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Дијалог богатих и сиромашних, Алексија
Макремволита као прилог проучавању
друштва позне Византије
У немогућности да – осим у сопственим славном историјом опијеним очима
– буде импозантна империја, Византија 14. века лишена је спољнополитичког
престижа, а њен унутрашњи развој спречаван је и обликован под интензивним
притиском страних непријатељских сила. Са исходиштем губљења хомогеног
јединства геополитичке, те самим тим и привредне и административне целовитости уследила је децентрализација државе, уз давно изгубљени епитет економског
магната на Медитерану. Иако је делатност на пољу културе показивала знатну
полетност, рапидно губљење способности државе да обезбеди ред и благостање
(salus publica) својим поданицима неминовно је утицало на спутавање тог развоја.
Стога, за оне који су стварали у хришћанском Царству прве половине 14. столећа, у

Праскозорје 14. века доносило је ортодоксном Ромејском царству низ озбиљних друштвених промена, уједно сличних, али на особен начин и крајње различитих од оних у католичкој
Европи. Посебно, за сажет преглед касновизантијске епохе у оквиру опште европске медиевистике, в. The������������������������
���������������������������
New��������������������
�����������������������
Cambridge����������
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Medieval�
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VI������������������������
��������������������������
c����������������������
�����������������������
. 1300 – �������������
c������������
. 1415, ed��
����. M�������
. Jones,
����� London��
��������,
2008, стр. 795–825. (у даљем тексту: NCMH���
�������
).

Максимовић, Љубомир, Византијска провинцијска управа у доба Палеолога, Београд,
1972, стр. 62. (у даљем тексту: Максимовић, Љ., Провинцијска управа...).

У томе су задуго почивали разлози богатстава Венеције и Ђенове. Острогорски, Георгије,
Историја Византије, Београд 1959 (��������������������������������������������������������������
reprint�������������������������������������������������������
1998), стр. 479–480 (у даљем тексту: Острогорски, Г.,
Историја Византије...); Brodel����������
����������������
, Fernan��
��������, Mediteran���������������������
: prostor������������
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i����������
�����������
istorija�
���������, (������������������������������
preveo������������������������
Svetomir���������������
�����������������������
Jakovljevi����
��������������
ć),
Beograd��������������������������������������������������������������������������������������
1995, стр. 14. Византијска привредна размена и производња биле су нераскидиво везане
економским интересима јединствених градских република, док грчки градови под млетачком
влашћу постају провинција не Цариграда већ Републике Св. Марка. Максимовић, Љубомир,
„Корени и путеви настанка градског патрицијата у Византији“, у: Максимовић, Љубомир, Град
у Византији, Огледи о друштву позновизантијског доба, Београд 2003, стр. 100. (у даљем тексту:
Максимовић, Љ., „Корени и путеви...“). Што се тиче коришћених радова академика Љ. Максимовића, ако у даљем тексту није посебно наглашено, црпени су из наведене књиге сабраних радова,
те је и њихова пагинација тиме условљена.
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којем цена моралним вредностима више опада него што расте, прорицање судњег
дана више није пророчанство, већ трезвено предвиђање и неумитно литерарно
одредиште. Утопија у византијском стваралаштву је замирала.
Међутим, свеукупно за то доба не може се рећи да је за византијску цивилизацију назаднo, упркос пропадању и агонији Царства, због простог разлога
што уметничка и књижевна продукција, иако крајње есхатолошка, засењује сав
политички мрак сопственим квалитетом и квантитетом. Латентно и стихијски
у самоодбрани, престоница на Босфору и даље је опстајала као оаза, али и као
поприште научних диспута и учењака, који су, за разлику од ромејског неизбежног унутарбедемског насиља, изразите креативне снаге. Тој епохи византијског
времена припада и један од највреднијих источника социјалне садржине Дијалог
богатих и сиромашних (���������
Διάλογος� �����
πλουσίων� ��
καὶ ���
πενήτων�����������������������
) – проистекао из пера
Алексија Макремволита (Ἀλέξιος Μακρεμβολίτης) – који се због посебности
контекста и мотива настанка издвојио као ауторово највредније дело. Као прворазредни извор ромејског друштва, аутограф проноси најмање две јасне поруке:
продубљени јаз између богатих и сиромашних и неизоставан лек милосрђа и
једнакости за оболело друштво. Огољена суровост речи сиромашних која вапи

Чак ни водећи историчари епохе Палеолога нису се могли отргнути погледима забринутих
савременика и у веома ретким тренуцима оправдавали су назив методичних аналитичара. Као
таква, њихова дела сликовито су названа литературом патње. Византијски извори за историју
народа Југославије, том VI (ур. Баришић, Фрањо; Ферјанчић, Божидар), Београд, 1986, 4, н. 17
(Максимовић, Љубомир) (у даљем тексту: ВИИНЈ).

Осим неколико сачуваних поема (��������������������������������������������������
Laur����������������������������������������������
. 32, 19), мањим делом и објављених (���������
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. ������
Miller, �����
Paris 1855 (репринт: 1967), 215, 370, 449, 455, 457), Макремволитова списатељска заоставштина похрањена је у јединственом кодексу �������������������������
Sabbaiticus��������������
Graecus������
�������������
417,
14. век, Патријаршијске библиотеке у Јерусалиму. Пошто је и Διάλογος�
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πενήτων�
саставни део садржине кодекса (Sabbaiticus��������
�������
Graecus 417, �����������
saec�������
. �����
XIV��, fol����
. 81r – 96r), сматра се да
он представља ауторову властиту копију, која је данас доступна и као микрофилмована архивалија Конгресне библиотеке у Вашингтону. Пре него што је Дијалог ... објављен (Š���������������
ev�������������
č������������
enko��������
, Ihor,
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Poor�������
’“, у: Зборник радова византолошког института (у даљем тексту ЗРВИ), 6, 1960, стр. 187–202, уводна студија (у даљем
тексту: Š��������������������������������������������������������
ev������������������������������������������������������
č�����������������������������������������������������
enko�������������������������������������������������
, I., „������������������������������������������
Alexios�����������������������������������
Makrembolites...“�����������������
����������������������������������
), стр. 203–215, текст на грчком (у даљем тексту:
Dialogue), стр. 216–228, превод текста на енглески језик), заинтересованост за списе Алексија
Макремволита, осим спорадичних помена у капиталним издањима (�����������������
Harles�����������
; ���������
Fabricius, ������������
Bibliotheca�
Graeca, XI��
����, Hamburg�����������������������������������
������������������������������������������
1808, стр. 558; ������������������
Krumbacher��������
, Karl, Geschichte������������������������������
der��������������������������
�����������������������������
byzantinischen�����������
�������������������������
Litteratur,
����������
Munich�����������������������������������������
1897, стр. 160; Пападопуло-Керамевс, А., „Алексей Макремволит“, у: Журнал министерства народного просвещения (у даљем тексту: ЖМНПр), 321, Янв., 1899, стр. 19; Moravcsik��
�����������,
Gyula, Byzantinoturcica, I���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
, Berlin�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
1958, стр. 218), практично није постојала, док су пионирски
подухвати откривања и првих публиковања из фонда Sabbaiticus���������
��������������������
Graecus�
��������-а (Λόγος� ἱστορικός��, ed��.
A��������������
. ������������
Papadopoulos; Kerameus���
, (Ἀνάλεκτα� �τῆς� Ἱεροσολυμιτικῆς� ���������
Σταχυολογίας� �I), ��������������������
Sankt���������������
-��������������
Peterburg�����
1891,
стр. 144–159. и „Ἀλληγορία� ε�ἰς� τ�όν���
Λο
��ύκιον� ἤ ὄνον“, ed������
. idem,
���� ЖМНПр, 321, Янв., 1899, стр. 19–23)�
остала далеко од ока истраживача до последње деценије 19. века.

Исход интересовања за живот и ово дело Алексија Макремволита најпре је уследио преводом Дијалога... на руски језик Поляковская, М., „Алексей Макремволит. Разговор богатых и
бедных“, у: Византийский временик (у даљем тексту: ВВ), 1972, 33, стр. 278–285., а покренута
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са страница Дијалога... и његова немилосрдна садржина неупитни су докази,
бар за почетак, да спис надраста потребу да буде језичко уметничко дело.
Кад биографију исписује повест – Премда је кроз властите аутографе
одредио сопствену историјско-литерарну егзистенцију и потврду као писца sui
generis, животопис Алексија Макремволита испуњен је једино хронолошким
недоумицама и просопографским непознаницама, чак и у главним обрисима. О
његовим родитељима не зна се ништа иако породично име Μακρεμβολίτης сеже
до ране византијске прошлости и у највећем броју случајева реч је о рођеним
Цариграђанима, који се, разумљиво, не могу повезати родбинским сродством.
Упркос чињеници да година Алексијевог рођења остаје неутврђена, може се
истраживачка лавина доказала је незаобилазност овог списа у проучавању особености друштва
позне Византије. Посебно предњаче радови Маргарите Пољаковске, која се кроз широк спектар
истраживачког интересовања за Макремволита, бавила и вишезначним порукама његових текстова (Поляковская, М., „К вопросу о социальных противоречиях в поздневизантийском городе
(по Алексею Макремволиту)“, у: Античная древность и средние века (у даљем тексту: АДСВ),
8, 1972, стр 95–107; Поляковская, М., „Понятие нравственной нормы в византийской литературе
XIV в. (Алексей Макремволит)“, у: АДСВ, 10, 1973, у: 251–254; Поляковская, М., „Эсхатологические представления Алексея Макремволита“, у: АДСВ, 11, 1975, стр. 87–8; Поляковская, М.,
„Алексей Макремволит о внешнеполитическом положении Византии“, у: АДСВ, 18, 1981, стр.
135–140). Свакако, незаобилазним се посебно чине радови и помени Алексија Макремволита,
и његовог дела, и код других аутора (���������
Maltese��, �������������������������������������������������������
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������������������������������������������
e�����������������������������������������
����������������������������������������
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����������������������������
met�������������������������
à del��������������������
�����������������������
�������������������
XIV����������������
���������������
sec������������
.: il�������
���������
������
Logos� ����������������������������������������
Historikos������������������������������
�����������������������������
di���������������������������
Alessio�������������������
��������������������������
������������������
Macrembolite“�����
, у:
Atti���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
e�������������������������������������������������
������������������������������������������������
Memorie�����������������������������������������
����������������������������������������
della�����������������������������������
����������������������������������
Societ����������������������������
à ��������������������������
Savonese������������������
�����������������
di���������������
��������������
Storia��������
�������
Patria, 14, 1980, стр. 55–72; ����������������������
Karayannopulos��������
-�������
G������
ü�����
nter�
Wei�������������
ß, Johannes,�
���������� Quellenkunde��������������������������
zur����������������������
�������������������������
Geschichte�����������
���������������������
von�������
����������
Byzanz,
������ II���������������������������������������
�����������������������������������������
, 1982, стр. 496–497; �����������������
De���������������
Vries���������
��������������
-��������
Van�����
der�
����
Velden��, �����
Eva,� L�������������������������������������������������������������������������������������
’é�����������������������������������������������������������������������������������
lite�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
byzantine���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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1981, 99–109. (у даљем тексту: Максимовић, Љ., „’Богаташи’...“).

Лик и дело Алексија Макремволита нису престајали да инспиришу истраживаче, који
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Поляковская, М. А., Портреты византийских интеллектуалов, Три очерка, Санкт–Петербург,
1982, стр 209–248. (у даљем тексту: Поляковская, М. А., Портреты...).

Чак се и један знаменити кварт у Цариграду доводи у везу са етимологијом презимена:
Дуги Портици. Међу познатим Макремволитима н�������������������������������������������
a������������������������������������������
јчешће срећемо оне који су обављали јавне
функције, али било је и литерата, међу којима посебно место заузимају Евстатије и, наравно,
Алексије Макремволит, ODB, ��������������������������������������
II������������������������������������
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.; Talbot,
������������
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.).
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срести датовање између 1310. и 1312. док се, најчешће, оквирно закључује да
је у првој половини пете деценије 14. века био у средњим тридесетим годинама.10 Ако је за утеху, прилично је добро познато доба у којем је живео, у чијем
разумевању и леже мотиви настанка његових списа, особито Дијалога...
Алексијеви рукописи исписивани су у времену ромејског отрежњења од
илузија, али је то уједно епоха значајних противречности између идеологије и
владавине актуелне владе, осиромашења државе и богаћења појединаца у неким
деловима друштва11 и, коначно, крајње амбивалентног односа Византије и Запада.12 Бар на тренутак историјског трајања чинило се да, поред свих проблема,
Византија може доживети поновно буђење, али василевс Андроник III Палеолог,
после краће болести, коју су изазвали многобројни исцрпљујући походи, у својој
четрдесет петој години и тринаест година од ступања на престо, вечним сном
напушта ромејски трон. Био је 15. јун 1341. године када тканица византијске
повеснице започиње да ниже контроверзе око регентства.13 Наступио је погубни
рат (1341–1347), од чијих се последица, додатно надомештених кугом, Царство
никада није опоравило. Супротстављене стране истовремено сматрају да су подобне за преузимање кормила империје у своје руке – вођењем регентства над
малолетним Јованом. Аристократи и пријатељу упокојеног цара Јовану Канта-
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друштвене и економске структуре позновизантијског града (13–15. век), (превела Тијана Обрадовић), стр. 35–6, н. 15 (Максимовић, Љ., Карактер друштвене...). Инвазије, сукоби, унутрашња
трвења – дакако су оставили пукотину у финансирању земље, тако да је рат, било унутар или
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Царев најстарији син Јован Палеолог, три дана после очеве смрти, напунио је девет година
и са разлогом се сматрало да предстоји дуго раздобље регентске владе. Више о томе: Радић, Радивој, Време Јована �����������������������
V����������������������
Палеолога (1332–1391), Београд 1993, стр. 115. (у даљем тексту: Радић, Р.,
Време Јована V...).
���� Систематски проблематичан контраст неколицине богатих и мноштва сиромашних, најпре наглашен првим грађанским ратом (1321–1328), а експлицитно видљив захваљујући
последицама истог, дефинитивно није могао бити решен новим унутар византијским сукобом,
иако му је социјални покрет карактерна црта. Иако је професору Георгију Острогорском неретко
замерано на истицању важности улоге социјалних црта у грађанском рату, његово непосредно
инсистирање на њима, попут горућег питања Царства, показало се крајње оправдано. Посебно
в. Острогорски, Г., Историја Византије..., стр. 476.
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кузину14 опонирају људи који стварају својеврстан притајени уговор око царице
удове Ане Савојске, под утицајем патријарха Јована XIV Калекаса (1334–1347),
где главну улогу убрзо преузима homo novus Алексије Апокавк.15 Будућност се за
Кантакузина, који напушта престоницу, чинила испуњена надом. Прогласио се
за цара у Дидимотици, такорећи у кругу породице, али тиме је заправо пружио
прави изазов режиму у Цариграду, који га проглашава за узурпатора и интуса.
Ромејски државни поредак (�τάξις�������������������������������������������
) нарушен је, што је сасвим довољан разлог
цариградској светини, верној династији – чиме и Ана Савојска, иако Латинка,
задобија легитимитет за устанак против аристократије, пропраћен евфимијама малолетном Јовану V (1341–1391).16 За протеране аристократе и њихове
присталице била је то нимало завидна ситуација док тумарају византијским и
политичким беспућима.17 Нова идеологија власти у престоници, као готово и
свака до тада, уједно је поседовала сопствену теолошку или псеудотеолошку
компоненту, која за то време постаје метаполитичка.18 Упркос променама, Алексије Апокавк је истицао да у политичкој сфери млади василевс остаје центар
друштвеног живота и једини у могућности да пружи мир, али и легитимну
освету, која је подразумевала пљачку и отимачину, зарад материјалног благо14
За основне податке о Јовану Кантакузину и релевантној литератури о њему в. ВИИНЈ,
VI������������������������������
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15
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сенке. ���������������
Nicol����������
, Donald, The����������������������������
Last�����������������������
���������������������������
Centuries�������������
����������������������
of����������
������������
Byzantium,
��������� London��������������������������������
��������������������������������������
1972, стр. 186–187. За основне
биографске податке највећег противника аристократије и животни пут од сакупљача пореза до
положаја μ
�έγας� ��
δοῦκας����
v��. ODB, ����������������
���
I���������������
, стр. 134–135.
16
Време акутне економске нестабилности свакако је наступило и добило на замајцу започињањем сукоба. За основне податке о току грађанских сукоба в. Острогорски, Г., Историја
Византије..., стр. 475–495; Радић, Р., Време Јована V...,
������ стр. 121–164.
17
Манифестација побуне у провинцијским градовима била је спонтана толико да је најмање
имала додира са питањима наслеђа и регентства, док су се поделе ромејског друштва уситњавале
у свим његовим сегментима. За разлику од људи на селу, у градовима, где је најчешће реч аристократије имала снагу номоса, лакше је било организовати агитацију против ње. О аристократији
епохе Палеолога, али и културној елити која је регрутована из њених редова Laiou�����������
����������������
, Angeliki ����
E.,
„���������������������������������������������������������������������������������������
The������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
Byzantine��������������������������������������������������������������������������
Aristocracy��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
in�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
the�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Palaeologan�������������������������������������������
������������������������������������������
Period������������������������������������
: A���������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
Story���������������������������
��������������������������
of������������������������
Arrested���������������
�����������������������
��������������
Development“��, Viator, 4,
1973, стр. 131–151. Историјско провиђење управо је хтело да линија поделе ромејског друштва
буде исписана и исихазмом, коју је антиисихастички цариградски тријумвират јасно означио.
Што се исихазма тиче и верских расправа које су њиме покренуте, постоји обиље литературе,
али на овом месту ограничићемо се само на значајније радове и пратећу библиографију: Богдановић, Димитрије, Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности, Београд,
1968; Острогорски, Георгије, Светогорски исихасти и њихови противници (Прилог историји
касновизантијске културе), О веровањима и схватањима Византинаца, Сабрана дела, ������������
V�����������
, Београд,
1970, стр. 203–224; Свети Григорије Палама у историји и садашњости, 650 година саборског
томоса (1351–2001), Србиње-Острог-Требиње, 2001; Татакис, Василије, Византијска философија, Београд-Никшић, 2002; Исихазм, Анноторованния библиография, /под общей и научной
редакцией С. С. Хоружеко, Москва 2004.
18
Бек, Ханс Георг, Византијски миленијум, Београд 1998, стр. 97.
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стања.19 Уједно, нови тријумвират у Цариграду, уз прећутни пристанак, дозволио
је богаћења појединаца из државних прихода. Ситуација је јасна – дозволивши
им да поседују новац, поседоваће моћ над њима; хијерархија поседовања људи
реципрочна је лојалности влади, чиме се још једном потпором, генезом насиља
и богаћења, оправдава легитимност династије. Некадашњи моћни (������
δυνατοί), у
Цариграду, замењени су новим богаташима (���
πλούσιοι����������
). Стога, новобогаташи су
најверније присталице новог режима иако не уживају висок углед, али располажу
распродајом државних интереса без и најмањих скрупула. Редове најоданијих
присталица, и једне и друге противничке стране, сачињавали су људи чији су
путеви успињања ка високом племству исувише сумњиви.
Иако малобројни, Кантакузинови следбеници су обдарени богатством. Такав је и његов финансијски саветник Патрикиот,20 у чијој је служби, најкасније
до краја 1341. године, Алексије Макремволит. Иако из његових списа исијава
пламтећа књижевна амбиција, византијска сурова епопеја нам је ускратила домете Макремволитовог утопијског домишљања и као сведоку изопачења ромејског
друштва горчином му натапала перо.21 Зато су Макремволитов живот водили
Пошто није реч о конфискацији, већ о разграбљивању имовине, аристократе су непожељне, јер у супротном њихова имовина била би пописана. Да су такви пописи вршени указује
несвакидашња потврда на примеру Сфранциса Палеолога, в. Радић, Радивој, Сфранцес Палеолог
– просопографска белешка, у: ЗРВИ, 29–0, 1991, стр. 193–204. Деструктивне акције гомиле које
покушавају да поткопају стечено током векова, сматра Димитрије Кидон, једним од главних разлога за невоље земље. Культура Византии, ������������������������������������������������������
III���������������������������������������������������
(�������������������������������������������������
XIII���������������������������������������������
– первая половина 14. в.), Москва 1991, 267
(М. А. Поляковская, И. П. Медведев). При том подразумева се да су цар и његова влада могли да
без устезања, уз благослов цркве, кажњавају и иступају против деловања која поредак доводе у
опасност. Arveler,
��������� E.,
���� Politička ideologija..., стр. 149. Многи су великаши, међутим, прихватили
ново стање у држави, вођени сопственим ставовима и виђењем ратног сукоба, прихватајући од
цариградске владе имања одузета од Кантакузинових присталица. Максимовић, Љубомир, Регентство Алексија Апокавка и друштвена кретања у Цариграду, стр. 167–168. (у даљем тексту:
Максимовић, Љ., Регентство Алексија Апокавка...).
20
О блиским односима са Кантакузином говори и податак да му је Патрикиот ставио на
располагање 100.000 номизми. Ševčenko, Ihor,������������������������������������������������������
„Society and intellectual life in the fourteenth century“, у: Actes du XIVe Congrès Int. des Et. byz., I�������������������������������������������������
, �����������������������������������������������
Bucarest���������������������������������������
1974, стр. 80. Ипак, оваквим податком
није отклоњена сумња у претеривање износа, в. Максимовић, Љ., Провинцијска управа..., стр.
119 н. 53.
21
Изузетак у његовом списатељском опусу, где умешно посеже за античким мудроносним
порукама – подсетимо, чија вредност у Византији никада није бледела – и где тек танано задире у
богословске теме, чини симболична интерпретација Алегорија о Лукијану или магарцу, �������
Makrembolites������������
, Alexios,��
����������„Ἀλληγορία� �εἰς��τ�όν� Λο
��ύκιον� ἤ ὄνον“���
, (ed��������������������������
. A�����������������������
������������������������
. Papadopulos����������
���������������������
; ��������
Kerameus), у: ЖМНПр. Т.
321, Янв., 1899, стр. 19–23. Главни протагониста приказан је као медијум растрзан између скице
хришћанских норми и класичних узора, а само дело је доживело чак приличну популарност код
Византинаца. Посебно, о рецепцији античког романа и књижевним тенденцијама у Византији XIV�
����
века, в. ��������������
Kyrris��������
, ������
C�����
. ���
P��., „É��������������������������������������������������������������������������������
l�������������������������������������������������������������������������������
é������������������������������������������������������������������������������
ments�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
traditionnels�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
et��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
elements�����������������������������������������������
����������������������������������������������
r���������������������������������������������
é��������������������������������������������
volutionnaires������������������������������
�����������������������������
dans�������������������������
������������������������
l�����������������������
’ id�������������������
���������������������
é������������������
ologie������������
�����������
d����������
’ Alexios�
��������
Makrembolit��������������������������������������������
è�������������������������������������������
s������������������������������������������
et���������������������������������������
�����������������������������������������
d�������������������������������������
��������������������������������������
’������������������������������������
autres������������������������������
intelectuels�����������������
�����������������������������
byzantins�������
����������������
du����
������
XIV
���e si�����������
�������������
è����������
cle�������
, XIVe“,�
����� у: Congr���������������������
��������������������������
è��������������������
s�������������������
International�����
������������������
des�
����
Etudes�������������������������������������
������������������������������������
byzantines��������������������������
, R�����������������������
������������������������
é����������������������
sum�������������������
é������������������
s�����������������
– Communications,
�������������� Bucarest������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
1971 (у даљем тексту: �������������������������
Kyrris�������������������
, C����������������
�����������������
. P�������������
��������������
., „É��������
l�������
é������
ments�
traditionnels...“���
); Hunger��
��������, ���
H��., „Klassizistische����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Tendenzen������������������������������������������������
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byzantischen����������������������������
���������������������������
Literatur������������������
�����������������
des��������������
14. ���������
Jh.“, у:
19

Дејан Гашић, Дијалог богатих и сиромашних, Алексија Макремволита као прилог...
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догађаји, а не његове одлуке, јер као што је Георгије Пахимер једном записао:
оно што се одиграва по неопходности није могуће осујетити размишљањем.22
Развој туробних ромејских дешавања био је погубан за живот Патрикиота, који
умире принудном смрћу у јесен 1342. године.23 Не треба сумњати која страна
је изаслала смрт. Макремволит, потом, проводи ратне године у Цариграду, у
којем се уз распламсани гнев сиротиње разграбљује имовина како убијених
тако и бекством спасених присталица Кантакузина24 – када постаје учитељ
(���
διδάσκαλος��
),25 могуће чак и на патријаршијској високој школи, и члан литеActes du XIVe Congrès Int. des Et. byz. I, Bucarest 1974, стр. 139–152. (у даљем тексту: Hunger��, ���
H��.,
„Klassizistische���������������������������������������������������������������������������������
Tendenzen...“).
��������������������������������������������������������������������������������
Заправо,
����������������������������������������������������������������
прича о Лукијану на више начина представља пародију на
чувено касноантичко Апулејево дело Златни магарац, којој Макремволит, у својим крајњим редовима, придаје озбиљно теолошко тумачење. И поред претпоставки да је, заправо, реч о Лукијану
Самосатском, ипак остаје се без коначног решења. Посебно в. Поляковская, М. А., „Толкование
повести ’Лукий, или осел’ Алексеем Макремволитом“, у: ВВ, 34, 1973, стр. 137–140.
22
Радић, Радивој, Страх у позној Византији 1180–1453, I, Београд 2000, стр. 83. (у даљем
тексту: Радић, Р., Страх у позној...).
23
Једно од својих дела, Alexios����������������
�����������������������
���������������
Makrembolites��, �
Λόγος� ἱστορικός, �����������������������������
ed���������������������������
. A������������������������
�������������������������
. ����������������������
Papadopoulos����������
– �������
Kerameus, (Ἀνάλεκτα���τῆς� Ἱεροσολυμιτικῆς� ���������
Σταχυολογίας I�����������������������
), Sankt���������������
��������������������
Peterburg�����
��������������
1891, стр. 144–59, Макремволит
је посветио управо своме послодавцу Патрикиоту, у којем га ословљава са ἐξισωτής����������
, то јест
опорезивачем. Претпоставља се да му је та функција додељена најраније у јуну 1341. године.
Š�������������������������������������������������������������������������������������������������
ev�����������������������������������������������������������������������������������������������
č����������������������������������������������������������������������������������������������
enko������������������������������������������������������������������������������������������
, I., „�����������������������������������������������������������������������������������
Alexios����������������������������������������������������������������������������
Makrembolites...“,
���������������������������������������������������������������������������
стр. ���������������������������������������������������
190 n����������������������������������������������
�����������������������������������������������
.21. Повод за настанак овог заиста занимљивог
Макремволитовог списа лежи у подробном опису неславног рата по Византију са Ђеновљанима.
Посебно за његове ставове о рату, који је Византија водила са Галатом од 16. августа 1348. до 6.
марта 1349. године, в. ���������
Maltese��, ������
E�����
. V��
���., „������������������������������������������������������������������
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rapporti��������������������
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tra����������������
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Costantinopoli�
e�����������������������������������
Genova����������������������������
����������������������������������
alla�����������������������
���������������������������
met�������������������
����������������������
à �����������������
del��������������
XIV����������
�������������
sec������
���������
.: ���
il� Logos�����������
Historikos“
���������� �����������������������������
di���������������������������
��������������������������
Alessio�������������������
Macrembolite“�����
������������������
, у: Atti�����������
e���������
����������
Memorie�
��������
della�����������������������������������
Societ����������������������������
����������������������������������
à ��������������������������
Savonese������������������
di���������������
�����������������
Storia��������
��������������
Patria,
������� 14, 1980, стр. 55–72. Мирећи се са поражавајућом судбином
ромејске неспособности, Макремволиту се славна историја чини далеком прошлошћу, подсећајући
на 1204. годину и замерајући Латинима што су дигли руку на своју браћу. Стога уколико нема
другог излаза, констатује Макремволит, боље је бити под Турцима него потчињен Латинима. Поляковская, М. А., Портреты..., стр. 234. Таквим тоном уједно су саткане и његове беседе, којима
се нештедимице обрушава, поред поменутих Османлија и Латина, и на Јевреје. Сви они, према
Макремволитовим речима, превазилазе све варваре и безбожнике, заузимајући истакнуто место
узрочника за економску импутирану снагу Византије. PLP, VII, № 16352; ODB, II, 1272.
24
Charanis,
��������������������������������������������������������������������������������
Peter, „The Role of the People in the Political Life of the Byzantine Empire:
������������
The
Period of the Comneni and the Palaeologi“, у: Byzantine Studies, 5, Pts. 1–2, 1978, стр. 74. Иста
�����
судбина снашла је и око хиљаду дината почетком зилотског покрета у Солуну 1342. године,
док су бројне аристократске породице истребљене у великој сечи 1. септембра 1345. године.
Максимовић, Љ., „Корени и путеви...“, стр. 91–92. Разгневљени μεγαλ
�����όπολις��������������������
, у каквом Алексије
обитава, наткривен је агонијом, коју најсликовитије описују речи великог исихастичког учитеља
Григорија Паламе да се Константинопољ са собом бори, себе поражава, својим ногама себе гази,
својим рукама себе раздире, својим криком хули на себе. Культура Византии, ���������������������
III������������������
, стр. 264 (М. А.
Поляковская, И. П. Медведев).
25
Š��������������������������������������������������������������������������������������������
ev������������������������������������������������������������������������������������������
č�����������������������������������������������������������������������������������������
enko�������������������������������������������������������������������������������������
, I., „������������������������������������������������������������������������������
Alexios�����������������������������������������������������������������������
Makrembolites...“,
����������������������������������������������������������������������
стр. ����������������������������������������������
191. Да позив учитеља, посебно у првој половини века, није био цењен, ни у друштвеном ни у материјалном погледу, указују нам изричити ставови
учитеља Теодора Хиртакина, који се непрестано жалио на сиромаштво. Више о њему: ODB, II�������
���������
, стр.
966–977. За опште информације о позиву учитеља у Византији, в. ODB, ���������������
III������������
, стр. 2019.
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рарне групе, у чијем кружоку се највише посвећује алегоријама и тумачењима
(ἑρμῆ το
��ῦ λογ
���ίου��σ�ύντροφοι��) Светог писма, изражавајући своју ученост особито
коментаришући Псалме. За ово смутно време Макремволитови интелектуални
ставови и политичка наклоност веома су тешко назирани, али уопштено су
означени двема одредницама: подржавање Јована Кантакузина и благонаклоност према учењу исихаста. 26
У таквом посрнућу и пропадању државе Макремволитово име под стваралачким небом Византије дуго није било видљиво, јер, како је истицао свезнадар
Нићифор Григора, у наше време има много тога што припада трагедији. Разлог,
засигурно, лежи скривен у чињеници да ако се за интелектуалца, између осталог,
подразумева и неопходна храброст да се упркос могућим последицама, изговори
истина (ἀλήϑεια�����������������������������������������������������������
), Макремволиту су унапред биле познате реперкусије таквог
интелектуалног излета, превасходно као становнику Цариграда.27 Чак иако се
таквим неделањем не издваја од осталих учењака, он уједно представља њихову
супротност, за почетак, бар по пореклу, стеченом образовању и друштвеном
статусу. За разлику од њих, Макремволит припада средњем слоју становништва
престонице, достижније учености од највећег броја савременика по перу и
скромнијем породичном изданку. Док је већина интелектуалаца која потиче из
црквене сфере доследна богословском завету безбрачности, за Макремволита,
после разјашњених недоумица, сазнајемо да је био супруг и отац.28 За тадашње
26
Š��������������������������������������������������������������������������������������������
ev������������������������������������������������������������������������������������������
č�����������������������������������������������������������������������������������������
enko�������������������������������������������������������������������������������������
, I., „������������������������������������������������������������������������������
Alexios�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
Makrembolites...“, стр. ����������������������������������������������
189–191. Обилно цитирајући Библију, која је у
Византији представљала инспиришући мајдан доказног материјала за интерпретацију, само је на
неколико места исписивао алузије, позивајући се на профане античке писце, неизбежно Хомера
и Платона, мада су ти цитати, иначе, живели у Византији у виду пословица. Његове теме тада
биле су, једноставно, тумачење речи божијих (�τῶν� ���
λογίων� ��
τοῦ ϑεοῦ). Бар по доступним сазнањима, његова тумачења и ставови нису утицали, или у крајњем случају негативно се одразили, на
животе његових ученика, осим ако их је учио основима граматике, која у његовим списима носи
одређене недостатке. Ibid�����������
���������������
., 194–195.
27
У том добу ни хришћанска етика нити хуманистички погледи на свет нису даровали поменуту способност чак ни ученом Димитрију Кидону, или Николи Кавасили иако их је њихова
паидеја условљавала на посебност живота (�εὐσέβεια������������������������������������������
) у Византији – обавезност да је претворе
у речи. У таквом контексту Алексију Макремволиту јединим се чине слични Тома Магистар,
који је двадесетих година истог века описивао богате као оне који би присвојили чак и Сунце
– што је мотив који Макремволит понавља, Dialogue, 204. – и патријарх Атанасије (1289–1293;
1303–1309), који потеже у својој кореспонденцији шаролики језик критике упућен богаташима,
али подједнако и сиромашнима. Кореспонденција патријарха Атанасија објављена је уз превод
на енглески језик: The Cor���������������������������
r��������������������������
espondence of�������������
���������������
������������
Athanasius���I, (��������������������
ed������������������
. ����������������
Talbot, A�������
. �����
M����
.), ��������������������
Washington����������
1975. За
опште податке о Атанасију и меродавну литературу в. ODB, ������������������������������������
I�����������������������������������
, стр. 218–219. Димитрије Кидон је
тек доцније, осврћући се на четрдесете године, записао да не проналази друге речи да их опише
до: �������������������
συμφορά������������
(несрећа), ἔχϑρα��������������������������
(мржња, непријатељство), �
φϑορά������������
(пропаст), ������������������
πόλεμος�����������
(рат), τρα
���ῦμα�
(траума, рана), τραγ
����ῳδία��������������
(трагедија). Культура Византии, ��������������
III�����������
, стр. 267.
28
После разјашњених недоумица сазнајемо да није био свештеник из његових списа, у
којима се свештенству обраћа са „светости“ (ἡ σ
�ὴ ἁγιότησ�����������������������������������
), док су одговори њему адресирани
као „лаику“ (ὁ ἀγροῖκος� ��
καὶ ἰδιώτης��
). Š������������������������������������������������������������
ev����������������������������������������������������������
č���������������������������������������������������������
enko�����������������������������������������������������
, I., „����������������������������������������������
Alexios���������������������������������������
Makrembolites...“, стр. ��������������
��������������������������������������
190, ���������
n��������
. 16–17.
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учењаке, поред уврежених предрасуда и постојања тихе или отворене компетиције, важи да су они уједно били учитељи долазећих генерација (као што је то
случај са Теодором Метохитом и Нићифором Григором), а неретко бивали су
и пријатељи, најчешће себи сличнима. Већина, али никако сви интелектуалци,
потицали су из редова свештенства, неретки су чак и без покровитеља.29 То су
били људи првокласног класичног образовања, као општеважећег императива,
док су поједини, попут Максима Плануда или Димитрија Кидона, суверено
владали и латинским језиком. Нажалост, Макремволит се није могао похвалити
бивалентним лингвистичким познавањем иако је византијски књижевник готово
увек филолог, док у меценство после Патрикиотове несреће, а пре 1347. године,
треба сумњати. Премда је тешко конкретније докучити Макремволитову материјалну ситуацију, он се ипак често жали на оскудицу и одрицања, непомирен
са неверицом да живот кратког века себи није предвиђао.30 Као и са датирањем
његовог рођења, ни са одређивањем године упокојења није јаснија ситуација, а
као могуће решење узима се општеприхваћено, мада неодређено време, после
1349. или 1353. године.31
Али упркос тешкој животној ситуацији, Макремволит је бритким језиком
писао, бескомпромисно се не сврставајући у ласкави хор слављеника величине
империје и поштовалаца традиције византијског екуменизма, просто схватајући
29
Многи су, те стога и Алексије Макремволит, не треба сумњати, упознати са дометима
својих савременика по перу, мада, остајемо ускраћени за сазнање постојања Макремволитове
преписке с њима упркос обимној епистолошкој грађи.
30
Попут замагљене претпоставке, чини се, да је и Алексије Макремволит припадао великом
броју књижевних прегалаца, који су преморени од преживљавања, често током живота молили
за помоћ, за парче хлеба и комад одеће, јер и интелектуалци иако живе са речима од њих морају
и ����
γαστέρα���
��
τρέφειν� (утробу
�����������������������������������������������������������������������
хранити). Многи, једноставно, нису имали среће, док ишчитавамо
њихове горке речи критике упућене богатима са становишта сиромашних. Поляковская, М. А.,
Портреты..., стр. 208–209.
31
Објављивањем Макремволитовог текста, ��������������
Kourousis�����
, ���
S��., „Аἱ ἀντιλήψεις� ���
περὶ �τῶν� ἐσχάτων� ��
τοῦ
κόσμου� ��
καὶ ἡ κατ
���ὰ τ�ὸ ἔτος������
1346 ��
πτῶσις���
το
��ῦ τρο
���ύλλου��τ�ῆς� ἁγίας� ���
Σοφίας“�����
, у: Epeteris hetaireias byzantinon
spudon, 37, 1969–1970, стр. 211–250 (у даљем тексту: ��������������
Kourousis�����
, S��
���
., „Аἱ ἀντιλήψεις� περ
���ὶ...“������
), те
покушајем његовог датирања настале су недоумице у науци које условљавају и оквирни датум
Алексијевог упокојења. Више о томе: Поляковская, М. А., Портреты..., стр. 236, н. 17. Мотив
настанка списа видљиво је скрушена слика духовне климе престонице на Босфору, додатно
опхрвана природним непогодама. Услед земљотреса 19. маја 1346. године дошло је до урушавања
куполе Свете Софије, због чега су службе и многи црквени обреди, који су по традицији били
везани за ову цркву, премештени у друге. Алексијев Ламент над разрушеном куполом св. Софије
нимало је ведрог тона. Саме поруке експлицитно одсликавају његове есхатолошке ставове, са
значењем коначног пада Царства, те раскидање везе између Бога и Византинаца, чија насушност
за спасењем мора происходити надом у Христов поновни долазак. Нимало ведријег тона о овом
немилом догађају нису били ни описи филаделфијског митрополита Макарија Хрисокефала,
нити полихистора Нићифора Григоре. Радић, Р., Време Јована ������
V..., стр. 163. О наслућивањима
Ромеја да у подрхтавањима тла проналазе обрисе божијег гнева због људских грехова, в. ODB,
I���������������
, стр. 669–670.
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да је то ствар прошлости.32 Својим радовима он показује префињену ерудицију
и његов списатељски опус свакако представља уникат у византијској књижевности по свом откровењу, довитљивости и блискости реалном животу. Ставом
јединствен међу писцима 14. века, свестан је да су спољнополитичке невоље
Царства добрим делом проистицале из унутрашњих противречности ромејског
друштва.33 У таквим околностима помоћ се не може очекивати ни са истока нити
са запада, док Византија страхује од све чешћих природних непогода, у којима
Макремволит налази предзнаке Створитељевог наговештаја пропасти света.34
Таквим ставовима обилују његови аутографи.
Рефлексија подвојеног друштва – За интелектуалца негативно кретање
друштва, које условљава на несвакидашње преображаје, очитује се, најчешће, у
стваралачком чину. У овом случају реч је о својеврсном интелектуалном алибију.
Његов аутор Алексије Макремволит исписивао је Дијалог богатих и сиромашних у вртлогу грађанског рата четрдесетих година 14. века, када су друштвене
тензије постајале најуочљивије, будним оком их пратећи, али без имало утицаја
на њих.35 Ромејског полихистора Нићифора Григору касновизантијска епоха
подсећала је на велики морски брод који више није био у стању да се бори са
налетима ветра и морских валова.36
И поред сличности описа, за хронолошко одређење настанка Дијалога...
није била потребна метафоричност Григориних речи, већ нас сам аутор обавештава о реалној суровости временских непогода које су задесиле Ромеје. Прецизније речено, Дијалог... је написан када је земљотрес свакодневно потресао
земљу, а море поплавило многа места (ἐγράφη� ὅτε� ������
συνεχεῖς� ������
σεισμοὶ ��
καϑημέραν�
37
ἐγένοντο� κα
��ὶ τ�ῆς� ϑαλάσσης� �������
πολλαχοῦ ἐκβρασμοί), док се зид Константинопоља
Описујући време у којем је живео, Нићифор Григора наглашено износи неповољну оцену,
истичући да је сиромашно мудрим људима и упоређујући га са бесплодном и ничим покривеном
пустињом. Радић, Р., Страх у позној...., II, стр. 106.
33
Опширније о томе: М. Поляковская, „Алексей Макремволит о внешнеполитическом
положении Византии“, у: АДСВ, 18, 1981, стр. 135–140.
34
Заокупљеност мисли оваквим предвиђањима била је својствена византијским учењацима
епохе Палеолога, тако да Макремволит у том смислу није усамљен када пише о неизбежности
свеопште катастрофе. Више о томе: Радић, Р., Страх у позној...., II, стр. 103–107.
35
Било је то време када је Царство доживљавало сву погубност црног столећа, изгубивши
највећи број људских живота у целој Европи. Свуда плач, свуда нарицање, свуда сузе у очима
Ромеја, а милосрђе немаше ни Хелен ни варварин. За преузети цитат византијског писца 15. века
Дуке, в. Радић, Р., Страх у позној...., I, стр. 144. Ратни источници тадашњег времена и у данашњици
бивају окарактерисани као оштра критика друштва, заузимајући посебно место у целокупности
опште књижевности. ��������������������������������������������������������
Setton, K. M., „The Papacy and the Levant (1204–1571)“, The Thirteenth and
Fourteenth Centuries, Volume I, Philadelphia 1976, стр. 183 н. 93; The Cambridge History of Medieval
Polical Thought, c. 350 – c. 1450, ed. Burns, J��. �
H., ���������������������
London���������������
1988, стр. 61.
36
Культура Византии, ��������������
III�����������
, стр. 551.
37
Ове речи исписане су на маргини прве странице текста Διάλογος�
��������� �����
πλουσίων� ��
καὶ πεν
���ήτων�����
, в.
Dialogue..., стр. 203. О поменутим временским непогодама говори и једна Кратка хроника, од 10.
32
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урушио.38 Проткан позадином Макремволитових прикривених политичких
ставова, који су његову личну инвенцију сужавали пољем експлицитности,
Дијалог... је, свакако, сачињен пре неочекиваног догађаја 11. јуна 1345, што је
један од кључних тренутака године, али и грађанског рата.39 Реч је о насилној
смрти водећег човека цариградског тријумвирата Алексија Апокавка, захваљујући чијем су тактичком маневру повезивања са доњим слојевима друштва
у Цариграду отворена врата моћима страха.40 Стога, у прилог веродостојности,
датовање настанка списа ограничено је ширим временским распоном – октобар–новембар 1343. (terminus post quem) и 1345. годином (terminus ante quem)
– другим речима, годинама прве половине грађанског сукоба.
Замишљен као непостојећи разговор два антипода византијског друштва,
богатих и сиромашних, Макремволитов аутограф је исписиван класичним речником ромејског учењака наклоњеног логомахији и огрнутог хришћанским, пуританским, концептом морала, те је веома лако застранити у његовом тумачењу,
пријемчиво сврставајући учеснике дијалога у историји општепознати контекст
непремостивог класног разумевања.41 Међутим, да би све постало драматичније,
устаљена подела, бар главном линијом хијерархије ромејског друштва поремећена је постојањем и неодређеним позиционирањем у њој шароликог грађанског
слоја, такозваних средњих (�
μέσοι��
).42 Нејасно положајем одређени за то доба,
октобра 6851 (=1343) �����������������������������������������������������������������������
XI���������������������������������������������������������������������
индикта, мада њено шире тумачење и даље остаје спорно. Поляковская,
М. А., Портреты..., стр. 220.
38
За позивање на поменуту хронику, в. Поляковская, М. А., Портреты..., стр. 221.
39
Посебно о томе: Максимовић, Љ., Регентство Алексија Апокавка..., стр. 173–176.
40
Чини се да је његовом смрћу нестала покретачка снага и учинила цариградску владу
хронично неликвидном. Максимовић, Љ., Регентство Алексија Апокавка..., стр. 178.
41
��������������
Kyrris��������
, ������
C�����
. ���
P��., „É������������������������������������
l�����������������������������������
é����������������������������������
ments�����������������������������
����������������������������
traditionnels...“, стр. 36;
���� ��������
Hunger��, ���
H��., „Klassizistische����������������
���������������
Tendenzen...“,
стр. ����������������������������������������������������������������������������������������
142. Такав контекст једино може задобити устанак зилота у Солуну 1342. године, где су у
свакодневном додиру били најбеднија сиротиња и највеће богатство. Острогорски, Г., Историја
Византије..., стр. 480; Радић, Р., Страх у позној...., I, стр. 191–194.
42
Први пут у византијским изворима проналазе се помени трговаца, односно оних који су
постали богати захваљујући трговини, на начин који их разликује од аристократије, али свакако
се подводе под богате, у традиционалној подели на богате и сиромашне. Dialogue...�����������
, 206–207.
Средњи су, заправо, део популације који је укључен у трговину, економски јак, али без учешћа
у управљању града. The Cambridge History of Byzantine Empire, c. 500 – 1492. (ed. J. Shepard),
London 2009, стр. 813. Појава,
���������������������������������������������������������������������
као социјалног сталежа, карактеристична им је за епоху Палеолога, али за разлику од династије, дуговекост им није била предодређена, те из извора лагано
ишчезава њихово изричито спомињање. Средњи су претрпели пресудне ударце најпре грађанским
ратом, а потом у рату са Ђеновом (од 1349), в. Максимовић, Љ., Карактер друштвене..., стр.
70; Максимовић, Љ., „Корени и путеви...“, стр. 89. За сажети приказ њихове појаве, раслојавање
и нестанак са историјске позорнице: The����������������������������
���������������������������
Social���������������������
��������������������
History�������������
������������
of����������
Byzantium, (���������
���������
ed�������
. John�
����� ����������������
Haldon����������
), �������
Oxford�
2009, стр. 162. Њихов састав сачињавали су трговци, занатлије, бродоградитељи, предузимачи
различитог профила и њима слични, каткад називани претечом византијске буржоазије. Чак и
њиховим постојањем нарушена је класична стратификација друштва – аристократија, средњи
и сиротиња – и започиње подела на аристократију, свештенство и прости пук. Максимовић,
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између аристократије и сиротиње, μ
�έσοι��������������������������������������
су, једноставно, преживљавали велику
43
кризу средином века. На први поглед, дакле, чини се да су јетке и вапијуће
речи сиромашних управо њима устремљене, али, економском кризом погођени,
средњи су се све више раслојавали и, на њихову несрећу, у новонасталим невољама највећим делом материјално се изједначавали са сиромашнима.44 Управо
у таквом развоју догађаја, када их режим заокупљен сопственим амбицијама
препушта немилости преживљавања, леже мотиви настанка списа дијалошке
форме у смислу класичне дијалектике – тезе и антитезе.
Ко су, онда, богати? За то доба исувише су колоквијално обележени изразом ���
πλούσιοι����������������������������������������������������������������
, којим се не назива водећи друштвени слој, особито не феудална
аристократија, а самим се термином не може обухватити ниједна социјална
група.45 Према речима богатих, њима, као средњем слоју, наноси се неправда (�τῇ ���
μεσότητι� �οὐ ���
καλῶς� ἐπιγράφεσϑε���������������������������������������
) и намеће одговорност због постојећих
несрећа,46 док су они потчињени слоју који истински влада. Зато, за њих се не
може подразумевати да би браковима са сиромашнијим суграђанима ублажили
социјалне разлике.47
Љубомир, Позновизантијски град – слом или ренесанса једног средњовековног друштва?, стр.
196 ( у даљем тексту: Максимовић, Љ., Позновизантијски град...). О средњима овог периода посебно је писао Завражин, В., „’Месой’ в позневизантийском городе по данным ’Истории’ Иоанна
Кантакузина“, у: Средневековый город, 3, 1975, стр. 224–230.
43
Још је историчар Георгије Пахимер на самом почетку 14. века констатовао да се богатство
убире од земљорадње, а сакупља од странаца. Жртве таквог пословања морали су бити средњи.
Максимовић, Љ., Позновизантијски град..., стр. 183–184. Непосредно и непрекидно угрожени
супарништвом аристократије, не полази им за руком да као сталеж формирају посебну физиономију. Максимовић, Љ., Карактер друштвене..., стр. 68– 69.
44
Пошто су се, добровољно или не, прикључивали једној или другој зараћеној страни,
примали су ударце од обеју. О томе нас у више наврата обавештава и Јован Кантакузин. Максимовић, Љ., Карактер друштвене..., стр. 72, н. 238; Максимовић, Љ., Регентство Алексија
Апокавка..., стр. 153–154, н. 8.
45
Са таквом недоумицом већ је само ишчитавање наслова дела створило једну од највећих
истраживачких недоумица не само Дијалога... већ и византијског позног друштва. Тиме јасније
и оправданије постаје опредељење Алексија Макремволита зашто као писац своју мисао и перо
држи на пулсу времена, јер проучавањем начина живота и мишљења обичних људу, колико то
извор допушта, уноси се светлост у дух и осећања једног доба. Сам термин ���
πλούσιοι��������������
у литератури
ове епохе веома је заступљен и прилично је променљивог контекста, али никада приближан значењу израза δυνατο
������ί, ἂριστοι��, ε�ὐγενεῖς��, ἂρχοντες������������������������������������������������
, који искључиво одређују аристократски сталеж.
Максимовић, Љ., „’Богаташи’...“, стр. 100.
46
Dialogue..., 210, стр. 17–20.
47
Ово је једна од битнијих одредница списа која Макремволита уздиже и као реформатора
друштва. ������������������������������������������������������������������������������������
Ibid��������������������������������������������������������������������������������
., 212. 19 –20; 207. 26– 29; 208. 3–12. Истраживачке хипотезе, које су уследиле
после објављивања овог византијског источника, богатима су потврђивале статус средњег слоја
грађанства. Š����������������������������������������������������������������������������������
ev��������������������������������������������������������������������������������
č�������������������������������������������������������������������������������
enko���������������������������������������������������������������������������
, I., „��������������������������������������������������������������������
Alexios�������������������������������������������������������������
Makrembolites...“, стр. ������������������������������������
������������������������������������������������������������
200, па чак посезале и за датовањем
једног од Макремволитових списа деценију доцније, чиме би контекст дијалога попримио сасвим
другачија обележја. Kourousis�����
, ���
S��., „Аἱ ἀντιλήψεις� ���
περὶ...“, стр. ����������������������������������
230. Овакво датовање обележило је
најекстремније досадашње тумачење списа, које остаје у том делу крајње ирелевантно. За преглед
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Међутим, изван окриља истраживачке сумње, најпре је остао запостављен
аспект економије којем су средњи били посвећени, иако се на таквој основи
појавио интерес за спрегу са Латинима.48 Попут кула од карата, урушавале су
се хипотезе, а посредно спознање Макремволитовог еуфемизма постало је доступно, јер ако радним људима града припадају орачи, зидари, бродоградитељи
и занатлије,49 који упркос бедном стању не морају да буду највећа сиротиња,
необично је онда ауторово инсистирање на подједнакој јачини, у сопственој
парадигми, изражено богатство и сиромаштво.50 Вредело је посумњати у ове
аргументе, а одбацивање ранијих постало је сасвим оправдано полазиште.
Рат је у редове богатих Цариграђана уводио нове људе са мање префињеном
културном традицијом, који су хитали да прихвате обичаје високог племства,
а то скоројевићи, особе скученог духа, најчешће чине разметљиво. Стога није
чудно Макремволитово инсистирање да Патријарх треба да изгони све са двора не би ли сачувао своје добро име.51 Наведени истакнут положај у друштву
морао је бити нечим заслужен. Премда је раније утврђено да Дијалог... није
револуционарни манифест, може се закључити да он то једноставно није могао ни бити, јер не изражава незадовољство најнижих слојева друштва (misera
plebs).52 Дијалог..., стога, представља прикривену алузију позива на обрачун са
в. Максимовић, Љ., „’Богаташи’...“, стр. 106, н. 48–48а. Поменимо и то да се претпостављало
како и сами сиромашни припадају средњима. Таква оцена, Š�������������������������������
ev�����������������������������
č����������������������������
enko������������������������
, I., „�����������������
Alexios����������
Makrembo���������
lites...“, стр.������������������������������������������������������������������������������
201, доживела је и следбеност у ранијим истраживањима, в. Поляковская, „Понимание социальных проблем византийскими авторами середины ������������
XIV���������
в.“, у: ВВ, 40, 1979, стр. 17.
Истина, резервисана тумачења смештала су богаташе у нејасно дефинисану позицију између
аристократије и сиромашних радних слојева Hunger��, H���
����
., Die���������������������������������������
hochsprachliche�����������������������
��������������������������������������
profane���������������
����������������������
Literatur�����
��������������
der�
����
Byzantiner, I���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
, M������������������������������������������������������������������������������
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1978, стр. 120. Ипак, с временом наступила је и неверица да одређеније
решење постоји. Поляковская, „К вопросу о социальных противоречиях в поздневизантийском
городе“, у: АДСВ, 8, 1972, стр. 98–100.
48
Максимовић, Љ., „Корени и путеви...“, стр. 86.
49
Dialogue... 210. стр. 8 – 10.
50
Максимовић, Љ., „’Богаташи’...“, стр. 99–109, посебно 105. Два основна елемента градске
привреде у Византији су трговина и занат. Делећи исту судбину са пропадањем државе, јасно су
показивали знакове ограничења круга деловања, док, за разлику од италијанских трговачких гилди,
византијске се уопште нису развиле. Максимовић, Љ., Карактер друштвене..., стр. 48–49.
51
Dialogue... 210. стр. 13–16. И, чини се, као да аутор узвикуј���
e��: О tempora���������
����������������
, o������
�������
mores!
����� – јер
читав систем, институције и обрасци понашања доведени су у сумњу. За злоупотребу власти и
правног система Макремволит је свакако могао наћи инспирацију за упућену критику богаташима и у светоотачкој мудрости: ...који обраћате суд у пелен, и правду на земљи обарате. Књига
пророка Амоса, 5. 7.
52
Попут израза πλούσιοι��������������
����������������������
, такође је и ��������������������������������������������������
πένητες�������������������������������������������
широко распрострањен у изворима 14. века,
али при том јасно и на уобичајен начин одређује сиромашне радне слојеве, који свакако нису
најнижи слој ромејског друштва, највећа сиротиња – �����
πτωχοί. Поляковская, Понимание социальных
проблем византийскими авторами середины 14. в., 16. Иако Макремволит не приказује стварни
пресек византијског друштва, познато је да се доњи слојеви могу још означити и терминима ο�ἱ
πολλοί, �τὸ ����
κοινόν��, ὁ δ�ῆμος���������������������������������������������������������������
. Посебно в. Максимовић, Љ., „’Богаташи’...“, стр. 102, н. 23.
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одређеном групом људи, омрзнутих начином богаћeња.53 Тако Макремволит,
заправо, постаје медијум који нема потребу да одржава или развија оквир књижевне форме дијалога, већ конкретним мотивом инспирисан исписује границу
између себе и себи сличних, те оних против којих пером иступа. Пошто није реч
ни о сиромашнима нити о средњима, сва је прилика да је све написано посредно усмерено против режима Алексија Апокавка и људи који су богаћењем на
рачун осталог становништва Цариграда доживљавали звездане, како политичке
тако и животне тренутке, али, уз критику која нема за циљ никакву промену
државног поретка. Аргументи, тако протумачени, добијају сву оправдану снагу
конкретности, о којој говоре озлојеђени сиромашни, јер чини се недвојбеним,
Макремволит је морао познавати оне чије животе описује богатим материјалом
умесних друштвених слика и поприличним примесама изненађујућих детаља,
мада зацело, уз благо присуство преувеличавања.
Тако су богаташи, као непосредни анатоми патње сиромашних, описани
као разметљиви људи чија су сва осећања заступљена кроз новац.54 Насупрот
њима, сиромашни воде живот на рубу егзистенције, заточени атмосфером
безнађа. Према сопственом признању, смештени су у пећ која постојано гори
сиромаштвом, лишени свега осим нагих тела прекривених патњама и сиромаштвом, чиме су плодови њиховог рада сливани богаташима на корист.55 Иако
много и тешко раде, накнада за то им је тек мала или никаква.56 Резигнирани
Максимовић, Љ., „’Богаташи’...“, стр. 107–108.
Њихов живот је угодан док са собом повлаче паразите и ласкавце (�����
παρασίτους� ἐπισύρειν�
καὶ κ
�όλακας�������������������������������������������������������������������������������
); ни дана не проводе без заслепљујуће одежде; организују празновања и весеља;
трпеза им је увек богата; имају луксузне спаваће собе, привлачне свачијим очима; у њима су прекоморске тканине, извезене златом и сребром, инострани обојени теписи. Њих окружује гомила
пријатеља – молилаца (ἡ �τῶν� �
φίλον� ���
πληϑύς� ��
καὶ ��
τούτων� ��
πρὸς� ������
χάριν� ἐγκώμια���������������������
) и свита служитеља (ἡ
τῶν� �οἰκετῶν� ϑεραπεία�������������������������������������������������������������������������
). О њиховим животима се брину најбољи лекари, само за њих су обезбеђени
најбољи лекови, мирисне креме и ароматични зачини из Египта. Богаташи заузимају прва места
на скуповима (ἡ ἐν� ��
ταῖς� ��������
συναγωγαῖς� �������
πρωτοκαϑεδρία���������������������������������������������
); располажу изобиљем ствари и везане за њих
насладе, свеукупним благостањем и поштовањем, непрестаним испуњењем жеља и мноштвом
добара са свих страна земље и мора. Dialogue..., 209. 10–24.
55
Dialogue..., 207. 17–18; 207. 14–16.
56
Dialogue..., 205. 28–29. Зато је на трпези сиромашних, за разлику од раскошне трпезе
богатих суграђана, једино сервиран прости хлеб и сољена риба (ὁ ἄρτιος� ἄρτος� ��
καὶ �τὸ ����������
τάριχος���
).
Dialogue..., 209. 3. Док богаташи пију префињено, ароматично вино, из златних пехара (�τὰ ����
χρυσᾶ
ἐκπώματα��������������������������������������������������������������������������������������
), у кућама сиромашних се испија јефтино, старо, с временом прокисло вино из глинених
лончића (��
σκέυη��τ�ὰ π
�ήλινα���
). Dialogue..., 208. 32; 209. 1. Повређеност достојанства сиромашних тиме
додатно добија на интензитету, јер Византинци су трпези посвећивали велику пажњу, из разлога
што је она светионик пријатних догађаја – од рођења детета у кући до избора новог патријарха.
Культура Византии, ������������������������������������������������������������������������
III���������������������������������������������������������������������
, стр. 556. Према речима сиромашних, богаташи имају пријатне станове
– уживају у лепом времену наслађујући се поветарцем (с кровова) њихових троспратних кућа (ἡ
τῶν� ο�ἴκων� �����
τερπνότης� κα
��ὶ ἡ ἐκ��τ�ῶν� τριστ
�����έγων� κατ
���ὰ καιρ
����ὸν� τ�ῶν� φιλτάτ
������ῶν� ἀέρων� ἀναπνοή). Dialogue...,
209. 19–20. О унутрашњем изгледу кућа простих људи мало се зна. Ако је и постојао горњи спрат,
он се као по правилу одржавао на дрвеним стубовима. Культура Византии, III��������������������
�����������������������
, стр. 556. Посебно
53
54
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у сопственој немаштини, сиромашни јетко закључују да све њихово нека буде
за уживање (ὑμῖν� �
μὲν� �τὸ ��
πρός� ἡδονήν��
).57 Због таквог начина живота, вапијући
глас сиромашних спреман је да удели и савет богаташима не би ли заједно
што безбедније препливали мирне воде живота, јер помажући сиромашне спасоносно би вођени Богом допрли до луке спаса.58 Али тај вапај сиромашних је
и језгровит када речју налазе одраз древних времена, која у односу на њихову
свакодневицу делују попут ризнице моралних вредности.59
Нагласак је, ипак, стављен на материјално стање учесника разговора и
деантропологизацију сиромашних, без стварног пресека византијске друштвене структуре. Историјски приказ изостаје, а филозофска сумња, као предворје
мудрости, не назире се.60 Напослетку, историјско поимање у спису непрестано
је заплетено у калупе теодицеје, а проматрање догађаја сагледано је једино кроз
визуру Свете књиге. Тиме Алексије поистовећује идеју спасења нације са спасењем хришћанства, док истину не користи као појам преврата или прибежиште
побуне.61 Иако далеко од исцрпљивања свих моралних облика, био је то, упркос
многим богословским парафразама, ауторов најнепосреднији вербални иступ.
Истовремено, Макремволитов позив богаташима на милосрдно понашање,
поред библијског тумачења, кроз друштвену интеракцију у датом времену,
наводи и на замагљени алтруизам, јер чинећи добро људима, уједно, врши
се и надзор над њима. До такве премисе доводи нас и недоумица која управо
богаташе истиче као исход такве алтруистичке конструкције. Ипак, Дијалог...
је доказ да то над сиромашнима није учињено, јер у супротном наступио би
о томе: Đ�����������������������������������������������������������������������
uri��������������������������������������������������������������������
ć, Ivan, „Ž���������������������������������������������������������
iveti����������������������������������������������������
u��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Carigradu����������������������������������������
�������������������������������������������������
pod������������������������������������
���������������������������������������
Paleolozima������������������������
�����������������������������������
: Palate����������������
����������������������
i��������������
���������������
da�����������
�������������
šč���������
are������
“, у: Istorija������������������
– pribe����������
���������������
ž���������
i��������
š�������
te� ili�
����
putokaz, ��������������������������
Sarajevo������������������
1990, стр. 63–73.
57
Dialogue..., 209. 6. Богаташи зато присвајају оно што припада свима, уз расподелу добара
где сва раскош припада њима: очи – сиромашнима, грла – богаташима, виногради – сиромашнима,
берба – богаташима. Dialogue..., �������������������
203. 2; 208. 30–32.
58
Dialogue..., 207, 5–10. Сличност је несумњива: Јер боље је, ако хоће воља Божија, да страдате добро чинећи, него ли зло чинећи. Прва саборна посланица Св. апостола Петра, 3. 17.
59
Зато богаташи морају бити милостиви дариваоци, као богати некадашњих епоха, који нису
избегавали испружену руку сиромашних, већ бринули о њима, помажући изградњу каритативних
установа, у којима би сиромашни били издржавани због разних болести (��������
νοσοκομεῖα������������
), старости
(��������
γηροκομεῖα��������������
), немаштине (ὀρφανοτροφεῖα�����������������������������������
) – да као такви не лутају градом. Dialogue..., 213. 3–11.
Био је то ауторов напор да се свесним, али и несвесним, у речима неслагања са богаташима унесу
у Дијалог... овоземаљске ромејске тегобе, које одражавају сву сложеност политичке, социјалне и
идеолошке ситуације Царства. Трагом ових алузија, кристално је јасан пут и до нијанси Светих
Речи на којима плови Макремволит дијалог, јер таквом мисијом удостојени су и од самог Христа
апостоли, којима је упућена порука: Болесне исцељујте, губаве чистите, мртве дижите, демоне
изгоните; на дар сте добили, на дар и дајите. Јеванђеље по Матеју, 10. 8
60
Вишеслојни приступ проучавању друштва применио је тек Ибн Халдун (1332–1406).
Gross�����������
, Mirjana, Historijska���������������������������������
znanost�������������������������
��������������������������������
. �����������������������
Razvoj�����������������
, ���������������
oblik����������
, ��������
smjerovi, �����������
Zagreb�����
19802, стр. 53–54.
61
За однос истине и историје, ����������������
v���������������
. Đ������������
uri���������
ć, Ivan, Istorija�������������������������
– pribe�����������������
����������������������
ž����������������
i���������������
š��������������
te������������
�����������
ili��������
�������
putokaz, ���������������
Sarajevo�������
1990,
стр. 19–25.
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теолошки, али и метафизички опроштај, који би анулирао историјску чињеницу
њиховог постојања. Зато се кроз Дијалог... изражава исконска људска потреба
превазилажења властите привремености.62
Иако је незадовољсто сиромашних интензивније сваком наредном страницом списа, одговорима богаташа није дата благоглагољивост, нити трпељивост
која пружа смирај и утеху. У тим одговорима истакнуто је и оправдавање, јер,
према речима богаташа, одговорност за сва зла сносе супротни полови (�τῶν�
δύο� ἄκρον����������������������������
) друштва, док се њима, као средњем слоју, изреченим оптужбама наноси неправда (�τῇ ���
μεσότητι� �οὐ ���
καλῶς� ἐπιγράφεσϑε��
).63 Упркос оваквим реторским
нејасноћама дела, али поткрепљени сазнањем о каснијим Макремволитовим
иступима незадовољства према патријарху Калекасу и великом дуксу Апокавку,
кога чак оцењује као политичког канибала, мотив писања дијалога и довитљива
тирада сиромашних постају разумљивији.64 С тим у вези није зачуђујућа приметна опхрваност страхом, који, попут Дамокловог мача, лебди над главама
богаташа. Чини се, пре свега, због бојазни у несигурност временског трајања
сопственог изобиља, у чијем поимању је рат, уједно и одбрана њиховог тренутног материјалног статуса. Утеху и у том погледу пружиће им сиромашни
својом хришћанском поруком да постоји Христос уместо злата (ἔστι� Χριστ
�����ὸς�
ἀντὶ ��
τοῦ �����
χρυσοῦ).65
Основна концепција Макремволитовог списа лежи у идеји једнакости људи,
друштву по мери човека, где се подразумева загарантованост природних права
на рођење, живот, смрт, ваздух, сунце, воду... Стога, због епохе која је испуњена
широким дијапазоном друштвених анимозитета и тескобних осећања, сетно
се разлаже синтагма о старим, добрим временима. Будите благодарни према
нама у свом изобиљу, као пријатељи и браћа 66 снажна је, попут јеванђељске,
порука којом одише Дијалог... Управо у благодарности Алексије Макремво-

62
Мада уједно, као добар познавалац Псалама, Алексије Макремволит као да изговара у
себи молитву током његовог писања: Постави, Господе, стражу код језика мојега, чувај врата
уста мојих. Псалм 141. 3. Не дај срцу мојему да застрани на зле помисли, да чини дјела безбожна
с људима који поступају неправедно; и да не окусим сладости њиховијех“ Псалм 141. 4.
63
Dialogue..., 210. 17–20.
64
Посебно о томе в. Максимовић, Љ., „’Богаташи’...“, стр. 107, посебно н. 51.
65
Dialogue..., 211. 25. Економска идеологија, која је развијана у Византији, једноставно
дугује много христолошким мислима и ставовима везаних за материјални живот. Можда је најважнији свеукупни концепт у том погледу хришћанска негација овоземаљског богатства, која
посебно вреднује неекономски пренос робе путем љубави и понашање које је ирационално у
економском, а рационално у духовном смислу и у божанској привреди. То је класичан пример
византијске антиномичности. Таква врста понашања слављена је кроз житија светаца, те у описима чуда, која чине оно што је заправо названо чудотворна економија (�������������������������
l������������������������
’é����������������������
conomie���������������
miraculeuse���
��������������
).
EHB, ��������������
I�������������
, 1121, n����
�����
. 4.
66
Dialogue..., 210. 1.
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лит је налазио сву узвишеност човека иако је и сам био свестан ефемерности
крајњег исхода.

Алексије Макремволит
Дијалог богатих и сиромашних67
Шта би сиромашни казали богатима и шта би им богати одговорили.68
Сиромашни: Колико дуго ћемо трпети вашу похлепу људи – браћо, која
бирате да се братски не опходите? Колико ће дуго заједнички Отац свих нас
бити великодушан, гледајући како присвајате за себе оно што припада свима?
До када ће Он да се суздржава гнева и потреса тла, посматрајући – нас, који
испуштамо душу у беди и – вас, који поседујете беспотребни иметак, а скривате
га под земљом? Али она,69 заједничка мати свих, уопште на то неће пристати.
Подрхтава, с правом, жељна да прогута оне који тако поступају. Иако нема душу,
она не жели да прихвати назад и сачува оно што је већ једном истргнуто из њене
утробе, већ жели да то буде послато у друге стомаке – наиме, наше.
Присетите се, онда, шта се догодило људима древних времена, који су сиромашне, попут нас, лишили њених плодова.70 Зар не видите заједницу која сва
пати од јада једног дела? Или, одсецајући се мачем ваше бездушности од нас,
не опажате нашу бол и остајете безосећајни? Чак се и сама природа71 преобраћа
у похлепну и непријатељски настројену кад год види шта је задесило делове.
Нека вас Нојеви савременици, уништени водом због своје неумерене страсти,
убеде у ово;72 или Содомљани, због своје пожуде спаљени ватром, која се на
њих спустила са небеса;73 или Египћани, обавијени маглом и таласима због
67
Током припреме текста (поред поменутог издања на грчком: Dialogue����
..., 203–215. и
енглеског превода: Dialogue, 216–228) консултовано је и поновљено издање превода на руском
језику: Макремволит, Алексей,� Разговор богатых и бедных, у: Поляковская, М. А., Портреты...,
стр. 248–270. (за сам руски превод у даљем тексту: Макремволит, А.,� Разговор богатых...).
68
Да сам спис није имао намеру да буде политички манифест, нити је то могао и бити,
Максимовић, Љ., „’Богаташи’...“, стр. 107, н. 50. доказ је и његов хипотетички поднаслов, којим
аутор изражава, засигурно, бар за то време, сопствену потребу да сав револт против богаташа
остане одржив само на паучини речи.
69
Мисли се на земљу.
70
Алузије којих богаташи треба да се присете и које следе у овом пасусу, јасно је, инспирисане су библијским казивањима.
71
Претпоставља се да Алексије Макремволит синтагмом τ�ά πρ
��ῶτα� �
σώματα��, Dialogue..., 203.
15–16., жели да означи нешто опште, то јест – природу. Макремволит, А.,� Разговор богатых...,
стр. 249 н. 2. У енглеском преводу она гласи: the���������
elements
�������� (природна сила или временске непогоде)
Dialogue, 216. Ипак, одлучили смо се за термин који је донео руски превод.
72
Прва књига Мојсијева (Постање), Главе 6 и 7; Такође, Макремволит се могао послужити
и новозаветном сликом, в. Јеванђеље по Матеју, 24. 39.
73
Постање, 19. 24–25.
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похлепе за влашћу;74 или савременици Датана и Авирона, под којима се земља
отворила да их прогута због њихове хвалисавости,75 – те би се могло рећи да
се целина76 гнуша таквих својих делова, који су криви због ових склоности.77
Њен пробуђени дух уништава их немилосрдно, по налогу Творца, да и сама не
би била оскрнављена њима.78
Заиста је задивљујуће то што ви не присвајате сву природу, већ само златни
прах, који сакупљате и таложите у рупе, као ситни мишеви – мрвице и мрави
– семење. Сви ви одбијате да признате, али чувате природу само за себе, а она,
у немогућности да трпи неправду која нам је учињена – као што је претходно
речено – често иступа из својих граница.79 Јер, дата је свима на коришћење
– заиста, чак и неразумним бићима, која нису изузета из њене поделе. Како,
онда, можете желети да будете једини власници таквих ствари, које је природа
подарила? Зар не видите њихову безначајност и узалудност? Не видите ли како
брзо мењају власнике, а потом како лако поново падају у руке другога. Хвала
Богу! – јер, када би сунца могли да се дочепате, ускратили бисте нам и уживање
у његовим зрацима.
Како можете да искоришћавате имовину заједничког нам Оца – или пре
само нашег – а да се не постидите? Да сте били врлији од нас – онда добро, али
чак и тада то не би било праведно, јер они чија су дела морална треба да следе
Божију праведност. Али, пошто нисте, како то да не дрхтите при помисли на
вечити гнев заједничког нам Оца? Оптужба за грех против природе, која вам се
ставља на терет, проширена је вашим невођењем бриге о браћи по вери, када
њихов живот и њихова смрт леже у вашим рукама. А сви се слажу да назову
смрт од глади неподношљивом и најтежом од свих смрти. Душа, лишена неопходне хране, која потиче споља, силом прилика црпе телесну чврстину, као
што ватра прождире зидове празне посуде, када је над њом. То је разлог што
смо тако много исцрпљени од зависти, иако је то грешно, кад год видимо вас,
поседнике многих ствари, нимало гануте нашим сиромаштвом. Чак ни најмањим
даровима не пожурујете да угасите пећ сиромаштва у којој горимо, а нама би
и мало80 било довољно.
Светлост не може бити названа светлошћу ако не одагна таму чим се појави; исто важи и за богатство, уколико не уништава сиромаштво, неподесно би
Друга књига Мојсијева (Излазак), 10. 22.
Четврта књига Мојсијева (Бројеви), 16. 32; 26. 10.
76
Иако се има на уму нешто опште, заједничко, аутор употребљава термин �τὰ καθ
���όλου�.
77
Уједно, могу се употребити изрази: невоље, страсти, болести.
78
И ако те искушава рука твоја, откини је. Боље ти је да изгубиш један од својих удова
него цело тело у огњу уништења. Јеванђеље по Матеју. 5. 30.
79
За могућу алузију на земљотрес који се догодио 1343. године, в. Dialogue..., 217 ������
n�����
. 2;
Макремволит, А.,� Разговор богатых..., стр. 250. н. 11.
80
Тачан превод: случајно.
74
75
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било назвати га богатством – то је пре крајња беда и оскудица за човека чији је
карактер сиромашан и који никада неће бити засићен стицањем. Ономе, који је
мучен жеђу, а не види воду, ум много мање пати од онога који је жедан, а види
воду која му је одузета. Овај други је изложен двоструком, чак и многоструком
мучењу – он се моли да она никада уопште није ни постојала, нити да му је
била пред очима. Ружом нико не назива цвет који иако обмањује изгледом не
надмашује њен јединствен мирис, нити вином оно што нас не опија, нити хлебом оно што не окрепљује стомак, нити ватром оно што не гори, нити водом
оно што не расхлађује и не гаси жеђ – тако и не говоримо о богатству, ако не
храни сиромашне.
Зар се не постидите када чујете како се пагани опходе према сиромашним
саплеменицима, а и према нашим поробљеницима? Зашто било кога од њих не
сматрају недостојним бриге и безвредним? Потпуно је неразумно да Јевреји и
Мухамеданци треба да буду човекољубиви и милостиви, док следбеници Христа,
Који је по природи био човекољубив и милостив, треба да буду без срца и шкрти
према своме роду. Заиста, дугујете нам добра овога света, која ћете задобити у
будућем животу, само ако будете милостиви.
Богати: Али, неуобичајено је да хранимо оне који нам не служе.81
Сиромашни: А какву ви службу приносите Господу за оно што сте добили?
Зар не дугујете испуњење својих обећања? Не вређате ли свакодневно готово
сваким својим поступком и речима? Није ли то неразумно да постојеће стање
прихватате као нормално.82 Зар не ступате у незаконити брак са кћерима – Соломоновим пијавицама?83 Зар нас својим надменим поносом не гледате презриво
због (ваше) тобожње узвишености и не гнушате нас се као буба или мишева?
Али потом, напуштајући ову дрскост силом прилика, приступате наги пред Суд,
не узимајући са собом ишта до котарице воде из бунара.
Уистину, ми много и напорно радимо, али је мала или скоро ништавна
наша зарада, док вама велика добит следује за мали труд. У ствари, ми смо
жртве клонуле духом и видимо да је умногоме наше достојанство презрено од
вас – нема тог трговца (међу вама) спремног да прихвати продају најлепше од
свих ствари, коју је човек примио од Бога, без које нема познања Бога, нити
разликовање добра од зла, без које би ми били безвреднији од недоношчета,
уз које је смрт у трену рођења. Није ли то само због тога што живимо врлијим
животом, спасени, што владамо над свом природом иако смо толико слаби,
Алексије Макремволит допушта и богаташима да се позову на Библију: Ако неко неће
да ради, нека и не једе. Друга посланица Св. апостола Павла Солуњанима, 3. 10.
82
Ова реченица је изостала из енглеског превода.
83
Те кћери су: љубав према задовољству, сујета и похлепа за новцем. Уп. Приче Соломонове,
30. 15. Поређење људи са незаситим пијавицама (�τῆς� βδ
��έλλης������������������������������������
) у византијској литератури било је
веома распрострањен���������������������������������
ο��������������������������������
. Више о томе: Макремволит, А.,� Разговор богатых..., стр. 253 н. 20.
81
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слабији од свих створења, али издигнути над земаљским зверима док се зближавамо са анђелима и Богом?
Богати: Како ми, онда, вређамо ваш понос и достојанство?
Сиромашни: Дајући предност телесним над духовним вредностима – земаљском оброку над небеским и духовним благостањем. Једно је усмерено ка
души, док друго завршава у нечистоћи.84 Због тога, баш као што је душа изнад
тела, тако духовни дароватељ надмашује даваоца хлеба.
Богати: Дакле, тако је одређено, да би ви увек требало да напредујете у
болести и страдању, док смо ми у свему успешни.
Сиромашни: Спорно је то – О, врло мудри! – јер ако је тако, сви богати би
били – добри људи, добијајући своје богатство од Бога, а сви сиромашни – лоши,
бивајући Бога лишени. Али, то није тако, сасвим то није тако. Претпоставимо
да нас ова несрећа није задесила: да будемо одбачени и од самог Господа. Не
можете толико бити поремећени да замислите и изразите овакве бесмислице и
још да претпостављате да су сиромашни отуђени од Бога, Који их је благословио и чак сматрао својом браћом. Како се онда може десити да и богате снађе
сиромаштво и глад? Како може бити да они који уживају дарежљивост на земљи
желе то и у горњем свету? Начини стицања новца су очигледни сваком умном
човеку: једни постају богати благодарећи знању или трговини, други кроз
одрицање, док неки кроз пљачку, многи кроз доминацију, или наследство или
сличним путевима. Друге у сиромаштво супротни разлози су одвели.
Ако желите да пловите спокојно морем живота и да заобиђете олују, само
нас погледајте милостиво и претоварите део са ваших трговачких бродова у
наше мале чамце; тако ћемо сви бити вођени Богом, моћним сидром у луци
Спасења и нећемо изгубити нашу равнотежу, нити вас заљуљати, или потопити
тежином, ми – нашом лакоћом.
Богати: Тиме ништа не доказујете – О, несрећници! – зато што целина
утиче на делове, а не обрнуто. Тако и сунце лишава вида онога ко гледа право
у њега.
Сиромашни: Али ми смо – О, добри пријатељи! – лишени свега и није нам
баш ништа остало, ни најмањи део, већ само наша нага тела са својом патњом
и бедом. Због тога, не можете више ништа узети од нас, као што Аполон није
ништа узео од слепца.85 Зато нам дозволите да престанемо са овим неумесним
одговорима; боље сиђите са нама у пећ вечитог сиромаштва, у којој ви, као
три слуге Божије из Вавилонске пећи,86 можете остати нетакнути, узимајући,
попут њих, ваш део наше росе. Заједнички Отац ће одбити да буде прозван
84
Јеванђеље по Марку, 7. 18–19. Желећи да истакне ове пасусе из јеванђеља, Макремволит
је засигурно имао на уму: Ако ко има уши да чује нека чује. Исто, 7. 16.
85
Аполон, као бог светлости, ништа не одузима од слепог.
86
Алузија о Седраху, Мисаху и Авденагу. О њима: Књига пророка Данила, Гл. 3.
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неправедним на рачун ваше незаситости и безмерне грешности. Зар не видите
шта се дешава када стихија захтева више него што јој припада и покушава да
преузме место других? Зар то, додатно, не уништава оно што је већ захваћено
и не наноси пропаст живом бићу?
Није ли то јасан знак, када избегавате брак са нама, заједничку трпезу и
разговор, да сте окренули леђа својој сопственој врсти? Каква је увреда нанета вашој природи, да не треба да седите и разговарате са сиромашним, али
поштеним људима, или да ступите са њима у заједницу брака? Зар не знате
да се Син Божији дружио са скромнима и да је то сматрао Својом чашћу, а не
срамотом? Зар је требало да лепота пауна претрпи неправду зато што повремено дели храну са чавком? А ви мислите да чините грех када се дружите са
сиромашнима. Пре свега, овде је у питању сама заједница, док је тамо питање
врсте и подврсте. Али, као што знате, нисмо сачињени само од материје, него
и од духовних начела. Због тога, није оправдано придржавати се претходног, а
гнушати се потом, нарочито због тога што човек, колико год је у могућности,
уподобљава се Богу.
Зашто не бисмо користили брак да осигурамо врлину и светост, пре него
да њиме тргујемо и ширимо свој утицај? Таквим радњама неумерен човек се
често вара, бивајући уништен од своје деце и својих дела. Шта треба да раде
девојке које немају ништа? Неће ли оне укаљати своју душу заједно са својим
телима због ваше похлепе, чак и ако би било подобно да сирота девојка пође за
богатог младожењу или обрнуто? Таквим обичајем, сиромаштво би нестало, јер
оно обилује у животу ни због једног другог разлога, по мом мишљењу, већ што
се исти спарују са истима. Мешањем различитих, са друге стране, заобилазе се
ове крајности и ствара изненађујућа довољност целисходне средине.
Из разлога што оба наша богатства не морају бити подједнако уништена, дозволите нам да узмемо учешће у вашем изобиљу, тако да се оно неће
претворити у црва који ће вас глодати сву вечност, као што се мана скупљала
расипно, нагомилана за наредно јутро, људима Израела.87 Поштујте нашу заједничку природу и чињеницу да материјално, баш као и духовно, пружа свој
мали допринос свему. Како се дешава да они88 не задржавају за себе оно што је
њихово, већ дају свима и дозвољавају им да у томе уживају? Храните нас као
што храните ваше ловачке псе, одевајте нас попут ваших коња. Или пре, чините
то Христу кроз нас – јер Он добија све што се нама догађа. Застидите се пред
Њим, који вас храни Својим сопственим телом; немојте улепшавати тела својих
коња сребром, а изостављати наше удове, или пре Христово благо, огољено, које
нестаје од глади згрчено хладноћом. Како ће Он то поднети, Који је лишио себе
ових ствари ради нас? Требало би да имате вишка, ви које је Господ изабрао да
87
88

Излазак, 16. 19–20.
Мисли се на духовно и материјално.

88

Годишњак за друштвену историју 2, 2011.

будете постављени на боље место. Ако је истина, да онај који даје надмашује
онога који прима и да је човек велики кроз своје давање и вредан да задобије
праведно име, онда је тачно да и онај који радо позајмљује, а избегава враћање
дуга задобија име грешника.
Може раскош бити ваша, а средства за живот наша, као што су очи наше, а
грло ваше; грожђе да буде наше, берба ваша; на вашим прославама да вино буде
у златним пехарима, а на нашим прокисло и старо вино у глиненим лончићима;
ваше дивне златоткане хаљине, а наше кошуље од кострети; за вас посластице
и слаткиши сваке врсте, за нас, прости хлеб и сољена риба; ваши, златници најфиније израде ускладиштени у изобиљу у дрвеним сандуцима, наши, оболи од
сребра и бакра, а чак и они већ потрошени свакодневно за храну – Дајте, нека све
ваше буде за раскош, а наше за задовољавање наше оскудице и телесних потреба. Непресушно богатство вам је дато, док је беда дата нама. Будите задовољни
својом слободом говора и што свако слуша ваше речи, савијеног уха, без обзира
шта кажете; вашим сталним седењем на коњима, док сте окружени паразитима
и ласкавцима; скоро сваког дана у заслепљујућој одежди; вашим празновањима
и весељима; што вам је трпеза увек богата; вашим сјајним одајама, привлачним
за свачије очи; тканинама извезеним сребром и златом, ишараним и иностраног порекла, теписима чудног изгледа и изврсне лепоте; мноштвом пријатеља
– молилаца; пратњом сопствених служитеља;89 дивним купатилима; пажњом
о вашем здрављу од стране најбољих лекара и лекова; мирисним мастима и
ароматичним зачинима из Египта; вашим пријатним местима за становање,
уживањем када је лепо време у благом поветарцу са кровова ваших троспратних
кућа; првим местима на скуповима;90 изобиљем ствари и насладама везаним
за њих; свеопштим благостањем и поштовањем, непрестаним задовољењем
ваших жеља и мноштвом сваког добра са свих страна земље и мора – док смо
ми, живећи наше животе у вечитом сиромаштву лишени свега, немајући удела
ни у чему наведеном. Ви мењате вашу одећу у зависности од годишњег доба и
временских прилика; ми смо увек умотани у једини похабани огртач, који је пун
прљавштине и досадних ваши. Још и горе, ако нисмо захвални за овакве муке,
друга немилосрдна казна нас чека, док се ви надате Царству Божијем уколико
нас погледате милостиво.
89
У наведеном значењу ово су прави termini techici свога доба. Више о томе: Максимовић,
Љ., Провинцијска управа..., стр. 14, 18; Максимовић, Љ., „’Богаташи’...“, стр. 104 н. 35.
90
А сва своја дела чине да их људи виде и облаче скупоцену гардеробу и велике ресе стављају.
Воле чело стола на гозбама и прва места у синагогама. Слика је јасна, јер наметљивост богаташа
Алексије Макремволит пореди са презреним рабинима из Новог завета. Јеванђеље по Матеју, 23.
5–6. За понављану слику код других јеванђелиста в. Јеванђеље по Марку, 12. 38–39; Јеванђеље
по Луки, 11. 43; 20. 46. Ипак, остаје нејасно на којим скуповима богаташи заузимају прва места.
Максимовић, Љ., „’Богаташи’...“, стр. 104–105, н. 38.
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Вратите нас, измучене, ономе, који је својевремено јаросно ударио чекићем,
због нејасног понашања своје деце, јер би тако и наш Отац преобразио вашу
душу, па јој поново подарио сјај. За све што ви радите за наша тела, заједнички
Отац наградиће ваше душе.91 Будите благодарни према нама у свом изобиљу,
као браћа и пријатељи, иако се можете гнушати оваквих захтева и затварати
уши пред њима: нико није пријатељ и брат сиромашном, осим ако искрсне нека
неизбежна потреба за нашим вештинама, једва чак и тада, јер (напослетку) неко
вероватно услужан налази себе заборављеним од вашег срца као да је мртав.
Иако можете да нас презирете због нашег ниског порекла, ипак смо толико
пута показали да смо вам корисни. Пошто се разликујемо од вас по иметку, не
по природи, вама је неопходна наша помоћ. И заиста, из наших редова потичу
орачи, зидари, бродоградитељи и занатлије, кроз чији напор сви градови опстају. А ко долази од вас? Ово мора бити речено, иако ће бити увредљиво за вас
– коцкари, развратници92, људи који доносе свима несрећу својом похлепом,
кршећи јавни ред и ширећи сиромаштво. Заштитник земље, чувајући своје добро
име, требао би, угодно Богу, да изгони све оне са двора који запостављају своје
поданике, тако да он не буде затрован њиховим злом.93
Богати: Безочно сте многе погрдне речи упутили против нас, ленчуге. Мада
се већина њих односи на две крајности94 – оне су те од којих крађа, пијанство,
бесмислице, клевете, завист и убиство потичу. Међутим, ви грешком приписујете
ове ствари нама, средњима.95
Сиромашни: Без сумње, ми такође никада нисмо примили ни најмањи део,
или било коју другу неопходну ствар од ове две крајности: за једну, не постоје
потребе и дељења у нашој беди кроз њено зло, док друга, огрнута уображеношћу
без срца, никада не гледа милостиво према нама, све док изненадни гласник од
Харона96 не дође до њих, јер једино тада се они присете да и ми постојимо. Али
преостали део времена очекујемо вашу милост, на коју смело рачунамо.
91
Зато не посустајмо. Напротив, ако се наш спољашњи човек и распада, онај унутрашњи
се обнавља из дана у дан. Друга посланица Св. апостола Павла Коринћанима, 4. 16.
92
У жељи да се истакне бескорисност богаташа, руски превод доноси израз „сибарити“,
којим се богаташи поређују са старогрчким становницима Сибариса. Макремволит, А.,� Разговор
богатых..., стр. 260.
93
Заштитник, чини се, по свој прилици, израз је којим се алудира на патријарха, што би се
непосредно, с обзиром на време настанка списа, односило на Јована Калекаса. В. Максимовић,
Љ., „’Богаташи’...“, стр. 104 н. 38.
94
Мисли се на крајности безмерно богатих и сиромашних, то јест – супротне полове
друштва.
95
Ово самоодређење припадности средњем слоју становништва, послужило је истраживачима да га богаташима и припишу. Š���������������������������������������������������
ev�������������������������������������������������
č������������������������������������������������
enko��������������������������������������������
, I., „�������������������������������������
Alexios������������������������������
Makrembolites...“,
�����������������������������
стр. 200;
����� Поляковская,
Понимание социальных проблем, стр. 16.
96
У питању је Хермес Психопомп, водич мртвих душа у подземни свет.
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Богати: Али, ако делимо наша богатства са вама, наша ће деца постати
као ви.
Сиромашни: О, изврсни пријатељи! – остаје да траје реч надахнућа која
каже ви не знате за кога скупљате благо97 Нити охрабрује Божија заповест оне
који преклињу Бога за свој хлеб, да би се дочепали и нагомилали залиха, исто
колико и ви. Чак ни Јевреји нису радили тако нешто када су чврсто положили
своје наде у Господа.98 Нити је то за оне који не знају шта их може задесити
у току само једног часа и учинити им будућност тешком. Такво размишљање
је забрањено Божијим казивањима о богатима, чија су поља доносила плодну
жетву. Како ће духовни Отац водити рачуна о вашој деци, када она постану
узрок сиромаштва других? Као чиста правичност, Он је у дељењу правде ревностан; праведно се стара за децу, за коју зна да мањкају у оваквој бризи; Он
чини достојним и приметним оне који не уживају пажњу њихових земаљских
родитеља.
Зар вас није научило оно што видите свакога дана, колико су надмоћнији
од ваше деце, коју сте ви обдарили богатством, они који су наги и који желе да
буду заштићени Провиђењем, које нико не би заменио за сво благо Креза?99 У
име вашег сопственог духовног спасења, зашто не дате за наш рад део који нам
по закону припада? Зашто то остављате својој деци на крају, радећи пристрасно
у сваком погледу? Зар нисте чули за која доброчинства Дароватељ додељује
Своје Царство?100 Ако је Он то учинио због синова и кћери, ваша дела могу бити
оправдана, али ако је то учинио због нас, онда је ваша нада узалудна. Јер, само
кроз самилост за нас, наћи ћете се за вечном трпезом; кроз прекомерне поклоне
додељене вашој деци – ви сте потчињени немилосрдној казни.
Богати: А шта када сурова старост дође са болестима, и оним што их прати,
или неко друго зло које се може појавити у преокрету живота? Зар нећемо, ако
нам злато не помогне, страдати одмах брзом и најбеднијом смрћу?
Сиромашни: Наравно да не, јер постоји Христос уместо злата. Наше очи
су увек усмерене ка Њему; Он је наш Творац и живимо захваљујући Њему. Он
ће дарежљиво испунити жеље свих оних који изнад земаљских теже небеским
добрима.101 Јер, према Његовим речима, као што за небеским неизбежно следује
земаљско, тако и за телом следује сенка. Зар не схватате да ваш такав начин
А Бог му рече: Безумниче, ове ноћи тражиће душу твоју од тебе; а оно што си припремио
чије ће бити?“ Јеванђеље по Луки, 12. 20.
98
Откривење Св. Јована Богослова. 3. 3; Јеванђеље по Матеју, 24. 42; 25. 13; Јеванђеље по
Марку, 13. 33.
99
Крез, последњи краљ античке Лидије (560–546. пре н. ере). Због његовог изузетног богатства и у Византији је, очигледно, опстајала изрека – Богат као Крез.
100
Благо онима скромнога духа, јер је њихово царство небеско. Јеванђеље по Матеју, 5. 3.
101
Мислите на оно што је на небу, а не на оно што је на земљи. Посланица Св. апостола
Павла Колошанима, 3. 2.
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размишљања лишава душу наде у Бога, да слаби веру и смањује Божију доброту? Искуство нас учи да је вредност наде поузданија од онога што би други
могли држати у својим рукама. Јер у Његовој је моћи да из сувог камења лако
потече изворска вода102 и да са мало хлеба нахрани хиљаде људи.103 Али ваша
тврдоглавост, неверица и непоуздани дух стежу Руку, која управља свиме.
Да смо у пустињи, Он би нас несумњиво прехранио, као што је давно хранио незахвалне Јевреје. Али овде, Он ставља вашу разборитост и покорност на
искушење и због вас лишава нас животних потрепштина, да ви можете задобити
Спасење кроз милост показану нам.
Богати: Ипак – О, себи изврсни! – многи међу вама, мада са довољно
богатства, настављају да из похлепе просјаче. Неки разголићују своје удове по
мразу, изигравајући крајње сиромаштво и шкргућу зубима, како би на тај начин
измамили сажаљење посматрача, док су они који немају ништа сумњичави и
измучени глађу.
Сиромашни: Али, они се не би довијали оваквим стварима, шкодљивим по
њихове животе, да сте били склонији милосрђу. Уосталом, Заповест забрањује
онима који следе божански пример милосрђа сувишне и љубопитљиве мисли,
а учи да нас волите као себе саме.104
Богати: Зашто, онда, ви нисте ганути нашом несрећом? Игноришете, чини
се, гнев управитеља усмерен против нас, сплетке и клевете од нама једнаких,
гмижућу завист према срећнијима. А колику мисао морамо посветити увећању
нашег иметка и опет колико је велики страх везан за његово очување! И још,
ви претпостављате да смо срећни баш из ових разлога! Много је теже сачувати
него стећи иметак. Знајте, стога, да се задовољство не састоји у раскошном
живљењу, већ у имању душе без заокупљености и безбрижном сну. А мисли
су нам заокупљене нашом бригом за иметком и сумњивим страховима који нас
опседају са свих страна, који потапају нашу душу и тело у јадно очајање.
Шта је са већином вас, мрски лажови? Нису ли они изабрали сиромаштво
на рачун своје пакости, сиромаштво које не би заменили ни највећим почастима,
чак и да неко покуша да их ослободи њега?
Сиромашни: Али због таквих људи не треба гледати презриво оне чија несрећа проистиче из других разлога. Напротив, ранији би требало да су показали
доброту на рачун познијих. Милостиви не би требало да избегавају испружену
руку. Запамтите – О, ви троструко срећни! – како људи давних времена, богати
...а ти удари у стену и потећи ће из ње вода да пије народ. Излазак, 17. 6.
Сва четворица новозаветних јеванђелиста пишу о овом чуду, в. Јеванђеље по Матеју,
14. 17–21; Јеванђеље по Марку, 6. 37–44; Јеванђеље по Луки, 9. 13–17; Јеванђеље по Јовану, 6.
5–13.
104
Љуби ближњега свога као самога себе. Јеванђеље по Матеју, 5. 43; 22–9; Јеванђеље по
Марку, 12, 30–31.
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као што сте ви, нису могли да поднесу жалостан призор људи исцрпљених
разним патњама, старошћу и сиромаштвом, како бедни лутају усред града. Тих
дана многи људи су могли да живе у конацима, старачким домовима, болницама,
сиротиштима, или сличним установама.
Они су, такође, племенито бринули о најсиромашнијим девицама, о школама за сирочад и сиромашну децу, изграђујући домове за младе девојке и
снабдевајући их свим другим неопходним стварима. У то време ваздух није
био испуњен јецајима било кога од њих.
Богати: Али ви не узимате у обзир, добри пријатељи, процват државе тог
времена. Наше Царство и његова религија били су узвишени. Владали смо најудаљенијим земљама, а сада смо остали и без провинција. Такође, заборављате
да смо сада ми поробљени од стране оних народа који су тада били под нашим
утицајем. Стога, Провиђење води светски поредак ка успеху, плимом и осеком
преноси превласт од једног народа ка другом. Штавише, у то време није било
никога ко је био сиромашан или ратни заробљеник, док су сада скоро сви хелоти
и по трећи пут поробљени. Шта може да уради неколицина нас у поређењу са
огромним мноштвом сиромашних? И ако су у то време велика блага пронађена,
управитељ их није присвојио, већ је наредио да их онај ко пронађе искористи.
Али сада, присиљени потребом, јер су се њихови извори прихода смањили, они
су чак дограбили имовину мртвих.
Сиромашни: Ипак и у то време је било сиромашних људи, засигурно их је
било, мада не тако много и увек ће их бити, као што је Христос, сама истина,
објавио негде да они никада неће престати да постоје.105 Ако не заробљеништво,
онда пљачка, похлепа, сиротанство, бродоломи и друге животне непогоде,
пратећи једна другу, ствараће их. Оскудица је неизбежан део васељенске творевине као што су и тела у природи. Она је у изобиљу, као и ово последње. А
што се тиче богатства – ретко је, јер разарајуће делује на све добро. Ако су
сиромашни и заробљени у данашње време бројнији, као резултат прекомерних
патњи, можда ваша свест постане склонија милосрдним делима. Садашње
време захтева благодатан лек за спасење. То би било довољно да вас ангажује
у хор свих мученика, а посебно оне међу вама, који би дали оно што је њима
самима потребно. Пружите нам оно чега ћете се убрзо одрећи на вашем одласку; или радије, пружите Господу свих нас кроз наше посредовање, тако да вам
као награда може бити поверено поседовање великог богатства. Осим тога,
знајте да не прихватамо вашу доброту као поклон, већ одговарамо одмах изразима захвалности, молитвама, похвалама, наклонима и слављењем, дајући вам
примат; обраћамо вам се скоро као боговима. Док ми од вас тражимо једино
оно што је наше, јер уосталом ради нас вам је Господ и дао ове ствари.106 Зато,
105
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Јер сиромахе ћете увек имати са собом, а мене нећете. Јеванђеље по Матеју, 26. 11.
Мисли се на богатство.
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одричући се жртве према Њему, Он строго захтева дела милосрђа према нама;107
ствара безброј казивања о њима и кроз њих обећава потпуни опроштај грехова и
учешћа у Његовом Царству; поставља над многима оног што праведно управља
добрима која су му поверена.108
Дајте нам, онда, оно што је наше, или боље дајте то нашем заједничком
Оцу. Јер Он је тај који прима, иако ми пружамо руке. Он није постиђен да пружи
оно што је лично његово као да је било туђе, а врати то поновно са наградом.
Покажете ли противљење у пружању Оном Који даје, пренеће робу другима,
разумнијим, поверљивијим управитељима, који неће једино чувати сопствене
поседе, већ ће савесно водити бригу о онима за чију корист су га добили. Он има
обичај да уведе сиромаштво у послове лошег управљања, болест у човека који
злоупотребљава здравље за зле циљеве, понекад уноси сукоб у подмукло пријатељство и убитачно ропство души слободној. Кроз Његову узвишену мудрост
чини бољим оне који злоупотребљавају добро, у смислу супротног деловања.
Тако се десило многима од вас који су одбачени због недостатка умерености.
Богати: Знамо ми то, знамо боље од вас, голи софисти, али ако наши
сродници не чују звецкање злата, никада нас неће посетити, нити бринути за
нас – ни пријатељ, ни сусед, ни брат, нити било ко. Нити ће сматрати да смо
достојни светог обреда после наше смрти. Неће бити трвења различитих цркава за наш погреб; без сјајних и лепих гробница ће нас спровести; без псалама
или црквеног појања; без похвалних говора ретора; без мноштва свећа; без
окупљених достојанственика који ће присуствовати процесији наших сахрана.
Неће бити сродника да тугују, у сузама, ударајући се у своје груди, ни плача ни
жалопојки нарикача, нити поштовања исказаног овим поступцима. Лежаћемо
дуго тако несахрањени, као да смо проклети. Сви ће скретати поглед од нас.
Коначно, временом, они којима су потребни наши домови, у немогућности да
више поднесу смрад, помешаће наш прах са земљом, без одате почасти.
Да не бисмо били лишени поменутих ствари, да бисмо избегли такав
живот и такве сахране, за које вас искуство учи да су ваша судбина, разлог је
што волимо злато, што га вреднујемо више него сопствене душе, што стицање
и чување треба да буде наша највећа брига и што треба да будемо спремни да
претрпимо све у његово име.
Сиромашни: Али каква част, изврсни пријатељи, долази од таквих крокодилских суза или земаљских гробова, који ће примити ваша имена? Упоредите
то са вечним боравиштем, где ће ваше душе бити подвргнуте вечним мукама и
казнама. Пепео из гробова ваших често је избациван од стране непријатеља, те
неретко остаци недостојних и безбожника заклањају гробове јунака. Шта вреди
Јер мени је милост мила а не жртва. Књига пророка Осије, 6. 6. Такође, в. Јеванђеље
по Матеју, 9. 13; 12. 7.
108
...у маломе си био вјеран, над многим ћу те поставити... Јеванђеље по Матеју, 25. 21.
107

94

Годишњак за друштвену историју 2, 2011.

слава ако се темељи на трговинским накнадама и наслеђу? Какву штету трпи,
њиховим губитком, једна обдарена милостива души, која је сместила своје богатство и занимање на небесима, непочинивши ниједно дело достојно суза?
Надахнути људи нас уче да не постоји већа част за оне који напусте овај
свет од доброг угледа – без обзира какав живот су водили, или какав део створеног света ће их дочекати. Заиста, они објављују да скромна сахрана доприноси
сјајном васкрсењу. Могли бисте се сматрати достојним тога, као следбеници
милостивог Христа, кроз Његову милост и љубав према човечанству, јер Њему
зато сва слава, част и хвала, у свим вековима. Амин.

