
 

Патријарх Павле

Треба ли жене да покривају главу у храму за време богослужења

- жена у хришћанству – 

Питање: У неким нашим манастирима и црквама, при уласку у цркву,
тражи се да жене обавезно покривају главу. У другима се тај услов не
поставља. Чула сам да у усији оби!ај покривања главе у цркви жене
 држе строго.

Постоји ли пропис о томе, и какав му је смисао, с обзиром да је данас 
време еманципације жена и борбе против њи"овог средњевековног 
поробљавања# 

ОДГОВОР: До новијег времена жене су код нас, поготово удате, присуствујући на

коме било богослужењу у ркви, и молитви, редовно биле покривених глава, а му!кари

откривених" #у!кари се држе стриктно овог прописа и сада" О молитви му!караа с

непокривеном главом, а жена с покривеном, говори и про$" др %а&ар #ирковић у својој

%итургии'" (ведо)анство о Руској ркви даје литурги)ар ("*улгаков, велећи да жене на

Великом входу не могу с непокривеном главом прила&ити под (вете дарове, ни

при)е!ћивати се, нити уоп!те ула&ити у храм и молити се +"

Оба оби)аја поти)у и& (ветог писма и нала&е се јасно и&ложена у Првој послании

оринћанима: (ваки муж који се покривеном главом моли *огу или пророкује, срамоти главу

своју" - свака жена која се гологлава моли *огу или пророкује, срамоти главу своју .'"ор"

'',/,01" 2астав3ајући да3е, апостол и&носи ра&лог &а!то је то тако и вели: #уж да не

покрива главе, јер је слика и слава *ожја, а жена је слава мужа" 4ер није муж од жене, него

жена од мужа" 4ер муж није са&дан жене ради, него жена мужа ради .'"ор" '',56'71"

Овај став апостола Павла у су!тини и&ражава библијско у)ење о постанку првих

3уди, по коме је *ог најпре створио )овека 8дама, 9од праха &ема3ског и дунуо му у нос дух

животни" ;ену је пак створио после њега, 9од ребра које у&е 8даму .'"#ојс" +,5,++1" Ра&лог

&а стварање жене *иблија види у потреби )овека да има 9друга према њему, да не буде сам

.'"#ојс" +,'<1"

(вети 4ован =латоуст, тума)ећи наведене ре)и Послание оринћанима, набраја

)етири ра&лога &бог којих жена треба да покрива главу: 9Прво је то !то је на!а глава

>ристос, а ми .глава1 жени? друго је то !то смо ми слава *ожја, а на!а слава је жена? треће је

то !то нисмо ми од жене, него жена од нас? )етврто је то !то нисмо ми ради ње, него она

 ради нас" =ато жена треба да има &нак власти на глави"@  -&носећи ове одлике, =латоуст

обја!њава да ре) глава, иако се употреб3ава и у односу *ога Оа према (ину, као и мужа

према жени, не треба да се схвати у смислу да 9(ин толико одстоји од Оа колико ми од

Aега, нити да жена одстоји од нас колико ми од *ога Ре)и/" По *лаженом Bеодориту, ова ре)

у ствари о&на)ава јединство су!тине: 9ао !то .нама1 >ристос, имајући на!у 3удску

природу, по )ове)анству бива глава, и по томе је једносу!тан с нама, тако Ота, будући

Aегова глава, пока&ује једносу!тност" (тога је Он .>ристос1 по божанству једносу!тан Оу,

а нама по )ове)анству"0 Према томе, овде је ре) о принипу у&ви!ености и )асти, а 9не да

муж влада женом у истом степену у коме >ристос влада свима? нити муж има она права која

има >ристос над свима" 2ити је муж твора жене, нити је .жену1 имао као сопственост, као

' %итургика, *еоград 'CD0, E, @'7"
+ 2асто3наја књига, >арков 'C77, прим" <D" на %итургију, стр" <'<"
@ Bворенија, в русском переводе, ("Петербург 'C7/, B"F, +0C"
/ Gп" П"Bрембелас, -помнима ис тас епистолас тис кенис диатхикис, 8тина 'C0D, B" E, @/<"
0 -сто" Према Годе6у, овде је ре) о три врсте јерархи)ности: '" мужа према жени, )исто 3удска? +" >риста према

мужу, божанска и 3удска? @" >риста према Оу, )исто божанска""" #уж који управ3а H у првом? >ристос H 
 руководеће и дејствујуће на)ело у другом? у трећем H постојање синовства )ини &аједниу божанског живота
и&меIу >риста и Оа, али у њој дејство поти)е од Оа оји раIа (ина .Bрембелас, н"д"@/<"1

'



 

>ристос Jркву, искупив!и је својом крв3у" D  Kпископ Bео$ан =атворник илуструје овај

однос сликом тела: 9ао !то је глава у телу глава не само груди, руку или ногу, него свега

тела, тако је >ристос глава свију, све Jркве" (ледствено и жени је глава >ристос" 2о, као !то

су у телу поједини )ланови у ве&и са главом непосредније, а остали посредством других

)ланова, тако су и у Jркви (вети апостоли и њихови прејемнии, предстојате3и Jркава, и

уоп!те све!тенство, у непосреднијем односу према >ристу као глави" Други )ланови Jркве,

поред свега !то стоје у ве&и са >ристом као главом, у многим слу)ајевима имају потребу у

њиховом посредни!тву" (ли)но томе, постоји не!то &бог )ега се представ3а да је муж

непосредније у ве&и са >ристом као главом, а жена, бе& об&ира !то &аједно с мужем има &а

главу >риста, у ве&и је с њим на неки на)ин преко мужа" G погледу свог спасења, исто као и

муж, жена има све у Господу: 9Вера је од Господа, благодат од Господа, свака помоћ такоIе

од Господа""" 2о, мада жена стоји такоIе у ве&и са Господом, она не прекида пот)ињеност

мужу5"

-сто је тако и у погледу на)ела да муж не треба да покрива главу јер је слика и слава

*ожја, а жена је слава мужев3ева" *лажени Bеодорит вели да слика *ожја &на)и да је 9од

по)етка њему .мужу1 поверена власт над свима на &ем3и" (вакако, 9влада и жена другим

.стварима1, али је нареIено да се покори мужу<" G истом смислу ка&ује Bео$илакт да је муж

9слава *ожја, тј" управите3 .ипархос1 *ожјиC" Од &на)аја је да се о жени овде говори као о

слави мужа, а да се не на&ива сликом мужа, јер је и она створена по слии *ожјој'7"

Поред )етири наведена ра&лога, &бог којих жена треба да има покрива), символ власти

на глави, апостол Павле наводи и пети: 9=бог анIела .ст"'71" ога треба ра&умети под ре)ју

анIеоL 2ајпре ће бити да се овде ка&ује о анIелу у директном смислу ре)и: 98ко ти, вели

(вети 4ован =латоусти, не обраћа! пажњу на мужа, то се постиди анIела ''" (вети ирило

8лександијски подра&умева овде 9анIеле од *ога постав3ене Jрквама, 9који предстоје и

&аједно се моле са онима који се моле .(вети 4ован Дамаскин1" Да ли ово покривање главе

треба да жена )ини угледајући се на анIеле који крилима &акривају лиа своја .-са" D,+1L -ли

уоп!те 9да се стиди анIела, да се не би пока&ала и њима као бестидна .Bео$илакт1" 98ко

неће то да )ини немајући стида од 3уди, нека се бар постиди од анIела који бивају сведои и

посматра)и ове пот)ињености .-куменије1, и 9врло се жалосте ако неко не мари како треба

&а &акон .ирил 8лександријски1'+"  Kпископ Bео$ан =атворник каже да &а анIеле нема

&на)аја само по себи покривање и непокривање главе, 9но с каквом намером и у каквом духу

се то )ини, може да их радује или жалости" - то тим ви!е ако се &ло не ограни)ава само на

 једно лие које држи главу откривену него се !ири и да3е" Mаво понекад преко једног лиа

)ини &ло стотини"'@

(ем на анIеле, у старини је било ми!3ења да се овде подра&умевају демони

.Bертулијан1? на побожне, анIелског живота хри!ћане .лимент 8лександријски1а? на

епископе и пастире Jркве .(вети 8мвросије #илански, (вети 4е$рем (ирин1'/"

8постол Павле наводи и !ести ра&лог &бог кога 9није лепо да се жена гологлава моли

*огу .ст"'@1" Од по)етка жени је коса била украс, и сама од себе тежила је да има !то дужу

D -сто"
5 Kп" Bео$ана, Bолкованије перваго посланија (в" ап" Павла к оринтјаном, #осква '</@, @C5"
< Bрембелас, н"д" @07"
C -сто"
'7 Bрембелас, исто" - Kвангелисти)ка рква у 2ема)кој у овој ствари има исти став: 9#уж као подобије *ога не
треба да покрива своју главу, с об&иром на *ожју славу" ;ена напротив треба да носи покрива) на глави као &нак
своје пот)ињености мужу и треба да га не скида ни при служби *ожјој, јер ра&лика и&меIу мужа и жене, коју је
*ог устројио, остаје и онда кад они ступе пред *ога .NOP QORPS, TPRPUVPWXYZ[ \]UWOZ ^YW_PU, `OW PUaS]UPZbPZ
cYd`PUaYZ[PZ, eWYWW[]UW 'C@5, стр"+5/"1
'' Bворенија, +0C"
'+ Према Bрембелас, н"д" @0'"
'@ 2"Д" /7'" Kвангелисти)ка рква у 2ема)кој подра&умева овде такоIе анIеле: 9При молитви дола&и &аједниа
пред Господњи трон, око кога стоје анIели" Aима би била непријатна слика кад би се жене непристојно
пока&але".NOP QORPS, +5/1"
а 8нIелима на&ива праведне и побожне" 2ека се, дакле, покрива, да их не сабла&ни на блуд" 4ер анIели стварно
на небу, и покривену је виде .E потипосис, ВKПK(, 8тина 'C0D, B fEEE, @50, лимент 8лександријски1"
'/ Bрембелас, н"д" @0'"

+



 

косу: 9;ени је слава ако гаји дуга)ку косу" Bо је у ствари и&ра& саме природе, по којој жена

не треба да открива главу, те јој је косу дала као покрива) .2е у)и ли вас и сама природа""" јер

 јој је коса дата као покрива), ст" '/,'01" Bу мисао апостола Павла, преп" 2икодим (ветогора

поткреп3ује и )ињениом да природа 9ниједну жену не у)ини никад ћелавом, бе& косе, као

!то у)ини неке мужеве'0"

(вети 4ован =латоуст постав3а питање: 98ко јој је коса дана као покрива), &а!то онда

 једном покрива)у додавати другиL - на њега одговара: 9=ато, вели, да би се пока&ала

пот)ињеност не само по природи, него и по доброј во3и" Природа је унапред устројила да би

ти била покривена" 8 ти додај не!то од себе, да не би и&гледало да нару!ава! &аконе

природе'D"

Држање ових прописа (вето писмо налаже имајући у виду потребу дости&ања

основне еванIелске врлине, смерности, на којој се онда може да и&граIује &града осталих

врлина" G том погледу, (вети 4ован =латоуст каже: 9Покривање је, дакле, &нак покорности и

пот)ињености? оно побуIује да се гледа доле, да се смирава и )ува врлина" 8 врлина и )аст

пот)ињеног састоји се управо у томе да пребива у послу!ности" '5  Пример смирености и

послу!ности пока&ивале су свете жене јо! у (таром &авету: 4ер се тако некад укра!аваху и

свете жене, које се у&даху у *ога и покораваху се својим мужевима, као !то (ара послу!а!е

8врама и &ва!е га господаром? њене сте кћери ви постале, ако )ините добро .'"Пет" @,06D1"

4о! ближи и већи пример смирености и покорности во3и *ожјој пока&ује (вета *огородиа:

4ер погледа на смирење слу!киње своје"""? Kво слу!киње Господње, нека ми буде по ре)и

твојој .%к" ',/<,@<1" 2ајвећи пак пример смирења даје Господ -сус >ристос: Он је кротак и

смирен у сру .#т" '',+C1? и бе!е пони&ан до саме смрти, смрти на крсту .gилип" +,<1"

Говорећи о смирености и послу!ности, Православна рква не тражи ове врлине само

од жена него и од му!караа, не само од световњака него и од све!тенства" 8постол Петар

&аповеда: Bако и ви млаIи слу!ајте старе!ине" 8 сви будите један другоме пони&ни, јер се

*ог гордима противи, а пони&нима даје благодат" Пони&ите се, дакле, под силну руку *ожју,

да вас у&виси кад доIе време .'"Пет" 0,01" ао и при)а о #итару и gарисеју, и ове нам ре)и

ка&ују да је смиреност врлина која )овека у&диже и )ини великим пред *огом" (вети

-гњатије *огоноса постав3а као оп!ти хри!ћански принип: Верни нека се покоравају

Iакону, Iакони пре&витерима, пре&витери епископу, епископ >ристу, као Он Оу '<"

4асно је да апостол Павле, који је и&ложио еванIелски принип: 2ема му!ко и

женско""" јер смо сви једно у >ристу -сусу .Гал" @,+<1, не тражи од жена да покривају главе

&бог нипода!тавања женске, а преу&но!ења му!ке природе и му!ких права, најмање пак и&

потхрањивања и у&ди&ања му!ке сујете" Да не би било никакве недоумие, 8постол одмах

настав3а: 8ли у Господу нити је жена бе& мужа !то, ни муж бе& жене? јер као !то је жена од

мужа и муж је и& жене? а све је од *ога .'"ор" '',''6'+1" Bума)ећи ово место (вети 4ован

=латоуст каже: 9=бог тога !то је .8постол1 приписао веће преимућство мужу, рекав!и да је

жена од њега, &а њега и под његовом вла!ћу, то да не би у&дигло мужеве и&над потребног, а

жену уни&ило, погледај какву уноси исправку говорећи: 8ли у Господу нити је муж бе& жене

!то, ни жена бе& мужа" 2е ука&уј му, вели, само на првобитна преимућства и на стварање,

него обрати пажњу на доније па ће! видети да свако од њих &ависи од другог, или бо3е

.ре)ено1 не једно од другог, него сви од *ога" =ато и говори: 2ити је муж бе& жене !то, ни

жена бе& мужа, у Господу, јер као !то је жена од мужа тако се и муж .раIа1 и& жене"""

Gосталом у&ро)ник ових преимућстава није муж, него *ог, &ато и додаје: 8 све је од *ога" 'C

(ли)но ка&ује и (вети 4е$рем (ирин: 9Kто, вели, са своје стране она мукама раIања враћа

мужу оно !то му је привремено дужна да врати, јер је у&ета од њега у време сна бе& муке

'0 Посланиа (мирњанима, ВKПK(, и&д" 8пост" диак" 8тина 'C57, стр"/7@" -сту мисао и&ра&ио је јо! у FEE в"
канонист 4ован =онара: 9Природа сматра дугу косу толико сродном женама да природно не бивају ћелаве
.8тинска синтагма, 8тина '<0@, B" EEE, ''@1" О природи, на овом месту (в" 4ован =латоуст вели: 9Под именом
природе ја ра&умем *ога, јер је Он твора природе .Kп" Bео$ан, н"д" @C01"
'D Bворенија, н"д" +D7"
'5 -сто, +0C"
'< Посланиа (мирњанима, ВKПK(, и&д" 8пост" диакониа, 8тина 'C00, B" EE, @'0"
'C Bворенија н"д" +D7"

@



 

 раIања+7" 9Овим као да се ка&ује, вели епископ Bео$ан, да се жена окреће мужу од кога је

у&ета? а ти гледај у жени природу оне која те је родила, и односи се према њој с

по!товањем+'"

#еIутим, у&ви!еност ове једнакости дате од *ога, својим гре!ењем му!кара и жена

нису одржали" - једно и друго су од природног нагона створили похоту, уда3ујући се све

ви!е од оног !то је *ог њиме хтео" Bо траје вековима" #у!кара тражи од жене да служи

његовој похоти, да му буде средство &а уживање" 2есрећа је и &а жену и &а )овека и &а

)ове)анство !то је она на тај &ахтев пристала ++" Поред своје похоте и же3е &а уживањем,

њеној сујети је годило да буде же3ена ствар, те је у том праву упутила своју пажњу, по)ела

се неодговорно укра!авати, кинIурити, правити од себе 9лепу игра)ку, тро!ећи на то

огромна средства и време" Gместо 3удских односа, прописаних *огом, му!кара и жена сада

приступају једно другом не са 3убав3у и по!товањем као ли)ности, него као ствари,

понижавајући у&ајамно 3удско у себи" =бог својих $и&иоло!ких и биоло!ких ра&лика, жена

 је при томе про!ла горе" =аједни)ким дејством, му!кара и жена створили су од ње

проститутку+@" инIурећи се и& ових побуда, жене су, поред других делова тела, укра!авале

главу плетениама и тракама, &латним накитом и бисером итд" 92ису остале при природном

украсу H као !то каже (вети Василије Велики H тј" коси, која је женама дата уместо

покрива)а, него уплитањем у косу неких уметака непристојно су укра!авале себе""" +/ #ноге

од њих, особито у великим и богатим градовима, наставиле су да поступају тако и по!то су

постале хри!ћанке, !то је и&а&вало, већ у апостолско време, потребу исправ3ања и

упућивања на скромност и пристојност у одевању, и уместо укра!авања прола&ног тела,

укра!авање ду!е непрола&ним врлинама" (вети апостол Петар опомиње хри!ћанке: Ва!

накит да не буде спо3а, у плетењу косе, у кићењу &латом и обла)ењу ха3ина, него скривени

+7 Bворенија, в русском переводе, (ергијев Посад '<C0, B" fEE, <"
+' 2"д" /7@"
++ Ову мисао врло лепо и&лаже по&нати -ндија, #ахатма Ганди: 9Да није му!кара у својој слепој себи)ности
скр!ио женину ду!у, и да оне није подлегла уживањима, свету би пока&ала бескрајну снагу скривену у себи

.*орба ненаси3ем, *еоград 'C57, стр" +7C1" Да би ослободила 3удско у себи, и помогла му!кару у његовом
ослобаIању, 9жена мора престати да себе сматра објектом му!кар)еве пожуде""" 2емојте се кинIурити H 
пору)ује Ганди женама H не употреб3авајте мирисе од лаванде" 8ко хоћете лепо да мири!ете, тај мирис мора
и&ла&ити и& ва!е ду!е? тад ћете освојити не му!кара, већ )ове)анство .исто1"

РIав би био &ак3у)ак да би на овај на)ин од жене постало неженствено биће, му!кобања, него,
напротив, ослобаIање њене женствености од кривог права који она има у блуднии" ;енственост у

проститутки није женственост, него карикатура женствености"
+@ Kкономска беда и соијална неравноправност само су користиле овај пристанак жене да буде ствар и буде
употреб3ена као ствар, тј" проститутка, али нису проституију створиле, како се )есто наводи: 9Основу
проституије )ини економска и соијална беда .др (ми3анић и #илисав #ију!ковић, Драма брака и
породие, *еоград 'CD0, стр" @@D1" олико је унутра!ња сагласност на проституију и импоновање !то је
же3ена као ствар примарније од ових околности, у којима се она само открива у свој својој беди, пока&ују

примери жена и& ви!их дру!твених слојева, материјално осигураних, 9које су биле обра&оване, културне и
лепо васпитане, живеле добро у браку и имале деу .(ми3анић, н"д" @+/1, а пристајале на проституију"
Главни &на)ај &ама!них сума, &а које су на то пристајале, у томе је !то им је, у времену у коме су све вредности
мерене новем .92ова је све, &а нова свеh1 то служило као најбо3и индикатор колико су као женке же3ене и
колико као 9лепе ствари одска)у од других жена"

=а ову тврдњу говори и )ињениа да 9проституија и у &ем3ама које и&граIују соијали&ам представ3а

тежак проблем, јер јој се одају и &апослене жене и девојке, 9које у одреIене дане дола&е на одреIено место и
проституи!у се, или се једноставно упуте друмом и ода&ову по&иву власника аутомобила и с њим, &а нова или
!то је гости и )асти, проводе неде3ни и пра&ни)ни викенд .(ми3анић, н"д" @@C"1" 9iта у себи крију на!и
ноћни локали и баровиL H пита =агорка Пе!ић, па &атим одговара: 9=ар то није јавна тајна да проституија
поново по)иње да ветаL -& те )ињение она и&води та)ан &ак3у)ак: 9орени проституије, дакле, не нала&е
се ви!е у соијалној беди, већ у укорењеним ло!им навикама и тенденији да се на jлакk на)ин живи" 8ко

по!теним радом не могу набавити скупе ха3ине и накит, неке су жене склоне да то купе продавањем свога
тела""" Поготово су &а осуду оне жене које се бе& икаквог критеријума подају првом страну &а ма какав
инострани предмет .=агорка Пе!ић, #орална проблематика односа му!кара и жене, *еоград 'C05, @+, @@1"
+/ ВKПK(, и&д" 8пост" диакониа, 8тина 'C5<, B" 0D" Bума)ење на -са" гл"@, стр" '/+" ад се спомињу плетение,
није ту ре) о њима као таквима, нити је 8постол против обла)ења жене на на)ин који се свиIа мужу, и мужа

према же3и жениној, да и& 3убави угоде једно другом, остајући у граниама пристојности" BакоIе да не би
а3каво!ћу једно другом дало повода да их друге жене или му!кари &аводе, него против онога !то прела&и ту
меру"
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)овек сра у нераспад3ивим .накитом1 кротког и мирног духа" Bо је пред *огом скупоено

.'"Пет" @,@601" Готово истим ре)има и апостол Павле: Bако и жене, у пристојном оделу, са

стидом и смерно!ћу да укра!авају себе не плетениама, &латом, бисером или ха3инама

скупоеним, него као !то доликује женама које &а себе говоре да су побожне: добрим делима

.'"Bим" +,C6'71"

G том смислу, Jрква је кро& векове, и жене и му!каре по&ивала на скромност,

и&бегавање та!тине и спо3а!њег укра!авања" Bрулски сабор CD" каноном нареIује: 9оји се

кро& кр!тење обуко!е у >риста, обећа!е да ће подражавати животу Aеговом по телу" (тога

оне који уде!авају косу на глави плетењем, на !тету оних који их гледају""" поу)авамо и

упућујемо""" да оставив!и превару и та!тину која и& материје прои&ла&и, стално управ3ају

ум непрола&ном и блаженом животу""" Да се !то ви!е *огу приближавају )истим животом, и

унутра!њег )овека ви!е него спо3а!њег укра!авају врлинама и добрим и непоро)ним

владањем""" 8 који би поступио против овог канона, нека се одлу)и" +0 Валсамон тума)ећи

овај канон каже: 9Дужни су, вели, сви верни да гледају према горњем, блаженом животу и да

се владају са страхом *ожјим, да би #у се приближили колико је могуће, и унутра!њег

)овека, тј" ду!у да укра!авају свима врлинама, а не спо3а!њег"+D

анон 'D" (едмог васе3енског сабора особито се обраћа клириима нареIујући:

9(вака раско!ност и укра!авање тела страна је све!тени)ком )ину" (тога епископ, или

клирии, који се ките сјајним и раско!ним ха3инама, имају се поправити" 8ко ли остану

упорни, нека се подвргну ка&ни" Bако исто и који се мажу мирисавим мастима" При томе,

(абор се по&ива на ре)и (ветог Василија Великог: 9(ве !то се не употреб3ава ради потребе,

него ради накита, потпада приговору сујетности"+5

(вакако је недоли)ног укра!авања било и код хри!ћанки у оринту, с об&иром да је

оринт био по&нат у гр)ком свету поред богатства и по својој моралној распу!тености"

Вероватно да је било и других ра&лога, !то је принудило апостола Павла да ово питање

постави и дета3но о њему расправ3а" Kпископ Bео$ан сматра да су у оринту 9жене

не&набо!киње ула&иле у .идолске1 храмове откривене, с не)истим намерама" -&гонећи тај

оби)ај и& хри!ћанског храма, 8постол и пи!е тако+<" BакоIе је могуће да су неке

хри!ћанке, криво схватајући принип 9нема му!ко и женско, и& пра&не сујете тежиле

и&једна)ењу са му!карима, док апостол Павле толико подвла)и смиреност и послу!ност"

G прво хри!ћанско доба жене су држале наредбу апостола Павла" Писмено

сведо)анство, с по)етка EEE века, оставио је Bертулијан својим &ахтевом .и& периода преласка

у монтани&ам1 да се пропис о покривању жена протегне и на девојке: 9(вака, вели, жена

.'"ор" '',01" iта &на)и свака, ако не сваке врсте, сваког сталежа, сваког положаја, сваког

достојанства, сваког у&раста""" 8 део жена су и девојке" +C -& овог периода поти)у и сене у

живопису појединих катакомби у Риму са представама жена хри!ћанки на молитви, са велом

на глави"@7

ад су се у Ef веку јавили јеретии евстатијани, са својим у)ењем против брака,

допу!тајући женама, да и& погре!но схваћене једнакости, носе му!ко одело и да секу косу,

помесни сабор у Гангри .око @/7"г"1, поред других њихових неумесности, осуди и ове: 9оја

жена, ради тобожњег вежбања у добру, промени одело и уместо оби)ног женског одела у&ме

му!ко, нека је анатема"@' 98ко која жена &бог тобожњег вежбања у врлини, остриже косу

+0 Пидалион, @70, @7D? #ила!, н"д" E, 0<D, 0<5"
+D 8тинска синтагма, 8тина '<0+, B" EE, 0@0, 0@D"
+5 Пидалион, н"д" @@0? #ила!, н"д" E, 0<5, D++"
+< 2"д" @CD"
+C ^ORPU bP lOU[OZORYV lPS]ZbOV, #ињ" П"%"B" EE, к" C77"
@7  Bхрискевтики ке итхики енкиклопедиа, 8тина 'CD/, B" Ef, к" <D7, <D'" G православној иконогра$ији (в"
*огородиа увек се слика покривене главе, а тако и свете жене"
@' Ова саборска одлука осуIује јерети)ко, лажно схватање једнакости мужа и жене и њихово укидање ра&лике у
одећи мужа и жене" G сада!ње време, Православна рква није против тога да жене носе панталоне &бог
природе посла који вр!е, нпр" у $абрикама, или путовању &ими на коњима, мотоиклу, скијању итд" - пре рата,

жене и девојке, сила&ећи на коњима и& околних села у (арајево, и у ркву су дола&иле у панталонама својих
мужева и браће, јер се друк)ије, по оном снегу и мра&у није могло" Jрква је против таквог обла)ења кад је оно
&бог моде и погре!ног схватања једнакости полова"
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коју јој је *ог дао да се подсећа пот)ињености, као ра&ре!ујући &аповест пот)ињености, нека

 је анатема"@+ Да би се ова одлука (абора увела у живот, ар Bеодосије Велики .@5C6@C0 г"1

и&да &акон да се и&агнају и& Jркве оне жене које !и!ају своју косу, а архијереји који би их

примили да се &бае са архијерејства"@@ G Ef в" правоверне жене су свуда дола&иле у ркву

покривених глава, како сведо)и (вети 4ован =латоуст: 98ко су тада оринћани противре)или

томе правилу, но сада га је примила и )ува га сва васе3ена" Bаква је сила Распетога"@/

G дана!ње време модерних $еминисти)ких покрета, није ре) о и&једна)ењу жена са

му!карима у моралном погледу, !то је Jрква свагда &ахтевала, борећи се против два

морала, једног &а му!каре и другог &а жене, једног који мужу до&во3ава, и другог који то

исто жени &абрањује" Gстима (ветог Григорија *огослова, овај став она је давно и&нела и

обра&ложила: 9;ена која је &ло намислила против ложа .посте3а1 мужев3ева )ини пре3убу,

док муж који је нару!ио верност према жени не одговара &а то" Bаквог &аконодавства не

примам, нити такав оби)ај одобравам" #ужеви су били &аконодави и &ато је &аконодавство

против жена: и по!то су деу пот)инили власти оева, слаби пол остави!е &абата3ен" 8ли

*ог није тако одредио" 4едан је Bвора мужа и жене, обадвоје су и& исте &ем3е, једна слика

.*ожја1, једна смрт и једно васкрсење" 4еднако се раIамо од мужа и жене, једна дужност

припада родите3има према деи" Па како, дакле, ти тражи! )истоту коју сам не пружа!L

ако тражи! оно !то ти не даје!, како доноси! неправедни &акон имајући тело једнаког

достојанстваL 8ко у&ме! у об&ир горе H жена је &гре!ила, а и 8дам је исто у)инио, &мија је

обадвоје преварила? није се једно пока&ало слабијим, а друго ја)им" 8ко обрати! пажњу на

бо3е H >ристос је својим страдањем спасао обадвоје" Ради мужа Он се оваплотио, то исто

у)ини и ради жене" Ради мужа Он је умро, Aеговом смрћу спасава се и жена" @0

G савременом $емини&му није ре) ни о равноправности полити)кој и дру!твеној,

него се диже против тога !то природне ра&лике му!кару дају предност" 94о! у доба своје

младости H пи!е једна )итате3ка про$" 8" 2емилову H била сам 3ута на тај неправедни

&акон природе који му!кару омогућује уживања &а која не мора да пати, а жену приморава

да &а један једини тренутак среће пропати најстра!није болове" iта нам вреди женска

 равноправност, и полити)ка и правна, кад нисмо биоло!ки равноправне са му!карима" Они

могу имати стотине авантура а да )ак и не &нају да ли су те авантуре имале последие" 8

жена мора трпети крваве муке" аква неправи)ностh Друга једна пи!е да &бог ове неправде

@+ Пидалион, кан" '@" и '5, стр" /7', /7@? #ила!, н"д" EE, /+, //"
@@ (о&омен, књ" fEE, гл" 'D, у Пидалион н"д" @+<, прим" '" - одлука овог (абора ка&ује да је покривање глава
символ који треба да опомиње на пони&ност, те да оне жене које су и& стварне побожности обла)иле му!ко
одело и стригле косу, да би непримећене одавале се строгом подвигу у му!ком манастиру, 9као !то је таквих
било много током историје, не потпадају под ка&ну овог канона, јер &бог истинске аске&е и са смирено!ћу
)ињаху ово, и не јавно, него непримећене од многих .Преп" 2икодим (ветогора, Пидалион, прим" ', стр" /7@1"

Bакве су нпр" биле: Преп" Bеодора, ''"септ"? Kв$росинија, +0" септ"? Пелагија, <" окт"? #арија, '+" $ебр"?
8настасија, '7" маја и друге"
@/ Kп" Bео$ан, н"д" /70"
@0 Gп" Ду!ан 4ак!ић, ;ивот и у)ење (в" 4ована =латоуста, (рем арлови 'C@/, +/7, +/'" ако се може, поред
оваквог става (в" Григорија *огослова, као и става (в" ап" Павла: 92ема му!ко и женско, јер сте ви сви једно у
>ристу -сусу? 92ити је жена бе& мужа !то, ни муж бе& жене? 9*рак да држе сви у )асти .4евр" '@,/1, доћи до

тврдње: 9(тав хри!ћанства као одреIене идеологије и хри!ћанске ркве као институије""" био је""" !то се ти)е
жене, да то одмах и одлу)но кажемо, врло непово3ан &а њу, !тави!е негативан до степена пре&ира и мржње, па
самим тим не може бити, нити је био, по&итиван ни &а брак и породиу .др (ми3анић и #" #ију!ковић, н"д"
'5', '5+1" 4о! кад се у&ме у об&ир )ињениа да је >ри!ћанска рква у&дигла брак на степен (в" тајне, у реду са
кр!тењем, све!тенством, (в" при)е!ћем и др", а у лиу (в" *огородие у&дигла жену и&над анIела, не и&гледа
да је оваква тврдња постала и& добронамерног, него и& непријате3ског става 9до степена пре&ира и мржње

према хри!ћанству" gормирана је априористи)ки H да то одмах и одлу)но кажемо H да )итаои добију такво
убеIење и стекну такав став на сваки на)ин, било то стварно тако, или не било"

ад се &на да се Jрква кро& векове борила против негативног гледи!та појединих јеретика на брак
.манихеја, богомила, или евстатијана нпр" против којих говори '" кан" Гангрског сабора: 9оји куди брак и
гну!ава се жене која са мужем својим спава, а верна је и побожна, те је кори као да она не може у Jарство

*ожије ући, нека је анатема .#ила!, н"д" EE, @51, у&имати став оваквих јеретика као став Jркве хри!ћанске,
о)игледно не може бити добронамерно" 2ити је добронамерно про!иривати и&јаве појединих Отаа, у којима је
 ре) о жени као блуднии и проститутки, на жену уоп!те и њену природу у елини"

D



 

мр&и све му!каре и гледа да им се освети"@D -& и&јава других )итате3ки, које су му поводом

његове књиге писале, про$" 2емилов &ак3у)ује: 9(ве се слажу у томе да жену на поба)аје и

примену свих средстава &а спре)авање &а)ећа не приморавају само економски ра&ло&и, него и

тежња да се ослободи биоло!ког ропства"@5

=а покрет жена које на ра&лику полова гледају тако, ре)ено је с правом да у су!тини

&на)и 9само тежњу &а прелажењем и& материнства у проституију" Он је као елина ви!е

еманипаија блудние него жене"@<  Од жена &ахваћених оваквим бе&божним идејама

Великог -нкви&итора, да у греху 3удско биће може достићи срећу, било би илу&орно

о)екивати да се потруде само да схвате, а камоли прихвате смиреност и послу!ност, и

покривање главе као символ усвајања тих еванIелских врлина"

- &а жену хри!ћанку данас није лако прихватити ове врлине, јер је и она, као и сви

ми, умногоме &ахваћена сујетом, гордо!ћу, )ији је и&ра& непокорност и непослу!ност" (ем

тога, непокривање главе већ је укорењена навика, која се, као свака навика те!ко савлаIује и

у& помоћ ра&них дока&ивања тежи да се оправда и &адржи" 8 овде ће то дока&ивање

потражити ослона и у ре)има самог апостола Павла" 2аиме, по!то 8постол вели да

откривена глава код жена &на)и исто !то и о!и!ана, а &атим: 8ко се жена не покрива нека се

и !и!а .'"ор" '',06D1? и& тог се онда &ак3у)ује да је мисао апостола Павла ово: ;ена, којој

 је дика дуга коса, треба да се покрива" 2еће ли да се покрива H нека се !и!а" ако жене

данас ба! тако поступају, тј" секу косу, &на)и не морају ни да се покривају" -сто би и&ла&ило

и и& поставке: 8ко ли је ружно жени да се !и!а""" нека се и покрива" =на)и: 2ије ли јој

 ружно да се !и!а, то не мора ни да се покрива"

Поред тога, да на пропис о покривању главе жена у ркви не треба строго гледати,

 јасно је, веле, и и& тога !то апостол Павле, супротно женама, од му!караа тражи да се моле

откривене главе" #еIутим, гледамо и сада, не само епископе са митрама него и све монахе са

камилавкама на глави како се у ркви моле *огу" =а!то би се наредба о покривању жена

морала стриктно држати, а о непокривању му!караа не мора, кад је обе поставио исти

апостол Павле, у исто време, у истој ПосланииL

2а први поглед ово &ак3у)ивање може и&гледати та)но" =аиста, )ини нам се, да је

апостол Павле остао на наредби да се жена моли покривене главе, ина)е срамоти главу своју,

бе& обја!њавања с краја стиха 0" и у D" стиху .8ко јој је ружно да се !и!а, нека се покрива1,

да би његов став био јаснији и одреIенији, те се и& њега не би могли и&вла)ити &ак3у)и да

жена сада не мора да покрива главу" 4ер овим релативним 9ако .8ко јој је ружно"""1, ео

&ахтев добија смисао условности, релативности, поготово у на!е време кад жени нити је

дика да има дугу косу, нити јој је ружно да се !и!а"

2о ако се ствар ра&мотри о&би3није, &ак3у)ак ће бити друк)ији" Bврдња да жене сада

не морају покривати главу, јер им није ружно да се !и!ају, био би у важности да је 8постол

и&нео само та обра&ложења, бе& догматских основа на које је &ахтев о покривању глава

поставио, тј" да није рекао: >ристос је глава мужу, муж глава жени .ст"@1? муж је слава *ожја,

а жена је слава мужа? жена је од мужа и ради мужа, не муж од жене и ради жене .ст" <,C1" Ове

догматске поставке нису релативне, нити &ависе од околности, него остају &аувек, ти)у се

сваког времена и свију прилика" Друга је ствар !то је 8постол, пи!ући тада!њим женама,

ове основе обра&лагао тада!њим дока&има, тада је &а жену била дика да има дуга)ку косу, а

 ружно да се !и!а"@C G дана!ње време 8постол свакако не би употребио ова обра&ложења"

=ато, ако се поглед на !и!ање косе код жена и&менио, није се и&менило библијско у)ење о

постанку мужа и жене, те нема основа да се мења символ тог у)ења H покривање главе"

Овакво гледи!те &аступа и про$есор П"Bрембелас: 9G елој овој перикопи H пи!е он

 H Павле се обраћа принипима" 2осити или не носити покрива), на и&глед је ствар од малог

&на)аја" (ве &ависи од тога какав се смисао даје но!ењу, или нено!ењу покрива)а" Природно

@D 8" 2емилов, *иоло!ка трагедија жене, *еоград 'C/7, стр" '5<"
@5 -сто, '<D" =а жене оваквог духовног про$ила, раIање дее је 9биоло!ко ропство, &а ап" Павла H једно од
средстава спасења .'"Bим" +,'01"
@< Др Ото Вајнингер, Пол и карактер, *еоград 'C@<, /@+"
@C Па и доније, све до на!их дана, било је понегде !и!ање косе ухваћене у пре3уби &нак ка&не и срамоте .др
(ми3анић, н"д"1"

5



 

стање жене .ст" '@6'01 исто је и данас какво је било тада, и остаће &аувек исто, не&ависно од

тога да ли ће се схватање о покрива)у и&менити" 8налогије у односу *ога и >риста, >риста и

)овека, )овека и жене нису се и&мениле до данас, иако су се оби)аји о коси и&менили" /7 =бог

тога не може нико да каже да Павле није поставио правилне силоги&ме, или да његови

силоги&ми, ако су тада били правилни, нису то и сада" /'

2а аналогију са монасима, већ смо рекли у примедби о монахињама које су секле косу,

обла)иле му!ко одело да би се подви&авале у му!ком манастиру, да је ту ре) о символу, који

сам није су!тина, него само спо3а!њи &нак су!тине" Оне нису напу!тале &нак &бог

неприхватања и одбаивања су!тине" 2его прихватајући су!тину, &бог околности,

привремено нису држале символ" Aихов поступак Jрква никад није осуIивала, него

похва3ивала, јер су то )иниле и& искрене побожности, не напу!тајући ни &аповест о

смирењу ни о покорности" /+ Bо је смисао и покривања глава монаха, у појединим моментима

на богослужењу .док су у другим обаве&ни да откривају главе1" Они то )ине у &нак свога

&авета девствености и одриања од му!ких права ради Jарства небеског"/@

-& (пасите3еве при)е о синовима, од којих је један на &аповест оа да оде у виноград

и ради, рекао да неће, али се после покајао и оти!ао, и&вр!ив!и тако во3у о)еву? а други

 рекао да хоће, али није оти!ао .#т" +', +<6@71, не испунив!и !то је ота хтео, јасно нам је

да жена која би прихватајући смиреност и послу!ност као во3у *ожју, но до!ла у храм

непокривене главе, ли)ила на првог, а она која би не испуњавајући во3у *ожју, сматрала да је

недостојно савремене жене да прихвати смиреност и покорност, али у!ла у храм с

покривеном главом, ли)ила другом сину"

2есумњиво да је поступак првог сина бо3и него другог" -сто тако је несумњиво да би

његов поступак био јо! у&ви!енији и савр!енији да је рекао оу да ће отићи у виноград,

или макар бе& ре)и оти!ао да ради" ( правом се може о)екивати да онај који већ испуњава и

држи теже, да ће моћи одржати и лак!е, јер Господ нареIује: Држите све !то сам вам

&аповедио и Оно је требало )инити, а ово не остав3ати .#т" +<,+7? +@,+@1"

(тога се, сматрам, с правом о)екује и од жена, које усвоје библијско у)ење и&ложено

апостолом Павлом, да ће прихватити и символ тог у)ења, покривање главе, и& поверења да

(вети апостол Павле &на !та треба да верујемо и којим &наком ту веру спо3а!ње да

и&ра&имо"

4о! да на крају напоменемо: iта апостол Павле тражи од хри!ћанки, и !та оне

треба да )ине, јасно је" (ве!тении, монаси и монахиње треба да говоре верниима да у

храм ула&е покривене главе" 2о, ако нека од њих ипак уIе гологлава, или не схватајући

/7 9Bо да неко има покривену главу, сматрало се на -стоку као &нак срамоте, или пот)ињености, супротно према
новијем оби)ају Kвроп3ана, према коме је непокривеност главе била &нак пот)ињености, а покривеност њена
о&на)ава!е у&ви!еност и господарење .Bрембелас, н"д" @/C1"

2и при молитви и другим верским )иновима, у ра&ним религијама старог времена .па и данас1 није

било једнакости" 9>ри!ћани нпр" вели про$" В" mајкановић, ула&е у ркву гологлави и присуствују сваком
 религио&ном акту са откривеном главом? 4евреји и муслимани, напротив, &адржавају у таквим приликама на
глави капу и у храм ула&е са покривеном главом? Гри су .и&у&ев можда питагорејаа"""1 приносили жртве
гологлави? Рим3ани, напротив, покривали су главу .и то оби)но тогом? једино кад би приносили жртву 9Греко
 риту H на гр)ки на)ин H онда би били непокривене главе"""1" 8ли и Гри, кад су приносили жртву, морали су
имати на глави вена .Пропис 9Отан пиоси тас тхисиас сте$ани $оритосан и полите ке и парики пантес""" H 

ад приносе жртве, сви граIани и до!3аи но!аху вене H важно је свакако &а ео гр)ки свет1 .В" mајкановић,
#ит и религија у (рба, *еоград 'C5@, 'DD, 'D51"
/' Bрембелас, н"д" @0@"
/+  9G женском телу и у му!ком облику, му!ки си про!ла подвиг, населив!и се меIу мужеве, и страсти
ослабив!и и стрем3ење похоте потпуно обу&дав!и постом и непрестаним молитвама""" . E стихира на Господи
во&вах ''"EF1? 9(лабост женску му!ки си и&менила новим именом и ликом""" .-сто, + тропар @ песме канона на

 јутрењи1? 9mудан и&глед и природи неодговарајући""" усред мужева населив!и се савр!еним ра&умом""" .@ ст"
на Господи во&вах +0"EF1? 9"""G му!ком и&гледу, женскост си спо3а!ње и&менила, сакрив!и се од Велијарових
&амки""" .-сто, (лава на Господи во&вах1" 2омоканон #иле!евског Bребника и& '0/0" г" о томе ка&ује: 8!те
жена острижет власи своје, неп!ују!ти .сматрајући1 јако добро јест *.о1га ради, кроме та)ију ино)аскаго
житија, и др&нув!а се сатворити, анатема""" Bа)ију јегда придет ва ино)аско житије" .(ве!)иа /+, лист Dа, Dб"1"
/@ G том смислу, поједини монаси пу!тају и дугу косу" ао !то смо рекли на другом месту, оп!тежите3ни
монаси, у старо време, нису имали дугу косу, него је стригли на посебан на)ин .уп" Гласник 'C<7, стр" '<D1"

G &нак свог живота у бе&бра)ности, елибата, римокатоли)ки све!тении брију браду и бркове"

<



 

смисао 8постолове наредбе, или !то нема при руи доли)ан покрива), па да не би метала на

главу !то било, ступати с њом у сваIу и препирку, поготово у храму, било би, најблаже

 ре)ено, недоли)но" (ам апостол Павле, &авр!авајући овај оде3ак послание, опомиње нас:

8ко ли пак ко хоће да се сваIа, ми таквога оби)аја немамо, нити ркве *ожје .'"ор" '','D1"

 Гласник, деембар 'C<+"
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