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ЈАСМИНА ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 

АНТОНИЈЕ ЕМИЛ ТАхИАОС1

(1931‒2018)

Професор Антоније Емил Тахиаос био је Солуњанин који је свој 
научни живот посветио Словенима. Завршио је Богословски факул-
тет Универзитета у Солуну, усавршавао се у Сергијевом институту у 
Паризу и на Сорбони, у областима црквене историје Словена и сло-
венске филологије, а професори су му били Карташов, Мајендорф, 
Вајан. Докторирао је на теми Утицај исихазма на црквену политику 
у Русији 1328–1406. Био је професор Богословског факултета Универ-
зитета у Солуну, а након пензионисања 1998 ‒ profesor emeritus. Био је 
шеф Катедре за црквену историју словенских народа и средњовековну 
словенску књижевност и управник словенског одељења Института за 
балканске студије до 1965. године, где је установио и Билтен словен-
ске библиографије, поставши његов главни и одговорни уредник. Вр-
шио је функцију председника Грчког друштва за словенске студије, 
председника Центра за истраживање културе Св. Ћирило и Методије и  
почасног председника Међународног института атонског наслеђа, од 
његовог оснивања 2013. године. За иностраног члана САНУ, Одељење 
језика и књижевности, изабран је 1981, за члана Бугарске академије 
наука 1989, а 2000. за дописног члана Атинске академије наука. До-
дељена му је титула почасног доктора Софијског државног универзи-
тета, Православног богословског института у Паризу и Световлади-
мирског православног семинара у Њујорку, као и почасног професора 
Аристотеловог универзитета у Солуну. 

1 Реч на комеморацији одржаној 25. августа 2018. године у САНУ, у оквиру 
XVI међународног конгреса слависта.
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Одељење језика и књижевности, књ. 31 – 2019
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Био је активан у Међународном комитету слависта, учествовао 
у оснивању Међународног удружења за изучавање и ширење словен-
ских култура при Унеску, организовао славистичке конференције у Гр-
чкој, узимао удела на многим међународним конгресима, у Европи и 
Америци. Објавио је велики број публикација, на грчком, француском, 
енглеском, руском, српском и италијанском језику. 

Обављао је дужност члана уредништва више часописа: Rivista 
di studi byzantini e slavi (Болоња), Вуzantinorossica (Москва), Россия и 
христианский Восток (Москва), Мосховiа (Москва) и Труды отдела 
древнерусской литературы (Санкт-Петербург). Оснивач је и главни 
уредник часописа Суrillomethodianum.   

За своје научне заслуге добио је више ордена, међу њима орден 
Светог Владимира Руске православне цркве, орден Светог Ћирила 
и Методија Чехословачке православне цркве и златни орден Светог 
Климента Софијског универзитета.

У средишту научних интересовања професора Тахиаоса биле су 
грчко-словенске културне и књижевне везе, као и свеукупно заједнич-
ко духовно наслеђе Грка и Словена. Значајан део истраживања посве-
тио је изучавању утемељења спона између словенског и византијског 
света, оличеном у Солунској браћи Ћирилу и Методију. Међу његовим 
студијама с овом тематиком издвајамо књигу Солун и свет Словена: 
духовно и културно зрачење византијског града, у којој је представље-
на општа слика утицаја културних добара потеклих из овог „сапрес-
тоног града” на православни словенски свет, почев од Свете браће, 
њиховог живота  и надахнуте делатности, којом је створено прво сло-
венско писмо и, превођењем богослужбених књига ‒ старословенски, 
први словенски књижевни језик. Но он не пропушта да укаже и на 
трагове оригиналног књижевног стваралаштва, каква је, рецимо, једна 
хомилија у Клочевом зборнику, чије се ауторство приписује Методију. 
Снажно духовно зрачење Солуна испољава се и у култу Светог Дими-
трија, заштитника Солуна, који је био распрострањен међу Jужним 
Словенима, али је допирао све до руског севера. Светог Димитрија 
Словени су славили од најранијих времена, како казује и дело Климен-
та Охридског, који му је написао Похвалу и Слово. Професор Тахиаос 
темељно је проучавао не само рукописну и књижевну баштину Со-
лунске браће, но и изворна дела словенских аутора која су на овим те-
мељима настајала у потоњим вековима, те преводе грчких текстова на 
редакције јединственог црквенословенског језика. Православна Сла-
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вија за њега је била јединствен појам, и с мудрошћу посвећеног зналца 
изјављивао је да се садашњост не може пресликавати у прошлост, и да 
се историјом не може бавити нико ко има овакве предрасуде. 

Обимно дело професора Тахиаоса може се овом приликом пред-
ставити тек у основним цртама, како прилика и налаже, стога ћемо по-
менути само неке од тема којима се бавио, а које ће, надамо се, илус-
тровати ширину његовог опуса. 

Проучавао је словенске рукописе у атонским манастирским биб-
лиотекама, а 1981. године издао је књигу Словенски рукописи мана-
стира Светог Пантелејмона на Атону, која поред увода, садржи опис 
рукописа и, као прилог, изванредно лепе илустрације. Залагао се за то 
да се сачине каталози свих словенских рукописа на Светој гори и са 
Свете горе, издања у њима сачуваних записа, са типолошком класифи-
кацијом, истражи илуминација књига у целини, а посебно словенских 
у односу на грчке, изврши комплементарно текстолошко проучавање 
грчких и словенских текстова светогорског порекла ‒ а ови послови, 
како је писао, подразумевају наставак филолошке и књижевне сарадње 
која је на Светој гори трајала вековима. Стога је Центар за истражи-
вање културе Ћирило и Методије, на чијем је челу био, донео одлуку 
о састављању каталога словенских рукописа светогорских манастира, 
поверивши овај посао Анатолију А. Турилову и Људмили В. Мошко-
вој. Резултати овога изванредног подухвата, са подацима о 1109 руко-
писа, угледали су светло дана у Солуну 1999, а друго, исправљено и 
допуњено издање објављено је 2016. године у Београду, на иницијати-
ву професора Ђорђа Трифуновића. Оно садржи опис 1143 рукописа. 
Како аутори истичу у предговору, појављивање овога издања управо у 
Београду дубоко је оправдано, будући да је рукописна збирка српског 
манастира хиландара највећа на Светој гори.

Професор Тахиаос предано се бавио и односима Византије и Ру-
сије, на шта упућује и већ поменути наслов његове докторске дисер-
тације. Издао је студију о духовним и културним везама Византије и 
Русије, књигу о руским монасима на Атону од XI до XX века, студију 
о културној и духовној активности грчких митрополита Кијевске Ру-
сије. Објавио је незавршену биографију светог Пајсија Величковског, 
који је преводио дела светих отаца, а животни век провео у Украјини, 
Влашкој, Молдавији и на Светој гори. 

Посебно место у истраживањима Антонија Тахиаоса припада 
Светој Гори и исихазму. Међу његовим научним прилозима су и они 

Антоније Емил Тахиаос
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посвећени оригиналној словенској књижевној делатности на Атосу, 
огромној преписивачкој и преводилачкој радионици, где се, по ње-
говим речима, развила посебна, светогорска књижевност. Бавио се 
и улогом Светог Саве у оквиру словенске књижевне делатности на 
Атону, наглашавајући да са њиме почиње нови период њене историје. 
Та књижевност је била истовремено и општесловенска и општесве-
тогорска, што показује и низ грчких, бугарских, руских и румунских 
помена о Светом Сави. У оквиру овога посебно се осврће на исихазам, 
и са великом љубављу говори о мистичном искуству умне молитве и 
виђењу божанске светлости. Писао је о наслеђу Григорија Синаита 
међу Словенима; о исихастичко-тиховатељском покрету у XIV веку 
међу атонским монасима, издвајајући Србина старца Исаију, прево-
диоца Псеудо-Дионисија Ареопагита; о ширењу исихазма у Бугарској, 
те  о великом исихасти, бугарском патријарху Евтимију, за кога вели 
да је био најблиставија личност православног и словенског света у 
XIV веку;  о процвату исихазма у доба кнеза Лазара у Србији, на шта 
су утицали контакти са светогорским манастирима и синајским мана-
стиром али и долазак монаха из братства Григорија Синаита у Србију; 
о ширењу овога покрета у Влашкој и Русији, где је његов зачетник 
био игуман манастира Свeте Тројице крај Москве, Сергије Радонеш-
ки. Напокон, наглашава он, исихазам није био само мистични покрет 
већ и стваралачка сила на пољу књижевности и ликовне уметности. 
Притом, не треба заобићи ни његов друштвени аспекат.   

Његово научно перо изнедрило је велики број прилога у којима 
се приказују духовне нити које су везивале грчки и словенски свет. 
Међу њима су, на пример, радови о  књижевним делима Димитрија 
Кантакузина ‒ Грка који је живео и стварао у Новом Брду, међу Срби-
ма, и о хиландарским преписима његове Песме Богородици; о настан-
ку зборника Филокалиа и његовој улози у духовним покретима XVIII 
века; о бугарском националном препороду у XVIII веку; о српском и 
грчком издању књиге Опис светог града Јерусалима и Палестине, из 
XVIII века, у којој бакрорези христофора Жефаровића заузимају цен-
трални део.

Сагледавао је не само словенско-грчки сусрет култура, већ и 
сусретање источног и западног хришћанства. Рецимо, кроз лик Грка 
Михаила Триволиса (Максима Грека), фирентинског студента, који се 
постригао у Ватопеду на Светој гори а потом живео и радио у Русији. 
Грек је, пише Антоније Тахиаос, током свог боравка у Италији у до-

Јасмина Грковић-Мејџор 
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миниканцу Савонароли препознавао особине заједничке духовности 
источне и западне цркве, а Грекова дубока религиозност обликована је 
под утицајем Савонаролиних проповеди.

Наше сећање на професора Тахиаоса било би непотпуно ако не 
бисмо, на крају, осветлили и његова духовна обзорја. Верујемо да ће то 
најбоље илустровати одломци из предавања  „Духовна порука Свете 
Горе савременој Европи”, одржаног 2012. године у Београду, објавље-
ног потом у часопису Осма казивања о Светој Гори. Ове речи, које га 
доводе још једном међу нас, откривајући његову дубоку љубав према 
Светој Гори, истовремено су завештање једног истински посвећеног 
човека дубоке духовности:

„Монашко полуострво Атон тесно је повезано са значајем и ми-
сијом православног монаштва у модерном свету. Разлог за повезивање 
ове две реалности прилично је очигледан за онога ко познаје историју 
монашког полуострва. Након одумирања старих великих монашких 
центара Египта и Палестине и Олимпа у Малој Азији, Света Гора је 
једина преостала велика монашка средина свеправославног каракте-
ра. На Атону су до данас преживели скоро сви облици монаштва који 
су настали у антици. И не само да су преживели, него су успели и 
да сапостоје на истом месту, тако да се може говорити о потпуно но-
вом облику монаштва, атонском монаштву. Овај велики монашки и 
духовни центар читавих десет векова није престајао да надахњује и 
напаја својом духовном снагом скоро све православне народе. Тако је 
постао постојани и трајни модел духовног живота православних и већ 
читавих хиљаду година на крајње аутентичан и суштински начин из-
ражава православно монаштво”. И даље: „...живљење созерцавањем и 
тиховањем супротно је схватањима која владају у модерној европској 
свакодневици. Вера једино у емпиријски свет, и у вредности које су са 
њим повезане, јесте темељ на којем су изграђени идеали Европе XX 
века. Како су деценије протицале, тако се све јасније могло видети да 
један за другим нестају и бледе системи који су били засновани на 
хуманистичким основама, управо оним основама које су у претход-
ним вековима изградиле мисао западног света. Тако, пошто су се силе 
равнотеже изгубиле, европски свет је почео једнострано да тежи по-
рицању или одбацивању тих вредности, те сада, очаран својим „еко-
номским чудом” и луксузом потрошачке економије, превиђа духовну 
и моралну цену тог пијанства. Света Гора, и сама део Европе, остаје 
ризница духовних вредности и начела која, иако не поричу значај еко-
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номског чиниоца у нашим животима, дају предност вредностима душе 
и духа човековог... Ако западни свет икада буде осетио носталгију за 
изгубљеним искуством, моћи ће да га потражи у овом углу европског 
простора и да спозна пут који ка том искуству води”.

Јасмина Грковић-Мејџор 


