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и иван Стојковић

Апстракт: Спис под на зи вом По сла ни ца Ди-
ог не ту, ко ју не на во ди ни је дан од све тих ота ца 
и не ци ти ра ни ти је дан сред њо вје ков ни пи сац, 
по свом са др жа ју пред ста вља кра ће апо ло гет ско 
дје ло не по зна тог хри шћан ског пи сца из сре ди не 
или дру ге по ло ви не II ви је ка. Ме ђу тим, ко год да 
је био пи сац, мо же мо за кљу чи ти ка ко је он у свом 
крат ком спи су из нио јед ну бри љант ну апо ло ги ју 
и из ло же ње хри шћан ске вје ре. По сла ни цу Ди ог не-
ту про на ла зи слу чај но 1436. го ди не, на пи ја ци у 
Ца ри гра ду, Ита ли јан То ма зо из Аре ца (Tom ma so 
d’ Arez zo) и по кла ња Ива ну Стој ко ви ћу, ко ји је у 
исто ври је ме бо ра вио у Ца ри гра ду, као иза сла ник 
Ба зел ског са бо ра. Иван Стој ко вић, ро ђе ни Ду-
бров ча нин, био је ве ли ки за пад ни те о лог, мо жда 
и нај ве ћи свог вре ме на, ко га је про тив па па Фе-
ликс V име но вао за кар ди на ла. Пред сво ју смрт 
Иван Стој ко вић је По сла ни цу Ди ог не ту оста вио 
у за о став шти ну би бли о те ци ба зел ских до ми ни-
ка на ца. Ру ко пис је из го рио 1870, то ком пру ског 
бом бар до ва ња гра да, али је ипак са чу ван за хва љу-
ју ћи ње го вом пр вом из да њу у Па ри зу 1592. го ди не. 

Кључне ријечи: Посланица Диогнету, Иван 
Стојковић, Базелски сабор, Свети Јустин 
Философ, Свети Иринеј Лионски.

Ра но хри шћан ски спис под на зи вом По сла ни ца Ди ог не ту по свом 
са др жа ју пред ста вља кра ће апо ло гет ско дје ло на пи са но од не ког хри-
шћан ског пи сца из сре ди не или дру ге по ло ви не II ви је ка. Ко је на-
пи сао овај апо ло гет ски спис, на зва ним и „би се ром ра но хри шћан ске 
књи жев но сти“, ни је по зна то, по што се у са мом тек сту аутор не по-
ми ње. Оно што је по зна то из По сла ни це је сте да је упу ће на осо би 
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по име ну Ди ог нет, ко ји је, по атри бу ту уз ње го во име „пле ме ни ти 
Ди ог не те“ (κράτιστε Διόγνετε),1 био углед ни не зна бо жац, нај вје ро ват-
ни је из вре ме на вла да ви не рим ског ца ра Мар ка Ауре ли ја (161–180).2 
Ме ђу тим, ко је за и ста био Ди ог нет ко ме је упу ће на ова по сла ни ца и 
ка кав је по ло жај за у зи мао у Рим ском цар ству, на уч ни ци ни до да нас 
ни су ри је ши ли. Не ки су твр ди ли да је по сла ни ца упу ће на сто ич ком 
фи ло со фу Ди ог не ту, учи те љу ца ра Мар ка Ауре ли ја, али из не се ни до-
ка зи ни су би ли до вољ но чвр сти да би се по твр ди ла ова те за.3 Ипак је 
не сум њи во ка ко име Ди ог нет ни је би ло ри јет ко у том пе ри о ду и да 
се ви ше осо ба са овим име ном по ја вљу је на зна чај ним функ ци ја ма 
Рим ског цар ства у дру гој по ло ви ни II ви је ка.

Али ко би ствар но мо гао би ти пи сац По сла ни це Ди ог не ту, ра но хри-
шћан ског спи са из II ви је ка, дје ла ко је не на во ди ни је дан Све ти отац 
ни ти ци ти ра би ло ко ји сред њо вје ков ни пи сац, оста ће и да ље не ја сно. У 
по сла ни ци пи сац за се бе ка же „... не го по став ши уче ник Апо столâ, по-
ста јем учи тељ на родâ...“4 због по ме ну тих ри је чи ова по сла ни ца че сто 
је свр ста ва на, на је дан на чин и тра ди ци о нал но, у спи се Апо стол ских 
ота ца, па је чак сма тра но да је пи сац не ко од Апо стол ских уче ни ка. Из 
са мог тек ста ја сно је да сво јим уче њем овај про треп тич ки спис спа да у 
апо ло гет ску књи жев ност, а ри је чи „по став ши уче ник Апо сто ла“ не од-
но се се бу квал но на то да је пи сац био уче ник са мих Апо сто ла Хри сто-
вих. „Уче ник Апо сто ла и учи тељ на ро да“ има оп шти сми сао као оног 
ко ји пре у зи ма на се бе ми си ју ши ре ња и уче ња вје ре, да кле „ово тре-
ба узе ти у ши рем сми слу, као пре но си те ља пра вог апо стол ског уче ња, 
а не не по сред ног уче ни ка не ког од Апо сто ла“.5 Сто га ова по сла ни ца, 
осим што има ви дљив апо ло гет ски кон текст, исто та ко по сје ду је и ми-
си о нар ско/про по вјед нич ки ка рак тер, ко ји се по себ но огле да у дру гом 
ди је лу по сла ни це, тј. у XI и XII гла ви.

1 Πρὸς Διόγνητον, I.1 (SC 33: 52).
2 Ата на си је јев тић, Па тро ло ги ја, Цр кве ни оци и пи сци пр ва три ве ка исто ри је 

Цр кве 1 (Бе о град, Тре би ње, Лос Ан ђе лес: Епи ско пи је: за хум ско-Хер це го вач ка, за-
пад но-Аме рич ка и Пра во слав ни Бо го слов ски фа кул тет Бе о град ског уни вер зи те та, 
2015), 101.

3 Ivan Bo dro žić, „Uvod u Pi smo Di og ne tu“, у Cr kve ni oci, Apo stol ski oci III (Split: Ver-
bum, 2011), 31.

4 Πρὸς Διόγνητον, XI.1 (SC 33: 78). Пре вод пре у зет из: Ата на си је јев тић, „По сла-
ни ца Ди ог не ту“, у Де ла Апо стол ских уче ни ка (Вр њач ка Ба ња, Тре би ње: Ма на стир Хи-
лан дар, Ма на стир Твр дош, Брат ство Св. Си ме о на Ми ро то чи вог, Бра ћа Ста ни ши ћи — 
Ник шић, 2002), 422.

5 To mi slav Ša gi-Bu nić, Po vi jest kr šćan ske li te ra tu re, Pa tro lo gi ja od po čet ka do Sv. Ire ne-
ja 1 (za greb: Kr šćan ska sa da šnjost, 1998), 290.
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због по ме ну тог ми шље ња да је пи сац По сла ни це Ди ог не ту уче ник 
Апо сто ла за по тен ци јал ног пи сца сма тран је Апо лос, о ко јем го во-
ри Све ти апо стол Па вле у Пр вој по сла ни ци Ко рин ћа ни ма.6 Пи сци ма 
овог спи са сма тра ни су, на да ље, и апо ло ге те Ари стид и Ко драт, па 
чак и фи ло соф Пан тен, учи тељ Све тог Кли мен та Алек сан дриј ског.7 
Не мо же мо а да не по ме не мо ка ко је у пр вом штам па ном из да њу из 
1592. го ди не По сла ни ца Ди ог не ту увр ште на у спи се Све тог ју сти на 
фи ло со фа. Но ипак, већ у XVII ви је ку од ба че но је ми шље ње да је 
Све ти ју стин тво рац овог ра но хри шћан ског спи са, пр вен стве но због 
то га што се у по сла ни ци из но си не га ти ван став пре ма мно го бо жач-
кој, је лин ској фи ло со фи ји. На и ме, од нос пи сца По сла ни це Ди ог не ту 
пре ма мно го бо жач кој фи ло со фи ји био је у су прот но сти са уче њем 
Све тог ју сти на, ко ји кон ста ту је да сје ме на Бож јег Ло го са, сје ме на 
исти не (σπέρματα αληθείας), про све тљу ју и мно го бо жач ке фи ло со фе.8 
Да кле, сје ме на исти не по сје ду ју сви фи ло со фи за то што сје ме ни ло-
гос бо ра ви у сви ма.9 Та ко, по Све том ју сти ну, уче ње грч ких фи ло со-
фа о Ло го су по сто ја ло је као при пре ма (προπαίδεια) за хри шћан ско 
уче ње о Ло го су, па су „не ки ан тич ки фи ло со фи би ли хри шћа ни при је 
Хри сто вог до ла ска“.10

Пи сац По сла ни це Ди ог не ту, због са др жа ја по сљед ње дви је гла ве, 
ко је оди шу хри сто ло шким и пас хал ним, тј. вас кр шњим осје ћа њи ма 
пред до ла зе ћу Го спод њу Пас ху, ис ка зу је по себ но ис ку ство у ве зи са 
по зна њем и спа се њем кроз Ло го са Бож јег, те би сто га то мо гао би ти и 
Све ти Ме ли тон Сард ски11 или не ко бли зак ње му. На и ме, Све ти Ме ли-
тон у свом спи су О Пас хи сти лом и са др жа јем на сли чан на чин опи су је 
зна чај ис ку пи тељ ског дје ла Си на Бож јег, а по го то во зна чај и осје ћај 
Пас хе у ико но ми ји спа се ња.12

6 1. Кор. 3, 4–6.
7 О пи та њу аутор ства По сла ни це Ди ог не ту ви де ти оп шир ни је у: Ša gi-Bu nić, Po vi-

jest kr šćan ske li te ra tu re, 285. С тим у ве зи, о прет по став ци да аутор, мо жда, по ти че из 
окру же ња Све тог Кли мен та Алек сан дриј ског и да је, осим из у зет не уче но сти, при па-
дао при ви ле го ва ном со ци јал ном ста ле жу и био по ли тич ки ин те гри са на осо ба, из ла же 
у де таљ ној сту ди ји проф. др Хо ра цио Ло на. О то ме ви де ти по дроб ни је: зо ран Ан дрић, 
„По сла ни ца Ди ог не ту — би сер ра но хри шћан ске апо ло гет ске књи жев но сти“, Те о ло шки 
по гле ди 47, 3 (2014): 774; упо ре ди: Lo na E. Ho ra cio, An Di og net (Fre i burg: Her der, 2001).

8  Ἰουστίνου, Ἀπολογία Β´, 8 (PG 6: 457A).
9 „ὅθεν παρὰ πᾶσι σπέρματα ἀληθείας δοκεῖ εἶναι”, Ἰουστίνου, Ἀπολογία Α´, 44 (PG 6: 

396A).
10 Ša gi-Bu nić, Po vi jest kr šćan ske li te ra tu re, 285.
11 јев тић, Па тро ло ги ја, 102.
12 Μελίτωνος, Περὶ Πάσχα, 1–105 (SC 123: 60–127).
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Та ко ђе, пи сца По сла ни це Ди ог не ту мо жда би смо мо гли да пре по-
зна мо и у Све том Ири не ју Ли он ском. След стве но, Све ти Ири неј је сво-
јом уло гом у Цр кви пре ва зи шао кли му апо ло гет ског пе ри о да, али се у 
ње го вом дје лу Из ло же ње апо стол ске про по ви је ди, као и у на сло ви ма не-
ких из гу бље них Ири не је вих дје ла, као што су: Бе сје да упу ће на Је ли ни ма 
– О на у ци (Λόγος προς Έλληνες Περὶ ἐπιστήμης),13 Књи га раз ли чи тих го во ра 
(Βιβλίον τι διαλέξεων διαφόρων)14 и Про тив Мар ки о на (Κατὰ Μαρκίωνος),15 
уоча ва апо ло гет ски ка рак тер. Осим то га, у дје ли ма Све тог Ири не ја су-
сре ће мо не са мо исте ми сли већ слич не или исте фор му ла ци је ка кве 
на ла зи мо и у По сла ни ци Ди ог не ту. Ка да Све ти Ири неј ту ма чи пад пр-
во ство ре них љу ди кроз не по слу ша ње ко је до но си смрт, он ка же да „не 
уби ја др во по зна ња, не го не по слу шност уби ја“,16 а то исто на ла зи мо и у 
По сла ни ци Ди ог не ту.17 Слич но на во ди и Све ти Те о фил Ан ти о хиј ски у 
ве зи са не по слу шно шћу и па дом,18 па је мо жда ова кво ми шље ње о па ду 
би ло оп ште при хва ће но код јед не гру пе пи са ца у ра ној хри шћан ској Цр-
кви, пр вен стве но у пе ри о ду Апо ло ге та, па га је пре у зео и пи сац По сла-
ни це Ди ог не ту. Осим о не по слу ша њу и па ду, слич но сти из ме ђу Све тог 
Ири не ја и пи сца По сла ни це Ди ог не ту на ла зи мо у уче њу о от кри ве њу и 
ви ђе њу/по зна њу Бо га кроз вје ру.19 за ни мљи ва је слич ност и у ту ма че-
њу ства ра ња и од но са Бож јег пре ма чо вје ку кроз по јам φιλανθρωπία (чо-
вје ко љу бље), ко ји, осим у По сла ни ци Диг не ту,20 на ла зи мо и код Све тог 
Ири не ја Ли он ског.21 Та ко ђе, ве ли ку слич ност про на ла зи мо и у по и ма њу 
пот чи ња ва ња чи та ве тво ре ви не ство ре ном чо вје ку,22 али и у ства ра лач-
кој љу ба ви кроз ко ју оства ру је мо за јед ни цу са Ло го сом Бож јим.23

13 Εὐσεβίου Καισαρείας, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, V.26 (PG 20: 509Α).
14 Εὐσεβίου Καισαρείας, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, V.26 (PG 20: 509Α).
15 У дје лу Из ло же ње и по би ја ње ла жно на зва но га зна ња — Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς 

ψευδωνύμου γνώσεως, I.27.4 (SC 264: 98), Св. Ир инеј об ећ ава да ће н ап ис ати дј ело Пр-
отив Ма рк и она — Κατὰ Μαρκίωνος, али не зна мо да ли га је и на пи сао.

16 „ἡ γὰρ παρακοή τοῦ Θεοῦ θάνατον ἐπιφέρει.“, Εἰρηναίου Λυώνος, Ἔλεγχος, V.23.1 
(SC 153: 291).

17 „Ἀλλ‘ οὐ τὸ τῆς γνώσεως ἀναιρεῖ, ἀλλ‘ ἡ παρακοή ἀναιρεῖ.“, Πρὸς Διόγνητον, XII.2 
(SC 33: 82).

18 „Τὸ μὲν ξύλον τὸ τῆς γνώσεως αὐτὸ μὲν καλὸν καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ καλός. Οὐ γάρ͵ ὡς 
οἴονταί τινες͵ θάνατον εἶχεν τὸ ξύλον͵ ἀλλ΄ ἡ παρακοή”, Θεοφίλου, Πρὸς Αὐτόλυκον, 2.25 (SC 
20: 160); Εἰρηναῖου Λυώνος, Ἔλεγχος, IV.20.5 (SC 100: 640–641).

19 „Ἐπέδειξε δὲ διὰ πίστεως, ᾗ μόνη Θεὸν ἰδεῖν συγκεχώριται.“, Πρὸς Διόγνητον, VI II.6 
(SC 33: 70).

20 Πρὸς Διόγνητον, IX.2 (SC 33: 74).
21 Εἰρηναῖου Λυώνος, Ἔλεγχος, IV.5.1 (SC 100: 425); IV.20.5 (SC 100: 639).
22 Πρὸς Διόγνητον, X.2 (SC 33: 76); Εἰρηναίου Λυώνος, Ἐπίδειξις τοῦ ἀποστολικοῦ 

κηρύγματος, 12 (SC 406: 100).
23 Πρὸς Διόγνητον, IX.8–X.1 (SC 33: 76); Εἰρηναίου Λυώνος, Ἔλεγχος, ΙV.20.4 (SC 

100: 635).
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Очи глед но, ко ли ко год по ку ша ва ли да од го нет не мо пи та ње 
аутор ства По сла ни це Ди ог не ту, на кра ју ипак до ла зи мо до за кључ ка 
ка ко у до са да шњим на сто ја њи ма све оста је у до ме ну прет по став ки. 
Пре ци зан од го вор је не мо гућ по што су на зна ке и ко но та ци је по не кад 
ати пич не, па и ви ше смјер не, а дје ли мич но и кон тра дик тор не, те је 
вр ло те шко из ни је ти ја сну, кон струк тив ну и све о бу хват ну те о ри ју о 
кон крет ном аутор ству. Ко год да је био пи сац по ме ну те по сла ни це, 
мо же мо за кљу чи ти ка ко је он у свом крат ком спи су из нио јед ну бри-
љант ну апо ло ги ју и из ло же ње хри шћан ске вје ре. 

По сла ни ца Ди ог не ту је са др жај но, па и стил ски, по ди је ље на на 
два ди је ла: пр ви чи ни 10 гла ва, а дру ги дви је гла ве. У пр вом ди је лу, 
тј. у пр вих 10 гла ва, пи сац же ли да об ја сни чи та о цу уз ви ше ност но ве 
вје ре или „но ве на у ке“ и хри шћа на, од но сно же ли по ја сни ти ка квог 
Бо га хри шћа ни по шту ју и у че му се њи хо во вје ро ва ње раз ли ку је од 
вје ро ва ња мно го бо жа ца и је вре ја. Та ко ђе, пи сац пред ста вља ка кав је 
ме ђу соб ни од нос хри шћа на, до ка зу је њи хо ву над моћ над сви је том и 
смр ћу, али и об ја шња ва за што се хри шћан ство по ја ви ло у том пе ри о-
ду, а не ра ни је. Ве о ма је за ни мљи во на ко ји на чин обра зла же осно ве 
хри шћан ске вје ре и по зна ње Бо га кроз Исти ни ту Ри јеч и је ди но род-
ног Си на. У дру гом ди је лу, тј. у ΧΙ и ΧΙΙ гла ви, пи сац се не обра ћа, као 
у прет ход них 10 гла ва, у јед ни ни, већ у мно жи ни,24 те же ли да по у чи 
шта је Ло гос, ка ко се ја вља у сви је ту, ка ко Га по зна је мо и ка ко оства-
ру је мо за јед ни цу са Њим. Та ко ђе, у овом ди је лу на гла ша ва се од нос 
жи во та и зна ња (γνώση),25 по што пра во зна ње мо ра би ти по свје до че-
но жи во том, а жи вот је „исти ни ти Ло гос усе љен у нас“,26 кроз Ко га се 
спа се ње по ка зу је и „Пас ха Го спод ња до ла зи“.27

Осим што По сла ни ца Ди ог не ту при вла чи ве ли ку па жњу и ин те-
ре со ва ње по свом ли је пом сти лу и по то ме што још ни је утвр ђен њен 
аутор, овај ра но хри шћан ски спис за ни мљив је и по на чи ну на ко ји 
је спа сен од не стан ка. Као што смо на по ме ну ли на по чет ку, ову по-
сла ни цу не по ми ње ни је дан од све тих ота ца, ни ти је ка сни је ци ти ра 
би ло ко од сред њо вје ков них пи са ца. По сла ни цу Ди ог не ту про на ла зи 
слу чај но 1436. го ди не, ку пу ју ћи ри бу на пи ја ци у Ца ри гра ду, Ита-
ли јан То ма зо из Аре ца (Tom ma so d’ Arez zo). Код тр гов ца ри бом он 
је за па зио Ати на го ри не и Псе у до-ју сти но ве спи се уве за не у за јед-
нич ки ко декс, те их је од ње га от ку пио. Не зна ју ћи грч ки је зик, јер 
је раз лог ње го вог до ла ска у Ца ри град био упра во уче ње грч ког, мо-

24 Ša gi-Bu nić, Po vi jest kr šćan ske li te ra tu re, 290.
25 Πρὸς Διόγνητον, XII.4 (SC 33: 82).
26 Πρὸς Διόγνητον, XII.7 (SC 33: 82).
27 Πρὸς Διόγνητον, XII.9 (SC 33: 84).
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гао је са мо да прет по ста ви њи хо ву ври јед ност.28 То ма зо та да ни је био 
свје стан чи ње ни це ка ко је ку по ви ном ових спи са успио да спа се и 
је дан из у зет но ври је дан хри шћан ски спис из сре ди не или дру ге по-
ло ви не II ви је ка. По ме ну те спи се То ма зо из Аре ца је усту пио Ива ну 
Стој ко ви ћу, ко ји је у исто ври је ме бо ра вио у Ца ри гра ду, али дру гим 
по во дом. Стој ко вић је, на и ме, у пе ри о ду од 1435. до 1437. го ди не 
био иза сла ник или, пре ци зни је ре че но, ам ба са дор Ба зел ског са бо ра 
у Ца ри гра ду. На кон свог слу жбе ног бо рав ка у Ца ри гра ду Иван Стој-
ко вић је По сла ни цу Ди ог не ту, уз мно ге оста ле спи се, до нио са со бом 
на за пад и пред сво ју смрт оста вио ју је у за о став шти ну би бли о те ци 
ба зел ских до ми ни ка на ца. По том је ху ма ни ста јо хан Рој хлин (Jo han-
nes Re uc hlin 1455–1522) от ку пио овај ру ко пис, али је на кон ње го ве 
смр ти, 1560. или мо жда тек 1580. го ди не, ру ко пис до спио у опа ти ју 
Мар мо у ти јер (фран цу ска), па по том у ње мач ки град фор цхајм. Ода-
тле је ру ко пис, из ме ђу 1793. и 1795. го ди не, сти гао у Стра збур шку 
би бли о те ку, гдје је 1870. из го рио то ком пру ског бом бар до ва ња гра-
да.29 По сла ни ца Ди ог не ту је ипак са чу ва на за хва љу ју ћи пр вен стве но 
ње ном пр вом из да њу у Па ри зу 1592. го ди не од стра не Хен ри ка Сте-
фа ну са (He in ri cus Step ha nus)30 и свим ка сни јим штам па ним из да њи-
ма. Кри тич ко из да ње По сла ни це Ди ог не ту иза шло је 1951. го ди не, у 
еди ци ји So ur ces Chréti en nes, под бро јем 33.

Осим што је за хва љу ју ћи кар ди на лу Ива ну Стој ко ви ћу са чу ва-
на По сла ни ца Ди ог не ту, он је у исто ри ји хри шћан ске Цр кве оста вио 
ве ли ки траг као ак тер и су ди о ник не ко ли ко ва жних до га ђа ја у Ри-
мо ка то лич кој Цр кви то ком XV ви је ка. Не мо же мо да не по ме не мо 
чи ње ни цу ка ко је овај ве ли ки за пад ни те о лог, ко ји је пред сје да вао и 
ре фор ма тор ским са бо ром у Ба зе лу, ро дом из на ших кра је ва, пре ци-
зни је из Ду бров ни ка. Тач на го ди на ње го вог ро ђе ња ни је по зна та, али 
је си гур но да ни је ро ђен при је 1390. ни по сли је 1395. го ди не. Отац му 
се звао Ми ха ел (Ми хај ло), а мај ка Сто ја.31 још у мла до сти је сту пио у 
ред Све тог До ми ни ка, а по што је био из у зет но уман и спо со бан, убр-
зо су га по сла ли на сту ди је у ино стран ство. Пр во је оти шао у Ита ли ју, 
гдје је 1414. го ди не до сти гао до бакалауреaта те о ло ги је, а за тим у 

28 Fra njo Ša njek, „Ivan Stoj ko vić i po če ci hu ma ni zma u Hr va ta“, Da ni Hvar skog ka za-
li šta: Gra đa i ras pra ve o hr vat skoj knji žev no sti i ka za li štu 16, no. 1 (1990): 277.

29 Hen ri-Ire nee Mar rou, À Di ognète, in tro duc tion, edi tion cri ti que, tra duc tion et com-
men ta i re, So ur ces chréti en nes, vol. 33 (Pa ris: Les édi ti ons du Cerf, 1951), 7–8.

30 Ša gi-Bu nić, Po vi jest kr šćan ske li te ra tu re, 285.
31 Ivi ca To mlje no vić, „Du brov ča nin Ivan Stoj ko vić (1390/95) bo rac za je din stvo za-

pa da i zbli ža va nja s Is to kom“, Cro a ti ca Chri sti a na Pe ri o di ca 9, no. 1 (1982): 2.
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Па риз, гдје 1420. по сти же сте пен ма ги стра и док то ра на те о ло шком 
фа кул те ту, на ко јем је при мљен и за про фе со ра.32

Ко ли ко је Иван Стој ко вић у то ври је ме био зна ча јан и пре по зна-
тљив по свом те о ло шком обра зо ва њу, свје до чи и по да так ка ко на ње га 
па да из бор да пред ста вља Па риз на бу ду ћем цр кве ном са бо ру. Си гур но 
је на ову од лу ку ути ца ло и то што је Стој ко вић већ имао са бор ско ис-
ку ство, по што је при су ство вао са бо ру у Кон стан цу 1417. го ди не. Сто га 
он пр во иде угар ском кра љу Си ги смун ду, а кра јем 1422. сти же у Рим 
код па пе Мар ти на V. Уви ђа ју ћи ње го ве спо соб но сти, па па га од ре ђу-
је за свог иза сла ни ка на са бо ру у Па ви ји, гдје Стој ко вић на отва ра-
њу са бо ра, апри ла 1423. го ди не, одр жа ва све ча ни го вор у па пи но име. 
Исти са бор је због ку ге пре се љен у Си је ну, гдје Стој ко вић то ком сво јих 
го во ра по чи ње да кри ти ку је па пу и оста ле цр кве не ве ли ко до стој ни ке 
због оме та ња ра да са бо ра и рас ка ла шног жи во та по је ди них цр кве них 
ве ли ко до стој ни ка. због по ме ну тих исту па па па је на ре дио да чла но ви 
са бо ра од мах пре ки ну све од но се са Стој ко ви ћем,33 што је пред ста вља-
ло ве ли ки уда рац на ње го ве ста во ве и да љу ка ри је ру.

Ме ђу тим, нај ва жни ја уло га Ива на Стој ко ви ћа у ње го вом ра ду и 
ка ри је ри, ко ја је оста ви ла и нај ви ше тра га, би ла је на са бо ру у Ба зе лу, 
гдје га па па Мар тин V по ста вља за пра ти о ца и по моћ ни ка кар ди на-
лу Це за ри ни ју. Кар ди нал Це за ри ни био је име но ван за па пи ног ле га та 
ње мач ких зе ма ља ка ко би во дио са бор у Ба зе лу и су збио ху сит ску је-
рес. По што је Це за ри ни оти шао у бор бу про тив ху си та у за пад ну Че-
шку и ис точ ну Ба вар ску, Иван Стој ко вић ина у гу рал ним го во ром све-
ча но отва ра и во ди Ба зел ски са бор до ње го вог по врат ка, ка да пре у зи ма 
уло гу „ге не рал ног се кре та ра“.34 Ипак, на кон што је но ви па па Еуген IV 
у но вем бру 1431. го ди не до нио од лу ку о рас пу шта њу са бо ра, Стој ко-
вић се при кла ња стра ни ко ја је би ла про тив па пи не од лу ке и ко ја ће у 
фе бру а ру 1434. об но ви ти са бор ске од лу ке у Кон стан ци, по ко ји ма је 
са бор из над ин сти ту ци је и ауто ри те та па пе. На ова кву од лу ку сва ка ко 
је ути ца ло и то што Иван Стој ко вић ни је ра зу ми је вао да су се ре не-
сан сне па пе ви ше осла ња ле на сво ју др жа ву не го на са бор као отје ло-
вље ње цр кве ног је дин ства, па Стој ко ви ћев „кон ци ли ја ри зам“ ни је био 
при хва тљив и ни је имао мје ста у пап ским пла но ви ма.35 У ње го вом ста-

32 Jo sip An to lo vić, „Ivan Stoj ko vić u svje tlu no vih stu di ja“, Bo go slov ska smo tra 40, no. 
4 (1970): 377.

33 To mlje no vić, „Du brov ča nin Ivan Stoj ko vić“, 2–3.
34 To mlje no vić, „Du brov ča nin Ivan Stoj ko vić“, 5–6.
35 zden ka јa ne ko vić-Römer, „O utje ca ju bi zant ske kul tu re u re ne san snom 

Du brov ni ku i Dal ma ci ji“, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije 
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ву пре ма нео п ход но сти те мељ не ре фор ме цр кве не струк ту ре и уло зи и 
зна ча ју са бо ра, ко ји пред ста вља из раз и вје ру за чи та ву Цр кву, а ко ме 
и па па тре ба да се под ре ди, огле да се и ње го ва же ља за ус по ста вља њем 
је дин ства са ис точ ним цр кве ним за јед ни ца ма, тј. за јед ни штва свих 
хри шћа на. Бу ду ћи да је искре но те жио ка оства ри ва њу је дин ства са 
Ис точ ном Цр квом, ни је ни чу до што је на са бор у Ба зе лу 1433. го ди не 
по звао и пред став ни ке тзв. Цр кве бо сан ске.36

Оно што је за нас по себ но ин те ре сант но и ва жно у жи во ту Ива на 
Стој ко ви ћа је сте ње гов од ла зак, као ле га та Ба зел ског са бо ра, у Ца ри-
град 1435. го ди не. Стој ко ви ћа и де ле га ци ју из Ба зе ла пр во је при мио 
ви зан тиј ски цар јо ван VI II Па ле о лог, а по том и па три јарх јо сиф (ок то-
бра 1435. го ди не). Циљ по сје те и пре го во ра био је да ца ри град ски па-
три јарх и пред став ни ци Ис точ не Цр кве до ђу на са бор у Ба зел, гдје би 
се рас пра вља ло о ус по ста вља њу по нов ног цр кве ног је дин ства. Ца ри-
град ски па три јарх тра жио је од де ле га ци је са бо ра из Ба зе ла да се са бор 
пре мје сти у згод ни је мје сто, гдје би лак ше мо гао до ћи па па, али и они 
са ми. Ипак по сли је ду гих раз го во ра, пред став ни ци Ба зел ског са бо ра 
оста ли су при сво ме, а ви зан тиј ски цар и па три јарх су ипак од лу чи ли 
да иду на са бор у фе ра ру/фи рен цу, гдје је па па Еуген IV пре мје стио 
са бор из Ба зе ла. Ка да је цар пи сме но при стао да кре не на са бор у фе-
ра ру, Стој ко вић га је по ку шао од вра ти ти, по што се из ме ђу њих дво ји це 
раз ви ло отво ре но при ја тељ ство. Ме ђу тим, на ње го ве жал бе и мол бе 
цар је од го во рио: „Ma gi ster Jo han nes, qu od scrip si, scrip si!“ („Ма ги стре 
Ива не, шта сам на пи сао, на пи сао сам!“).37

По зна то је Стој ко ви ће во ин си сти ра ње да ца ри град ски па три јарх 
јо сиф по сре ду је ка ко би и де спот срп ски Ђу рађ Бран ко вић по слао сво-
ју де ле га ци ју на са бор у Ба зел. Од све га је остао са мо је дан ја сан де-
спо тов од го вор: „ја сам су сјед Ла ти на те сам че сто с њи ма оп штио и 
дру жио се, па тач но знам њи хов је зик, рас по ло же ње и оби ча је. за то, 
бу ду ћи да до бро знам шта се на њих од но си, не ћу по сла ти по сла ни ка 
на Са бор.“38 Сто га на са бо ру у фе ра ри/фи рен ци ни је би ло ни пред став-
ни ка ни ти пот пи сни ка та ко зва ног То мо са ује ди ње ња у име Пећ ке Па-
три јар ши је, од но сно Срп ске Пра во слав не Цр кве. 

Да је Иван Стој ко вић био ис кре ни „ви зи о нар је дин стве не Евро-
пе“39 и чвр сто вје ро вао ка ко је са мо сло жна Евро па спо соб на да се за-

znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 44, no. 1 (2006): 18.
36 Šanjek, „Ivan Stojković“, 281.
37 To mlje no vić, „Du brov ča nin Ivan Stoj ko vić“, 10.
38 Pa vlo vić A., „Ka to li ci i pra vo slav ni u na šim kra je vi ma pre ma grč kim vre li ma iz 15. 

sto lje ća“, Cro a ti ca Chri sti a na Pe ri o di ca 25, no. 1 (1990): 107.
39 Ša njek, „Ivan Stoj ko vić“, 279.
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јед нич ким сна га ма од у пре на до ла зе ћем тур ском осва ја чу и осло бо ди 
већ по ро бље не зе мље, ви ди се и из пи сма од 10. мар та 1435. го ди не, 
у ко јем са бо ру у Ба зе лу пи ше сље де ће: „Ако пре ста ну раз го во ри с Гр-
ци ма и за пад пре ки не сва ко на сто ја ње око је дин ства с Ис точ ним Цр-
ква ма, Ца ри град ће па сти у тур ске ру ке, а на кон то га тре ба оче ки ва ти 
да ће Угар ско кра љев ство би ти опу сто ше но мно го не ми ло срд ни је не го 
прет ход не го ди не (тј. 1435).“40

По по врат ку из Ца ри гра да Стој ко вић је име но ван за би ску па у Вла-
шкој (Ar djisch/Ar ges), a 1439. го ди не по све ћен је за би ску па у Ба зе лу. 
На кон што је на Ба зел ском са бо ру иза бран про тив па па фе ликс V, он је 
у ок то бру 1440. го ди не Стој ко ви ћа име но вао за кар ди на ла. Три го ди не 
ка сни је Стој ко вић се упо ко јио, вје ро ват но у Ло за ни, али се ни до да нас 
не зна гдје је тач но са хра њен.41 Чи ње ни ца је да је Иван Стој ко вић од-
и грао ве ли ку уло гу у бу ни Ба зел ског са бо ра про тив ле ги тим ног па пе 
Еуге на IV, али му се не мо же оспо ри ти ве ли ко бо го слов ско обра зо ва-
ње, па да је чак био и „нај у пу ће ни ји ка то лич ки те о лог свог вре ме на“ 
(Ку ба лик).42 Иза ње га је оста ло 116 аутен тич них и се дам спор них дје-
ла.43 Ме ђу тим, ње гов спис под на зи вом Рас пра ва о Цр кви сма тра се за 
„пр во дог мат ско дје ло си стем ске екли си о ло ги је у исто ри ји ка то лич ке 
те о ло ги је“,44 од но сно у овом дје лу су сре ће мо Стој ко ви ћа као те о ло га 
ко ји је „пр ви на пи сао је дан план ски трак тат о Цр кви, пр ву екли си о ло-
ги ју у пра вом сми слу те ри је чи.“45

Иван Стој ко вић је по ка зи вао ве ли ко ин те ре со ва ње за ста ре књи ге 
и ис точ ну књи жев ност. Сто га су то ком ње го вог бо рав ка у Ца ри гра ду 
за ње га ра ди ла два про фе си о нал на пре пи си ва ча: Грк Ду кас за грч ке и 
По љак Кле мент за ла тин ске ру ко пи се. Та ко ђе, то ком ње го вог бо рав-
ка у Ца ри гра ду пре пи са на су или са чу ва на мно га дје ла, али је за нас 
по себ но зна чај но што је из Цариградa до нио не ко ли ко апо ло гет ских 
спи са, као што су: Ати на го ри ни Le ga tio (Мол ба за хри шћа не) и De re-
sur rec ti o ne (О вас кр се њу мр твих) и Псе у до-ју сти ни ја но ви Mo nar chia 
Dei (О мо нар хи ји), Ad hor ta tio ad Gra e cos (По уч на ри јеч Је ли ни ма), Ex-
po si tio fi dei ad Gra e cos (Из ла га ње вје ре Је ли ни ма) и Ad Di og ne tum (По-
сла ни ца Ди ог не ту).46 Сва ка ко је од свих са чу ва них спи са за нас нај-

40 Ša njek, „Ivan Stoj ko vić“, 281.
41 An to lo vić, „Ivan Stoj ko vić“, 378–379.
42 To mlje no vić, „Du brov ča nin Ivan Stoj ko vić“, 2.
43 An to lo vić, „Ivan Stoj ko vić“, 380.
44 Ša njek, „Ivan Stoj ko vić“, 281.
45 To mlje no vić, „Du brov ča nin Ivan Stoj ko vić“, 2.
46 An dre Ver net, „Les ma nu scrits grecs de Jean de Ra gu se (†1443)“, Ba sler Ze itschrift 

für Geschic hte und Al ter tum skun de 61, no. 1 (1961): 97; јa ne ko vić-Römer, „O utje ca ju bi-
zant ske kul tu re“, 21.
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за ни мљи ви ја По сла ни ца Ди ог не ту, са чу ва на за хва љу ју ћи по ме ну том 
То ма зу из Аре ца (Tom ma so d’ Arez zo), ко ји је овај спис от ку пио од 
ца ри град ског тр гов ца ри бом, а по том га усту пио Ива ну Стој ко ви ћу.

Као што је за ни мљив био пут По сла ни це Ди ог не ту од ње ног на-
стан ка у II ви је ку па до про на ла ска у XV и об ја вљи ва ња у XVI ви је ку, 
јед на ко је ин те ре сан тан жи вот ни пут кар ди на ла Ива на Стој ко ви ћа, ве-
ли ког за пад ног те о ло га и чо вје ка из на ших кра је ва, ко ји је уви ђао и 
ра зу мио зна чај цр кве не са бор но сти и је дин ства у скла ду са ри је чи ма 
на ма не по зна тог пи сца на кра ју По сла ни це Ди ог не ту: „... и Пас ха Го-
спод ња до ла зи, и во сак се са би ра и с укра си ма сви је ће спа ја и Ло гос, 
уче ћи сви јет, ра ду је се...“47

* * *
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epiStle to diognetuS  
and iVan StojkoVić
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Summary: The text entitled Epistle to Diognetus, which 
none of the Church Fathers mentions, and which no 
mediaeval writer cites, represents by its content a shorter 
apologetic work written by an unknown Christian writer 
from the middle or the second half of 2nd century. But 
whoever was the writer, we can conclude that in his short 
text he put forward a brilliant apology and exposition of 
the Christian faith. Epistle to Diognetus was accidentally 
found by the Italian, Tomasso d’ Arezzo at a market in 
Constantinople, who gave it as a present to Ivan Stojković 
who, as an envoy of the Council of Basel, was staying 
in Constantinople at the same time. Ivan Stojković, a 
Dubrovnik man born and bred, was a great western 
theologian, perhaps even the greatest Catholic theologian 
of his time, who was appointed cardinal by Antipope 
Felix V. Before his death, Ivan Stojković left the Epistle to 
Diognetus as a legacy to Dominican Library in Basel. The 
manuscript burned during the Prussian bombing of the 
city in 1870 but was nonetheless preserved owing to its 
first edition in Paris in 1592. 

Key words: Epistle to Diognetus, Ivan Stojković, Council 
of Basel, Martyr Justin the Philosopher, St Irenaeus of 
Lyons.


