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ТАЈНА ДОРОТЕЈЕВОГ КРУГА ИЗ ДЕЧАНСКОГ РУКОПИСА 
БРОЈ 78: ИСТОРИЈА ЈЕДНЕ РЕЦЕПЦИЈЕ* 

 
Сажетак: Циљ рада је да пружи могуће тумачење дијаграма круга који прати 

текст Поуке број 6 Доротеја из Газе чији се словенски препис налази у Дечанском 
рукопису бр. 78 који је настао у последњој деценији 14. века. Рад смешта настанак овог 
дијаграма у историјски контекст монашког интересовања за дела Дионисија 
Ареопагита и Максима Исповедника које је владало на Балкану у другој половини 14. 
века и указује на учесталу праксу исцртавања дијаграма круга у рукописима из 14. и 15. 
века. Коначно рад објашњава комплексне елементе овог дијаграма не на основу саме 6. 
Поуке Доротеја из Газе, већ на основу богословске мисли Максима Исповедника, у то 
време често преписиваног писца.  

Кључне речи: Доротеј из Газе, Дечански рукопис, Доротејев круг, Максим 
Исповедник, Дионисије Ареопагит, центар круга, полупречник. 

 
Свети Доротеј из Газе, је монах из шестог века чије дело Поуке представља 

једно од најчитанијих дела монашке књижевности. Поуке су оригинално настале на 
грчком,1 али су убрзо преведене на сиријски, арапски, грузијски и мало касније на 
старословенски.2 Сама чињеница да постоји регистровано преко шездесет словенских 
преписа Аве Доротоја на старословенском говори о значају овог дела за обликовање 
словенског монашког етоса. Од тог броја у српским збиркама постоји седам преписа, од 
којих су три дечанска, заведени под бројевима 78, 79 и 80.3 

Шесто (или у неким преписима осмо) поглавље Доротејевих Поука, познато и 
под називом О неосуђивању ближњег садржи метафору о кругу по коме круг 
представља свет, центар круга Бога, а полупречници који спајају кружницу са центром 
животе људи. На основу низа полупречника, односно живота људи, који се спајају у 
центру, односно Богу, Ава Доротеј закључује да што су људи ближи Богу, ближи су 
једни другима, и што су ближи једни другима ближи су Богу.4 У словенским преписима 
ову поуку често прате дијаграми, исцртани на маргинама преписа. Најчешће су 
дијаграми прости и без много детаља и садрже основне елементе круга: кружницу, низ 

                                                 
* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179049 („Политике друштвеног памћења и националног 
идентитета: регионални и европски контекст”) који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 
1 Dorotheus, Instr.  
2 Христова 2001. 
3 Цветковић 2012, 83. 
4 Dorotheus, Instr. 6, 78; 
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полупречника (најчешће осам) и наравно центар круга. Пример за један прост дијаграм 
може да послужи дијаграм из Исаијиног превода дела О божанским именима 5.6 
насталог 1371. године, који се данас налази у Гиљфердиноговој збирци Петроградске 
библиотеке (слика 1), и који је један од најранијих дијаграма круга који се може наћи у 
словенским рукописима.5 

 

 
 

Слика. 1. Гиљфердингова колекција (Петроградска народна библиотека). 
Рукопис број 46, лист 91б, 1371. година 

 
Од шездесет регистрованих преписа Доротејевих Поука, 34 имају дијаграме на 

маргинама,6 те се често на ову метафору круга и пратећи дијаграм данас у науци 
реферише као на Доротејев круг, иако се он раније појавио у делу псеудо Дионисија 
Ареопагита, мистериозног сиријског писца са краја петог, и почетког шестог века, који 
је и могућа инспирација Ави Доротеју. Иако је Доротејева поука број 6 у преписима 
остаје увек иста, често дијаграми који је прате се разликују по својој комплексности и 
инвентивности аутора. Међутим, један од најзагонетнијих је управо дијаграм који прати 
Доротејеву поуку у дечанском препису бр. 79, насталом у последњој деценији 
четрнаестог века (слика 2).  

 

 
 

Слика 2. Збирка манастира Дечани, Рукопис бр. 78, лист 64б. 
Последња деценија 14. века 

                                                 
5 Сравни Трифуновић 1980, 34. 
6 Христова 2001, 38-44; Цветковић 2012, 84. 
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Проблем са овим дијаграмом је што он по елементима у великој мери одступа 
не само од текста, већ и од низа других дијаграма из словенских рукописа, уводећи три 
концентрична прстена преплетена још двочланом крстоликом траком као novum. На 
комплексност и оригиналност овог дијаграма су често указивали историчари 
књижевности и уметности почев од Ђорђа Трифуновића,7 преко Бранислава Тодића и 
Данице Поповић,8 све до Бранислава Цветковића,9 без да понуде себи, а и читаоцима 
свеобухватно решење ове загонетке. Често се у прилог разрешењу значења овог 
дијаграма успостављају аналогије са зодијачким системима, мапама првобитног света и 
космоса или дијаграмима ветрова, које на жалост не пружају адекватно решење.10 У 
наредним редовима ћу покушати да понудим решење за читање овог комплексног 
дијаграма. 

Важно је поћи од питања која су заокупљала монахе у другој половини 14. века. 
Оно што је у великој мери обележило 14. век је исихастички спор. Његову рану фазу, 
период од 1337. до 1349. године карактерише дебата између Григорија Паламе и 
Варлама Калавријског о правилном тумачењу Дионисија Ареопагита, и поготово 
његовог појма Божије „несазнатљивости”.11 Насупрот Варламу, Палама је био склон да 
тумачи овај Дионисијев појам у контексту директног искуства Бога у овом животу. Овај 
фокус на Дионисија изазвао је шире интересовање монашке заједнице за његова дела. 
Превод Corpus Dionysiacum-a (који укључује и схолије приписане Максиму 
Исповеднику) из 1371. године на словенски језик од стране атонског монаха, инока 
Исаије се свакако може сматрати производом овог интересовања за Дионисија.12 

У шестој и седмој деценији 14. века, сукобом Теофана Никејског и 
Акиндинових следбеника око тумачење симболике светла Максима Исповедника, 
исихастички спор улази у нову фазу и интересовање монашке заједнице се преусмерава 
на овог монаха из седмог века.13 Максим Исповедник почиње се чита и преписује не 
само у контексту исихастичког спора већ и у контексту критика појма filioque које су се 
појавиле у делима Теофана Никејског и других грчких писаца овог периода. Низ 
текстова Максима Исповедника је преведен између 1355. и 1385. године на словенски 
језик и сачуван у хиландарским рукописима бр. 455, 456, 459, 470 и 478, у дечанском 
рукопису бр. 75 и рукописима бр. 85, 87 и 90 из Пећке патријаршије.14 

Оно што Дионисије Ареопагит и Максим Исповедник имају заједничко са 
Доротејем из Газе је чињеница да сва тројица користе метафору круга у истом значењу: 
Дионисије, по први пут у хришћанској литератури, у Божанским именима 2.4 и 5.6,15а 
Максим Исповеднику у својој 7. Недоумици,16 Мистагогији 1.417 и Стоглавима о 
богословљу и домостроју 2.4.18 Оно што пак разликује Дионисија и Максима од 
Доротеја је чињеница да њихова тумачења метафоре круга обилују филозофским и 
богословским спекулацијама, што није случај са Доротејевим. Међутим, баш због своје 

                                                 
7 Трифуновић 1975, л. 64б. 
8 Тодић и Чанак-Медић 2005, 93-94; Поповић 2011, 197-198; 
9 Цветковић 2012. 
10 Цветковић 2012, 87-88; Сравни такође Žunjić 2011, 154. 
11 Ware1986, 249. 
12 Трифуновић 1980, 26-27. 
13 Louth 2004, 94-100; Louth 2005, 203-204. 
14 Bojović 2017, 408-409. 
15 DN 2.5 (Suchla, 127-129) 
16 Ambig. 7 (Constas 2014, I, 74ff). 
17 Myst.1,4 (CCSG 69, 13, 186-193). 
18 Th.Oec. 2.4, (PG 90: 1128A). 
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тежине та дела често нису улазила у склоп монашке литературе, па се нису ни 
преводила, ни често преписивала, што опет не значи да словенски преводици нису 
имали увид у њих. Друга Максимова дела су се често налазила одмах поред Доротејевих 
Поука, као што је случај са Стоглавима о љубави у рукопису 85. из Пећке патријаршије 
из 1370. године, и Исповедању вере у хиландарском рукопису бр. 455 насталом имеђу 
1360. и 1385. године.19 

Покушаћу у наредним редовима да покажем да се одређени дијаграми круга 
који прате Доротејеву поуку бр. 6, а не могу се објаснити на основу исте, далеко лакше 
могу објаснити богословским увидима Максима Исповедника. Тиме желим да 
сугеришем да су можда преписивачи, односно преводиоци пренели филозофске 
импликације Максимовог схватања метафоре круга на дијаграме који прате Доротејеву 
поуку бр. 6. Пре него кренем са тумачењем Доротејевог круга из дечанског рукописа, 
позабавићу се Доротејевим кругом из хиландарског рукописа бр. 455 (слика 3).  

 

 
 

Слика 3. Збирка манастира Хиландара, рукопис број 455, лист 165б, 1360.-1385. година 
 
Он има најмање два различита елемента у односу на горе приказани дијаграм из 

дела О божанским именима. Прво, центар круга за разлику од претходног дијаграма 
није више тачка, него мањи концентрични прстен са тачком, и друго, сами 
полупречници (поред чињенице да их има више од 8, што је опет мање важно), више 
изгледају као тангенте, него као полупречници. Што се тиче центра круга, хиландарски 
монах, донекле прати ликовно решење дијаграма из Исаијиног превода дела О 
божанским именима 2.4 (слика 4).  

                                                 
19 Bojović 2017, 410. 
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Слика. 4. Гиљфердингова колекција (Петроградска народна библиотека). 
Рукопис број 36, лист 76б, 1371. година 

 
У самом пасусу 2.4 дела О божанским именима, Дионисије тврди да као што су 

Света Тројица различитости три Божанске Личности уједињене у јединство заједничким 
Божанством, тако је и свет мноштво различитости уједињених у јединство тиме што су 
створене Божијом добротом. Пошто су Света Тројица и свет јединство различитости, 
онда се и Света Тројица попут света могу представити кругом. Постоји и низ дијаграма 
из других каснијих руских рукописа, из Соловецког и Унодољског манастира где се Бог 
црта у облику круга са уписаним именом Бог (слике 5а, 5б и 5ц).  

 

 
 

Слика 5а. Збирка Соловецког манастира, Рукопис бр. 1/1, лист 86, рани 17. век 
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Слика 5б. Збирка Соловецког манастира, Рукопис бр. 6/6, лист 140, рани 17. век 
 

 
 

Слика 5ц. Збирка Ундољски РГБ, Рукопис бр. 194, лист 120б. 1633. г. 
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У својој Мистагогији 5,20 и сам Максим Исповедник прати Дионисија по овом 
питању, тумачењем да се Бог схваћен као једно Божанство најбоље може представити 
тачком, док Богу схваћеном као Света Тројица више одговара представа круга. 
Међутим, разлог за приказивање Бога у облику круга је нужно повезан са приказивањем 
људских живота не као полупречника, нормалних на кружницу мањег прстена, већ као 
тангенти, које имају исти правац са кружницом. Максимово учење о вечно-крећућем 
покоју (ἀεικίνητος στάσις), добро објашњава ову усмереност тангенти. Када људско биће 
у свом покрету према Богу достигне Бога као свој циљ и доживи смирај свог кретања 
оно наставља да се пасивно креће око непокретног Бога (περίμέν τό ἀκίνητον).21 На тај 
начин бића настављају своје кретање дуж бесконачности на коју такође упућује први 
Стоглав о љубави 100,22 који се такође налази у овом хиландарском рукопису. Неки 
дијаграми Доротејевог круга, комбинујући линеарно кретање са кружним добијају 
спирално кретање као што је случај са рукописом из Кијевско-печерске лавре из 1626. 
године (слика 6). 

 

 
 

Слика 6. Преподобнога оца нашего авви Доротеја поученија, 
Киевско Печерска Лавра 1626, стр. 161. 

 
Вратимо се сада дијаграму из дечанског рукописа (слика 2). Пођимо прво од 

крстолике траке. Заменом већег броја полупречника (обично 6 или 8) са четири образује 
се облик крста и симболично упућује на Христову жртву на крсту. То се често може 
видети и на другим дијаграмима Доротејевог круга, као нпр. оним из преписа из 
Кирило-Белозерског манастира и Светотројично-Сергијевске лавре (слике 7a и 7б).  

                                                 
20 Myst. 5 (CCSG 69: 27, 420ff). 
21 Ambig. 41, (PG 91: 1308C). 
22 Car. I, 100 (PG 90: 984A). 
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Слика 7а. Збирка Кирило-Белозерског манастира, Рукопис бр. 41/1118, лист 222, 15. век 

 

 
 

Слика 7б. Збирка Светотројично-Сергијевске лавре, Рукопис 154, лист 114, 15. век. 
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Можда овде и не треба тражити теолошко оправдање пошто је крст 
универзални симбол хришћанства, али оно би се могло наћи и у Максимовој тврдњи по 
којој тајна крста крије логосе, односно приципе чулне творевине, тајна гроба логосе или 
принципе умне природе, док тајна васкрсења крије тајну стварања света.23 Та аналогија 
значи да јединство чулног, јединство умног и крајње јединство целокупне творевине са 
Логосом Божијим, не би било могуће без Христовог крста, гроба и васкрсења. Међутим, 
за разлику од простог крста на овом дијаграму имамо двочлану крстолику траку. Када 
објашњава однос Бога и творевине као центра круга и мноштва полупречника, Максим 
их изједначава са Богом Логосом и логосима творевине. Тако, од Логоса Божијег настају 
многи логоси творевине на основу “стваралачког и одржавајућег исхођења” (ποιητική 
καί συνεκτική πρόοδος), док многи логоси постају један Логос Божији на основу 
”повратног и руководећег узношења и промисли” (ἐπιστρεπτική καί χειραγωγική ἀναφορά 
τε καί πρόνοια).24 То значи да један покрет од Бога Логоса као центра круга према 
кружници, односно појединачним логосима бића, представља покрет стварања и 
довођења творевине у биће, док други покрет индивидуалних логоса од кружнице према 
Богу Логосу као центру, представља покрет обожења и уласка творевине у заједницу са 
Богом.  

Слични покрети се могу запазити и на Доротејевом кругу у препису из 
Светотројичне-Сергијевске лавре из 15. века (слика 8), где црвени полупречници 
обележени стрелицом окренутом ка кружници указују на покрет Бога ка свету, тј. 
стварање, а црни полупречници указују на одговарајући покрет од творевине према 
Богу, тј. обожење.  

 

 
 

Слика 8. Збирка Светотројично-Сергијевске лавре, Рукопис бр. 60, лист 79б, 15. век 

                                                 
23 Th. Oec. I, 66 (PG 90: 1108B). 
24 Ambig. 7 (PG 91: 1081C); (Constas 2014, I, 101). 



 78 

Дечански монах спаја та два покрета на крајевима двоструке траке 
полукружницама, показујући, опет сагласно Максимовој Мистагогији 1.4, да Бог својом 
промишљу и силом своје доброте држи целокупну творевину, не дајући јој да се 
елементи створених бића расипају, и ограничава њихова центрифугална стремљења 
приводећи их себи.25 То у крајњој линији показује да покрет створене природе према 
Богу укључује целу творевину, и да је сваки елемент творевине (биљке, животиње, 
минерали, планете), а не само људи и анђели позван у заједницу са Богом и обожење.  

На крају остаје питање три концентрична круга. Када Дионисије у делу О 
божанским именима 5.2 пише о кругу, он га такође ставља у контекст четири 
просихођења (πρόοδοι) од Бога, а то су: биће, добро, живот и мудрост.26 Максим ова 
четири происхођења ставља у антрополошки контекст, тврдећи да је човек створен по 
Божијем образу, добивши тиме биће и вечно биће, односно живот, као и по Божијем 
подобију, које као могућност човеку даје добро, односно добро биће, и мудрост27. 
Одатле произлази и позната Максимова тријада: биће – добро биће – вечно добро биће.  
Човек задобија биће и вечно биће, али треба да достигне добро биће, да би вечно биће 
које има, постало вечно добро биће, а не вечно зло биће. Задобијање тог доброг бића 
дешава се на путу према Богу, односно у кретању бића дуж полупречника од кружнице 
према центру круга. Неки дијаграми тај домен доброг бића изражавају као тачку на 
полупречнику као што је случај са дијаграмом из рукописа  Светотројичне-Сергијевске 
лавре (слика 8). У случају дечанског преписа решење је дато кроз концентричне кругове. 
Три концентрична круга одговарају доменима кроз које биће које се креће ка Богу 
пролази, а то су: биће, добро биће и вечно добро биће. Два концентрична круга, онај 
најближи кружници, и онај најближи центру су у истој боји, у варзили или одређеној 
нијанси црвене, која се често користи да упути на божанска дејства. И овде је то случај, 
јер су биће, круг најближи кружници и вечно добро биће, прстен у центру круга, дати од 
Бога творевини, те упућују на божанско дејство. Средњи концентрични круг је обојен 
плавом, што указује на људски акт, и односи се на задобијања доброг бића као задатка 
датог од Бога људима. На крају, међупростори добијени преплетом крстолике траке у 
оквиру унутрашњег прстена наизменично су обојени плавом и варзилом, што може бити 
пуки декоративни елемент, али може исто значити да логоси бића и вечног бића 
(обојени црвено), као и логоси доброг бића (обојени плаво) имају своје претпостојање у 
Богу.  

Све претходно речено представља покушај да се на основу теологије Максима 
Исповедника одгонетне загонетка дијаграма из дечанског преписа. Међутим, и ако се 
овај покушај реконструисања историја једне рецепције покаже као неуспешан, дечански 
дијаграм остаје изузетно средство за разумевање мисли Светог Максима Исповедника. 
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Vladimir Cvetković 
 

THE MYSTERY OF DOROTHEUS’ CIRCLE FROM DEČANI 
MANUSCRIPT NO. 78: HISTORY OF A RECEPTION 

 
The aim of the paper is to provide a viable interpretation of the circle diagram 

depicted in the Paleo Slavic translation of Dorotheus of Gaza’s Instructions. This circle 
diagram appears in the manuscript number 78 from Dečani monastery and dates from the last 
decade of the fourteenth century. The present paper situates the diagram in the historical 
context of monastic interest in the works of Dionysius the Areopagite and Maximus the 
Confessor that emerges in the Balkans in the second half of the fourteenth century. At the same 
time it compares this diagram with other circle diagrams depicted in the course of the 
fourteenth and fifteenth century in the Slavonic manuscripts. Finally, the paper proposes an 
interpretation of the complex elements of this diagram not relying on the text of Dorotheus' s 
Instruction 6 but based on the theological thought of Maximus the Confessor whose writings 
gained popularity in the second half of the fourteenth century. 
 
 

 
 
 


