
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Мастер академске студије историје 

Назив предмета: РЕМЕК-ДЕЛА ВИЗАНТИЈСКЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ: ИСТОРИЈА ГЕОРГИЈА 

ПАХИМЕРА 

Наставник/наставници: Влада Станковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Уписане мастер студије. 

Циљ предмета  

Упознавање са врхунским делом византијске књижевности и схватање повезаности структуре дела, идеја, 
лексике и идеологије аутора и његове жеље да пренесе својим читаоцима на све ове начине своје ставове. 

Исход предмета  

Усвајање знања о једном од најзначајнијих византијских наративних извора, као и методологији изучавања 
византијске историографије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Георгије Пахимер је један од најинтересантнијих а, истовремено, и најпроблематичнијих и најслабије 

проучених византијских историографа. Овај ђакон Цариградске патријаршије написао је изузетно обимно, 

комплексно и тешко разумљиво историјско дело. Пахимер је својим читаоцима и каснијим нараштајима 
пренео неколико важних порука, и пре свега, своје ставове о савременицима, како о онима о којима је имао 

изразито негативно мишљење, попут цара Михаила VIII Палеолога, тако и о онима о којима су његови 

савременици лоше судили, а он им, као својим пријатељима остао веран. Проучавање Пахимеровог 

историјског дела открива бројне слојеве његове езотеричне нарације, и снажну структуру коју је аутор 

поставио као путоказ сазнања својим читаоцима, као и поруке којим су великим делом биле засноване и на 
његовој љубави према Платону, кога је читао и проучавао у оригиналу. 

Практична настава  

Анализа одређених поглаваља Пахимерове Историје, карактеристичне за његов књижевни поступак. 

Литература  

A. Failler (ed.), Georges Pachymeres Relations historiques, I–V, Paris1984–200. 

V. Stanković, 'The Writer Behind the Historian: Observations on George Pachymeres' Narrative on Constantine 

Tich and Contemporary Events in Bulgaria', Bulgaria Mediaevalis 3, 127-138.  

В. Станковић, Путовања кроз Византију, Београд 2014, 2016. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава ће бити комбинација предавања и семинара. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   
 

 


