до смр ти, ко ји је на по слет ку са ти ре. Ово мо же да се учи ни и као „су-
и ци дал но“, али пре пред ста вља је дан „гра нич ни“, „крај но сни“ об лик ег зи стен ци је, 
ка да „је дан ко ји уми ре осве ћу је мно ге ко ји оста ју“44, и ка да је дан пра вед ник смрт 
уме сто дру го га узи ма на се бе, што је опет те шко појм љи во. 

Ка ко је из гле да ло по сле до ва ње пра зни ка „Свих све тих“? Ра но ују тро вла-
да ри сти жу из па ла те Маг на вре, при дру жу ју се па три јар ху у хра му Све тих апо сто-
ла и па три јарх са ца рем ула зи у ол тар и це ли ва ју ча сну тр пе зу. По том сви ску па 
од ла зе у храм Свих све тих, где се слу жи ли тур ги ја. Ца ре ви с па три јар хом ула зе у 
ол тар, из ње га у ка пе лу му че ни ка Ла ва, за тим кру же око глав не ап си де да би пре-
шли у си ме трич ну ка пе лу св. Те о фа но, где се пре свла че. По што су Је ван ђе ље са-
слу ша ли у на о су хра ма, вра ћа ју се у Ка пе лу све те Те о фа но. По за вр шет ку ли тур-
ги је ца ре ви из ла зе у дво ри ште ис точ но од хра ма Све тих апо сто ла, про ла зе ћи кроз 
атри јум Ка пе ле све тог Ни ко ле, ве ро ват но у бли зи ни хра ма Свих све тих, а за тим 
се пе њу спољ њим сте пе ни ца ма до ода ја за при јем („Па ла та све тих апо сто ла“), где 
би ва го зба.45 Из ово га ја сно се уоча ва да пра зно ва ње Свих све тих у Ца ри гра ду 10. 
ве ка про ти че у зна ку пра зно ва ња све ти тељ ства ца ри це Те о фа но. Са др жај јед ног 
ве ли ког пра зни ка у цр кве ној го ди ни се, ти ме, „пре ме шта“ на чла на вла дар ске ди-
на сти је. Ти ме за пра во ди на сти ја до би ја свој култ, култ ди на сти је и вла да ра, те се 
та ко за чи ње па ра диг ма „све те ло зе“ вла дар ске. Ову па ра диг му пре у зе ће у на ред на 
че ти ри ве ка и сло вен ске др жа ве ко је се укљу чу ју у ви зан тиј ски си стем хи је рар хи је 

Apo stles at Con stan ti no ple, DOP 9–10 (1956), 301–305.
41  De cer. 537–538 ; VT II, 24, ed. Kurtz, 42–43 ; Pa tria II, 282; R. Ja nin, La ge o grap hie ec cle si a sti que de l’em

pi re byzan tin, 253–254; G. Da gron, The op ha no, les Sa ints‐Apo tres et l’egli se de To us‐les‐Sa ints, Συμμεικτα 9–1 
(1994) 206–207; Ж. Да грон, Цар и пр во све ште ник, 239; Ma je ska, The body of St. The op ha no, 14–15.

42 Ma je ska, The body of St. The op ha no, 15–21. De cer., II, 6 i 42, ed. Bonn, 533 i 643; Syna xa ri um Ec cle si ae con
stan ti no po li ta nae, ed. H. De le haye, Bru xel les 1902., col. 313; Le Typi con de la Gran de Egli se, ed. J. Ma te os, I, Ro-
ma 1962., 132.

43  Ауто ра овог ра да ин спи ри са ла је и асо ци ра ла на ро чи то јед на бри љант на епи зо да у Бра ћи Ка ра ма зо
ви ма Ф. М. До сто јев ског (ко ји се баш у овом де лу, а и у Пи шче вом днев ни ку, по за ба вио пси хо ло шком про-
бле ма ти ком ре гре си је, одн. „укла ња ња с пу та“: Ф.М.До сто јев ски, Бра ћа Ка ра ма зо ви, пре вео Ј. Мак си мо-
вић, Бе о град, 1964., 509–516). Же ља је са мо би ла да се, по ре ђе њем са јед ним сли ко ви тим, је згро ви тим и 
ве ћи ни по зна тим при ме ром из књи жев но сти, учи ни бли ски јим и ја сни јим по јам и мо дел о ко ме је реч.

44 Упор.: Јн. 12: 24.
45 De cer., II, 7, Bonn, 535–538.
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вла сти, одн. у ви зан тиј ску ути цај ну сфе ру (Ср би ја, не ке ру ске кне же ви не, а на ро-
чи то цар ска Ру си ја по чев од 15. ве ка)46. 

Мо де ли вла сти
Ста ро за вет не мо де ле углав ном афир ми ше већ сам Ва си ли је, ко ји је раз ми шљао о 
сво јој цар ској ми си ји у ста ро за вет ним пој мо ви ма, да би об ја снио сво ју иза бра ност 
и до ла зак на пре сто. Ту је по нај пре мо дел ца ра Да ви да, и лич но сти ве за них за ње га 
(Са му и ло, Са ул, Со ло мон), као је дан ци клус (и уну тар тог ци клу са не ко ли ко ни воа 
од но са). Да вид је по ма за ник Бо жи ји, од Бо га иза бран за ца ра (ру ком Са му и ла по-
ма зан). Цар ство се од у зи ма од прет ход ног ца ра‐от пад ни ка (Са ул) и до де љу је ње му. 
Дво ји цу све ште ни ка ко ји су му би ли вер ни у вре ме не во ље он по ста вља за пр во све-
ште ни ке (Са док и Ави ја тар), од ко јих јед ног Да ви дов син и на след ник сме њу је. На 
све му ово ме Ва си ли је за сни ва ле ги тим ност сво јих по сту па ка (уби ство Ми ха и ла III 
и за ти ра ње ње го ве ло зе, сме њи ва ње па три јар ха Фо ти ја). Али, исто та ко, док с јед-
не стра не Да вид због про ли ва ња кр ви гу би пр вог си на од Вит са ве је, па га на кра-
ју на сле ђу је дру ги, „му дри“ Со ло мон, с дру ге стра не Ва си ли је при пи су је бо жан ској 
осве ти гу би так свог пр вен ца Кон стан ти на и за на след ни ка од ре ђу је Ла ва „Му дрог“, 
ко ји му ни је ни ма ло драг.47 Око 873. Ва си ли је по сред ством ђа ко на Те о фа на упу ћу-
је пи та ња Фо ти ју о не ким ег зе гет ским не до у ми ца ма: у ве зи оних ко је је Со ло мон 
„над ма ши вао у му дро сти“, о ми ро по ма за њу ца ра, о на род ном одо бре њу кру ни са-
ња Да ви до вог и још по не што. На јед ном од мо за и ка ко ји укра ша ва ју Ке нур ги он, 
„Но ву са лу“ Па ла те, Ва си ли је ва де ца за хва љу ју Бо гу што је по ди гао њи хо вог оца из 
„да ви дов ског си ро ма штва“ ка ко би га „по ма зао сво јим Ду хом“.48 

Но са дру ге стра не, на са бо ру 869–70. Ва си ли је I је по здра вљен као Но ви Кон-
стан тин, а Ев до ки ја Ин ге ри на као Но ва Је ле на.49 Исто та ко, у По греб ном го во ру Ла-
ва VI сво јим ро ди те љи ма (из 888.), Лав ис ти че да ње гов отац ву че ко ре не од пер зиј-
ских Ар ша ки да и Алек сан дра Ма ке дон ског, а да је по мај ци по то мак Кон стан ти на 
Ве ли ког.50 Око 873/4 Ва си ли је је по кре нуо ши ро ку кам па њу про го на Је вре ја и њи хо-
вог по кр шта ва ња (би ло им је на ло же но да јав но до ка жу ис прав ност сво је ве ре или 
да се по кр сте), као што је, по пре да њу, учи нио и Кон стан тин Ве ли ки. Ме та фо ра да-
ви дов ског и кон стан ти нов ског цар ства се раз ви ја и за жи вља ва бар то ком пр ва три 
на ра шта ја (до Кон стан ти на VII) иза бра не „бо жан ске ди на сти је“ Ма ке до на ца. 

Епи лог
Мо же мо за кљу чи ти: 

У овом ра ду на сто ја ли смо да при ка же мо и ока рак те ри ше мо зна чај по је ди-
них све ти те ља за пр ву дво ји цу вла да ра ма ке дон ске ди на сти је, Ва си ли ја I и Ла ва 
VI. Обра ти ли смо па жњу на ши ре ње кру га по што ва них све ти те ља на чла но ве вла-
дар ске ди на сти је (Те о фа но, Сте фан, Кон стан тин). Раз ма тра ју ћи ово, по ку ша ли смо 
ус по ста ви ти па ра ле лу из ме ђу: ди на стич ког кул та све ти те ља‐за штит ни ка, раз во ја 

46  Ни је он да чуд но што се, у све сти ви зан ти на ца, „све тост“ ве зу је за ма ке дон ску ло зу чак и он да ка-
да, по из у ми ра њу му шке ли ни је Ма ке до на ца, на пре сто лу оста ју же не — Зо ја и Те о до ра. Ви зан тиј ски 
пук у сва кој при ли ци не из о став но ста је на њи хо ву стра ну, сва ки пут ка да не ко по ку ша пру жи ти ру ку 
на ди на стич ка пра ва ових две ју „у пур пу ру ро ђе них“ прин це за, чак и он да ка да оне сво јом сво је гла во-
шћу и ме ђу соб ним раз ми ри ца ма до во де цар ство у про бле ме.

47 Sh. To ug her, “The Wis dom of Leo VI” (New Con stan ti nes. The Rhythm of Im pe rial Re ne wal in Byzan ti um, 
4th–13th Cen tu ri es, ed. P. Mag da li no, Lon don 1994., 171–9).

48 Vi ta Ba si lii, 89, in: Th. Cont., ed. Bonn, 334–335.
49 MAN SI, XVI, col. 185 ; Ж. Да грон, Цар и пр во све ште ник, 234.
50 Ora i son fu ne bre de Ba si le I par son fils Leon VI le Sa ge, ed. A. Vogt — I. Ha us he rr, Ro ma, 1932., 44–46.
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мо де ла вла сти (са ослон цем на ста ро за вет не и но во за вет не обра сце) и осми шља-
ва ња цар ске иде о ло ги је. Сва ки од све ти те ља и сва ки од мо де ла имао је сво ју ја сну 
уло гу и сми сао у мо за и ку цар ске вла сти, иде о ло ги је и „све те бо го и за бра не“ цар ске 
ло зе, ко ја се њи ма бра ни и одр жа ва, али и уте ме љу је. 

Пе ри од вла да ви не пр ва три ца ра Ма ке дон ске ди на сти је из два ја се сво јом на-
гла ше ном бор бом за ус по ста ву цар ског ле ги ти ми те та у окви ру по ро ди це, осми-
шља ва њем иде о ло ги је ва си лев са и по ку ша јем да се ње го вом по ло жа ју при дру жи 
култ ко ји би до вео до по све ће но сти чи та ве ло зе ко ју је Ва си ли је I уте ме љио. Три 
сте пе на, од Ва си ли ја као ар хе ти па, пре ко Ла ва као ство ри те ља иде а ла, до Кон стан-
ти на VII ко ји му је дао ко нач ни об лик, пред ста вља ли су за тво рен круг схва та ња 
цар ског до сто јан ства. 

Тач но је да је власт ова пло ће њем Хри ста Го спо да про ме ни ла при ро ду. Но, тре-
ба ли сма тра ти да је Хри стос ко нач но раз дво јио ра ни је здру же ну ду хов ну и све тов-
ну власт или да је, на про тив, ко нач но об је ди нио Ле ви је во све штен ство и Ју ди но 
цар ство у по след њим вре ме ни ма исто ри је чо ве чан ства? 

Ma ce do nian dynasty laid it self un der the sign of the tri ump hant ort ho doxy, aft er the ico noc-
lasm had been re mo ved. It even had its holy pro tec tors in the he a venly world, that had fol lo-
wed and pro tec ted Ba sil I du ring his scep tre cap tu ring and hel ped him in royal po li ci es, and 
who se cults we re gra du ally for med as a system of fe asts and pro ces sion. The re was an ob vi o us 
need for a sa int hood and Sa ints pa tro na ge, in mind of the early Ma ce do nian em pe rors, Ba sil I 
and Leo VI, by which the who le an ces stry wo uld be san cti fied, gi ven it a le gacy, and a pa ra lel 
li ne with the Old-Te sta ment ideal.
 He re we stri ve to il lu stra te and cha rac te ri ze the im por tan ce that Ba sil I and Leo VI at tri bu-
ted to a cer tain Sa ints. We ha ve analyzed the pro cess of so me mem bers of the ru ling dynasty 
be co ming san cti fied (The op ha no the em press, Step hen the pa tri ar che, and Con stan ti ne) and 
tried to find so me cor re la tion bet we en: the Sa int-pro tec tor dyna stic cult, the evo lu tion of the 
do main mo del (ba sed on Old- and New-Te sta men tal forms), and the im pe rial ide o logy ra ti o-
na li za tion. Every Sa int and mo del ha ve the ir own cle ar part and sen se in the mo sa ic of im pe-
rial do main, ide o logy and “holy, God-cho sen” im pe rial an ces stry — as well pro tec ted and ma-
in ta i ned as fo un ded by them.
 A pe riod of the first two Ma ce do nian em pe rors exert by the emp ha si zed strug gle for the im-
pe rial le gacy fo un da tion wit hin the royal fa mily, by ra ti o na li zing of the ba si le us’ ide o logy and 
by at tempt of in clu ding a cult in to it, in or der to ma ke the an ces stry---fo un ded by Ba sil I — 
san cti fied.

Key words: Ma ce do nian dynasty, sa int hood, cult of sa ints, Ba sil I, Leo VI, im pe rial ide o logy
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