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Драгољуб ДРАГОЈЛОВИЋ
Балкаполошки инстит САНУ
Бсоград

ЕСХАТОЛОГИЈА СРЕДЊОВЕКОВНИХ
ДУАЛИСТА
Лпстракт: Јајсдничко је у учеп.у снпх срелгнонековних дугпшста да

се душе савршених, после смргн, преображавају у прнроду аиђела
и као у сиу, скидају телесну одећу н облаче Христову прелазећи у
царство нсбеско, док се душе грешника, спречене да оду на пебо
опвепом реком, гвоздепим зидом илн пеком другом песавладином
препреком, враћају попово у л.удско нли животпн.ско гсло лок
преведпим животом не посгану савршепе и доспеју у царство небеско.

Есхатологија као ознака краја свих крајсва ихшла јс у умсгву
средњовековних дуалисга два основна значења. Јсдно, на плану
космологије. вс.зано за апокалиптичко и визионарско сагледавањс
краја видјвивог света, а друго, на плаиу аптропологијс, везапо за
учсње о посмртној судбини Јвудског бића и његовом поврагку у
изгубЈвени рај, пресгзистептпу домовину пш[с душе, смештепу на
иајвишсм нсбу, у всчном царству бога свстлости. Тај круг који у
духу Хсраклитове филозофије повезује крај с почетком и почсгак
с крајем нс можс сс разумсти бсз позмавагва космолопжог и аптрополошког мита срсдњовсковних дуалиста, чију сушгииу уз извесна одсгупања представЈва сукоб космичких размсра бога зла и
мрака с богом добра и светлости, који је на почетку времена довсо
до стварања земаљског човека и два света, видјвивог , материјалног
супросганЈвсиог ванвременском и од вечности постојећем духовном евету.
Прве оквире овог грандиозног мига који у цснтар космичких збивања ставља човека, повезујући прс и послс њсговог
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земаЈвског битисања у једну јединствеиу целину, први су конципирали хришћапски гносгици Т1 века, ослањајући се на космолошка и
антрополошка учења хермегичких еписа, претхришћанскс гноее, хеленистичких сипкретисгичких религија и позноангичке, претежно
плагонске филозофске традиције, а даље су га у III веку, у два
основна правца иа плапу дуалисгичког киђења света, усмерили манихеји и масалијаии. Основна пиг која код хришћанских гностика П
века повезује елемеше еоларног пан геизма и нозпоап гичког емапационизма е редуковапим, више еимболичким него суштинским елемепгима хришћанеке религије, јесге учење да је читаи космое
подељен на два евега, духовни и материјалии. и два божансгва, врховног, л.удском уму педонстунпог праког бога и најнижег еона који
је творац и архонт видл.ивог скета и чокека. Савршеном свету,
схваћеном као плерома врховног бога и његових емапација, који је
невидл.ив, иматсријалан и вечап, гносгици су супрогсгашвали видљиви свст, који је, као дело ниже божанеке еманације, несавршен.
магеријала![ и временски ограничсп.1
Посгавл.ајући пизап.е порекла зла у свету. хришћанеки гностици II века ниеу градили своју дуалистичку копцепцију па супротности између божанске плероме и најпижег еопа, кога су
николаиги звали демијургом, Василид из Ллексапдријс архопгом
света или Сатаном, Валентин кагаеофијом, а Маркион из Сипопе
у Малој Азији Јеховом, већ па супрогпоети између божанске плероме као гогалигега добра и преегзисгептме, хаотичпе праматерије
или кеноме која је "нингга" и тоталигез зла.2
Сам акт сгварап.а магеријалио! света гностици су описивали
у више пеподударпих верзија. Према првој, демијург не ствара материјалпи екет, већ еамо даје форму хаотичној праматерији. која је
"пипгга” или по кољи бога створена од нишга (ех гнћћо), а према
другој, видљиви свег настаје. као у позпоантичким соларним религијама, деградацијом божијег бића нутем еманација, који обликује мајнижи еоп према форми која се као Плагонска идеја, од
нечности налази у плероми. Заједиичко .јс у обе основне гносгичке
верзије. оставЈвајући по сграпи фантастичне поједипости, да је видл.иви свет сгворен по војви врховног бога и да ће се на кра.ју времена све вратити у једно, у плерому, која је узрок, али и суштина
видљиног и временски ограниченог света.3
Прихвагајућу апокатастазу две природе на крају времена,
духовпе и магеријалие, као земел.ни принцип еехазолошких веровања, хришћански су гностици и основни оквир свог анзропо1
2
3

Н.Јмчктбег^, Iм пЈп^пт с!ех ( 'сиНагех. 1'.пи1е \иг 1а епохпсЈ.\п1е Је 1а /.д ш аппсјиае е1 с!а
пип-сш ацо, ИркаИ 1949, 39. СлГ.1пп,. I, 4. 2; 5. 3:11, 7. 1.
К.№11и !м рНИохорћш </и сшНаттс. 1’ап8 1975. 18; 8 .К и п а т а п , ћ е татеИе/хте
тесНеуа!. Гапа 1972, 11-13. СГ.ТеЛ.Сс>п1.Магс. I. 16: 11уро1.У, 81; ПртИ. Гапаг. 290.
ХУ.Гои^сЧ, !!аир!рго/?/сте (/ег Сп<т.\, О о и т^ сп 1907, 98-119. 130-159: СТЛпп.П, 7, 1;
11уро1. V, 81; А. у.Нагпаск, Мнгаоп, </а$ Е^ап^еНит \>от јгепи/еп СтоП, Гстр/л^ 1921.1.
88. () арока!а.\1(т к<н1 тан/Неја. сГ. Ас1а АгсО. XVI, 22. с<Ј. ГЗеслоп; ЕрјрИ. Гап.Оаег.
06, 58.
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лошког мита прсузсли из позноаитичких симкрсзисгичких рслигија, прилагођавајући га сманационизму као основпом стваралачком акту врховпог бога. гнихово учсњс о зсмал.ском човеку као
'финартитном микрокосмоеу састашг.епом од магсријалног тсла,
смртнс душс космичког порекла и бесмртног духа небсског иорскла, који је, као еманација врховног бога, чсстица божанскс свеглости која пенрестаио гечс из врховпс плсроме, нијс пи пово и
оригинално.4 Опо пгго је ново у учегву хришћанских гностика јестс на друкчији начин посзављеп проблсм спасеп.а у л.удском
гслу угамничсног духа, који јс као у иеки амбис материјалног свеза бачен и од бога нануштсн, нсго што су га раии.јс поставл.али
оргичари, питагорејпи или плагоничари, чи.ја су осповпа учсња у
зпагној мери следили.5 Због незаингерссовапости бога за свет и
човска хришћански су гносгици нс без разлога поставили пиган.с
да ли та божанска зрака у глинсном телу мора да се угаси или ћс
се поново послс смрти упалити, па су заго, аналогно томс, тајпу
спасења гражили у гиоси, једпој врсги мистичког сазпања, која
божански дух бачен у хаос материјалиог света анамнезом поново
повезује с богом и подсећа на бога.
Та патчулна врста сазнања предодређепа за пнеуматикс, која
открива л.удском бићу, свсдспом на чист дух, тајну спасења и
омогућу.је му да после смрти, ослобођењем од материјалног тела,
бсз тешкоћа прсђс огроман амбис између земље и нсба, које раздвајају миријадс векова и разне, чссто непрсмостивс препрекс,
прсузсга је дслом из хелснистичких синкрегиегичких религија, а
делом из агггичке филозофске традиције. Мотиви и тсмс овс врстс
понавл.ају сс у ограничсном броју примера, али најчсшће душа
ослобођсиа тела на граиици материјалпог света без тсшкоћа прелази желсзни зид с њсговим тајпим отворима, огњсну рску с неВИДЛ.ИВИМ мостовима, стрму и нспроходну плапину с њспим
пећинама, нспрозирпу завесу, границу у облику крста или пеке
другс препреке ко.је у облику прстсна разлвајају матсријални свет
од духовпог.6 На другој стапи пута, изван грапица материјално1
свста, ослобођепа душа прслази нсбсскс сфсре чуванс од неумољивих архоната, да би на крају, па последњем. трећем, есдмом
или триста шездесет пстом небу завршила свој тешки и мучни пут
спаеења.
Осгали људи, лишепи умног сазпања, које је Валентин сврставао у психике и хиликс. били су осуђени на сел.ење у .једно
или вишс л.удских тела до коначпог спасења, пошто врховни бог
нс можс друкчије да поступи него да све људске душс спасе.7 Есхатологија хришћанских гносгика II вска тсмсљи сс на всровап.у
4
5
6
7

5.Ре1гстеп1. Ре с1иаЧ$те сПех Р1а!оп, 1ех%похП(]ие5 е1 !е$ татскееп , Рап$ 1947. 180:
СХ 1пп. I. 14, 4; Нуро1. VI 32; Согр.Негт. X, 25.
З.РеСгстеп!, Ре (ЈиаИхте, б.кипсјтап, Ре татскејзте. 12.
З.Ре1гетеп1, Ре (ЈиаИзте, 170, 75.
1гт. 1,12,4.
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да ће апокастазом две природе, духовне и материјалне, бити
спашене све људске душе, па су, аналогно гоме, одбацииали други
Христов долазак, опште васкрсење мртвих, Сграшни суд и посмртне казне, изједначавајући живот у људском телу е накленим
мукама.8
Космолошки и антрополошки миг хришћанских гностика
су даље, у два различита правца, с дуализмом као основним
учењем, допунили, а у иеким појединостима и значајпо изменили,
манихеји и масалијани. Творац прве.јереси је Персијанац Манес из
Вавилона, који је у првој половипи III века интегрисао Маркиопов
дуализам и Бардесапов космолошки мит с учењсм Зороаетра у један целовит религијски сисзем ко.ји се већ крајем III века рапшрио
на великом простору предње и средњс Авије. северне Африке и
јужне Европе. Опо што је ваједпичко у свим сгаријим, не увек подударним космолошким миговима јесге учење о симетричној подели космоса на домен два међусобно супротсташвсма бога, бога
свсглосги и бога мрака, и па два беспочетна приниципа, принцип
светлости и добра и принцип мрака и зла.9 Оба ова свега са својом
земљом и небом била су првобитно у стању хармонијс. Д о поремећаја космичке равногеже дошло је посезањем бога мрака у домен бога светлости па почетку времена, коју су манихеји
повезившш с пебеским бојем описаним у Јовановој Апокалипси, а
дегалшије разрадили у две верзије космолошког мита. Према ирвој, описапој у Актима Архслаја. Сатана јс с демонским силама
мрака напао царство свстлости и заробио светлосног агфела Адама, кога је после збацивања са неба дегронирао у демона и затворио у тамницу материјалног тсла, а по другој, коју је почегком II
века записао Августин, Сатана се прерушен у свелгосног агфела,
Луцифера, пеп>е па пебо, али је огкривен и са заведеним агфелима
са неба збачен. У сграху да му не откажу послушносг, Сатана најпре за заведене и са неба отпале апђеле прави земл.у и видјвиво
небо од псг замних елемената, а затим их затвара у људска тела,
стварајући тако зсмољског човека.10
У обе се верзијс манихејског космолошког мига наглашава
строги дуализам два вечна божапсгва, бога светлости и бога мрака, и два вечна свега, материјалног и духовног, видјвивог неба и
земЈве и нсвидјвивог неба и светлоснс земЈве. коју Авгусгин назива 1егга 1иек1а и сменгга шрег 1еггат 1епећгагит.м Падом и загварањем огпалих анђела у гамницу магеријалног гела почиње исгорија
8
9

Н.ЗоЈсНнтц, /.<7 геИтоп. 149-154
А.ВогЖ. /.и сшкагез, 58-59: СТ. 8.Рс1гетсп1.1,е (ШаНзте, 200-204; НуроЈ. VIII, 9, 5.
Ерјрћ. Рапаг. 66, 14. Аи^ши. Соп1. Раич1. X, 1: Керћа1а1а I. 14:15. 11. 22-23, сс1. А.

ВоМш.

10 11.8оисгИсг^.I,а геН$им, 79; (Т‘.А1схл1с РусороПк, СддПга тапЈсП.П, 5. сч.1. ВгЈпктапп:
ЛсЧа Агсћ. VII, сЈ. Вссхоп: 1.У.Г)о11т^сг, Ј^спга^с гиг
с/сл' М1Пс1аксп\
МипсИеп 1890. I. 136, II, 149, 186, 214; МопеР АЈуегки* сгИИаго« е1 УаМепзек, 4. сЈ.
Л.К1Сс1пш.
11 8. Ре1гетеп1.1.е (1иаИхте. 202.
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земаљског човека, или, тачније, демона у људеком телу отуђених
од бога и осуђсних на паклене муке у овом свету.12
Манихејски космолошки и антрополошки мит су у целини
прихватили западни катари, а у ненгго измењеној и делимично редукованој форми јерменски павликијани у VII веку и малоазијски
фундајајити екстремне дуалистичке оријентације почетком X века.
Почетком XIII века Дуран де Хуска из Арагона у Каталонији
приписује француским албигензима манихејски дуализам, а италијанским катарима строже дуалистичке оријентације, које су у
првој половини XIII века предводили Маркизије из Сојана, Белисменца из Вероне и Иван де Лугио, Аноним из Ломбардије, Салво
Бурчи, Рајнер Сакони и Монета Кремонски.
Космогонијски и антрополошки мит француских албигенза
су у целини описали Дуран де Хуска у својој расправи "Књига
против манихеја” и његов нешто млађи савременик, чије нам је
име остало непознато, а фрагментарно, инквизициони записници
из Тулузе, који већим делом потичу из средине XIII века.13 У обе
се споменуте расправе репродукује дуалистичко учење оног огранка манијхејеке јереси против којег је почетком V века у више наврата писао Августин, један од највећих отаца западне цркве из
првих векова хришћанста.14
У Ломбардији, где су се јеретици дуалисти одржали више
од два века, манихејско учење су следили почетком XIII века
Маркизије из Сојана, средином ХПН века Белисменца из Вероне и
Иван де Лугио, а у другој половини XIII века следбеници јеретичке цркве у Фиренци.15 Паралелно с екстремним дуалистима, у
Италији се појављују и патарени умерене дуалистичке оријентације приближно у исто време када је Алексије I Комнен започео
прогон богомила у Цариграду. Према подацима Анонима из Ломбардије, патарени умерене дуалистичке оријентације, које је предводио Калојан из Мантове, учили су да од вечности постоји само
један свемогући бог без почетка и краја, који је створио небеске
анђеле и четири материјалне стихије. Луцифер, који је пре пада
био божији анђео, буни се против свевишњег бога на наговор неког четвороглавог и беспочетног духа, господара материјалног хаоса. Збачен са неба, Луцифер уз помоћ отпалих анђела и уз
сагласност свемогућег бога уређује хаос материјалног света и у
тела Адама и Еве, која прави од блата, затвара отпале анђеле,
усађујући у њих похоту, која ће трајати до краја века.16
12 А.С.А1Шеггу, Л Мамскаеап Рзакпкоок, 8шираП 1958, 117. 19. Слично учење
налазимои код гностика, с1. Нуро1. V 10, 2.
13 А.Оопс1ате, ОигапА ({е Ниезса е( 1а ро1ет'1цие апп-са(каге, Агсћ.Рга1.Ргаес1. ( А 1Р|.
29, 1959, 228 бсрг \.I ћтсЈате. 1п (гм(е пео-татскееп (1и ХШе мес1е, !е Iлкег пе
пиокиз ргтариз хш( п’ ип [гаетеШ пе п(ие1 са(каге, К о т е 1939,72-73, 138.
14 к.№ Ш , 7.с/ рпПозорки'., 29-41.
15 А.8опс1а1пе, Тд кјегагскје са(каге еп 1(аИе I, АРР. 19, 1949, 308, 309, 311.
16 А. 1)опс1ате, ка ШегагсМе са(каге I, 310.
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Новина је код источних маиихеја и чападних катара учење о
прее! чистентном 1-реху који је отпале анђеле од бога отуђио и
сећање па бога ичбрисао. Зато они могућноет снаеења не тражс у
гноси већ у божијем откровењу које им је анђео божији, Иеуе
Хрисгос, открио, а чије ће дело наставити од Хрисга обсћани Параклит. У једном маиихејском псалму људска ее душа захваљујс
Хрисгу што јој је повратио сећање на небееко порекло које је затворена у магеријалиом телу зађоравила.17
И'Ј сачуваних, неретко противуречних извора, јасно се види
да еу поједиии јерегици захвњч.ујући анамнези, као чулној визији
преегзистентног блаженсзва, у ’ чему ее поеебно наглашава Христова улога, постајали изабрапи. да 6ј<ј сгрогом аекезом и беепрекориим моралпим жииотом еадржаиим у гри заповееги или
печага постајали "духовпим криггењем” .још за живога у мазеријалном гелу "савршени”.18 Неки еу за себе чак гврдили да су духовним крштсњсм посгајали анђели. а у једпом иранском тексту
манихејске проиепцијепиијс један еавршени је за еебе тврдио да је
"смртни бог на земл.и као пгго.је бог бесмртпи човек па небу.”14
Код западног огранка манихејске јерееи, као и касиијс код
албигепза у јужној Фрапцуској и кагара у Ломбардији. духовно
критген.е јс добило једпо друго геолошко значен.е у веровању да се
у гренугку духовног крпггења у Јвудеку душу, одпоено огпалог
анђела, усеЈвава дух божи.ји, аналогно Христовом кршгегву, када
се у душу земаЈвеког Иеуеа уеелио Дух свети који ее појавио у облику голуба.20 То еу прихватили и западни катари. који еу учили
да се духовним крштегвем у Јвудску душу (апапа) усеЈвава дух
божији (хр1п 1их), који је чувар душе у магеријалном зелу, гвен епас и т с јв и посмртни водич у царсгво иебеско.21
Идентификујући божији дух, примЈвен духошзим кршгењем,
е апђелом, манихеји еу, гако бар гврди Авгуетин. учили да
савршепи, за разлику од оегалих, имају две душе, једну грешну, а
другу бе.згрешпу, која је епаеизеЈв прве и њен посмрзни водич у
гшретво небеско.22 Катари су ово учегве прихвагили, али делом и
допунили. Једни су, примера ради, учили да је божији дух (хрјгј1и8) анђео спаситеЈв који ее духовним крштењем уееЈвава у људску
душ у. тако да душа постаје гело божијег духа, као што .је плот
тсло душе, а други су божији дух идептификовали е духовним телом душе које је падом у грех изгубила и духовним крштењем пононо задобила, обнашвајући зако своју некадаши.у светосг.23
17
18
19
20

21

П.бГкЗегВсги. Га ге1топ. 144 хои.
Д.Пппс1аЈпе, 1Јп Јгапс, 34-44. 155-165.
Д.ГЧ' 1гетсп1,1.с АиаГ1$1пе. 256 М.Ц1.
ГП. VII. 676.
11.8о(Јс'г11егв, 1.а геИент,221,

22 №рИа1аја 1,41. сс!.Л. 13с>пТ^К, с1.Г\У.8ир.6, 260: Дцо.Пе ћаег.ХГУГ РГ. 42. 35.
23 Мопс1а. 105. 106. 355. ЕскћеП с1с Зсћбпаи. бегтопсх счш1га саИгагек. РЦ. 195. 16:
[.у.ПОШпрег. ВеОгавс, II. 124. 185.212.
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Посмртио узношеи>е душе савршених и код манихеја и код кагара описано је с пуно фантасгичних појединосги преузетих из сгаријс
античке и хришћапске апокалиптике и визионарске кљижевносги. У
свом тријумгјзалном поврагку на небо она се у пратњи једног или више
анђела задржава на појединим небеским телима или на сваком од седам небеса, да би на крају пута, на улазу у последње небо, добила поред свог светлосног тела и венац светосги који је падом изгубила.24 У
инквизиционим документима спомињу се и неке друге интересантае
појединости, као, примера ради, да се дутна на почегку пута чисти у
огњу који је девет пута јачи од сваког земаљског огња, или да је
изложена новим искушењима демонских сила које покушавају да је
задрже на земљи у новим људеким телима.25
Душе несавршених осуђене су на сељење у једно или више
тела док строгом аскезом и духовним кршгењем не посгигну снасење.26 Учсње о новој реинкарнапији једне те исте душе није ново, јер
га пре манихеја налазимо у учењу Симона Мага, Карпократа и Василида.27 Катари су га преузели од манихеја најпре у Француској, а
затим и у Италији. Рајнер Сакони га приписује Белисменци из Вероне и Ивану де Лугију, а Монсга Кремонски катарима у целини.28
Број реинкарнација једне те исге душе је у инквизиционим документама ограничеп на 7, 8, 9, 16, 31 или 100 нових тела.29 Најгрешнији
су прелазили, како су некад учили и питагорејци, у тела животиња,
док су други очекивали да ће новим сел>ењима променити свој социјални ноложај.30 Из једног инквизиционог записника сазнајемо да
неки сиромах пије скривао радост гито ће у иовом телу бити племић,
а можда и крал>.31 Други су, онег. осећали счрах од нових сеоба, јер
еу, свеени своје кривице, веровали да тако продужавају паклене
муке, пошто другог пакла осим овог у л>удском телу није било.32
Другу развојну линију, која јс преовладала код јерменских панликијапа у Малој Азији и богомила у Византији, утемељили су сиријеки масалијани, ослањајући се на космолошки и антрополошки
миг Сагорнила из Антиохије. Стварање видљивог света Саторнил је
приписивао божијим анђелима. У жсл>и да га населе живим бићима,
они стварају и првог човека према слици која им се показала на
небу. Али, немоћни да га оживе, они се обраћају свевишњем богу
који је у стнорено људско тело удахнуо небеску душу.33
Новииа је код сиријских масалијана, чије је учење осуђено на
111 васељенеком сабору у Ефесу 431. године, нгго видљиви свет није
24 1л'.ОбШп§ег, Вепгаце, II, 166, 177.

25 Гл.ОбШп^ег, ВеГггаее^ II, 194.
26 А .О опЈате, Ел тегагсћ1е, I. 310; Пегге Магсуг, 8 и т т а соп!га Рамгепоб.
еЈ.Тћ.КаерреП, АРР, 17,1947, 327.
27 А.Вог51,Еет са/ћагех, 146; сГЛпп.1, 25; I, 23.
28 А.Г)оппајпе. Пп Јгаке, 71, 75, МопеГа, 61, 371. Лици5.1 )с ћаег., РЕ.44, 37.
29 Гу.ОоШпееег, ВеКгаве, II, 234, 236. 283,208.
30 Гу.ОбЈНпеег, ВеНгаее, II, 151, 174.
31 Гл.ОбШнеег, ВеЈ1га|е, II, 153, 175. 207. 217.
32 А.Вогз1. Еех са>каге5, 148-149.
33 1пп.1,24.
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дело небеских анђела, већ Сатане, сгаријег или млађег сипа
божијег, који је због охолости и збачен са неба с једним бројем пепослушних анђела.34 Пошто је уредио материјалне стихије, сгворивши земљу и видљиво небо, Сатана са отпалим апђелима прави од
блата земаљског човека и у њега удахњује свој дух. Не успевши да га
оживи, он се обраћа добром богу који у сгвореног човека удахњује
небеску душу. Новина је код масалијана и то што у миг о паду Сатане није уплетене идеја о преегзистентном греху људске душе, нити
се спомиње учешће светлосног божијег анђела Адама у небеском
боју.35
Масалијански антрополошки мит о трипартитној суштини
људског бића, састављеног од материјалног тела и две душе, божанске и демонске, преу.зсг је, очигледно, из Платоновог Тимеја посредсгвом Сагорнила из Антиохије, поспгојбине масалијанског јеретичког
покрета.36 Ширећи се по Сирији и Малој Азији, масалијански антрополошки мит су најпре прихватили јеременски навликијани, а
ненгго касније малоазијски фундајајити и богомили у Цариграду и
бугарској држави. Основна нит која повезује све ове јеретичке групе,
без обзира на умерену или екстремну дуалисгичку оријептацију, јесге учење о директној или индиректној кооперацији бога и ђавола у
сгварању видљивог света и човека. По учењу богомила умерене дуалисгичке оријентације, Сатана је после пада са неба сгворио видљиви свет и људско тело с демонском душом, које оживллва свемогући
бог удахњујући у њега небеску душу, а по учењу павликијана и богомила ексгремне дуалисгичке оријентације, беспочсгни Сатана у
људско тело с демонском душом удахњује душу украдену са неба
попгго ју је претходно лишио првобигне светости посредством
нечасгивих животиња.37
Не прихватајући учење источних манихеја и западних катара
да су људи демони затворени у материјалпом тслу, богомили су у
потпуносги прихватили масалијанску сотирологију, која се у неким
својим аспектима приближава учењу и пракси правоверне цркве.
Њену супггину није представљало маиихејско учење о пресгзистентном греху или хришћанске цркве о прародитељском греху, и на
њему утемељена тајна кршгења, коју су богомили као некорисну одбацивали, већ начин живота који је омогућавао човеку да се ослободи власги демона који се рађањем уссл,ава у сваког човека наводећи
га на грех и зло.зх Пут ка ослобођењу од власги демона, од њихове
тираније над човеком, спречавале су страсги као персонификације
самих демона.39 Књига степепица сиријских масалијана, која се приписује неком Еусебију, садржи 30 страсти поређаних по пеком хи34 Д.Драгојлокић, Богомилспмо на Балкану и у Малој Азији, I. Београд 1974.
111- 112.
35 Ешћ.ГЈв. ^агаОо, 92-93.
30 Ј .О а т а П ‘С.94, 729. Ма1ћ.В1а81.1‘С.144, 1041
37 (г.Пског, 1){е РРтпгЈа«1а^11сп, ЦеарглЕ 1908. 35-38, с1. РО. 131, 57.

38 Д.Драго|ЛОКић, Богомилство на Ђалкану и у Малој Азији I, 112-114.
39 НнГ/лр.РО. 130. 1276.
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јсрархијском реду, иза којих стоји исто толико злих демона које
треба савладати да би се постигло спасење.40 Савлађивањем поједииих демона, односно страсти строгом аскезом и непрекидном
молитвом, човек, кога су масалијани сводили на чист дух, постиже апатхеију или бестрашће, а усел.авањсм Духа светог у људску душу доживл>ава теоптију, односно виђење невидлшвог бога
телесним очима.41 Идентификујући бестрашће с васкрсењем л>удске душе још за живота у телу, масалијани су одбацивали не само
други Христов долазак и Страшни суд, већ и опште васкрсење
мртвих, па и саму смрт. Човек у стању бестрашћа не умире, већ
се као у спу преображава, скидајући своју телесну одећу и
облачећи нетелесну и духовну, ослобађајући се тако материјалног
тела, које је већ бестрашћем било раздвојено од душе.42
Богомили су масалијанску демонологију и хијерархију страсти значајно редуковали, разликујући две поступне етапе у моралном усавршавању човека, које су доводиле до коначног
ослобођења л>удске душе од власти ђавола, који је држи у својој
власти.43 Код богомила. као и раније код масалијана. патње и
страдања човека препушгена власти ђавола нису казне за грех.
већ потреба да човек за живота у материјалном телу докаже своју
љубав према богу независно од идеје о сагрешењу, паду и казни,
односно награди, које доминирају и есхатолошким учењима
хришћанске цркве. Своју љубав према богу човек је могао исказати само животом сличним животу анђела, што је подразумевало
доживотни пост, чедан живот и непрекидну молитву.44 Ако су
пост и чедан живот, како гшше Теодор Балсамон, огварали пут
према пебу, јер су као огањ згарали сваки грех, чинећи човека морално савршеним и имуним иа сваки грех, молитва је као есенпијални облик моралног живота омогућавала савршеном да још у
мазеријалном гелу доживи обожење, које се доживљавало на два
начина, у ексгази или ентузијазму, од Духа светога помоћу Исуса
Хрисга, који се у душу савршеног усељава још за живота у материјалном телу.45
Богомили су као и остали дуалисти одбацивали други Христов долазак. опшгс васкрсење мртвих, Сграшни суд с његовим
наградама или казнама, па и саму смрт. Савршени ие умиру,
питле Евгимије Зигабен, већ као у сну и без напора скидају земаљску и телесну одећу и облаче бесмргну, Христову, прелазећи
у царство небеско.46
40 М.Кгшкко. Аптјиогит 1схптоп1а с1е /п.аопа е1 с1ос[ппа теззаНапотт .чеаае.
Ра1г.8уг.Г 3, Раггк 1926.
41 Ет11.гЈЈ>. РО. 130. 1284, 1285.
42 Д.ДрагојловиЂ, Боголшлство на Балкану н у Мсмој Азијн, 1. 113.
43 Когпга Гге.Љ. 329. 332, сЈ.Ј.Вертшу; Ешћ.Иг.РОЛЗО, 1297. 1309.
44 ДДрагојлоииЋ, Богомилство на Балкану и у Малој Азији, II, Вео^гас! 1982 141.
45 I.. ПшПос/ло ВеПгаш шг Кеппспт с1ег ВоцотИеп1еНге. А гзк.МШ.Вој. Негг.111. 1895.
368.
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Једап потпуно друкчији есхатолошки мит срсћсмо код малоазијских фундајајита, а и пеких јерегичких група у Цариграду,
који су као и манихеји следили екегремну дуалистичку оријентацију о симетричној подели космоса на духовни свет, епиуранију, и
земал>ски свет, спигеију.47 Лзудске душе пису поссбиа божија
сгворења као код масалијапа и осталих богомила, већ пебески
анђели, које, послате од свевишњег бога да извиде царство бога
мрака, Сатана хвага и у л.удска гела загвара.48 Новипа је код овог
огранка богомилске јереси учен.е да у човековом усавршавању
има више хијерархијских етапа или сгепеница. Савршени се најпре преображавају у природу анђела, затим арханђела и других
анђелских редова, да би се па крају хипостасно сјсдипили с богом,
апалогно мапихејском учењу да је човек смртни бог па земл.и, као
што јс бог бесмртпи човск па пебу.49
Чигава ова копцепција је изграђена под песумн.ивим у гицајем Псеудо-Дионисија Ареопа[ига, који је зајсдно са Оригепом
осуђеп на V васељенском сабору у Цариграду 553. годипе, али је
касније доживео пеобичну популарност у Византији. Већ у IX
веку његово је дсло превео на лагински језик Јован Ског, познати.ји као Еригена, пореклом Ирац и познати неоплатопичар. Због
свог слободоумл.а једва је избегао екскомупикапију, захваљујући
фраицуском крал.у Карлу Ћелавом, који је био одушевл.еп Скотовим прсводом Псеудо-Диописија, чије је дело свакодпевпо читао
према препису који му је приредио Атанасије Библиотекар.
За разлику од масалијана и богомила који су ослобођен.е
људске душе од власги ђавола заснивали па властигом моралном
усавршавању, јермепски су павликијапи, прихватајући предестипацију као темел>ну догму спасења. одбацивали, као и рапије Карпократ и п.егови следбеници. и најосновнија моралпа пачела.
Сачувапе листе апатема их огггужују не само за одбацивап.е
хришћанских моралпих начела већ и за демопске оргије којс су
приређивали после ноћпих молитвених скупова, упуштајући се у
сексуалпе одпосе са рођепим сссзрама, спахама и другим члаповима ужс или ширс породипс.50 О демопским оргијама говорс и
неки инквизициони записпици, али јс тсшко поверовати у п.ихову
всродостојпост, пошго су такви искази пајчешће изнуђивапи
физичким мучењем и ра.зним другим тортурама.51
Са спасењем послсдњег л.удског бића слсдила је. по учењу
већине срсдњоиековпих дуалиста. реинзеграпија времснског и
пролазпог у всчно и пепромењл.иво, успосгањљап.см првобигнс
хармоније која је прсгходила акгу сззшрања. У ссхазолошким всровањима хришћаиских шосзика и пских јсретика умерспс дуа47
48
49
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11.1,008, ПааНи 11еге.п\ Ггаћ.з 1У /4. 808-87; Гли И ./ цјЗЧ.ЛЗО, 1305.
ТЗГћаПос/у. ВеПгаее, 369-70.С’.Г.Л.Вог.ч1. Дет са1ћагез, 190.
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Н.8ос1ег1леге. 1-в геЦроп. 263; Лсча.АгсИ. XVI, 22. ес1. Веекоп: 12р1рН. Гап Иасг. 66, 58.

50 Д.ДрагојлошсЋ, Богомилство на Балкану и у Малој Ази/и, I. 208.
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листичке ориЈенгациЈе, го јс тначило анокатастату дне природе,
духовне и материјалне, враћањс, речено језиком филошфа, једног
у мноштво и мноштва у једно. Код манихеја, павликијана и француских албигенза преовладало је веровање да ће на крају времена
с победом добра над злом видљиви свет бити уништеп. Видљиву
земљу и видл.иво небо, које ће прогугати црни огањ, или пламен
божије муње, која ће прво запалити Сатану, а затим и материјалне
стихије. замениће ново небо и пова земл>а на којој ће започети хиљадугодишње царство Христово, обећано у Јовановој Апокалипси.52 Богомили и патарепи ексзремне дуалистичке оријентације
одбацивали су крај видљивог, материјалпог света, верујући да је и
материјалпи и духовни свет без почегка и краја и да је постојање
једпог условљено постојањем другог.53 Тек при крају средњег века,
већина дуалиста је своја есхатолошка веровања, и поред учења о
преегзистенцији душе, ускладила с хришћапским учењем о другом Христовом доласку, Сграшном суду и посмргним наградама у
рају, односпо казпама у паклу.54
У есхаголошким веровањима средњовековних дуалисга најбол>с
се огледа један духовпи кошипуитет који је повезивао орфичка. плагонска и пизагорејска учења о посмрпнЈЈ судбини људске душе с всровањима предњоазијских соларних религија и хриптћанства па плану
дуалиегичког схвагања свега, задржавајући литерарно уобличеним тсмама своју приштчпосг у свропском књижевном и филозофском
егваралашгву скоро до наших дана.
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