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ПРЕДГОВОР

Циљ ове књи ге је да упо зна чи та о ца са жи во том и де лом 
оца Ге ор ги ја Фло ров ског. Овај ру ски ин те лек ту а лац је био 
нај и стак ну ти ја лич ност чи та ве јед не пле ја де Ру са, ко ји 
су по сле Ре во лу ци је и еми гра ци је у Евро пу, са чу ва ли и 
ра ши ри ли жи во кул тур но на сле ђе њи хо ве отаџ би не. Као 
пра во слав ни бо го слов, отац Ге ор ги је је био је дан од осни
ва ча са вре ме ног еку мен ског по кре та, због че га се да нас 
убра ја ме ђу нај му дри је пра во слав не бо го сло ве два де се тог 
ве ка. Они ма, пак, ко ји већ по зна ју де ло оца Фло ров ског, 
ова књи га ће по мо ћи да про ши ре сво је зна ње и по што
ва ње, ка ко на осно ву по дроб ни јег осли ка ва ња ње го вог 
жи вот ног пу та, та ко и на осно ву зна чај ног до при но са ру
ској ми сли и пра во слав ном бо го сло вљу уоп ште. Са дру ге 
стра не, они ма ко ји оца Ге ор ги ја пам те као не пре ва зи ђе
ног ми сли о ца, чи је је ства ра ла штво оста ви ло не из бри сив 
траг на на у ку и на уч но ис тра жи ва ње, ова књи га по ку ша
ва да от кри је јед ну но ву стра ну оца Фло ров ског, али и да 
по ну ди те шко до ступ не би бли о граф ске ар хи ве и оста ле 
по дат ке, пре суд не за кон крет ни ја ис тра жи ва ња.

Јед ном при ли ком сам чуо да о жи во ту оца Ге ор ги ја 
по сто је са мо шту ри и не ја сни по да ци, те да је по треб но 
да ти је дан те мељ ни ји и жи во пи сни ји при каз. Због то
га сам се у пр вом де лу ове књи ге по тру дио да де таљ но 
опи шем ње го во де ло и до при нос еку мен ском по кре ту 
и Свет ском са ве ту цр ка ва, ко ји је обе ле жио зна ча јан 
део ње го ве на уч не ка ри је ре. Дру ги и тре ћи део чи не од
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лич ни есе ји Мар ка Ри фа и Џор џа Ви ли јам са, ко ји су, по 
мом ми шље њу, до са да нај бо ље на пи са ни при ка зи де ла 
оца Фло ров ског као ру ског исто ри ча ра и пра во слав ног 
бо го сло ва. Че твр ти део са др жи оно што би тре ба ло да 
бу де ко нач на би бли о гра фи ја об ја вље них ра до ва Ге ор
ги ја Фло ров ског. Тај део је зах те вао нај ви ше тру да и 
вре ме на. (Спи сак об ја вље них де ла оца Ге ор ги ја пре но
си мо у ори ги нал ном об ли ку – прим. прев.)

Са ма иде ја за ову књи гу има по ду жу исто ри ју. Јед
но том но из да ње Збор ни ка по све ће ног Фло ров ском, на 
ко јем сам ра дио по чет ком се дам де се тих го ди на, на на го
вор мо јих са рад ни ка се про ши ри ло у два то ма, по све ће на 
обла сти ма у ко ји ма је он учи нио пр ве ко ра ке, а убр зо је 
усле дио и тре ћи део о ње го вом жи во ту и ра ду. Те ма по
след њег де ла ко је је тре ба ло да на пи шем би ла је очи глед
на – жи во то пис оца Фло ров ског и при каз ње го вог де ла 
као ру ског ин те лек ту ал ца и пра во слав ног бо го сло ва. Од
мах сам по ми слио на Мар ка Ри фа као нај ком пе тент ни ју 
осо бу за та кав по сао  да опи ше до при нос оца Фло ров ског 
као ру ског исто ри ча ра  што је он од мах пре да но и учи
нио. Од Џор џа Ви ли јам са, ко ји је до ста пи сао о ње го вој 
ка ри је ри у Аме ри ци, за тра жио сам да ис ко ри стим део 
есе ја ко ји го во ри о нео па три стич кој син те зи оца Ге ор ги
ја. Он је то ве ли ко ду шно при хва тио и за ње га од мах на пи
сао пред го вор. По што сам био при лич но бли зак са оцем 
Ге ор ги јем, осе тио сам да мо гу да при пре мим сво је вр сну 
ски цу и о ње го вом при ват ном жи во ту, те сам при о нуо 
и на тај за да так, тру де ћи се да, по ред то га, при ку пим и 
ње го ву ком плет ну би бли о гра фи ју.

Ме ђу тим, убр зо сам пре стао са тим ра дом, јер сам у 
пре суд ном тре нут ку од бра не људ ских пра ва и на стан ка 
ме ђу на род ног по кре та за људ ска пра ва, иза бран да бу дем 
део де во то чла не ко ми си је свет ског по кре та за за шти ту 
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људ ских пра ва Am nesty In ter na ti o nal. Усле дио је дуг и на по
ран рад на овом по љу. Мо гу ре ћи да ни ка да ни сам за жа лио 
због то га, јер то убра јам у сво је нај зна чај ни је ан га жма не; 
али је и то има ло сво ју це ну  ко нач но из да ње Збор ни ка 
ни ка да ни је об ја вље но. Чи та лац мо же по ми сли ти да сам 
оправ да ње за то про на шао у слич ној си ту а ци ји у ко јој се 
на шао и отац Ге ор ги је. Он је пред крај жи во та у крат ком 
«те о ло шком те ста мен ту» при знао да је под ле гао ис ку ше
њу и уплео се, из ме ђу оста лог, у еку мен ски по крет (иза
бран је ме ђу че тр на е сто ри цу осни ва ча Свет ског са ве та 
цр ка ва), те је не за вр ше ним оста вио «де ло о све тим Оци
ма: од пет на ме рав них, са мо сам за вр шио два», до да ју ћи: 
«не жа лим због... ова квих «од сту па ња».» (Епи лог)

Ипак, жи вот ми је ве ли ко ду шно по ну дио и дру гу 
шан су. До га ђај ко ји ми је вра тио ве ру да тре ба да об
но вим рад на овој књи зи и при ве дем је кра ју, је су про
ме не ко је су по че ле да се до га ђа ју у Со вјет ском Са ве зу 
то ком осам де се тих го ди на. Ове про ме не, де ли мич но 
спро ве де не за хва љу ју ћи хра број бор би чла но ва Со вјет
ског по кре та за људ ска пра ва, до кра ја 1991. го ди не уве
ле су не ка да шњи ко му ни стич ки блок у пот пу но но ви 
свет, а у са мој Ру си ји се ука за ла но ва при ли ка за ко ју је 
ин те рес већ по сто јао – вра ти ти бо га то кул тур но бла го 
ко јег је Ру си ја би ла ли ше на на кон 1917. го ди не, а ко је 
се еми гра ци ја ма то ком два де се тих и три де се тих го ди
на, у ве ли кој ме ри са чу ва ло. Та да сам по ми слио да су 
они же ле ли и има ли пра во да чу ју реч о ства ра ла штву 
оца Ге ор ги ја Фло ров ског. Дру ги до га ђај је усле дио 1993. 
го ди не  сто го ди шњи це од ро ђе ња оца Фло ров ског. Би
ла је то из у зет на при ли ка за јед ну та кву књи гу. На кон 
што ме је отац Јо ван Ма јен дорф по др жао у овој на ме
ри, по но во сам при о нуо на по сао. На сре ћу, би ло је не
ке ко ри сти и од ове па у зе, те је са да ком плет ни ја не го 
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што је то пр во бит но би ло пла ни ра но. По ред ен гле ске 
вер зи је, би ће об ја вљен и ру ски пре вод у из да њу Про
грес ку ће из Мо скве.

Бла го да ран сам сви ма они ма ко ји су ми по мо гли у 
пи са њу ове књи ге. Та ко ђе же лим да се за хва лим и из да
вач кој ку ћи Све тог Вла ди ми ра на бри зи и по мо ћи при 
из да ва њу, а по себ ну бла го дар ност ду гу јем Еми Одум 
због ње не по жр тво ва но сти и над људ ских на по ра да ова 
књи га угле да све тлост да на и то упра во на сам ју би леј 
ро ђе ња оца Ге ор ги ја Фло ров ског.

  Ен дру Блејн

Stävö, Фин ска
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СКИЦАЖИВОТОПИСА
ГЕОРГИЈАФЛОРОВСКОГ

ПРЕДГОВОР

Пред сто је ћа ски ца жи во та оца Ге ор ги ја Фло ров ског 
бли жа је ауто би о гра фи ји не го би о гра фи ји, иако ни је ни 
јед но ни дру го у стро гом сми слу те ре чи.1 Ве ли ким де лом 
је за сно ва на на ње го вим се ћа њи ма у Прин сто ну и то из 
вре ме на ка да је већ био ду бо ко за га зио у се дам де се те. 
Чи та вих два на ест го ди на, а мо жда чак и ду же, ре дов но 
сам по се ћи вао оца Ге ор ги ја и ње го ву су пру гу, чи ја је ку ћа 
рет ко би ла пра зна. Го то во увек су би ли окру же ни при ја те
љи ма, а нај че шће би се на шли у дру штву Ма ше Во ро бјов. 
Отац Ге ор ги је је сво је успо ме не на про те кли жи вот у Ру
си ји, Евро пи, а за тим у Аме ри ци де лио са на ма у то ку по
сле по днев ног ча ја или ве че ре за ве ли ким тр пе за риј ским 
и рад ним сто лом, ко ји су он и Ксе ни ја Ива нов на има ли 

1  У то ме су ми по мо гли мо ји при ја те љи и по себ ну за хвал ност ду гу јем упра-
во њи ма. Не из мер но сам бла го да ран: Ма ши Во ро бјов што ме је охра бри ла у 
овом по ду хва ту и пру жи ла све срд ну по моћ при об ра ди за бе ле же них раз го во ра, 
ко је смо ду ги низ го ди на во ди ли са Фло ров ски ма на Прин сто ну; Мар ку Ри фу 
на отво ре ној по др шци и не на ме тљи вом на го ва ра њу да се вра тим це лом овом 
про јек ту, као и на ње го вим дра го це ним пред ло зи ма ве за ним за сни мље ни ма те-
ри јал, на ко ме је ова књи га и за сно ва на; Џор џу Ви ли јам су на ње го вом тек сту 
о де лу оца Фло ров ског у Аме ри ци у пе ри о ду од 1948. до 1965. го ди не, ко ји 
је под ста као и усме рио мој рад у овом прав цу; Алек су Кли мо фу на ука за ној 
све срд ној по мо ћи ка да год је она би ла по треб на; про то је ре ју Сер ги ју Ха ке лу, 
Ри ми Шор и Мар џо ри Фарк хар сон на ко рек ци ји тек ста; Жа ку Му ди на по мо ћи 
при об ра ди тек ста.
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у ве ли кој днев ној со би њи хо вог ста на у ули ци На сау.2 Ни
ка да ни сам ни по ми шљао да би ове мо је по се те мо гле да 
пре ра сту у из ве сну при пре му за пи са ње есе ја о ње го вом 
жи во ту, за сно ва ног на по ме ну тим успо ме на ма. На ше по
се те Фло ров ски ма су би ле чи сто по ро дич не при ро де. Ма
ша и ја смо се збли жи ли са њи ма за вре ме њи хо вог бо рав ка 
на Хар вар ду, те ка да су се ка сни је пре се ли ли у Прин стон, 
док смо обо је жи ве ли у Њу јор ку и пре да ва ли на та мо
шњем Уни вер зи те ту, чи ни ло нам се пот пу но при род ним 
да их по се ти мо ка да год би то би ло мо гу ће. Ка сни је, ка да 
сам осе тио да би успо ме не и се ћа ња оца Ге ор ги ја мо гле 
да бу ду за ни мљи ве и дру ги ма ко ји су по зна ва ли ње гов 
жи вот и рад, усу дио сам се да га пи там да ли би до зво лио 
и по мо гао ми да при пре мим сво је вр сну «ски цу ње го вог 
жи во та», ко ју бих мо жда мо гао и да об ја вим. На кон што 
је дао свој при ста нак, по чео сам ма ло си сте ма тич ни је 
да се рас пи ту јем о ње го вој про шло сти и да све то де таљ
ни је за бе ле жим, исто вре ме но се тру де ћи да не на ру шим 
пр вен стве но лич ни ка рак тер мо јих по се та, али ни да при
род ни ток на ших све стра них раз го во ра не све дем на пу ко 
фор мал но при ку пља ње по да та ка о ње го вом жи во ту. Овај 
не фор мал ни кон текст, као и ње гов по глед на свет ја сно 
су од ре ди ли об лик и са др жај ове ски це.

Иако је сам отац Ге ор ги је Фло ров ски пот пу но пре нео 
ат мос фе ру сво јих до жи вља ја, ипак су у де ли ма ове вр сте 
из ве сне пра зни не и не до ста ци не из бе жни. Ово је умно го
ме при ча о се ћа њи ма оца Ге ор ги ја на оно што му је би ло 
зна чај но и раз ло зи због че га је то би ло та ко. Он из ве сне 
по је ди но сти из про шло сти опи су је из ра зи то де таљ но или 

2  Ни ка да ни сам по ку ша вао да про ве рим исти ни тост успо ме на оца Фло ров ског у 
по гле ду исто риј ских чи ње ни ца или лич но сти, из у зи ма ју ћи ис прав ку не ких ви ше 
не го очи глед них гре ша ка. Ве ћи на до га ђа ја или лич но сти о ко ји ма он го во ри се мо-
гу про ве ри ти. Да сам по ку шао да об у хва тим ма кар и са мо ода бран би бли о граф ски 
ма те ри јал, овај по ду хват би био не из во див.
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уоп ште но, док је у по гле ду не ких, из сво јих лич них раз ло га, 
ве о ма су здр жан. Из то га раз ло га сам се по не кад на шао и у 
уло зи при по ве да ча, ка ко бих ње го ва се ћа ња сме стио у хро
но ло шки оквир, об ра дио сам текст или пак до дао од ре ђе не 
чи ње ни це, нео п ход не за што це ло ви ти је при по ве да ње.

Очи глед но је да се се ћа ња оста лих љу ди, по ве за них 
са до га ђа ји ма и по је дин ци ма ко је Фло ров ски спо ми ње, 
и по то ну и по са др жа ју раз ли ку ју од ње го вих. Још ком
плет ни ји при каз жи во та и де ла оца Ге ор ги ја Фло ров
ског, ко ји би тре ба ло да се ура ди у бу дућ но сти, тре ба у 
об зир да узме и та све до че ња, као и оста ле до ступ не и 
ре ле вант не по дат ке. Скром на на ме ра ове ски це је сте да 
са дру ги ма по де лим оно што сам био при ви ле го ван да 
чу јем о ње му, до га ђа ји ма, љу ди ма и ути ца ји ма ко ји су, 
ка ко он ве ру је, усме ра ва ли ње гов жи вот и об ли ко ва ли 
ње го ву ми сао. При ка зом жи во та из јед ног та квог угла, 
же лим да по ну дим сво је вр стан пу то каз они ма ко ји про
у ча ва ју ње го во де ло и све до че о овом из ван ред ном ру
ском ин те лек ту ал цу и пра во слав ном бо го сло ву.



Еванстон, август, 1954.

Солун, новембар, 1959. г.
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УРУСИЈИ
1893-1920

Ге ор ги је Фло ров ски је ро ђен 28. ав гу ста 1893. го ди не.1 
Био је пе то и нај мла ђе де те Ва си ли ја и Кла у ди је (По пру
жен ко) Фло ров ски. Јед ном при ли ком је о свом род ном 
гра ду Је ли са вет гра ду ре као: «Тај град за ме не не ма не ки 
по се бан зна чај. То је са мо јед но ме сто на кар ти; јер су ме 
са шест ме се ци од не ли у Оде су, па се та мо ви ше ни ка да 
ни сам вра ћао.»2 Оде са је по ста ла и у нај ду бљем сми слу 
те ре чи оста ла ње го ва «ку ћа», ме сто ко га се нај ра ди је и 
нај че шће се ћао – град ко ји је и фор мал но и кул ту ро ло
шки био пре су дан за ње го во од ра ста ње.3

Го ди не 1894, ка да се по ро ди ца Фло ров ски пре се ли
ла у Оде су, овај град је сла вио сто го ди шњи цу сво га 
по сто ја ња.4 За тај пе ри од он је из ма ле вој не ба зе и 
тр го вач ког гра ди ћа од око де сет хи ља да ста нов ни ка, 
пре ра стао у ме тро по лу од ско ро по ла ми ли о на љу ди 
и по стао еко ном ски и ад ми ни стра тив ни цен тар це ле 
ју жне Ру си је. Оде са је жи ве ла од тр го ви не. У цар ској 
Ру си ји је са мо глав ни град Пе тро град пре ва зи ла зио 
Оде су, јер је био ме ђу на род на лу ка. «У на шем гра ду 
су би ла ве ли ка пред став ни штва свих ме ди те ран ских 
ли ни ја», по но сно је го во рио отац Фло ров ски.

1  По ста ром (ју ли јан ском) ка лен да ру.
2  Ово ми је ре као лич но отац Фло ров ски. Го ди на ма сам пра вио бе ле шке и не ко ли ко пу та сни-
мао на ше раз го во ре. По не кад сам пре ра ђи вао ње го ве ре чи, не би ли их до те рао за ово де ло.
3  «Је вреј ска за јед ни ца на шег гра да је о ње му го во ри ла као о «мај ци Оде си», ре као 
је отац Ге ор ги је. И он сам је о ње му го во рио са истом си нов ском ода но шћу.
4  Ја сан по да так у: Pa tri cia Her lihy, Odes sa: A Hi story, 1794-1914, Cam brid ge, Mass., 1986. 


