
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: ИСИХАЗАМ У ВИЗАНТИЈИ И НА БАЛКАНУ: ТЕОЛОГИЈА, ДРУШТВО И 

ПОЛИТИКА 

Наставник или наставници: Влада Станковић, Драгољуб Марјановић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Редован упис докторских академских студија 

Циљ предмета 
Представљање најважнијег духовног и политичког покрета у позној Византији – исихазма, и његовог 

утицаја на корените промене унутар византијске и православне цркве уопште, али и на политичке односе 

унутар Византијског царства и његовог односа са осталим православним државама у 14. и наредним 

вековима, проистекле из круга духовних и политичких истомишљеника светогорских монаха. 

 

Исход предмета  

Усвајање знања о исихазму као духовно–мистичном покрету унутар православне цркве, али и као важном 

кохезивном политичком чиниоцу у оквирима све утицајнијих монашких кругова у Византији и балканским 

земљама, најважнијим догађајима на широком византијском простору након пропасти Царства 1204. 

године, новим византијским и латиниским државама и односима између њих. 

 

Садржај предмета 

 
Мистички духовни покрет, истихазам је врло брзо постао политички врло утицајан унутар Византијског 

царства и на Балкану, ширећи се снажно из свог центра у монашкој заједници на Светој Гори. Предмет 

Исихазам у Византији и на Балкану: теологија, друштво и политика представља све аспекте најснажнијег 

духовног, друштвеног и политичког покрета у позном средњем  веку у Византији и на Балкану, чији се 

утицај осећао генерацијама кроз мрежу монаха исихаста и њиховох покровитеља која је превазилазила 

државне и националне разлике у заједничком свету православних мистичара. 

 

Препоручена литература  

Ј. Мајендорф, Византијско богословље: историјски токови и догматске теме, Београд 2008. 

V. Stanković, (ed.), The Balkans and the Byzantine World before and after the Captures of Constantinople, 1204 

and 1453, Lanham-Boulder-NewYork-London, 2016, 2018. 
Д. Марјановић, Византијски свети и српска црква у 13. и 14. веку, Београд 2018. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултативна настава. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

колоквијум 20, семинарски рад 20, усмени испит 60 

 


