
Табела 5.1-3 Спецификација предмета Византијска хагиографија: настанак и развој жанра 
 

Студијски програм: ДАС класичних наука 
Назив предмета: Византијска хагиографија: настанак и развој жанра 
Наставник/наставници: доц. др Дејан Џелебџић 
Статус предмета: изборан 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: нема. 
Циљ предмета Пошто се под термином хагиографија подразумева низ делимично сличних поджанрова, 
који се ипак јасно међусобно разликују у погледу тематике, порекла и језичко-стилских одлика, циљ овог 
предмета био би да студент научи 1) како је сваки од тих жанрова настао, а затим постао и конститутивним 
елементом житија, главног хагиографског поджанра, и 2) како су у под утицајем ових ранохришћанских 
текстова у Византији писани нови хагиографски текстови, а стари прерађивани.  
Исход предмета Студент је овладао појмовима из византијске хагиографије и разумео развој овога жанра од 
ранохришћанског доба до краја Византијског царства.  
Садржај предмета 
Теоријска настава. 1. Хагиографија и хагиографски поджанрови: повести о страдању мученика, повести о 
чудима, повести о преносу моштију, изреке отаца и поучне приче, похвале светима, житија. — 2. Повести о 
страдању мученика (μαρτύριον): најстарији хагиографски текстови. — 3. Изреке отаца (ἀποφθέγματα) и 
поучне приче (διήγησις ψυχωφελής): дела палестинске монашке духовности  (IV–VII век). — 4. Повести о 
чудима (διήγησις θαυμάτων. — 5. Језик и стил најстаријих хагиографских текстова (II–V век). — 6. Похвале 
светима (ἐγκώμιον): хришћанска адаптација античке реторске теорије (Василије Велики, Григорије 
Назијански, Григорије Ниски). — 7. Од античке биографије ка житију: Житије светог Антонија од светог 
Атанасија. — 8. Богослужбена и књижевна функција хагиографских текстова (синаксарска житија, изводи и 
опширна житија). — 9. Иконодулска житија IX века. — 10. Прозне прераде (μετάφρασις) старих 
хагиографских текстова у средњовизантијско и позновизантијско доба (X–XV век): Симеон Метафраст, 
Михаило Псел, Константин Акрополит, Нићифор Григора. — 11. Стиховне прераде старих прозних 
хагиографских текстова у средњовизантијско и позновизантијско доба (X–XV век): Јован Геометар, 
Христофор Митиленски, Теодор Продром, Теодор Метохит, Нићифор Ксантопул. – 12. Језик и стил 
византијских житија IX–XV века.  
Литература 
The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography , vol. I: Periods and Places, ed. S. Euthymiadis, 
Ashgate 2011. — The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography , vol. II: Genres and Contexts, ed. 
S. Euthymiadis, Ashgate 2014. — Byzantine Hagiography: Texts, Themes and Projects, eds. A. Rigo, E. Trizio, E. 
Despotakis, Brepols Publishers 2018 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична настава: 0  
Методе извођења наставе Предавања, консултације и индивидуални рад са студентом.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни 
испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испит 60 
колоквијум-и    
семинар-и 40   

 


