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ПРЕДГОВОР

Институт за културу сакралног – Монс Хемус у години 
у којој хришћански народи прослављају два значајна јубиле-
ја: 1700 година Миланског едикта (акта којим је хриш ћанска 
Црква, између осталог, добила и право и могућност да се свету у 
коме се налази слободно и јавно, у пуној мери и неометано, обра-
ти и обраћа свим језицима богословља ко јима располаже) као и 
1150 година почетка Моравске мисије Свете Браће Кирила и 
Методија (којом је словенским народима омогућено да своје 
језике придруже породици осве штаних језика црквене теологије, 
како оне коју изражава закон вере тако и оне коју у себи носи закон 
молитве, и тако их активно укључе у вишегласно бо го словље Црк-
ве), решила је да те значајне годишњице обележи организо-
вањем научног скупа на тему Криза савремених је зика тео
логије: Криза у комуникацији сакралних садржаја Цркавa и 
верских зајед ница пред изазовима савремног друштва. 

Овај скуп, другим речима речено, говори о Предању 
Цркве у савременом свету. Однос према Предању Цркве увек 
је двострук. Предање се прво усваја и чини саставним делом 
нашега бића и то управо онакво какво је оно било, какво је 
до нас дошло, и каквим смо га ми примили. Постоји један 
процес саображавања Предању, преструктурирања, прео-
бражавања себе Предањем. Човек мора да буде погружен у 
дубоке воде Предања до краја, а не да са духовне обале све-
тотајинског Јордана буде покропљен тек са неколико капи 
ове животодавне воде. Чинећи ово друго, човек, без сваке 
сумње, има неки додир са Предањем али га оно не прожима 
и не мења нити га он изнутра доживљава. Предање стварно 
усвајамо не онда када (само) читамо о њему, мада му се и 
тада приближавамо, него управо тада када се преображава
мо обновљењем ума свога да би искуством познали шта је 
добра и угодна и савршена воља Божија (Рим.12,2).

Тај процес, подсетимо, није ни кратак ни једноставан 
ни једнодимензионалан. Он се састоји, поновимо, како у 
усвајању знања тако и стицању искуства, тачније – знање и 
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искуство бивају испреплетени на нови начин. Искуствено 
сазнајемо, и знањем подстичемо и проверавамо искуство. 
Због чега је неопходно управо овакво усвајање Предања? 
Зато што Предање не садржи мртве и хладне информације, 
податке и представе, већ записе сусрета, дела, поступака, 
говора и одговора – разговора Бога и Његовог народа. Пре-
дање је, рецимо сада школски, самим тим условно – трослој-
но. Предање представља, овога ћемо се увек на првом месту 
сетити, низ записаних, опеваних, описаних, исказаних су-
срета Бога и људи – то је његов историјски део. Али је Пре-
дање уједно и простор у коме се ти сусрети настављају, оно 
је могућност у коме се они актуализују, и то је његов свето
тајински део. Оно је, у крајњој линији, и обећање онога што 
ће доћи и што већ, на један посебан начин постоји међу на-
ма и, што је веома важно, обликује нашу стварност. То је 
његов есхатолошки део. Пошто је Предање стварност одно
са, односа који су већ били, који јесу и који ће бити, оно увек 
одстаје на известан начин до краја неухватљиво у речи ма 
какве оне биле. Сусрет и однос су увек шири и дубљи од 
сваког нашег настојања да их забележимо, опишемо, схва-
тимо и протумачимо. Увек остаје оно што није обухваћено 
исказом. Остаје и оно што не може да буде обухваћено иска-
зом. Када је ово истина за обичан међуљудски однос, колико 
тек више важи за однос Бога и човека? С овим на уму можемо 
да поставимо питање: Да ли ова перспектива у одређеним 
моментима доводи до својеврсне вербалне немости Пре-
дања? Да ли постоје стварности, овде не мислимо само на 
теолошке него и на икономијске, које увек остају изван речи 
те самим тим изван нашега домета, наше могућности да им 
се на тај начин приближимо? Да ли остаје нека несмести-
вост стварности у теолошки исказ? За чим треба Црква да 
посегне у том моменту и како да решава „застој“ у комуни-
кацији са својим народом? Шта ће нам помоћи да – не само 
тамо где престају речи, где нам мањка речи, где не можемо 
да нађемо праве речи, него и тамо где треба да у низу речи 
одаберемо управо оне које најбоље исказују стварност коју 
желимо да саопштимо – саопштимо на набољи могући начин?

Црква носи у својим недрима својеврсни залог Предања. 
Њега представља и предаје новим генерацијама својих све-
штенослужитеља, а кроз њих целој пуноћи Цркве, спушта-
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јући им га у руке, у литургијској форми – у богослужењу, 
као Тело Христово. Новорукоположеном презвитеру Епи-
скоп, као чувар и носилац пуноће Предања, у руке полаже 
освећени Свети Хлеб – Тело Христово, рекавши му: Прими 
залог овај и сачувај га целим и неповређеним до последњега 
даха свога јер ћеш о њему бити питан о другом и страшном 
доласку великога Бога и Спаса нашега Исуса Христа. Важно 
је истаћи да му Епископ залог Предања не предаје у виду 
књиге, не даје му, на пример, Свето Писмо у руке, него му 
даје ону стварност о којој Књига, Свето Писмо, рецимо то 
сада мало поједностављено али не и нетачно – у крајњој ли-
нији говори. Запис претходних искустава и догађаја у исто-
рији односа Бога и човека сада уступа место новом, кон-
кретном и личном сусрету у коме је могућност богоопште-
ћег примања Предања непосредно омогућена. Примање 
сачуваног, предањског, исказано је кроз дотицање Тела Хри-
стовог, кроз чување, старање о Телу Христовом – новоруко-
положени држи Свети Агнец у обема рукама, дакле макси-
мално пажљиво се стара о Њему, кроз Цркву и у Цркви која 
литургијски увек и изнова доводи сваког човека и сваку ге-
нерацију на тај основни извор воде живе, благодати Духа 
Светога, од које се не жедни до века (Јн.4,14).

Предање се не прима само из разлога да би се такво какво 
јесте предало даље. То је само један део, један смер нашег од-
носа према предањском. Двосмерност нашег односа према 
Предању показује се у томе што оно Предање које смо усво-
ји ли, односно које настављамо да усвајамо, све дубље и дуб-
ље, из славе у славу, сада, у нама, треба да послужи као извор 
из кога ћемо одговарати на нове потребе света који се не-
прекидно мења, одговарајући на динамику тих промена као 
домаћини који износе из ризнице своје ново и старо (Мт.13,52).

Хришћанске Цркве, бивајући свесне ове двосмерности 
предањског начина постојања, ове унутрашње стваралачке 
динамике чувања и исказивања, тражења адекватног језика 
који ће новим народима (нови́на народâ, не смећимо са ума, не 
огледа се само у етничком него и у хронолошком, генерацијском 
смислу тих речи) пренети вечно жива и спасоносна истина 
Јеванђеља, већ више деценија, како на читавом мноштву 
научних скупова и конференција1 тако и на различитим црк-
венојерархијским сабрањима,2 настоје да језике свога бо-

1 Руска Православна 
Црква организовала је 
Међународне бого-
словске конференције 
на актуелне теме: Пра
вославное богословие 
на пороге третьего 
тысячелетия (Москва, 
7-9, II, 2000), Учение 
Церкви о человеке (Мо-
сква, 5-8, XI 2001), Пра
вославное учение о 
Церкви (Москва, 17-20 
XI 2003), Эсхатологи
ческое учение Церкви 
(Москва, 14-17 XI, 2005), 
Православное учение о 
цер ковных таинствах 
(Москва, 13-16 XI 2007), 
Жизнь во Христе: хри
стианская нравствен
ность, аскетическое 
предание Церкви и вы
зовы современной эпо
хи (Москва, 15-18 XI 
2010). Јеладска Црква 
форми рала је Посебну 
сино дал ну комисију за 
литургијску обнову 
која, пак, од 1999. годи-
не организује Свеје
лин ске литургичке 
симпосионе на разли-
чите актуелне теме и 
проблеме црквеног 
богослужења и литур-
гијског богословља.

2 XIII Ordinary general 
Assembly of the Synod 
of Bishops, Rome 7-28. 
October 2012, The New 
Evangelization for the 
Transmission of the 
Christian Faith.
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гословља учине делатним и кадрим да ту слу жбу у највећој 
могућој мери врше. 

Желећи да питању комуникативности класичних фор-
ми и израза црквеног богословља, од оних изречених у запи-
саној или изговореној речи теологије па до оних изложених 
и пренесених у црквеној архитектури и уметности, у време-
нима у којима данас живимо – као и у онима у којима ћемо 
тек живети, приступимо са различитих страна и из разли-
читих углова, на скуп смо позвали и у Зборнику објавили 
радове различитих аутора. На страницама које следе налазе 
се текстови и студије теолога, психолога, уметника и архи-
теката из Русије, Италије, Словеније, Хрватске, Федерације 
БИХ и Србије. Сви они, свако на свој начин, из свога угла и 
из свог искуства, сагледавају проблеме са којима се хриш-
ћанске Цркве суочавају када настоје да своје учење и свој 
живот пренесу и предају савременом свету. Њихове при-
логе смо у овом Зборнику објавили на језику и писму којим 
су изворно писани и уз поштовање правописа и термино-
лошких решења које су сами аутори одабрали.

.
Припрема и штампање Зборника радова са научног ску-

па Криза савремених језика теологије обављена је под по-
кровитељством Канцеларије за сарадњу са Црквама и вер-
ским заједницама Владе Републике Србије у оквиру реали-
зације Пројекта Унапређење верске културе, верских слобода 
и толеранције као дела Програма Остваривање сарадње 
др жаве са Црквама и верским заједницама.

Одржавање самога скупа омогућено је захваљујући ра-
зу мевању и доброј вољи господина Кристофа Брукнера 
(Christoph Brueckner), генералног директора хотела Excelsior 
који је допринео томе да се скуп одржи у изванредним усло-
вима које пружа овај хотел. 

Надамо се да ће резултати који се налазе сабрани на стра-
ницама овог Зборника допринети започињању – негде и на-
стављању, озбиљног промишљања путева и странпутица 
којима данас ходе наша богословља. 

4. април, 2013. године, Земун            Владимир Вукашиновић



ТЕОЛОШКИ  
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Benedikt Vujica

KRIZA TEOLOŠKIH JEZIKA

SAŽETAK: Temu sam obradio u dva dijela. U prvom di-
jelu sam ukratko predstavio stajalište o teološkom govoru 
nekolicine ključnih filozofa i teologa od 5. do 21. stoljeća. 
Riječ je o sv. Augustinu i Teodoretu Cirskom iz 5. st., bla-
ženom Ivanu Duns Škotu iz 13/14. st., Nikoli Kuzanskom 
iz 15. st., te o Martinu Heidegeru i LudwiguWittgensteinu 
iz 20. i Paul Ricoeur-u iz 20/21. stoljeća. Osnovni za klju-
čak iz stajališta navedenih autora može se sažeti u neko-
liko riječi: ne smijemo obožavati svoje slike, predodžbe i 
pojmove Boga, nego Boga samoga, jer je čovjek upućen 
na Božju objavu, na Božje djelovanje i na Božji govor. U 
drugom dijelu sam izložio glavne smjernice Drugoga va-
tikanskog koncila o obnovi teologije. Koncil je u više svo-
jih dokumenata, naročito u Pastoralnoj konstituciji o Crkvi 
u suvremenom svijetu „Gaudium et spes“, upozorio na pro-
blem teološkoga govora i istaknuo potrebu otvaranja Crkve 
suvremenom svijetu, njenog posadašnjenja (aggiorna
mento), njene inkulturacije ili utjelovljenja u konkretnu 
kulturu pojedinih naroda. Glavni koncilski zaključci, ka-
ko su formulirani u navedenim dokumentima, jesu sli-
jedeći: 1) – kod obnove crkvenih studija mora se voditi 
računa o boljoj usklađenosti filozofskih i teoloških studija 
da bi skladno doprinosili i sve više otkrivali misterij Kri-
sta; 2) – pozivaju se teolozi da, uz poštivanje metoda i 
zahtjeva svojstvenih teološkoj znanosti, stalno tragaju za 
prikladnijim načinom kako će priopćiti kršćanski nauk 
ljudima svoga vremena te da u tom radu primjenjuju ne 
samo teološka načela, nego i otkrića profanih znanosti, u 
prvom redu psihologije i sociologije; 3) – Koncil određuje 
da teolozi udruženim radom i planovima nastoje surađi-
vati sa stručnjacima u drugim znanostima i zahtjeva no-
vo teološko razmišljanje da se djela i riječi Božje objave, u 
svjetlu tradicije sveopće Crkve, podvrgnu novom ispi-
tivanju kako bi vjera bila posredovana s većim razumi je-
vanjem. Na kraju ovoga skromnog rada naveo sam teo-
loško razmišljanje dvojice poznatih rimskih profesora 
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fundamentalne teologije i vrsnih poznavatelja nauka 2. 
vatikanskog sabora, R. Fisichelle i G. Occhipintia. Od stva-
ranja do događaja Krista objava se odvija u ljudskome 
govoru. To je dakle izvedeni govor i, jer se temelji na ob-
javi, vezan je uz povijesni događaj koji u sebi sadrži Božju 
objavu. Zbog toga teološki govor mora zadržati osnovni 
kriterij, a to je pozivanje na analogiju. Odatle proizlazi i 
opravdanost teološkoga pluralizma, ali koji se ne smije 
izroditi u razvodnjavanje vjere, već da ostane „jedinstvo 
u različitosti“.

KLJUČNE RIJEČI: kriza teoloških jezika ili t. govora;  
– Bog; – Božanska objava; – teološki apofatički atributi o 
Bogu (izrazi s ‘alfa privativum’): Bog – incomprehensibilis, 
ineffabilis, investigabilis; – beskonačna razlika i razmak 
između Boga i njegovih stvorenja; – ontološka razlika;  
– me tafizika; – oslobađanje od idola; – smrt idola; – apo-
fatička ili negativna teologija; – navjestiteljska teologija;  
– dokumenti 2. vatikanskoga koncila; – aggiornamento;  
– inkulturacija; – usklađenost filozofskih i teoloških stu-
dija; – teološka načela i otkrića profanih znanosti; – psi-
hologija i sociologija; udruženi rad teologa i stručnjka 
drugih znanosti; – analogija; teološki pluralizam.

1. Filozofsko-teološko shvaćanje
Teološki jezik je uvijek bio u krizi. Ali teolozi ponekad toga 

nisu svjesni. Zašto je normalno da se teološki jezik trajno nalazi 
u krizi? Zato što teologija govori o Bogu, a Bog je neshvatljiv i 
neizreciv. Ne možemo ga obuhvatiti ni svojim mislima niti svo-
jim riječima. Latinski glagol comprehendere znači obuhvatiti, 
shvatiti. Još je sv. Augustin († 430) rekao: Si comprehendis, non est 
deus (ako ga obuhvatiš, nije Bog).1 Ako Boga možemo svojom spo-
znajom obuhvatiti, onda on nije Bog, nego idol. Bog je nepoj-
mljiv, incomprehensibilis. I neizreciv, ineffabilis. I neistraživ, inve
stigabilis. Negativna filozofija i negativna teologija ističu da mo-
žemo reći ono što Bog nije. U tom se nalazi dio istine, koji nas 
stalno obvezuje.

Treba imati na umu da je Bog totaliter aliter, da je on potpu-
no, posve drukčiji. Postoji beskonačna razlika između Boga i nje-
gova stvorenja, kako je to tvrdio najveći franjevački mislilac Ivan 
Duns Škot (Ioannes Duns Scotus, † 1308). U svom djelu Rasprava o 

1 Sv. Augustin, Sermo 
CXVII 3, 5.



KRIZA TEOLOŠKIH JEZIKA | 13

prvom principu (Tractatus de primo principio) on tvrdi: Deus distat 
in infinitum a creatura.2 Postoji, dakle, beskonačan razmak iz-
među Boga i stvorenja. Konačno biće (čovjek) taj razmak ne mo-
že premostiti. Može ga premostiti samo beskonačno biće (Bog). 
Stoga je čovjek upućen na Božju objavu, na Božje djelovanje i na 
Božji govor.

Martin Heidegger († 1976), utemeljitelj fundamentalne on-
tologije, napisao je svoju habilitacijsku radnju o Ivanu Duns Ško-
tu; on također tvrdi da postoji ontološka razlika između bitka i 
bića.3 Time je on doveo u pitanje svaku ontoteologiju iz koje pro-
izlazi da je najviše biće u nizu bića ono božansko. Upravo zato 
Heidegger odbacuje ontoteologiju i time želi reći da Bog nije 
biće među bićima, on je posve drukčiji, on ontološki omogućuje 
sva bića. Već je davno Teodoret Cirski († oko 460) u svom djelu 
Expositio rectae fidei pokazao da postoji ontološka razlika izme-
đu Stvoritelja i stvorenja: samo je jedan Stvoritelj, a sva su ostala 
bića stvorenja. Stvoreno biće, naime, ne može participirati na 
Božjoj biti koja je nestvorena.4 Za Teodoreta postoje samo dvije 
vrste stvarnosti, jer sve što postoji može biti ili stvoreno ili ne-
stvoreno. Samo Stvoritelj postoji odvijeka, samo je, dakle, jedan 
Stvoritelj, a sve je ostalo stvoreno.

U svom djelu Was ist Metaphysik? Heidegger tvrdi da je za-
daća filozofije oslobađanje od idola: „osloboditi se od idola koje 
svatko ima i kojima običava pribjeći“.5 I za Ludwiga Wittgenste-
ina († 1951), koji je uputio ozbiljan izazov teološkom govoru, za-
daća je filozofije razaranje idola i nestvaranje nikakva novoga 
idola: „Sve što filozofija može učiniti jest da razori idole. A to 
znači da – možda u odsutnosti jednog idola – ne pravi nikakva 
novog idola“.6 Paul Ricoeur († 2005) u svom tekstu Religija, atei
zam i vjera ustvrdio je sljedeće: „Idol mora umrijeti da bi simbol 
bitka mogao govoriti“.7 Idol upućuje sam na sebe i sebe obožava, 
a simbol upućuje na Drugoga.

Iz navedenoga možemo zaključiti da ne smijemo obožavati 
svoje slike, predodžbe i pojmove Boga, nego Boga samoga. Ako 
obožavamo svoj pojam Boga, mi zapravo obožavamo sebe, svoj 
pojam, pretvarajući sebe u lažno božanstvo. Ako teološki jezik nije 
kritičan sam prema sebi, ako nije svjestan da Bog nadilazi sve naše 
pojmove, onda on vodi u idolatriju koja je temelj svjetskoga nasilja.

Želim napomenuti kako se Nikola Kuzanski († 1464) nalazi 
u tradiciji apofatičke (negativne) teologije, čiji je cilj spoznati Bo-

2 Ivan Duns Škot, Ra
sprava o prvom princi
pu, priredio, preveo i 
popratnu studiju napi-
sao Mile Babić, Zagreb: 
Demetra, 1997, str. 130.

3 Martin Heidegger, 
„Teologija i filozofija“,  
u Jukić, br. 1, 1971, str. 
164-166. Tu Heidegger 
ističe da filozofija govori 
o bitku, da je ona onto-
logija, a da teologija go-
vori o biću. O ontološ-
koj diferenciji Heideg-
ger opširno govori u 
svom djelu Identität  
und Differenz, Pfullin-
gen 1957, str. 31-67.

4 Thedoreti Cyrensis, 
Expositio rectae fidei, 
izda no pod Justinovim 
imenom, PG 6,  
1207-1240.

5 Martin Heidegger, 
Was ist Metaphysik?, 
Frankfurt am Main: Klo-
stermann 1986, str. 42.

6 Ludwig Wittgenstein, 
Schriften, Beiheft 3, 
Suhrkamp, Frankfurt 
am Main 1979, str. 13.

7 Alasdair Maclntyre & 
Paul Ricoeur, Die reli
giöse Kraft des Athei
smus, Verlag Karl Alber 
Freiburg/München 
2002, str. 102.
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ga negacijom, govoreći ono što Bog nije. On Boga naziva Non 
aliud (Ne drugo), jer je svako biće u pluralnom svijetu aliud quid 
(nešto drugo). Što je Bog, izražavamo negacijom: on nije drugo, 
on je Ne drugo, koje prethodi svakom drugom, tj. pluralnom 
svijetu.8

Teološki je jezik stalno u krizi, uz ostalo, i zato što mora biti 
suvremen. Teologija, naime, mora biti vjerna današnjem vreme-
nu, današnjoj kulturi, istodobno vjerna Novome zavjetu, tj. Isusu 
Kristu. Teologija može biti navjestiteljska samo ako je suvreme-
na, ako na suvremen način govori suvremenim ljudima. Zato je 
Drugi vatikanski koncil istaknuo aggiornamento (posadašnjenje), 
tj. otvaranje Crkve suvremenom svijetu. I zbog toga danas govori-
mo o inkulturaciji, o utjelovljenju kršćanstva u konkretnu kulturu.

2. Poziv teolozima Drugoga vatikanskog koncila 
Zadatak da se traži novi izraz za nepromjenljivu stvarnost 

Božje objave postavio je pred Koncil sam papa Ivan XXIII u 
svom govoru na otvaranju njegova 1. zasjedanja, 11. X 1962, te je 
naglasio da je jedno sama „bit stare nauke u pokladu vjere, a 
drugo je njezina formulacija u novom odijelu“ moderne misli.9 

Stoga Drugi vatikanski koncil upozorava na problem teo-
loškoga govora u više svojih dokumenata. Već u Dekretu o odgo
ju i izobrazbi svećenika je naglašena potreba da se kod obnove 
crkvenih studija u prvom redu mora voditi računa o boljoj us-
klađenosti filozofskih i teoloških studija kako bi skladno dopri-
nosili i sve više otkrivali misterij Krista koji zahvaća čitavu po-
vijest ljudskog roda.10

No taj zahtjev za usklađivanje filozofskih i teoloških studija 
Koncil opširno obrazlaže u Pastoralnoj konstituciji o Crkvi u su
vremenom svijetu.11 Polazeći od svijesti da je Crkva mnogo do-
prinijela napretku kulture, Koncil svraća pozornost na iskustvo 
da usklađivanje kulture s kršćanskim odgojem ne ide uvijek na-
prijed bez poteškoća. No u svezi s tim odmah napominje da te 
teškoće nisu nužno na štetu vjerskog života, nego mogu pota-
knuti na točnije i dublje shvaćanje vjere. Posve ispravno, jer no-
vije studije i otkrića znanosti, kao i povijesti i filozofije, naglašava 
se u tom dokumentu, nameću nova pitanja sa posljedicama za 
život te zato od teologâ zahtijevaju nova istraživanja.12

No jer se radi o ključnom pastoralnom dokumentu, Koncil 
ima pred sobom jasan cilj, a taj je da se vjernici dovedu k čišćem 

8 Mile Babić, „O miru 
među religijama Nikole 

Kuzanskog“, u Nikola 
Kuzanski, O miru među 
religijama, s latinskoga 

preveo i studiju napisao 
Mile Babić, Sarajevo: 

Connectum, 2005, str. 
288-289.

9 Usp. Acta Apostolicae 
Sedis 54, 1962,  

str. 785-795, br. 6,5.

10 Dekret Optatam to
tius, 14: „In ecclesiasticis 

studiis recognoscendis 
eo imprimis spectan-

dum est ut disciplinae 
philosophicae et theo-
logicae aptius compo-

nan tur et concordi rati-
one conspirent ad alu-

mnorum mentibus ma-
gis magisque aperien-

dum Mysterium Christi 
quod totam generis hu-
mani historiam afficit“.

11 Konstitucija Gaudi
um et spes 62, 1-7.

12 Isto, 62, 1.
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i zrelijem životu vjere. Radi toga, polazeći od potrebe nužnog 
razlikovanja samoga pologa vjere, ili vjerskih istina, od načina 
kako se one izražavaju, dakako u istom smislu i s istim znače-
njem, Koncil se obraća izravno teolozima sa pozivom da, uz po-
štivanje metodâ i zahtjeva svojstvenih teološkoj znanosti, stalno 
tragaju za prikladnijim načinom kako će priopćiti kršćanski nauk 
ljudima svojega vremena. I ne samo to. Traži da u svom teološkom 
istraživanju dovoljno priznaju i primjenjuju ne samo teološka na
čela, nego i otkrića profanih znanosti, u prvom redu psihologije i 
sociologije.13

Koncil je u tim zahtjevima veoma kategoričan. Od svih koji 
se bave teološkim znanostima traži ne samo da u teološkom pro-
dubljivanju objavljene istine ne smiju zanemariti povezanost s 
vlastitim vremenom, već određuje da zajedničkim silama i pla-
novima nastoje surađivati sa stručnjacima u drugim znanosti-
ma. U tom udruženom radu teologa i stručnjaka drugih znano-
sti, što ga usrdno preporučuje, Koncil vidi obostranu korist: po-
moć ljudima koji su stručnjaci u raznim znanstvenim granama 
da i sami dođu do potpunijeg poznavanja vjere, ali i korist teolo-
zima i službenicima Crkve da budu u stanju svojim suvremeni-
cima prikladnije izložiti crkveni nauk o Bogu, čovjeku i svijetu 
kako bi ga spremnije mogli prihvatiti.14

Dosljedan izloženim odrednicama, Koncil je naročito u De
kretu o misijskoj djelatnosti Crkve15 jasno istaknuo potrebu inkul-
turacije teologije, tj. njenog utjelovljenja u konkretnu kulturu. U 
tom se naime dokumentu na prvom mjestu priznaje pravo mla-
dim Crkvama da „uzimaju iz običajâ i tradicijâ, iz mudrosti i 
znanja, iz vještinâ i umjećâ svojih naroda sve ono što može pri-
donositi za iskazivanje hvale Stvoritelju, da se objasni Stvoritelje-
va milost i da se pravilno oblikuje kršćanski život“.16 Tim se, da-
kle, riječima opravdava i ujedno dozvoljava ne samo prikladna 
prilagodba bogoštovlja, u skladu sa odnosnim zakonima Crkve, 
nego i oblikovanje kršćanskog života – u duhu postojeće kulture 
pojedinih naroda. Stoga je Koncil tu mogućnost prilagodbe po-
pratio izričitom odrednicom da se na svakom velikom društve-
no-kulturnom području potiče takvo teološko razmišljanje da se 
djela i riječi Božje objave, u svjetlu tradicije sveopće Crkve, pod
vrgnu novom ispitivanju. A odrednica je dvojako obrazložena: 
ocjenjuje se, s jedne strane, kao dobar put da vjera, uz pomoć 
filozofije ili mudrosti narodâ, može biti posredovana s većim 

13 Isto, 62, 2: „Praeterea 
theologi … invitantur ut 
aptiorem modum doctri
nam cum hominibus sui 
temporis communicandi 
semper inquirant… In 
cura pastorali non tan
tum principia theologica, 
sed etiam inventa scien
tiarum profanarum, im
primis psychologiae et 
so ciologiae, satis agno
scantur et adhibeantur“.

14 Isto, 62, 7: „Qui theo-
logicis studiis … incum-
bunt, cum hominibus 
qui in aliis scientiis ex-
cellunt, collatis viribus 
atque consiliis, coopera-
ri studeant. Theologica 
inquisitio insimul pro-
fundam veritatis revela-
tae cognitionem prose-
quatur et coniunctio-
nem cum proprio tem-
pore ne negligat, ut ho-
mines variis diciplinis 
excultos ad pleniorem 
fidei scientiam iuvare 
possit. Haec socia opera 
plurimum proderit in-
stitutioni sacrorum 
ministrorum qui Eccle-
siae doctrinam de Deo, 
de homine et de mundo 
aptius coaevis nostris 
explanare poterunt“.

15 Dekret Ad gentes, 22, 
1-2.
16 Isto, 22, 1.
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razumijevanjem, što je od prvotne važnosti, a s druge strane u 
njoj se vidi ispravan postupak u iznalaženju odgovarajućeg rješe-
nja kako da se običaji, životni nazori i društveni poredak us klade 
s etosom same božanske objave17 i tako se isključi mogućnost 
svake pojave sinkretizma i lažnog partikularizma.

Mogućnost teološkog govora određena je, dakle, Božjom 
objavom. „Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima 
po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu“ 
(Heb 1,1-2). Od stvaranja, preko događaja u povijesti izabranoga 
naroda, do događaja Krista, objava se odvija u ljudskome govo-
ru. To je prije svega izvedeni govor. I jer se temelji na objavi, vezan 
je uz povijesni događaj koji u sebi sadrži i sažima Božju objavu.18

U odnosu na druge znanstvene govore, teološki govor je 
paradoksalan, tvrdi Rino Fisichella,19 jer se njegova znanstvenost 
sastoji u vjernosti i dosljednosti sadržaju koji se izriče. Taj govor 
izriče vjeru u objavu, ali se istodobno odnosi kritički prema tome 
sadržaju. Zbog toga teološki govor mora zadržati svoj osnovni 
kriterij: pozivanje na analogiju i nastojati svome izričaju dati oso-
binu razumljivosti i prihvatljivosti u vremenu u kojem se izriče.

Iz svega rečenog može se zaključiti da je – u proučavanju i u 
produbljivanju Božje objave – teološki pluralizam činjenica koja 
proizlazi iz različitih metoda i govora, iz različitih filozofija i poj-
mova koje autori rabe kako bi izrazili kršćansku poruku riječima 
koje su razumljive suvremenom čovjeku i pri tome ostali vjerni 
primljenoj predaji. Poslije Drugoga vatikanskog koncila pitanje 
teološkog pluralizma doživjelo je dodatnu afirmaciju i razvitak. 
Giuseppe Occhipinti, profesor fundamentalne teologije u Rimu, 
nabraja više razloga rečene afirmacije. To su, prema njemu:  
1) želja da se asimiliraju pravi dosezi suvremene filozofske misli; 
2) ekumenska otvorenost nekatoličkim kršćanskim vjeroispo-
vjestima i nekršćanskim religijama; 3) povijesno-kritička dosti-
gnuća na području – biblijskih studija, povijesti dogmi, doktrina 
i institucija; 4) sekularizacija, utjecaj marksizma i promijenjene 
pastoralne prilike; 5) i hermeneutički problem.20 Zato isti autor 
navodi dva glavna razloga za tvrdnju da je teološki pluralizam 
bitan čimbenik u produbljivanju vjere. To su: narav kršćanske 
objave „koja je, kao Božje samopriopćivanje i samoočitovanje, 
neprevediva na potpuno prikladan oblik ljudskoga govora“ te či-
njenica „da se ta objava Božja prima u konkretnim povijesnim 
prilikama vjernika“. U svezi s tim, dakako, vrlo je važno istaknu-

17 Isto, 22, 2: „Necesse 
est, ut in unoquoque 

territorio socio-culturali 
… ea consideratio theo-

logica stimuletur qua, 
praelucente Traditione 

universalis Ecclesiae, 
facta et verba a Deo 

revelata ... novae investi-
gationi subiiciantur. Sic 
clarius percipietur qui-

bus viis fides, ratione 
habita philosophiae vel 
sapientiae populorum, 

quaerere possit intellec-
tum, et quibus modis 
consuetudines, vitae 

sensus et socialis ordo, 
cum moribus revelatio-

ne divina significatis 
componi queant“.

18 Usp. Dogmatska 
konstitucija o božanskoj 

objavi Dei Verbum, 4.

19 Usp. Linguaggio teo
logico, u Dizionario di 

teologia fondamentale, 
Asiz 1990, str. 640-645; i 

u Enciklopedijski 
teološki rječnik, KS, Za-

greb 2009, str. 1187-1188.

20 Usp.Teološki plural
izam, u Enciklopedijski 

teološki rječnik,  
nav. dj., str. 1189.
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ti i autorovu napomenu da je potrebno pripaziti „da se taj teološ-
ki pluralizam… ne izrodi u razvodnjavanje vjere, već da uvijek 
ostane ‘jedinstvo u različitosti’“.21

Dakle u traženju novog izraza i dublje spoznaje objavljene 
istine, treba imati u vidu temeljno i starodrevno načelo da teolo-
gija polazi od vjere kao od svoga ishodišta i korjena, od vjere 
koja traži da razumije ono što vjeruje: Fides quaerens intellectum. 
Ne polazi vjera od teološkog tumačenja, nego obratno: teološko 
tumačenje polazi od vjere. Koncil je tako i postavio sveukupnu 
obnovu Crkve, da je u središte stavio sržno proživljavanje vjere, 
da odatle izraste sve ostalo. Zato je u središte toga obnoviteljsko-
ga procesa stavio liturgijsku obnovu, a sastoji se u tome da se 
Crkva što življom vjerom poveže sa živim Isusom Kristom u bo-
goštovnim misterijima i da se tako ostvaruje što dublja poveza-
nost vjernika sa samim Bogom. Cilj je dakle obnove da Crkva 
izrazi samu sebe i božanske misterije u kategorijama moderne 
kulture. A to će se postići ako se ostvari što življe proživljavanje 
Kristovih misterija, odnosno što dublji živi dodir sa živim Kri-
stom u bogoštovnim činima Crkve – u liturgiji.22

Beograd, 21. 3. 2013.

21 Isto, str. 1190. Usp. i 
drugu bibliografiju: K.
RAHNER, Il pluralismo 
teologico e l’ unità della 
professione di fede nella 
Chiesa, u Nuovi Saggi, 
IV, Rim 1973, str. 11-40; 
MEĐUNARODNA 
TEOLOŠKA KOMISI-
JA, Pluralismo. Unità 
della fede e pluralismo 
teologico, Bologna 1974; 
C.VAGAGGINI, Plura
lismo teologico, u Nuovo 
Dizionario di teologia, 
Rim 1982, 3. izd., str. 
1150-1166; Y. CONGAR, 
Diversità e comunione, 
Asiz 1984.

22 Usp. T. ŠAGI-BUNIĆ, 
Ali drugog puta nema, 
KS, Zagreb 1986, str. 397-
-420; B. VUJICA, Četrde
seta obljetnica Konstitu
cije o svetoj Liturgiji „Sa
crosanctum concilium“, u 
Bosna Franciscana 19, 
2003, str. 5-22.
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Avguštin Lah

TEOLOŠKA GOVORICA  
PRED IZZIVI SODOBNEGA SVETA

POVZETEK: Teološka govorica kot ena od številnih go-
voric v sodobni kulturi izgublja svojo sporočilno moč. 
Da bi si jo povrnila, se mora temeljito soočiti z večpla-
stnostjo sprememb, ki pogojujejo mišljenje, čutenje in 
delovanje sodobnega človeka. Opremljena s kritično dr-
žo do dejanske resničnosti v vsej njeni ambivalentnosti 
bo nagovorila človeka s »starim« oznanilom, da ga Bog 
ljubi v osebni in svobodo izzivajoči govorici.

KLJUČNE BESEDE: teološka govorica, človek, sodobna 
kultura, resničnost sveta, oznanilo, oseba

Uvod
»Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja« 

(Mt 26,73). Ta ugotovitev in očitek, ki ga beremo v izjavi tistih, ki 
so Petra prepoznali, da je eden izmed Jezusovih učencev, kaže, 
kako pomembna je govorica. Govorica razkriva, odkod je človek, 
kdo je, kakšen je, razkriva celo njegovo specifičnost v odnosu do 
vsega ostalega stvarstva in njegovih pojavov. Človek je človek, 
ker govori. Z govorico izraža svoj svet, svoja čutenja, misli, nazo-
re in poglede, svoja pričakovanja, upanja, pa tudi svoje spomine. 
V govorici izraža sebe, svojo vero, to, kar je in kar ima, pa tudi to, 
kar je prejel.

Verska govorica je simbolna
Čeprav je posameznik tisti, ki govori, pa govorica ni samo 

dejanje tega posameznika, ampak je do neke mere govorica 
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mnogih. Vsak posamezni govorec pripada določeni skupnosti, 
iz katere prihaja in v katero se vrača, določeni družbeni in kul-
turni sredini. In ker je govorica vedno komunikacijsko sredstvo 
med ljudmi, je govorjenje relacijsko in medosebno dejanje. V 
govorico so vedno vpeti trije elementi: ta, ki govori, ta, ki posluša 
in sprejema, ter sporočilo, vsebina, ki jo govoreči posreduje in bi 
jo poslušalec naj sprejel, se pravi slišal, razumel in osvojil. Med 
govorico in vsebino tako obstaja notranja povezava, enako med 
govorečim in tistim, ki posluša, sprejema vsebino. Odnos ali ko-
munikacija med govorečim in poslušalcem se vzpostavlja in po-
teka prav po govorici, pri čemer je pomembna tako vsebina ka-
kor način, vrsta govorice. Ko gre za razmislek o razmerju med 
vsebino in govorico, je mogoče trditi, da se ti kategoriji med se-
boj notranje pogojujeta: vsebina pogojuje govorico in govorica 
pogojuje vsebino. Vsebine ni brez govorice in obratno. Ni vsaka 
govorica primerna za vsako vsebino in ni vsaka vsebina ustrezna 
vsaki govorici. Za versko, teološko govorico je na splošno mogo-
če trditi, da je zanjo primerna simbolna govorica. Manj pa je 
primerna stvarna ali tehnično-faktografska govorica (Fourez  
2001, 21), ki jo lahko imenujemo tudi znanstvena govorica. Trdi-
tev, da verski govorici ustreza simbolna govorica, temelji na 
predpostavki, da vsebina pogojuje govorico. Vsebine ali resnice, 
ki se tičejo najbolj bistvenih in globokih razsežnosti človekovega 
življenja in bivanja, povezanih z vprašanji smisla, sreče, ljubezni, 
pravičnosti, moralnosti idr., so izrekljive in priobčljive bolj v go-
vorici simbolov kakor v govorici dejstev (znanstveni govorici). Ko 
bomo torej govorili o teološki govorici danes, bo treba upošteva-
ti to splošno ugotovitev.

Znano je dejstvo, da govorica nastaja znotraj določene kul-
ture in da kultura govorico neizbežno pogojuje. Prav tako pa 
govorica kot najbolj izdelan simbolni sistem – poleg vseh drugih 
– bistveno omogoča kulturo in njene izrazne oblike (Ocvirk 1997, 
16–17). Naj poudarimo, da nas tu ne zanima razmerje med kultu-
ro in religijo kot prepletajočima se pojavoma in tudi ne možnosti 
in težave komunikacije med kulturami in posredno med religi-
jami različnih kultur oziroma verskimi vsebinami v religijskem 
dialogu. Zanima nas le vprašanje teološke govorice v pogojih 
moderne ali celo postmoderne kulture, pa še to z vidika človeka, 
ki ga ta kultura določa in pogojuje njegov osebni svet. Ta (post)
moderna kultura teološki govorici odpira nove možnosti izraza, 
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ko ji obenem postavlja meje in ovire v dojemanju in sprejemanju 
krščanskega oznanila v govorici  kulture, v kateri je to oznanilo 
nastalo (judovsko-helenistična kultura), v katero je bilo izgovorje-
no in iz katere se je prevajalo, posredovalo ter tako soustvarjalo 
prihodnje kulture in se ohranjalo do današnjih časov. Nakazali 
bomo nekaj značilnosti te govorice danes. 

Nekaj iz zgodovine teološke govorice
Za teološko govorico velja ugotovitev, da »je nadaljevanje 

biblične govorice, v nekem pomenu je le zgoščena biblična govo-
rica« (Rajhman 2008, 43). Prav tako pa velja, da je teološka govo-
rica ob določeni zvestobi izvirni biblični govorici v zgodovini 
doživela mnoge metamorfoze in da tudi danes ne obstaja v eni 
sami izvedbi, temveč v svoji pluralnosti. Kar zadeva zgodovinske 
spremembe, je treba poudariti določeno svojskost teološkega 
govora, ki ga srečamo v helenizmu in je pustil pečat že v novoza-
veznih pastoralnih tekstih, predvsem pri apostolu Pavlu, v Luko-
vih spisih in Petrovih pismih. Teologije iz časa patristike, apolo-
getov in cerkvenih očetov, posebno Kapadočanov (Bazilija, Gre-
gorja Nacianškega in Gregorja iz Nise) in pred tem Origena, po zneje 
pa teologija Janeza Damaščana na Vzhodu ter predvsem Avgu-
štinova teologija na Zahodu so za dolgo časa– v določenih po-
gledih vse do danes –oblikovale teološko govorico krščanskih 
Cerkva. Na Zahodu je bila s teološko govorico Tomaža Akvin-
skega in njegovim ustoličenjem za »uradnega teologa Zahoda« 
vpeljana teološka govorica, ki je v Katoliški Cerkvi obveljala 
praktično do 2. vatikanskega cerkvenega zbora. Čas reformacije 
je v zahodno krščanstvo prinesel novo jezikovno paradigmo, ki 
je v naslednjih stoletjih ustvarjala vedno nove in nove teologije 
in z njimi nove teološke govorice (Küng 1984, 48–521). 

V zvezi z razvojem teologij, teoloških modelov in posredno 
teoloških govoric in kriz, ki so tem spremembam dajale zagon, 
velja Küngova ugotovitev: »Ob vsej kompleksnosti in pluralnosti 
vsakega teološkega razvoja vendarle ostaja jasno: Novi teološki 
modeli in razjasnjevanja niso nastajali preprosto zato, ker bi posa-
mezni teologi radi segali po vročem železu ali v kabinetih kon-
struirali nove modele, temveč zato, ker so tradicionalni modeli 
razumevanja enostavno odpovedali; ker »reševalec ugank« obsto-
ječe teologije ni imel zadovoljivega odgovora na nova pereča vpra-
šanja, ki so se pojavila znotraj novih horizontov« (Küng 1984, 51). 
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»Staro oznanilo« in nova govorica

Zdi se, da se tako teologija s svojo govorico kot pravzaprav 
celotno krščanstvo danes nahajata v novih družbenih, civilizacij-
skih in kulturnih horizontih, ki vplivajo na človeka tako, da tra-
dicionalno govorico težko razume ali je ne razume več. Ista (več-
na) temeljna vprašanja si odobni človek zastavlja drugače, kot si 
jih je zastavljal v drugačnih kulturnih okoliščinah. Posledica tega 
je, da spremenjen kulturni horizont s spremenjenim človekom 
in njegovo govorico kliče po spremenjeni teološki govorici. Go-
vorici, v kateri bi se sodobni človek prepoznal, ali govorici, ki bi 
ga, kolikor je že otopel za temeljna bivanjska vprašanja, izzvala iz 
brezbrižnosti in ga vodila na pot ustvarjalnega iskanja odgovora.

Lažje kot dati odgovor, kakšna naj bo teološka govorica da-
nes, da bo zmožna povedati evangeljsko (biblično) oznanilo so-
dobnemu človeku in ga nagovoriti, je podati značilnosti dana-
šnjega sveta in kulture, v kateri človek doživlja in razumeva sam 
sebe, družbo, vesolje, Boga, Cerkev in krščanstvo sploh. 

Značilnosti sodobnega kulturnega okolja
Nakažimo le nekatere značilnosti, ki spremljajo moderno 

dobo in pogojujejo človekovo mišljenje, dojemanje in delovanje, 
zato jih mora teološka govorica upoštevati:
1. naravoslovne znanosti postavljajo stvarjenje in razvoj sveta 

in položaj človeka, s tem pa tudi predstavo o Bogu stvarniku, 
v čisto drugačno luč,

2. moderna filozofija sili k drugačnemu razumevanju ne le ra-
zuma, svobode, zgodovine in družbe, temveč tudi navzoč-
nosti Boga v zgodovini in družbi,

3. moderna demokracija vodi k drugačnemu razumevanju in-
dividualne svobode, človekovih pravic in nenazadnje social-
ne pravičnosti,s tem pa vpliva na novo razumevanje države, 
družbe in Cerkve,

4. moderna kritika religije je opozorila na možnost zlorabe re-
ligije za nečloveško odtujevanje (Feuerbach), za vzdrževanje 
krivičnih družbenih razmer (Marx), za moralno poniževanje 
(Nietzsche) in za človekovo infantilno regresijo (Freud),

5. sodobne humanistične in družboslovne znanosti omogoča-
jo drugačno in diferencirano poznavanje človeške duševno-
sti (psihe), vedênja (zavednega, nezavednega) in družbenosti, 
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kakor je to bilo v času Aristotela, Avguština, Tomaža Akvin-
skega in Martina Lutra,

6. moderna eksegeza in zgodovinska znanost preučujeta zgo-
dovino Izraela in Jezusa iz Nazareta, kakor tudi zgodovino 
Cerkve in dogem na nov (tekstno)kritičen način,

7. sodobna osvobodilna gibanja se borijo proti krivičnim soci-
alnim strukturam, proti spolni diskriminaciji, rasizmu, im-
perializmu, kolonializmu, za pravice žensk, ras in t. im. Tre-
tjega sveta (Küng 1984, 96–70),

8. sedanja doba je čas hitrih sprememb, ki prinaša izgubo čuta 
za trajno; vse razen spreminjanja je začasno, kar vpliva na 
drugačno razumevanja »večnih resnic« in »trajnih vrednot«,

9. moderni čas zaznamuje trgovsko potrošniška miselnost, 
kjer se vse ponuja (reklamira) in troši, pri čemer tudi človek 
postaja »prodajno blago«,

10. moderna kultura izgublja čut za podarjenost in darovanost, 
ker lahko doseže vse, kar si zahoče, kar vodi v pojmovanje člo-
veka kot samo-kreatorja, Bog pa postaja odvečna hipoteza,

11. vse se ocenjuje po kvantiteti in koristnosti – dobro je tisto, 
kar (trenutno) koristi, kar ima vrednost; v takih okoliščinah 
pa sta tudi človek in Bog vredna toliko, kolikor koristita,

12. moderni svet je ves sveten in posveten (sekulariziran); kar 
velja, sta imanenca in užitek, transcendentno in skrivnostno 
pa postajata neuporabna in izgubljata svoj pomen,

13. celotna kulturna klima je neosebna in ateistična, človek je 
izpostavljen mnoštvu religioznih praks (religiozni plurali-
zem), ki se mu ponujajo na izbiro, kar postavlja krščansko 
identiteto človeka in Boga v zamegljen položaj (Lah 2008, 
169–171).

To je samo nekaj zgodovinsko-kulturnih značilnosti sveta, s 
katerimi se mora teologija soočiti, teološka govorica pa jih mora 
upoštevati. To so elementi, ki tvorijo izkustveno polje, v katerem 
se nahaja tako ta, ki govori (teolog), kot tudi  tisti, ki mu je govor 
namenjen.

Nekatere značilnosti sodobne teološke govorice
Če naj teološka govorica (teologija) upraviči namen svojega 

obstoja, mora nujno upoštevati izkustveni svet sodobnega člove-
ka. To pomeni, da mora upoštevati ambivalentno resničnost sve-
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ta in izkustva današnjega človeštva. Resničnost sveta vključuje 
najprej celovitost vsega bivajočega. Celovitosti biti sveta takšne 
kot je sicer že načeloma ni mogoče zaobjeti in definirati, ga je pa 
v vsej dostopnosti mikrokozmosa in makrokozmosa, z njegovo 
preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, »z materijo  in energi-
jo, naravo in kulturo, z vso njegovo čudežnostjo in strašljivostjo« 
mogoče doživljati (Küng 1984, 71).Teološka govorica vključuje 
predvsem resničnost vseh ljudi, tistih od »blizu« in tistih od »da-
leč« (Ef 2,17), realnih in ne idealnih ljudi.

Sodobna teološka govorica mora zajemati realnost (izku-
stvo) tega, kar sem jaz sam, izkustvo osebe s telesnimi, duševnimi 
in duhovnimi razsežnostmi, z vsemi zahtevami, pričakovanji in 
upanji, s slabostmi in odlikami. Zajeti mora osebo brez idealizi-
ranja, z njenimi vzponi in padci, z nevrotičnimi in moralnimi 
zaznamovanostmi. Osebo v vsej njeni družbeni, občestveni pre-
pletenosti, kot moškega in žensko. Osebo v mnogovrstnih ra-
zvojno-dialektičnih napetostih od spočetja do smrti. Strnjeno 
rečeno: resničnost sveta, ljudi, resničnost mene samega kot ose-
be se kaže v globoki ambivalentnosti – uspehu in neuspehu, le-
poti in ostudnosti, sreči in nesreči, odrešenosti in neodrešenosti, 
smislu in nesmislu. Teološka govorica nagovarja takšen svet, ne 
da bi ga razglašala za slabega, da bi potem lažje »ponujala« svo-
jega Boga, ampak da bi svetu oznanila, da ga Bog ljubi. Krščan-
ska teološka govorica mora bita danes predvsem osebnostna, 
občestvena (trinitarična) in izzivalna, taka, ki bo vabila človeka k 
osebni odločitvi.
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„KAO DA JE SVE U REDU“
Nekoliko zapažanja o teološkom govoru  

u Hrvatskoj1

APSTRAKT: Ovaj rad podastire kratke obrise aktualnog teološkog 
govora u Hrvatskoj. Članak pokušava uvodno ukazati s jedne strane na 
odgovornost Crkve (kako crkvene hijerarhije tako i teologije) za izgovorene 
odnosno napisane riječi (Mt 12,36). S druge pak strane odgovornost za 
marginalizaciju teoloških odnosno vjerskih tema od strane službene 
Crkve izgleda da je još snažnija. Polazeći od činjenice da uvjeti za rad 
teologije u Hrvatskoj nisu nikad bili bolji (ne samo zbog brojnosti novoo-
snovanih teoloških fakulteta, nastavnih i financijskih uvjeta rada, broja stude-
nata odnosno studentica nego nadasve zbog činjenice latentne krize u kojoj se 
nalazi hrvatsko društvo) članak s jedne strane konstatira tihi i jedva koga 
uznemirujući „Bogozaborav“, te s druge strane sugerira konzistentnost 
teološkog poslanja.

KLJUČNE REČI: teologija, Hrvatska, sveučilište, postteološko vri-
jeme, vjera, etička odgovornost, bogozaborav.

Već gotovo jedno desetljeće u mojoj osobnoj bilježnici ra-
znih citata i zapažanja nalazi se i slijedeći citat: „Ono što se ovdje 
događa jest svojevrstan progon kršćana!“ To su riječi jednoga 
njemačkog nadbiskupa i kardinala, a budući da je dotični još 
uvijek aktivan u službi, iz razloga diskrecije i nepotrebna usmje-
ravanja pažnje na činjenicu tko je to izgovorio umjesto što je re-
čeno, izostavit ću na ovome mjestu spominjanje njegova imena. 
Dotični kardinal je, naime, sudjeljujući na obljetnici jedne hrvat-
ske katoličke misije u Njemačkoj sredinom 90-ih godina prošlog 
stoljeća, izmoren maratonskom kombinacijom euharistijskoga 
slavlja i svečane akademije, izjavio za tu prigodu svomu privat-
nom prevoditelju, piscu ovih redaka, prethodno navedenu reče-
nicu: „Was hier stattfindet ist eine mittlere Christenverfolgung!“

1 Ovaj tekst je neznatno 
prepravljen članak koji 
je između ostalog 
objavljen u dva na s tavka: 
Frano PRCELA, 
Teo loški govor danas, u: 
Glas Koncila (Zagreb), 
br. 1715, 6. svibnja 2007. 
i br. 1716, 23. svibnja 
2007.
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Što je zapravo taj visokopozicionirani crkveni dostojanstve-
nik htio poručiti tom poprilično neobičnom izjavom? Odnosno, 
iz koje spoznaje o (teološkom) govoru i radu u Crkvi dolazi takvo 
zapažanje? Izjava je iznesena u njemu specifičnome opuštenom 
(iskrenom!) tonu i upravo zbog toga ima svoju vjerodostojnost i 
težinu. Kardinal je u svečarskoj prigodi, u doslovnom smislu ri-
ječi iz pozicije puka Božjega,2 iskusio na vlastitoj koži kako i cr-
kveni službenici znaju do iznemoglosti provocirati strpljenje 
(vjeru?!) svojih slušatelja.

Premda je povod jednoj takvoj tvrdnji bio u predugom pro-
gramu slavlja, stvarni razlog zacijelo nije bilo vrijeme kao takvo. 
Pretpostavljam da je dotični crkveni pastir sudjelovao i u duljim 
programima sličnoga povoda i da se nije osjetio „proganjanim“. 
Bio sam jednostavno zatečen iskrenošću govora i nadasve dale-
kosežnošću izjave! Ta izjava me neprestance opominjala u vlasti-
tome radu, čekajući priliku da neka (ne samo svoja)3 iskustva i 
teološka zapažanja iznesem na papir i podijelim s drugima.

Etika izgovorene (i napisane) riječi
Bez sumnje, navedeni citat u prvi mah djeluje zbunjujuće. 

Čitatelju može sugerirati kao da bi u novim, demokratskim vre-
menima Katolička crkva bila proganjana. Ne, o tome neće biti 
riječ, premda bi nedvojbeno bilo zanimljivo učiniti sociološko- 
-teološko istraživanje o aktualnom govoru o Crkvi u medijima u 
Hrvatskoj. Nije ovdje, dakle, riječ o analizi razmahane medijske 
kritike Crkve koja nastoji po svaku cijenu smanjiti njezin utjecaj, 
i već prema potrebi uskratiti njezinim članovima javnu pozorni-
cu. Na tragu kardinalove izjave ovdje se zapravo radi o nonsensu: 
o crkvenom proganjanju vjernika. Vrlo slikovito taj fenomen 
približuje jedna kateheza sugerirajući odlazak na misu unatoč 
propovjedi.4

Svijest o „praznim riječima“ u redovima crkvene hijerarhije 
kao i u teologiji i te kako postoji, ali još uvijek najvećim dijelom 
ipak ostaje samo doskočicom u privatnim razgovorima. Da je 
tomu tako, razlog je zasigurno u činjenici da je na ovim našim 
prostorima u crkvenim krugovima iščezla kršćanstvu tako svoj-
stvena krjepost prigovora odnosno zamjeranja, čime je pospje-
šena hipokrizija same institucije i njezina poslanja.5 Stoga nije 
nikakvo čudo da u zadnje vrijeme u najširoj javnosti moralne 
lekcije naciji tako učestalo dijele upravo ljudi iz agnostičkog i čak 

2 Neimenovani 
kardinal nije koncele-

brirao nego je s 
posebnoga, njemu 

namijenjenoga mjesta u 
blizini oltara sudjelovao 

u svetoj misi i potom 
pratio prigodni 

program slavlja.

3 Konačan poticaj  
(i potvrdu) za pisanje 

ovoga članka dobio sam 
čitajući slijedeću knjigu: 

Clemens SEDMAK, 
Theologie in nachtheolo
gischer Zeit. Mainz 2003.

4 Ante MATELJAN, 
Gospodinu ususret. Za što 

ići na misu? Split 2005.

5 Vidi o tome opšrinije 
Frano PRCELA, 

Prešućivanja u Crkvi u 
Hrvatskoj, u: Concilium 
(Rijeka), 48 (2012) 2, str. 
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ateističkog miljea – podsjećajući nas na zaboravljene koordinate 
etičnog (kršćanskoga!) življenja.

Isus upozorava pismoznance svoga vremena na etiku inte-
lektualnoga rada, naglašavajući kako oni koji se služe snagom 
riječi imaju i posebne etičke obveze: „Ja vam kažem da će ljudi za 
svaku nekorisnu riječ što je izreknu odgovarati na Sudnji dan“ 
(Mt 12,36). To upozorenje se jednako odnosi i na pastoralni i na 
teološki govor (o Bogu).6 Koliko onoga što dušobrižnici govore, 
teolozi pišu, što pastiri naučavaju može izdržati ispit korisne rije-
či? S kakvim riječima naviještamo? Možda sva ta pitanja zvuče 
moralizirajuće i zamjerajuće, ali ipak želim dalje pitati: Koliko se 
zapravo proizvodi riječi i knjiga koje odlaze u beskorisnost u 
kontekstu sadašnje sasvim konkretne odgovornosti – prema vre-
menu u kojemu živimo, prema ljudima kojima te riječi upućuje-
mo? Koliko je ljudi otjerano iz naših crkava, samostana, zbog 
beskorisna govora?

Da bi se mogle slati riječi u svijet, ja sâm moram biti dirnut 
tim riječima, koje tek onda smijem dijeliti s drugima, u protivno-
me im dijelim tek puke riječi, tj. lekcije. Dakle, pitanje je uzdr-
maju li me prethodno vlastite riječi, jesu li plod osobnog čuda 
„progledavanja“ koje sam prethodno kroz njih doživio, ili se po-
najvećma radi o pokušajima dopadljiva govora (radi nas samih, 
zbog drugih, iz obzira prema crkvenoj hijerarhiji i dr.), tj. odrađiva-
nju posla? Aktualna prigodna pastirska nagovaranja i teološke 
tvrdnje o potrebi novoga načina života vapiju i za novim nači-
nom govora, jer postoji i etika izgovorenih riječi, pa tako i glede 
teološkoga govora.7 Suočen s tom etikom, dotični kardinal Kato-
ličke crkve je izjavio kako se osjeća progonjen u situaciji suvišna 
govora. 

Marginalizacija teoloških (vjerskih) tema?
Nije pitanje kako se npr. mediji u hrvatskoj javnosti odnose 

prema vjerskim temama, odnosno instituciji Katoličke crkve, 
nego kako se Crkva odnosi prema „svojim temama“ i kako ih 
predstavlja. Živi li Crkva možda u postteološkim vremenima 
zbog interne marginalizacije vjerskih, teoloških sadržaja?!

Što bi zapravo u tom kontekstu moglo značiti postteološko 
vrijeme? Želim odstraniti sumnju da se time namjerava sugeri-
rati kao da je nastupio nekakav sumrak teologije, odnosno da je 
teologija postala nešto nepoželjno. Jednako tako ne želi se reći da 

6 Postoji i kriza govora 
o Bogu, i u smislu 
načina govora. Vidi npr. 
Anđelko DOMAZET, 
Govor o Bogu i kon tem 
placija, u: Nediljko Ante 
ANČIĆ, Nikola BIŽA - 
CA (ur.), Govor o Bogu 
jučer i danas. Zbornik 
radova međunarodnoga 
znanstvenog skupa, 
Split, 21-22. listopada 
2004 (Biblioteka Crkve u 
svijetu. Teologija sv. 17), 
Split 2005, str. 279-300.

7 Tako evanđelist Matej 
podsjeća: „Poslušajte i 
razumijte! Ne ukalja 
čovjeka ono što u usta 
ulazi, nego ono što iz 
usta izlazi“ (15, 11).
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se danas o Bogu ne može više govoriti, da ne treba ili pak ne smi-
je – kao da bi aktualni govor o Bogu podlijegao trendu. Čini se 
da je postteološko vrijeme nastupilo jer se o Bogu ne govori s 
teološkom životnošću i intelektualnom osjetljivošću, s vjernič-
kom dosljednošću i pastirskom poniznošću – jer je Bog više po-
vod, a sve manje razlog teološkoga govora! Ne čudi stoga da se 
taj govor sve više svodi na kritiku današnjega vremena te na ob-
redne i doktrinarne naputke o vjeri, unatoč tome što to jedva 
koga „zažulja“, mi jednostavno nastavljamo dalje „kao da je sve 
u redu“.

Znakovito je da kod nas trenutno postoji procvat teoloških uči-
lišta, koja su postala integrativni dio sveučilišne zajednice. Broj teo-
loških fakulteta nije se pak povećao zbog renesanse teologije ili uop-
će zbog povećana zanimanja za teološki rad. Još jedan nonsense 
– nominalno povećanje teoloških institucija i broja studenata na 
teološkim učilištima po svemu sudeći prati zabrinjavajuća „ap-
stinencija od teološkoga rada“! Institucionalno, iz va na, teologiji 
se priznaje važnost, dočim se u svakodnevnome vjerskom životu 
– iznutra, dakle interno – minorizira prinos teologije.

Ne uskraćuje se teologija javnom diskursu iz razloga institu-
cionalno nametnute privatnosti vjere, kao što je to bilo nekoć u 
komunističkoj diktaturi, nego teološko promišljanje je izgleda 
napustilo pozornicu javnosti i živi uglavnom „za sebe“. Tako reli-
gija, k tomu u narodu koji naglašava svoje katoličanstvo, živi bez 
značajnije teologije. A religioznost bez značajnijeg suputništva 
teologije jest neka vrsta light religije – religije radi dobrog osjećaja 
i smirivanja savjesti. Utemeljeno teološki interpretirati svekoliku 
stvarnost u Hrvatskoj (i drugdje!) kao da jest ili bavljenje teologije 
politikom (po shvaćanju dobrog dijela medija i političara) ili pak s 
druge strane gnjavljenje vjernika s nekim detaljnijim teološkim 
tumačenjima (misle mnogi unutar Crkve). Živimo u postteološkim 
vremenima jer smo teologiji, doduše s pravom, opetovano našli 
dobro mjesto na sveučilištima, a ona sama glede svoga javnog 
prinosa (p)ostala je outofplace. No, otvorenost današnjega čo-
vjeka za transcendentno je puno veća negoli bi se to dalo zaklju-
čiti iz mnoge aktualne propovijedi ili teološkog osvrta.

Uvjeti teologije
Akademski i znanstveni uvjeti za teološki rad kod nas, kao 

što je već spomenuto, čini se da odavno nisu bili tako dobri. Ne 



„KAO DA JE SVE U REDU“ | 29

samo uključivanje u opći obrazovni sustav i kroz to osigurni ma-
terijalni uvjeti, nego i vrlo velik broj studenata laika i te kako je 
stvorilo društvenu širinu i ništa manje omogućava svježinu teološ-
koga diskursa.8 Napuštajući gotovo ekskluzivni okvir kleričke dis-
cipline, teologija širi svoj horizont, dobivajući mogućnost za zna-
čajnije prinose iz perspektive žene i uopće obiteljskih ljudi. Ako se 
sve navedeno uzme u obzir i tome doda latentno krizno (gotovo 
beznadno) raspoloženje u hrvatskom društvu u zadnje vrijeme, 
uvjeti za teološki rad čini se da gotovo nikad nisu bili bolji.

Složimo li se da je teologija nastojanje oko opravdanja svoje 
vjere, utemeljenja svoje nade, nade koja počiva u vjeri, onda zasi-
gurno ovo naše vrijeme vapi za tim i takvim prinosom. No, bavi-
ti se teologijom u prvome redu znači nešto raditi, a ne govoriti – 
između ostalog upravo i u tome se teologija bitno razlikuje od 
drugih (i humanističkih) disciplina. Teološkom govoru, naime, 
uvijek treba prethoditi praksa, a teologija smije i može uslijediti 
tek kao neki drugi korak, budući da je njezin prvi čin djelo, iz 
kojega onda progovara. Teologija dakle nije ni primarni, a niti 
finalni, nego povrh svega sekundarni čin. Iz toga proizlazeća spe-
cifična teološka etika, za razliku od drugih znanstvenih discipli-
na, postavlja poseban zahtjev konzistencije između riječi i djela.

Kako mediji „prerađuju“ aktualnu hrvatsku stvarnost, vo-
đeni razlozima unosnosti i tržišne probitačnosti, mnogog teolo-
ga ostavlja začuđena i doslovce ljuta. Crkva je gotovo u stanju 
konsterniranosti svjedočeći medijskom postuliranju vrijednosti 
u skandalima o neuspjelome i difamiranju tradicionalnih vrijed-
nosti. Crkvene reakcije i komentari na račun takve medijske per-
cepcije hrvatske stvarnosti u međuvremenu su postale redovite 
žalopojke, što pak nije baš primjerena reakcija i konstruktivna 
pomoć. Još fatalnije bi bilo na to odgovoriti uljepšavanjem (i 
onim o sebi samoj) ili javnost sklonu teoriji zavjere još crkveno- 
-teološki „oplemeniti“ – što se također pojavljuje.

U navedenu kontekstu treba imati pred očima činjenicu da 
ti isti ljudi rado ističu svoju katoličku pripadnost i rado se oda-
zivaju na masovna vjernička okupljanja. Legitimiranje vjere kroz 
naglašeni grupni vjerski identitet, koji ima navijački karakter, 
jest počesto zamka. Nije nikakva novost ako se na ovome mje-
stu podsjeti i na činjenicu kako većina svoj vjernički život redu-
cira na prigodno događanje s ciljem postizanja „sakramental-
nih okvira“. 

8 U zadnje vrijeme sve 
češće u crkvenim 
periodikama možemo 
čitati razmišljanja o 
pozicioniranju teologije. 
Ovdje navodimo samo 
neka: Josip BELJAN, 
Duh vremena u teologiji 
danas, u: Glas Koncila, 
br. 1587, 21. studenoga 
2004. i br. 1588, 28. 
studenoga 2004; Josip 
BALOBAN, Pero 
ARAČIĆ, Teologija u 
javnom sveučilištu, u: 
Glas Koncila, br. 1691, 
19. studenoga 2006. i br. 
1692, 26. studenoga 
2006; Josip SABOL, 
Katolička teologija i 
zadaća sveučilišta, u: 
Glas Koncila, br. 1699, 
14. siječnja 2007. i br. 
1700, 21. siječnja 2007.
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Dakle, riječ je o specifičnoj religioznosti koja nije teološki 
osigurana. A religioznost koja nema osnovne teološke temelje 
opasna je jer je po njoj „sve moguće“. U tomu i takvu „prostoru 
bez teologije“ nema spoznajnih prava, a sukladno tome nema ni 
posljedičnih obveza. Religija bez teologije je religija u kojoj se 
razlikovanja brišu, jer smetaju. Zbog toga put do daljnjih fatalnih 
dokidanja razlika između autentičnoga i neautentičnoga, oprav-
danoga i neopravdanoga, pa i između dobra i zla prilično je već 
pripremljen.

Opravdana je zamjerka kako veliku odgovornost za stanje u 
hrvatskom društvu imaju upravo vjernici, ne samo zbog svoje 
brojčanosti, ali i slijedom te činjenice. Drugim riječima, stanje u 
društvu je tako kako jest zbog toga što je u Crkvi (dakle i u teolo-
giji) tako kako je. Prenaglašena zabrinutost crkvene hijerarhije za 
(ne)vjeru drugih jednako tako je neprimjerena kao i kabinetsko 
bavljenje teologijom „kao da je sve u redu“.

Sve to, i još više, su dobri uvjeti za teologiju i rad na elemen-
tarnome vjerskom opismenjavanju, nakon što je prije dvadese-
tak godina glasno najavljivana evangelizacija (kao neka vrsta vjer-
skog prosvjetiteljstva) tiho otišla u zaborav. Dobar primjer za po-
četak preobrazbe mogli bi dati teolozi koji ne promatraju sva-
kodnevni život u hrvatskom društvu, uspjeli ili neuspjeli, kao 
neku predstavu nego nesebično ulaze u arenu života aktivnim 
sudjelovanjem. Teologija ne samo da je moguća u ovomu i ovak-
vu hrvatskom društvu nego je nadasve dobro došla i nužna.9 Pri 
tom nije primarno da se pastiri (i teolozi) oboružaju naučitelj-
skim zahtjevima, nego nadasve otvorenošću koja može samo 
potaći na prethodno spominjani „rad teologije“.

Teologija s posljedicama
Svako znanje ima posljedice za život i u životu dotičnog čo-

vjeka. Jednako tako teološko znanje ima posljedice za život – u 
protivnome je to mrtvo znanje. Cilj teologije, naime, nije znanje 
radi znanja nego znanje koje vodi do ispravnoga, korisnog djelo-
vanja, jer teologija bez prakse ne postoji.

Ako tvrdim da nešto znam, onda me to obvezuje na određe-
ne korake djelovanja. Drugim riječima, spoznaja postaje samo 
onda istinskom spoznajom ako to spoznano preuzimam u svo-
me vlastitom životu. Ako sam npr. čuo da je nekoga zadesila 
strašna bolest, nesreća i slično, i tomu dotičnomu stojim lice u 

9 Katolički bogoslovni 
fakultet sveučilišta u 
Splitu već godinama 

organizira vrlo aktualne 
znanstvene skupove. Na 

tu temu vidi npr., 
Nediljko Ante ANČIĆ, 

Nikola BIŽACA (ur.), 
Mjesto i uloga teologije u 
Crkvi i društvu. Zbornik 
radova međunarodnoga 

znanstvenog skupa, 
Split 23-24. listopada 

2003 (Biblioteka Crkve u 
svijetu. Teologija sv. 16), 

Split 2004.
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lice, onda se ne mogu ponašati „kao da je sve u redu“, kao da ni-
šta ne znam i prazno buljiti u dotičnoga, te možda na njegov 
„zašto“ istrčavati s nekim dogmatskim naputcima. Nešto znati 
znači i svoje djelovanje prema tome usmjeriti.

No, čovjek je uistinu posebno biće, uspijeva se na sve navi-
knuti; na zlo, na nepravdu, na glad… Ljudi se do te mjere stide 
zbog gladi i nepravda u svijetu da u međuvremenu o tim i slič-
nim skandalima šute. Ali i šutnja je govor, i odsutnost neke od-
luke ima karakteristike odluke. Znanje nije luksuz, znanje je ob-
veza i zadaća. Posebice teološko znanje je povlastica za konkret-
no djelovanje. No, jednako tako prinos aktualnoga teološkoga 
govora nije i ne smije se reducirati na neke čvrste izjave (naučava-
nje) ili glasne zahtjeve (moral). Kairos teološkoga govora na ovim 
našim prostorima više bi bio upravo omogućiti korisna pitanja, 
pitanja koja potiču na razmišljanje: otvoreno, autentično i nada-
sve kreativno suputništvo.

Zahtjevnije je (i teže!) baviti se pitanjima koja ne dolaze iz 
akademskog svijeta nego iz života. I taj život sa svim svojim lici-
ma i naličjima ne unosi nemir u teološki rad, nego upravo omo-
gućava autentičnu (korisnu!) teologiju.10 Uključivanje teologije u 
aktualan život hrvatskoga društva nije miješanje u tuđe kompe-
tencije (pogotovu politike), nego miješanje u život koji se tiče svih. 
To zasigurno implicira „bavljenje prljavim poslom“ – u protiv-
nome bi lakše bilo ostati u „kulama teoloških sustava“ negoli se 
prljati neatraktivnim istraživanjem maloga, skromnoga i ug ro-
ženog života. U tom i takvu prinosu je upravo veličina teologa i 
teologije. Jer, kakve koristi od stručnjaka za moralnu teologiju ili 
pak od specijalista za teologiju o Presvetom trojstvu, kada oni 
majci kojoj je automobil pregazio dijete ne uspijevaju ništa reći. 
Nikakve koristi nema ni od teologa koji bi do u detalje znali is-
pričati povijest Crkve ili briljantno govoriti o transcendentno-
me, a s druge strane ne mogu podnijeti da im se protuslovi.

Snaga teološke prosudbe ne zavisi samo od intelektualne 
sposobnosti, nego i od načina života. Činjenica je da ni pismo-
znanci nisu imuni na loše misli.11 Poziv „donesite plodove“ (Mt 11,5) 
jest zahtjev koji uključuje i današnje pismoznance. Koje plodo-
ve? Koliko si knjiga napisao, kako me se često citira, koliko si 
naslova i časti dobio? Plodovi na koje evanđelist Matej misli su 
znakovi spasa: da slijepi vide, hromi hodaju, gluhi čuju, mrtvi 
ustaju. Da se razumijemo, ne očekuju se čudesa, odnosno moć 

10 U mnoštvu 
raz mišljanja o ulozi 
od nosno budućnosti 
teologije vidi npr. Ante 
MATELJAN, Budućnost 
teologije i teolog 
budućnosti, u: Crkva u 
svijetu (Split), 34 (1999) 4, 
str. 463-470. ISTI, 
Postmoderna i teologija, 
u: Crkva u svijetu, 37 
(2002) 4, str. 387-408. 
Isti autor na jednom 
drugom mjestu vrlo 
angažirano sugerira čak 
i etički kodeks za 
teološki rad, Dekalog za 
kršćansku teologiju. Na 
pragu trećega tisućljeća, 
u: Crkva u svijetu, 35 
(2000) 4, str. 55-357.

11 Usp. Mt 9, 3-5. 
Štoviše, na drugome 
mjestu Isus zaoštrava 
svoj govor: „Kako 
možete govoriti dobro 
kad ste zli? Ta, usta 
govore onim čega je srce 
prepuno!“, Mt 12, 34.
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čudotvorstva od teologa i teologije, nego znakovi (plodovi) koji 
će pomoći ljudima da djeluju iz potencijala Božjih darova kojima 
su velikodušno obdareni.12

Jesu li i teolozi pod pritiskom – ili objavljuješ ili nestaješ? 
Možda će netko prebaciti, pa čemu tolika kritičnost prema teo-
loškom radu, pusti teologe neka u miru žive. Upravo stoga što se 
čini da većina spokojno živi, što su gotovo postali bezopasni, ovo 
razmišljanje želi uznemiriti. Za teološki rad nema pogodnih ili 
nepogodnih vremena – zapravo, što se vremena čine bezizlazni-
jima, utoliko je teologija p(r)ozvanija umiješati se i prekinuti go-
vor skeptika, odnosno vlastitu šutnju.13

A teologija bi imala puno toga reći, jer ona treba tumačiti i 
paziti da se u svijetu ne ugasi svjetlo pologa kršćanske vjere, koji 
nikada ne gubi na svojoj brizantnosti – i u tom poslu nema na 
papiru ispisanih rezultata, nego u srcima dirnutih ljudi, njihovih 
života, u protivnome je riječ o intelektualnom proganjanju vjer-
nika. Dakle, teologiji prostor nitko ne treba udijeliti, on je već tu 
– potrebno je samo izići u arenu života. Njezin nastup neće iza-
zvati aplauz i odobravanje. Naprotiv, vrlo brzo će doći do protiv-
ljenja i osude. Uostalom, kršćanska teologija nije započela u 
dvorcima ili katedralama nego u prljavim jaslicama. 

„Bogozaborav“
Baviti se (kršćanskom, katoličkom) teologijom nije isto u Sje-

dinjenim Američkim Državama ili u Europi, a razlika je opet 
između teološkoga govora u nekoj zapadnoeuropskoj zemlji ili u 
Hrvatskoj. Nije riječ primarno o različitim teologijama (premda 
bi se i o tome dalo raspravljati), nego o činjenici da svatko treba 
progovoriti iz svoje konkretne situacije.

Često padamo u napast misliti da je ratno vrijeme za teolo-
giju bilo ne samo produktivnije nego i bolje vrijeme – poput one 
poslovice da nevolja uči moliti.14 U novome lijepom svijetu izgle-
da kao da nema potrebe, odnosno nema mjesta za religiju, pa 
tako i teologiju. Točno je da religija i vjera mogu osobito dobro 
rasti ondje gdje imamo posla s otvorenim pitanjima. Društvo 
koje je usredotočeno na potragu za doživljajem (većinom na 
kredit), nema pitanja, jer se ono ne bavi sobom nego drugima, 
pogotovo kritiziranjem odsutnih, i rado nudi prejasna (kratka) 
rješenja. Gdje uskličnik dominira u komunikaciji, tu nema dubi-
ne, jer se smatra da je preostala samo briga o tome kako organi-

12 Iskustvo života je 
ujedno i iskustvo vjere o 

čemu teologija „priča“. 
Vidi Anto ŠARIĆ, 

Teologija i iskustvo vjere, 
u: Nediljko Ante 
ANČIĆ, Nikola 

BIŽACA (ur.), Iskustvo 
vjere danas. Zbornik 

radova teološkog 
simpozija, Split, 22. 

listopada 1999. 
(Biblioteka Crkve u svijetu. 

Teologija sv. 10), Split 
2000, str. 155-169.

13 Biblijskim riječnikom 
rečeno „ne mo žemo 

drukčije nego govoriti 
što smo vidjeli i čuli“ 

(Dj 4, 20).

14 Vidi Eugen BISER, 
Richard HEINZ-

MANN, Theologie der 
Zukunft. Eugen Biser im 

Gespräch mit Richard 
Heinzmann. Mainz 

2005, posebice  
str. 17-24.
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zirati život od prvoga do posljednjega u mjesecu, tako da u tome 
životnom okviru ne postoji potreba za prvim i posljednjim pita-
njima života.

Očito je sazrelo vrijeme da se konačno prihvati činjenica da 
je ovdje većina ljudi krštena, ali ne i kristijanizirana. Imamo po-
sla s prigodnim i selektivnim kršćanstvom koje se osigurava is-
ključivo kroz forme. U takvim okolnostima nije u središtu ono 
što jesam, ono što vjerujem, nego ono što prema određenim pro-
pisima radim, to odlučuje o vjerskom identitetu, koji se time 
uglavnom reducira na pitanja socijalne politike (od pitanja rada 
nedjeljom pa sve do istospolnih zajednica). Religija kao da se redu-
cira na organiziranu praksu, a toj praksi se na taj način krade 
njezina kontingencija. Stoga u homiletskim prinosima i teološ-
kim govorima nije primarna tema osobnih uvjerenja – kakvu 
sliku Boga ljudi imaju – nego se uglavnom svode na upozorava-
nje na praktične obveze, na moral. No, vjera nije samo moral.

To nas dovodi do trećega i nadasve dalekosežnog nonsensa 
– „bogozaborava“ vjernika! Vjernici su zaboravili da su Boga 
zaboravili. I taj zaborav je dvostruk: ne radi se o tome da se nešto 
zaboravilo pa kad se sjeti i kad se bude imalo više vremena, onda 
će se tome opet posvetiti. „Bogozaborav“ nije neki slučaj (slučaj-
nosti) nego je stanje. I dok se slučajevi rješavaju poput neke točke 
dnevnoga reda, stanja zahtijevaju novi početak, u ovome slučaju, 
u doslovnom smislu riječi, novi život kroz obraćenje. Naime, 
Boga se ne može samo dozivati u pamćenje, ili opet staviti na 
dnevni red kako bismo time dokinuli „bogozaborav“.

„Bogozaborav“ se može dokinuti samo i jedino oslobađa-
njem prostora za Boga, kako bi dobio trajno mjesto za stolom 
moga života, aktivnim življenjem poziva Boga u svom životu. U 
protivnome će se samo nastaviti vjerovati u vlastitu vjeru. A tko 
je pozvaniji od teologije da pomogne prokrčiti zapuštene staze 
do Boga, i novim govorom o Bogu. U protivnome je lakše pribje-
gavati kritiziranju politike zbog „bogozaborava“ pri pisanju 
preambule ustava EU.

Zaključak
Nakon što je teologija institucionalno uspješno zauzela svo-

je mjesto u akademskoj zajednici (uz sva škripanja zubima mnogog 
pobornika status quo), vrijeme je zrelo za sagledavanje situacije 
teološkoga govora u vlastitim redovima. Takav pothvat nije ni-
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kakvo iznošenje „prljava rublja“, nego bi nadasve trebao biti au-
tentičan rad koji može pridonijeti s jedne strane vjerodostojnosti 
institucije Crkve, a s druge strane perspektivi teologije (i u crkve-
nim redovima). Bez sumnje, radoznalost i u konačnici glad za 
novim teološkim govorom u najširoj javnosti postoji.

U protivnome će govor o Bogu (p)ostati kriva pretpostavka, 
pri čemu će Bog jednima još više (p)ostati nepristupačna tvrđa-
va, a drugima hipoteza – onaj koji samo čini čudesa, svemoćni 
čarobnjak za rješavanje od nas prouzrokovanih problema. Zau-
staviti nam je olako baratanje s pojmom Boga, jer nemamo ništa 
od toga da se o Bogu govori i samo govori, pa sve do iznemoglo-
sti tako da se čak i kardinal Rimokatoličke crkve osjeća proganja-
nim – kako li se tek osjećaju oni koji nisu tako bliski s Crkvom?! 
U tom kontekstu želim zaključiti s gramatičkim nonsensom, na-
ime, riječ Bog bi trebalo prestati tretirati kao imenicu i početi 
shvaćati da je riječ Bog glagol.15

A ondje gdje je riječ Bog „glagol“, tu teologija radi, donosi 
plodove i uopće nema potrebe braniti svoju akademsku i inu 
poziciju na tržištu zvanom universitas. Stoga ova kritička razmi-
šljanja nemaju nikakav drugi cilj osim da potaknu na razmišlja-
nje i probude teološki govor. U suprotnome će se na ovim pro-
storima i dalje pustiti religioznost da korača bez svoje nužne 
suputnice – teologije. Rezultat religioznoga života kroz apstinen-
ciju od teologije jest spoznajni diletantizam (identičan vjerskom 
funadamentalizmu, ne samo onom islama), koji nas dovodi do opa-
snoga vjerskog života prema geslu „religija da, refleksija ne“. Uto-
liko je točna tvrdnja da je indiferentnost javnosti prema sadrža-
jima vjere i zasićenost govorom o Bogu dijete crkvene i teološke 
nedosljednosti.

15 Hermann STEIN-
KAMP, Gott – ein 

Tätigkeitswort, u: Bertil 
LANGENOHL, Christi-

an GROSSE 
RÜSCHKAMP (Hrsg.), 

Wozu Theologie? 
Anstiftungen aus der 

praktischen Fundamen
taltheologie von Tiemo 

Rainer Peters. Lit Verlag, 
Münster 2005, str. 13-18.
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Родољуб Кубат1

МОГУћНОСТ РАЗУМЕВАЊА  
СТАРОСАВЕЗНИХ СИМВОЛÂ И ЈЕЗИКА

АПСТРАКТ: Циљ рада је да укаже на то како се од 
самих почетака хришћанске егзегезе у јелинском све-
ту појавила потреба за адекватним тумачењем свето-
писамског текста. Приказан је мисаони „додир“ Би-
блије са јелинском културом. Главна егзегетска мето-
да тога доба била је алегореза, путем које је било мо-
гуће извршити претумачивање – превођења старо-
савезног језика и символа у јелинско-философске 
ка тегорије. У другом делу се, пре свега, указује на са-
времена епистемолошка схватања. У основним црта-
ма се обрађује феномен савремене егзегезе, са ос-
вртом на покушај демитологизације. Проблем савре-
мене егзегезе огледа се у њеној пренаглашеној научној 
усме ре ности, као и питању религијског статуса све-
тог текста. На крају се указује да је разумевање текста 
могуће једино на егзистенцијалној равни. Текст треба 
разумети у његовој основној функцији, а она је ре-
лигијско-егзистенцијална.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: поље разумевања, символ, језик, 
алегореза, митолошко-сликовито мишљење, демито-
логизација, мит, егзегеза, култура, актуализација.

Увод
Питање разумевања старосавезних текстова појавило 

се, у теоријском смислу, у нововековној егзегези. Велики вре-
менски распон, другачији културни модел, као и различит 
ментални склоп из којег потичу старосавезни текстови 
намећу таква питања. На који начин разумети многе мит-
ско-сликовне исказе, као што су приповест о рају, Каину и 
Авељу, потопу, и друге приче у којима Бог на непосредан 

1 Универзитет у  
Београду, Православ-
ни богословски фа-
култет.
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начин учествује у описаним догађајима. Би блиј-
ски текстови су мисаоно уобличени у језик и сим-
воле света у којем су настали, а потом преноше-
ни и дорађивани. За тадашње Израилце наста-
ли су у познатом језичком и символичком ис-
казу. Претпоставка њиховог опстајања и до-
бијања нормативног карактера управо је била 
њихова разумљивост. Актуализација текста се 
вршила у оквиру заједница, тако да је предањско 
тумачење доприносило разумевању. Прве оз-
биљније тешкоће при разумевању настају тек у 
додиру са другом културом, којој првобитни 
амбијент настанка текста није познат. Јелинска 
култура је историјски први амбијент у којем је 
требало претумачити старосавезне текстове. То 
питање није постављано на теоријски начин. 
Прво познојудејски, а потом и хришћански ту-
мачи нашли су излаз у алегорези.

1. Алегореза
Алегореза се појавила у јелинској фило соф-

ској средини, користила се приликом ту мачења 
хомеријане и других старих текстова. Почеци 
алегоријског тумачења, према садаш њим уви-
дима, сежу до 6. в. пре Христа.2 То је била основ-
на егзегетска метода античког света, посебно су 
је користиле касније философске шко ле. Алего-
ријска метода представља егзегетски поступак 
реинтерпретације старих предања која се више 
нису могла разумевати у дословном читању тек-
стова. Јелинска мисао се раз војем философских 
школа и једног другачијег начина мишљења све 
више удаљавала од митолошких представљања 
стварности. Посебно су на удару били сирови 
антропоморфизми који су коришћени када се 
говорило о свету богова. Ксенофанова зајед љи-
ва критика илустративно сведочи о томе: „Него, 
да волови и коњи и лавови имају руке и да рука-
ма својим сликати могу и делати као људи, ли-
кове богова по својој би сликали слици, коњи 

2 Један од првих мислилаца античке 
Јеладе, који је алегоријски тумачио 

хомерове епове, био је Теаген из 
Региума (6. в. пре Х). О њему у једној 

схолији говори неоплатониста 
Порфирије (3. в.): „Уопште је рас-

прављао о ономе шта је штетно а и 
недолично у односу на богове: управо 

каже, да нису доличне приче о бого-
вима. Да би оповргли такве оптужбе, 
неки се ослобађају дословног исказа, 

држећи да је све о природним 
елементима речено алегоријски, као 

да се ради о супротстављању међу бо-
говима. Кажу дакле да се сухо бори са 

влажним, топло с хладним, лагано с 
тешким; а осим тога да је својство 

воде да угаси ватру и ватре, да осуши 
воду. Слично је са свим елементима, 
од којих је састављен космос, приро-

ђене супротности и да је понекад заи-
ста могуће делимично разарање, али 
космос вечно траје. Он (писац) одре-
ђује борбе, давши ватри имена Апо-

лон, Хелиос и Хефест, води имена 
По сејдон и Скамандер, а осим тога 
месецу име Артемида, ваздуху име 

Хера, и тако даље“ (Frag. 8 [72], 2 
([Diels]).
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коњима сличне, а волови волу подобне, и телу би давали 
облик по своме обличју“.3

Песничке творевине из прошлости често су одбацива-
не као нетачне и штетне.4 Поготову су били на удару пла-
стично описани митско-епски спевови у којима се говори 
о боговима, свету, људима и њиховим међусобним одно-
сима. Рационално-апстрактна мисао је одбацивала такве 
фантазмагоричне приповести. Негативно се изражавала 
према бај ковитим приказима мита, у којима се стварност 
представља на основу пуких чулних опажања, а она се као 
таква транс цендирају на вишу реалност и онтологизују. Ми-
саона пу тања митских спевова се изводи тако што се види-
ви феномени (ваздух, вода, ватра, итд), који су супериорнији 
од сваке појединачне људске егзи стенције, доживљавају као 
виша и моћнија реалност. Митотворци су те моћне реалије 
пред стављали персонификовано – били су то богови. Чу-
лима видива стварност, која је покретљива и мноштвена, 
израз је најдубље реалности. Живот света одвија се у перио-
дичним циклусима, заснованим на биолошким и астроном-
ским обрасцима.

Појављивањем философске мисли развила се идеја он-
толошког монизма. Само схватање основа постојања – бића 
временом се мењало. За разлику од митских образаца у ко-
јима се изражава идеја промењивог и кружног као темеља 
постојања, Парменидова логика је стварност и схатљивост 
сагледавала само у једном непромењивом бићу. Биће јесте, 
то је свеукупност која је једно, док су множина и кретање 
привид. До сазнања о једном и не промењивом бићу ум мора 
да „иде преко“ чулних појава. У чулима видивом свету деша-
вају се промене и кретање, а то је варљиви свет множине. 
Философски ум је тражио стабилне и поуздане темеље бића 
и сазнања, јер „исто биће може да се мисли и да буде“. Томе 
треба додати ос новна Платонова онтолошка и еписте мо-
лошка схватања. Према Платону, видиви свет је сенка или 
слика (εἰϰασία) више стварности (νοητά); он као такав не 
може бити об јект истинског умног сазнања (νόησις). Ис тин-
ско знање се постиже успињањем ка вишим и општим ствар-
ностима – идејама или формама (ἰδέαι, εἴδη), које пред-
стављају праначела (ἀρχαί). Тај ко на видивом свету заснива 
свој светоназор у стању је мњења (δόξα) и нагађања (εἰκασία). 

3 Frag. 15 (Diels),  
[6 K., 13 D].

4 Ксенофан на 
другим месту осуђује 
старе песнике: 
„Хомер и Хесиод су 
боговима подметали 
све оно што је код 
људи одувек било 
брука и срамота: 
крађу, браколомство 
и узајамне преваре“ 
(Frag. 11). Хераклит 
се, такође, негативно 
изражавао о Хомеру 
и песницима: „Хомер 
заслужује да буде 
избачен са јавних 
надметања и уз то 
још ишибан; исто 
тако и Архилох“ (Frag. 
42). Карактеристичан 
је један извештај 
Диогена Лаертија, 
у којем говори о 
Питагорином силаску 
у доњи свет, где је 
видео: „Хесиодову 
душу привезану за 
бронзани стуб, како 
јауче, док је Хомерова 
душа висила о једном 
дрвету око кога су се 
увијале змије. То им је 
била казна за све што 
су казали о боговима“ 
(Vitae Philosophorum 
VIII, 1, 21).
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Платонова епистемологија је неодвојива од ње гове онто-
логије.5 Све што се дешава у простору и времену нема ре-
ал ну онтолошку тежину. Историја је епифеномен бића, по-
крет и дешавања су контингентални. Елементи ма те ријал-
ног света, у парменидовско-платонистичкој тради цији, 
мо гу да буду само символи више реалности, али су по себи 
безначајни.

Такав закључак је проистицао из дискурзивно-ап стракт-
ног начина мишљења тадашњих философских шко ла. До 
таквог стадијума у мишљењу доспело се тек онда када је чо-
век морао да призна да његов једини извор извесности у 
бављењу стварним лежи у искуству и себи доследном миш-
љењу заснованом на искуству.6 Разуму и ње говој способ-
ности аргументације дат је примат. Конзистентна логичка 
структура присутна је само у непроме њивом, идејном свету 
који је изван чулне стварности. По што је привид и обмана 
исходиште митског мишљења, мит је лажан и непоуздан. 
Он се не може потврдити мисаоним захватима Парменидове 
или Аристотелове логике. Израз митски (μυθώδης) вре ме-
ном се почео користити у негативном смислу, као нешто 
непоуздано и ван дома шаја рационално-искуствене про-
вере. Тукидид о ранијим митовима говори као преуве ли-
чаним фантазијама пе сни ка које су се изродиле у неверо-
ватне бајке (ἐπὶ τὸ μυθώδης ἐκνενικηκότα).7

Паралелно са процесом рационализације јелинске ми-
сли, појавила се потреба да се стари митови претумаче. Ста-
ра предања су представљала културну матрицу јелин ског 
света, која се није могла одбацити. Многи антички мислио-
ци су гајили посебан респект према ранијим пи сцима и тра-
дицији, нарочито стоици.8 Идејни разлог та квог става стои-
ка базира се на уверењу да се рационално тумачење света 
слаже са митом. Свеобухватни Логос је свуда и свагда исти 
– и у језику, миту и поезији.9 Хомер као и песници раног 
времена, још су били у посебној близини Логоса – основног 
принципа свих ствари. То се зна ње поступно изгубило, тако 
да се тражио доказ код лого сом испуњених старих весника 
богова – „παλαιοὶ οἱ θεολόγοι“. Стари песници су били бого-
надахнути,10 што и сам Хесиод говори на почетку Теогоније. 
Стари текстови су морали да буду реинтерпретирани. Пре-
тумачење је зна чило рационализовану демитологизацију.

5 F. Koplston, Istorija 
filosofije: Grčka i Rim, 

Beograd 1991, 179-180.

6 V. Jeger, Teologija 
ranih grčkih filozofa, 21.

7 Тукидид, Исто рија 
пелопонеског рата, 1, 

21: http://books. google.
rs/books?id=kP1EAA- 

AAIAAJ&printsec= 
frontcover&hl= 

sr&source=gbs_ge_- 
summary_r&cad= 

0#v=onepage&- 
q&f=false.

8 Уп. L. Brisson, How 
Philosophers Saved 
Myths: Allegorical 
Interpretation and 

Classical Mythology, 
Chicago/London 2004, 

29-106.

9 Уп. H.-J. Klauck, Alle
gorie und Allegorese, 39.

10 Анаксагора је, према 
сведочењу Диогена 

Лаертија, говорио да 
Хомер у својим 

песмама расправља о 
врлини и 

правичности (Vitae 
Philosophorum II, 11). 

Хомер је важио као 
инспирисани 

ауторитет, стога су 
његови текстови 

морали бити наново 
тумачени (уп. H. 

Chadwick, Antike 
Schriftauslegung. Pagane 

und christliche Allegorese, 
Berlin-New York 1998, 2).
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2. Библија у новој култури – јелинској

Познија јелинистичка философија је највећим делом би-
ла у традицији Платона. Старосавезни текстови су се први 
пут појавили у јелинској култури управо у то доба. Алексан-
дриј ски и остали Јевреји, расути по јелинском свету, забора-
вили су матерњи језик. Њихов говорни је зик био је грчки. 
Они су прихватањем језика прихватили другачији мисаони 
концепт. То су били такозвани јелини зо вани Јевреји. Јелин-
ска παιδεία их је саобразила култури у којој су се образо ва-
ли, али то их је истовремено уда љавало од изворних стaро-
савезних предања која су наста јала у другачијем мисаоном 
и културном коду. Већ се на неким местима у Септуа ги н-
тином преводу виде елементи претумачивања.11 Тако се је-
врејска конструкција „jad jhwh – рука Божија“ понекад пре-
води са „ἡ δύναμις τοῦ κυρίου“ – моћ Божија“ (уп. ИНав 4,24). 
После превођења јевреј ских текстова на грчки, почела су и 
њихова тумачења. До данас немамо неки потпунији увид у 
егзегетску праксу александријских и других јелинизованих 
Јевреја пре Фи лона Александријског. Познато је да је из ве-
сни Езекил Трагик, ју деј ско-је ли ни стич ки пи сац који је жи-
вео нај ве ро ват ни је сре ди ном 2. в. пре Хр., не ке би блиј ске тек-
сто ве пре ра дио у фор ми дра ме. На пи сао је у јампском три ме-
тру тра ге ди ју Ἐξαγωγή на тему Изла зак из Егип та.12 Езекил је 
извршио жанровску модификацију приповести. Логично је 
претпоставити да је он на тај начин библијску при по вест 
приближио разумевању његових савременика. Евсе вије Ке-
саријски говори и о Аристовулу, јеврејском тумачу, који се 
– да би избегао антропоморфизме – користио алегорезом.13

Први велики библијски егзегета и теолог који је при-
падао јелинском културном миљеу био је већ поменути Фи-
лон. Питање је, колико је и да ли се он уопште служио јев-
рејским језиком.14 Стари Савез је читао у грчкој, Септуа гин-
тиној верзији. Одлично је познавао јелинску културу и фи-
лософију, але не „споља“, као човек другачије културе него 
„изнутра“ као израз те исте културе. Филонова форма миш-
љења је била јелинска, што се јасно види у ње говим тексто-
вима. У његовом предразумевању Писма постојале су јелин-
ске форме мишљења. Била му је блиска платоновска епи-
стемологија, што је истовремено подразумевало и извесне 

11 K.H. Jobes/M. Silva, 
Invitation to the 
Septuagint, Beker 
Academic 2000, 86-119.

12 Уп. Ев се ви је Ке са-
ри ји ски, Pra e pa ra tio 
Evan ge li ca XIX, 28, PG 
21, 741A.

13 „Молио бих вас да 
ово тумачење 
схватите природно, да 
се чврсто држите 
исправне концепције 
Бога, и да не 
прихватате идеју о 
невероватном 
антропоморфном 
постанку“ (Praeparatio 
Evangelica VIII, 10, 3).

14 Уп. S. Sandmel, 
Philo’s Knowledge of 
Hebrew. The Present 
State of the Problem, 
Studia Phi lonica 5,  
1978, 107-112.
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онтолошке предконцепције. За разлику од јелин ских мис-
лилаца, Филон је другачије схватао историју, она за њега 
није тек епифеномен бића. Бог се откривао кроз историју. У 
смислу садржине вере Филон је био старосавезни Израи-
лац. Он је веровао у једног лич ног Бога, Твор ца неба и земље, 
о коме сведоче библијски списи.

Иако је имао другачији однос према историји, ипак су 
му многи старосавезни текстови у дословном значењу били 
тешко прихвативи. То се, пре свега, односи на сликовне и 
приповедне исказе који су у свом дословном зна чењу не-
прихвативи философском уму. Био је то основни разлог да 
прибегне алегорези. Алегореза је омогућавала да се текст 
разуме у пренесеном значењу – једно је речено, али се на 
друго мисли.15 Егзегети који су се служили алегорезом кре-
тали су из сопствних мисаоних предкон цеп ција. Текст није 
читан неутрално тако да би се само „пуким“ читањем изво-
дило његово значење. Филон је, тума чећи библијске тексто-
ве, који се односе на стварање света и човека (Пост 1-2), изво-
дио из њих значења која су била блиска његовом предра зу-
мевању. Иако постоје варија ције у списима, Филон се при-
ликом тумачења поменутих текстова руководио извесним 
теолошко-херменеутичким принципима. Он се сматра првим 
мислиоцем који је дефинисао теорију алегорезе. Филон за 
алегорезу пише: „Ту мачење Светог Писма се одвија тако што 
се разматра зна чење које је скривено у алегоријама. Наиме, 
према назору тих људи, све књиге законâ наликују живом 
бићу, које за тело има дословни смисао; али, као душа, он 
има у речима скривено, невидиво значење. У томе нарочито 
умом обдарена душа почиње да мотри оно што јој је сродно. 
Она кроз речи, као кроз какво огледало, сагледава преко-
мерну лепоту мисли која се кроз њих показује. Она разаби-
ра алегоријске символе и одстрањује их, а огољена значења 
речи износи на светлост дана за оне који су у ста њу да по-
моћу малих наговештаја кроз видиво сагледају оно невиди-
во“.16 Разумиво је зашто је Филон имао потребу да теоријски 
образложи алегоријско тумачење. Осећао је извесну напе-
тост између библијских описа и сопственог предразумевања. 
Он није одбацивао литерарно-историј ски смисао тамо где 
му је био разумив и прихватив.

15 Израз ἀλληγορία 
потиче из реторике, и 

у антици га је први 
дефинисао грама-

тичар Псевдо-Херак-
лит. По њему, алего ри-
ја је реторич ки тропос, 

који омогућа ва да се 
нешто каже, а оно се 

истовремено може 
односити на не што 

друго – ἂλλα ἀγορεύει 
(Quaestiones Homericae, 2). 

Глагол ἀλληγοριεῖν 
дословно значи „ис ка-

зивање (ἀγο ρε ύειν) 
нечег другог (ἀλλος)“.

16 De vita 
contemplativa, 78.
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Примери алегорезе најбоље се виде у његовим егзегет-
ским делима, у којима говори о настанку света и човека. Два 
извештаја о стварању он тумачи тако да први из вештај го-
вори о стварању бестелесног идејног човека, ство реног по 
лику Бога (Пост 1,26-27),17 док се у другом (Пост 2,7) говори о 
стварању конкретног, телесног човека, створеног према 
узору на идеју човека или идејног човека. Приповест о рају 
је добар пример Филонове егзегезе стросавезних сликовних 
исказа. Дрво познања символизује ра зум (памет),18 док че-
тири реке представљају четири велике врлине.19 Адам сим-
волизује разум – Ева чулност, преко које се долази у контакт 
са светом.20 На другом месту, Адам представља човеков дух, 
Ева чулност, змија страст.21 То да Ева символизује чулност, 
значи да њезиним стварањем настаје актуелна чулност (γέ-
νεσιν τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσθήσεως).22 Голотиња првих људи зна-
чи неделатност духа и чулности, због чега се нису ни сти-
дели једно другог. Одсуство представе (κατάληψιν) о добру и 
злу искључује срам.23 Приповест о рају Филон алегоризује и 
на тај начин је доводи до разумевања јелински образованом 
човеку тога доба. Промењени су символи. Док је за писца 
змија могла да буде религијски символ Хананаца, за Филона 
је страст. Еден је исходиште воде, то јест живота (оаза), што 
је разумиво ако се узме у обзир пустињски амбијент из којег 
писац тако представља изворно стање човека пре грехопа-
да. Код Филона се ту говори о врлини – исходишту духовног 
живота. Претумачење није разарање првобитног смисла, 
оно је обогаћење изворне идеје. Јелинизованим Је врејима 
тешко је било замислити да свемогући Јахве, онострани Бог, 
на тако баналан начин учествује у приповести о рају. Пого-
тово, што је тај опис могао да подсећа на описе из многобо-
жачких митова. 

Филон је био свестан чињенице недостатности лите-
рарног исказа. У алегоријским коментарима када тумачи 
Пост 2,21-25 – стварање Еве, он сматра да је литерарни опис 
митски уобличен (τὸ ρητὸν ἐπὶ τούτου μυθῶδές ἐστι).24 За разу-
мевање текста потребан је дубљи увид, прећи „иза“ до слов-
но-историјског смисла јер је он митски. Митски у смислу 
спољашњег описа. Истраживачи углавном говоре о томе да 
се Филон из апологетских разлога служио алегорезом. У 
основи та констатација је тачна. Он је био ја хвеиста, веро-

17 De opificio mundi 134f.

18 Quaestiones et 
Solutiones in Genesin et 
Exodum I 11.

19 Quaestiones et 
Solutiones in Genesin et 
Exodum I 12f.

20 Quaestiones et 
Solutiones in Genesin et 
Exodum I 37.

21 De opificio mundi 165f.
22 Legum allegoriarum 
II, 19-24.
23 Legum allegoriarum 
II, 53-70.

24 Филон у проду-
жетку наставља: 
„Дословно значење 
ових речи је неверо-
ватно; јер како ико 
може и помислити да 
је жена начињена од 
ребра мушкарца, или, 
укратко, да је било 
које људско биће било 
начињено од другог 
људског бића? Пошто 
је већ начинио муш-
ка рца од праха земаљ-
ског, шта је заправо 
спречило Бога да и 
жену не начини да 
исти начин?“ (Legum 
allegoriarum II, 19).
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вао је у своје Свете списе и самим тим је бранио истине које 
је налазио у њима. Међутим, Филон није спо ља мирио соп-
ствени платонизам са вером у Јахвеа. То је био један дубоко 
унутрашњи процес, у којем се једна ментална структура су-
среће са текстом и тако настаје зна чење. Апологетика је ту 
само последица таквог разуме вања текста. Друго, смисао 
који егзегета увиђа у тексту посредује се даље. Филон је био 
теолог, суботњи проповедник у синагоги. Извесно је да се 
кретао у вишим дру штвеним круговима. Истине вере које је 
он доживљавао у Писму саопштавао је другима, он је био 
плодан писац. То је подразумевало конвенционалан кому-
николошки кôд – разумљив језик и символе.

Истоветан проблем, са којим се сусрео нешто раније 
Филон, наследили су црквени писци и теолози који су по-
тицали из јелинског културног и мисаоног миљеа. Како ту-
мачити библијске текстове у којима се на сликовно-мит-
ском језику описују старосавезне теофаније и уопште при-
суство Бога у Израилу. Излаз је била алегореза.25 Таква ме-
тода посебно је била присутна у александријској егзегетској 
школи, мада је у различитим опсезима била присутна код 
највећег броја хришћанских егзегета и теолога. Алегоријско 
тумачење је, слично као код Филона, тражило адекватан од-
нос између историје спасења и трансцендентних истина. То 
је покушај да се препозна вертикална линија, да се историј-
ски догађаји и земаљска стварност сагледају као одсјај не-
беског (уп. Јев 8,5). Алегоријска егзегеза је примењивана тамо 
где се дословно тумачење библијских текстова чинило бес-
мисленим у смислу да излази из оквира Истина вере. Хриш-
ћанска егзегеза је из грчке философске терминологије, која 
се та кође бавила проблемом антропоморфизама, преузела 
појам и прицип „богодостојног“ (θεοπρεπές).26 О Богу се не 
може говорити и размишљати кроз баналне сликовне пред-
ставе, стога су биле нужне језичке модификације. С друге 
стране, хришћански теолози су кретали од претоставке да 
је блага вест Писма упућена сваком народу и култури, а то је 
зна чило да се вера у библијског Бога може изразити језиком 
дотичне (јелинске) културе.

Већ је у новосавезним текстовима присутна алегореза. 
Поред принципа θεοπρεπές хришћански егзегети су се руко-
водили још неким важним моментима. Писмо је од Бога и 

25 Уп. Ch. Schäublin, 
Zur paganen Prägung 

der christlichen Exegese, 
in: J. van Oort / U. Wic-

kert (Hgg), Christliche 
Exegese zwischen 

Nicaea und Chalcedon, 
Kampen 1992, 163.

26 L. Lies, Die ‘Gottes
würdige’ Schriftau

slegung nach Origenes, 
in: G. Dorival/A. Le 
Boulluec (ed.), Ori-

geniana sexta. Origene 
et la Bible (BEThL 118), 
Leuven 1995, 365-372.
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оно је извор Истина вере. Читаво Писмо има поучан карак-
тер: „Све је Писмо богонадахнуто (θεόπνευσος) и корисно за 
поуку“ (2Тим 3,16: уп. 1Кор 10,11). Божанска реалност и реалност 
будућег века није сасвим видива ни у слову Писму, јер ствар-
ност се у земаљским оквирима „посматра као у огледалу и 
загонетки“ (1Кор 13,12; уп. 2Кор 12,2-4). Иза слова Писма треба 
увидети духовну димензију – Духа (2Кор 3,6). Старосавезне 
текстове су новосавезни писци разуме вали и актуализова-
ли унутар новог хоризонта вере. Апостол Павле говори да 
обе Аврамове жене, Агару и Сару, треба разумети алего-
ријски (ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα), јер су оне праслике Старог 
и Новог Савеза (Гал 4,22-24). Алегореза је поготово при чи-
тању старосавезних списа служила за посадашњење исто-
рије спасења. Био је то поступак којим су се посадашњавали 
и продуховљавали догађаји спасења из прошлости, актуа-
лизовао се смисао библијског текста.27 Ранохришћански ег-
зегети имали су изразито синхрони при ступ Писму, у ко јем 
су тражили Истине вере.

Овде ћемо се осврнути само на двојицу истакнутих хри-
ш ћанских писаца који су се често ослањали на алегоријско 
тумачење. Реч је о Оригену и Методију Олимпском. Ориген 
је итекако био свестан тога да неке библијске језичке форме 
поседују очигледене аналогије са паганским митовима. Он 
је, парирајући истовремено незнабожачким и паганским 
нападима на Стари Савез, увео извесну демитологизацију 
Писма.28 Свој херменеутичко-егзегетски разлог употребе 
алегорезе, Ориген је теоријски образложио. То се поготово 
види у његовој расправи са Келсом, у којој се Ориген осврће 
на Келсов приговор на који начин је описана приповест о 
рају. На ту примедбу Ориген му указује: 

„Упоредимо то са речима које у Платоновој Гозби 
изговара Сократ о Еросу, и које су стављене у уста Со-
крата који је важио за најпошованијег од свих. Овако 
гласи то место код Платона: ‘Када се, наиме, родила 
Афродита, гостили су се богови, и међу осталима и 
Пор, син Метидин. А када су ручали, стиже да што 
испроси Пенија, јер је била гозба, и би на вратима. По-
што се напио нектара – јер тада не беше вина – уђе 
Пор у врт Зевсов и онако пијан заспа. А Пенији паде 
на памет мисао да због свог сиромаштва затрудни са 

27 Уп. B. Studer, Die 
patristische Exegese, eine 
Aktualisirung der Heili
gen Schrift (Zur herme-
neutischen Problematik 
der frühchristlichen 
Bibelauslegung), REAug 
42 (1996) 71-95.

28 M. Fiedrowitz, 
Theologie der 
Kirchenväter, Freiburg 
im Breisgau 2007,  151.
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Пором, па легне поред њега и зачне Ероса. Зато је Ерос 
постао и пратилац Афродитин и слуга њезин, јер је 
зачет на дан њенога рођења, и у исти мах воли лепоту 
јер је и Афродита лепа. Син Пора и Пеније, Ерос, има 
овакву судбину…’ (Symposion 203b-c). Ако би се читао-
ци ових речи служили злоћом Келсовом – што је хриш-
ћанима страно – они би се овом миту смејали и чи-
нили смешним великог Платона. Међутим, ако би, 
ис тражујући у философском духу оно што је речено 
на митски начин (ἐν μύθου σχήματι λεγόμενα), они били 
кадри да открију Платонов смисао, дивили би се на-
чину на који је он успео да у форми овог мита при-
крије, због масе, велике идеје [учења] које су му се ја-
виле и да се на прикладан начин обрати онима који 
знају како да из митова докуче намеравано значење 
онога који их је изаткао. Ја сам овај, код Платона при-
сутни мит, навео из разлога што се код њега помиње 
‘врт Зевсов’, који показује извесне сличности са рајем 
Божијим, као и због Пеније, која се може упоредити са 
змијом, и Пор кога је Пенија унизила, који је сличан 
човеку (Адаму), кога је унизила змија“.29

Ориген на још једном месту говори о томе да се старо-
савезни приповедни искази, који имају сличности са мит-
ским казивањима не могу схватати дословно:

„Ко је тако прост да мисли да је Бог као сељак на 
Истоку засадио један врт на земљи и у њему подигао 
једно видиво и чулима опажљиво дрво живота, тако 
да када се његов плод једе телесним зубима, задобија 
живот? Насупрот томе учешћа у добру и злу би имао 
онај ко са тог дрвета узме и једе? (Пост 2,8). Када се даље 
каже да је Бог предвече шетао у врту и да се Адам са-
крио иза дрвета (Пост 3,8), верујем да нико неће по сум-
њати у то да је ово сликовито (τροπικῶς), путем једног 
догађаја који се само привидно, а не стварно догодио, 
указивање на тајне“.30

Ориген је у потпуности свестан да се легитимно може 
богословствовати на митски начин говора (ἐν μύθου σχήματι 
λεγόμενα), а који се може разумети на философски. Уз то, ис-
тине се не саопштавају у огољеном облику. То показује Кли-

29 Contra Celsum 4, 39.

30 De Principiis 4, 3, 1; 
уп. Hom. in Gen. 2, 4.
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мент Александријски који је алегорије схватао као специ-
фичну форму израза сваког религијског говора: „Нити су 
пророци нити сâм Искупитељ божанске тајне проповедали 
тако да су оне за свакога лако разумиве; они су пре говори-
ли у поређењима (параболама)“.31 Ориген и други егзегети 
крећу од претпоставке да се божанска стварност не може 
исцрпити у језичким исказима. Самим тим језички искази 
нису адекватан еквивалент више стварности. То, пак, исто-
времено значи да су језички искази вишезначни. Пошто ви-
шезначност припада бићу символичко-алегоријског језика, 
и за разлику од прецизног појма не може се исцрпети у јед-
ном једином значењу, једно исто место из Писма може се 
разумети и тумачити на различите начине.32

Тај херменеутички увид добро представља један текст 
Ме тодија Олимпског. Он се у том теолошком трактату осврће 
на Књигу пророка Јоне, и ту се делом приближава причи о 
грехопаду: 

„Историја Јоне представља велику тајну. Јер из-
гледа да кит символизује време, које никада не стоји, 
али увек протиче, и прождире ствари које настају у 
краћим или дужим временским распонима. Јона који 
је побегао од присуства Божијег је сâм први човек који 
је, прекршивши закон, побегао од тога што је могао 
имати бесмртност, губећи кроз свој грех поверење у 
Бога. И брод на који се он укрцао, и који је био непре-
кидно искушаван бурама, је овај кратак и тежак жи-
вот у садашњици; толико тежак као што смо се окре-
нули и уклонили из благословеног и сигурног живо-
та, према оном који је са више искушења и неста бил-
нији, као са копна на брод. Оно што је брод за копно, 
то је наш садашњи живот према оном који је бесмртан. 
А олује и јаки ветрови који нас стално нападају су 
искушења овог живота, која у свету, као у олујном мо-
ру, не дозвољају да имамо мирно путовање без бола, 
на мирном мору, на ком нема никаквог зла. Излажење 
Јоне из брода у море, означава пад првобитног човека 
из живота у смрт, који је прихватио ту пресуду јер је 
кроз грех, отпао од праведности: ‘Прах си, у прах ћеш 
се и вратити’. И његово биће које је било прогутано од 
кита означава нашу неизбежну пролазност у времену. 

31 De libris Stromatum 
5, 19, 3; 20, 1; 6, 126, 1-4.  

32 Уп. De Principiis 4, 2, 5 
„Нека, наиме, места уз 
два наведена смисла 
поседују и телесни 
који такође може 
изграђивати“.
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И утроба у којој се Јона, када је био прогутан скривао, 
је свепримајућа земља која прима све ствари које је 
време истрошило“.33

Методије се уопште не осврће на потенцијални исто-
ријски контекст, нити покушава да сагледа књигу у њеном 
историјском значењу. За њега је текст a priori вишезначан. 
Он на својеврстан начин „демитологизује“ тај фантазма-
горичан текст, поготово што је сличних мотива, у којима се 
појављује морска неман која гута људе, било у грчкој ми-
тологији.34 Методијева демитологизација је изразито егзи-
стенцијална. Он говори о потресном стању човека, који се 
одвојио од Бога. Јаки ветрови и олује су искушења која до-
носи живот. Методије уноси нове символе: кит – време, про-
лазност; ветрови – искушења, утроба – свепримајућа земља 
итд. Значењске димензије које отвара Методије имају своје 
библијско упориште. Јона је врло сличан Адаму, муке пут-
ника на броду су манифестација мука Адамових потомака. 
Методије је текст схватао у његовој синхроној димензији, 
шта он значи читаоцу. Он даје одговоре на питања која по-
ставља тексту, тако га и разумева.

Алегореза је са собом често носила опасности да се до-
словни смисао текста занемари и да се значење изводи из 
предразумевања или ранијег предубеђења тумача. Међу-
тим, то питање у овом случају остављамо по страни. Проб-
лем разумевања старосавезног језика и символа прева зи ђен 
је тиме што су тумачи и реципијенти тексту давали нова 
значења, која су потицала из њиховог света, а која су они 
повезивали са библијским текстом. Може се рећи да је то 
била егзегеза са јаким претпоставкама. Алегоријско тума-
чење као такво, и у комбинацији са типологијом и дослов-
ним смислом, чинило је срж хришћанске егзегезе античког 
и средњевековног периода. 

3. Библија у новој култури – савременој
Дух нововековља у много чему је направио дисконтину-

итет у односу на прошлост. Нова открића на пољу природ-
них наука, као и сама научна методологија довела је савре-
меног човека до новог саморазумевања. Прва научна рево-
луција померила је ствари из темеља. Слика земље и свеми-
ра се уопште променила. До тих сазнања се дошло научним 

33 De resurrectione II, 
XXV, 241-243 

(Bonwetsch).

34 Постоје мишљења 
код једног броја биб-
лијских истраживача 

да због мотива велике 
рибе која гута Јону, са-
ма књига потиче из је-
ли нистичког перио да 

(уп. K. Schmid, Hin tere 
Propheten [Nebiim], in: 

Grundinformation Altes 
Testament, Hg. J. Ch. Ge rtz, 

Göttingen 22007, 383; H.-
Ch. Schmitt, Arbeits buch 

zum Alten Testa me nt, 
Göttingen 22007, 389; E. 

Zenger, Einleit ung in das 
Alte Testa ment, Stuttgart 

62006, 551). Мотив да 
чудови ште гута леген-
дарне хероје познат је 

у је лин ској митоло-
гији. Јасона гу та чудо-
ви ште. Слич них кази-
ва ња било је о Херку-

лу и Персеју (уп. U. 
Steffen, Das My sterium von 

Tod und Au ferstehung. 
Form und Wa n dlungen des 

JonaMo tivs, Göttingen 
1963, 41).
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методом. Једини релевантан доказ морао се заснивати на ра-
цио нално-емпиријском увиду. Познати француски философ, 
Огист Конт, подигао је науку на највишу степеницу људске 
свести. Позитивисти су ограничавали људско знање на оно 
што је искуствено. До њега се долази искључиво научним 
методом, који је једини ваљани приступ знању. Успех природ-
них наука наметао је њихову методологију и хуманистич-
ким. Законитост која постоји у свету и коју човек откри ва 
научним истраживањем, присутна је и у животу друштва.

Имануел Кант је један од кључних мислилаца новове-
ковља. Његов философски ангажман углавном се назива 
„коперникански обрт“ у философији, а то се пре свега одно-
си на његову нову епистемолошку теорију. Кант је ограни-
чио људско сазнање на појавни свет, док су ствари по себи 
(Dinge an sich) ван домашаја поузданог знања. Промењена је 
стара платоновско-аристотеловска парадигма. Средишње 
место припало је мислећем субјекту. Свет опажамо на од-
ређен начин због менталног апарата који уносимо у њега. 
Ум не изводи законе природе из физичког света него он на-
меће сопствене законе природи, тиме што сирове утиске 
које прима путем чула умно структурише дајући свету облик 
и поредак. Разум поседује сопствену логику у којој кључну 
улогу имају категорије разумевања, укључујућу просторну, 
временску и узрочно-последичну.35 Кантовски концепт отво-
рио је нове спознајне хоризонте. Заокрет се састојао у томе 
што је тежиште знања преместио из спољашњег света неза-
висне природе у унутрашњи свет умне активности. Спо-
знајни субјекат је мера знања. Без обзира на наглашавање 
субјекта, могуће је објективно знање, зато што су сви људи 
начелно снабдевени истим категоријама разума. Веровало 
се у моћ и могућност знања.

Просветитељи су нарочито допринели томе да се на 
прошлост гледа негативно. Дошло је до промене парадигме. 
Просветитељство је изнедрило идеју прогреса, њу је додат-
но подупрла Дарвинова теорија еволуције. У философском 
смислу ту идеју је посебно развио Хегел. Идеја прогреса за-
снива се на уверењу да је историја човечанства развојни пут 
од нижих до виших нивоа људске свести. Древни народи су 
били на нижој тачки цивилизацијског и културног развоја. 
Начин на који су они објашњавали стварност израз је нена-

35 M. Peri, Intelektualna 
istorija Evrope, 253-254.
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учног начина мишљења, који је у односу на научни инфери-
оран. Тај начин мишљења означен је као митски. Митови су 
уствари фантазмагоричне приче и представе старих наро-
да. У најбољем сучају егзистенцијална пројекција стања 
свести. Таква идејна парадигма убрзо се почела одражавати 
на библијска истраживања. Библијски текстови су одраз 
митске свести, и представљају заоставштину једног антич-
ког народа која врви од митских представа. 

Врло утицајни библисти су још од доба просветитељ-
ства почели да увиђају много митских елемената у староса-
везним текстовима. Митске представе у којима се говори о 
ђаволу, демонима, Христовом бораваку у аду – по мишљењу 
Землера – припадају свету „времена детињства непунолет-
ности религије“,36 и не смеју се актуализовати у савременој 
теологији. Ајхорн је увео појам мита у библијске студије. За 
Ајхорна митови су „саге старог света у тадашњем пред став-
љивом начину мишљења и језика… Све приповести старог 
света, као и прва исходишта сваког народа, нужно су митови; 
а што је нека књига старија, утолоко више садржи митове“.37 
Правио је разлику између историјских и философских ми-
това. Митови нису само поетски искази, него старовековни 
историјски документи и философска промишљања. Та ми-
саона линија оставила је дубок траг на изучавање и разу-
мевање Библије. 

Основно методолошко усмерење нововековне егзегезе 
јесте историјско-критичка метода. Она је израсла и уобли-
чила се из идејних претпоставки модерног света. Научници 
су почели све темељније и амбицијозније да истражују би-
блијске текстове. Нарочито је у деветнаестом веку важила 
научна догма да на библијске текстове треба да се примене 
објективне научне анализе. Библијски текст се у академско- 
-научним круговима све више третирао као научно поље, на 
којем се врше разноврсна археолошка, филолошка и лите-
рарно-историјска истраживања. Библистика је у новом ве-
ку добила изразиту дијахронијску димензију.38 У општу иде-
ју прогреса није се уклапало виђење библијског текста као 
свете Књиге коју су писали богонадахнути људи у прошло-
сти. Тражење првобитног смисла и контекста, пратекста 
(оригинала) мисаоно је засновано на идејама реформације. 
Прави смисао се налази у изворним текстовима, стога треба 

36 G. Horing, Semler 
(TRE 31), 144.

37 Urgeschichte, hrgb. 
mit Einleitung und 

Anmerkungen von J. P. 
Gabler, II, I, 482.

38 Уп. H. Graf 
Reventlow, Epochen der 
Bibelauslegung IV: Von 
der Aufklärung bis zum 

20. Jahrhundert, 
München 2001.
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тежити разумевању самог писца.39 Будући да је стварност 
спознатива, аналитички ум кроз текстуална, литерарна и 
историјска истраживања може доћи до правог смисла. Ос-
новно је било ослободити се било какве предконцепције – 
такозвана „безпредрасудна егзегеза“.

Иако наизглед парадоксално, протестантска рефор ма-
ција је делом допринела таквом приступу библијском тексту. 
Лутер је, у жељи да се дистанцира од римокатоличке Цркве, 
одбацио предање и историју тумачења текстова. Не у мери 
у којој су то урадили каснији протестантски теолози, али 
идејно усмерење „повратак изворима“ појачало је научну 
усмереност код ученијих и интелектуално оријентисаних 
про тестантских теолога за критичким изучавањем Писма. 
По тоња историја Цркве гурнута је по страни. Касније је то 
по себно видиво код Адолфа фон Харнака, који постапостол-
ску историју Цркве сагледава као декаденцију и кварење 
из вор ног, једноставног Хришћанства. Између библијског те-
кста и садашњице не постоји историја рецепције. Историја 
учинка библијских текстова као херменеутичка спона по-
чела се тек однедавно више уважавати. Иначе, циљ егзегезе 
је био да научним путем дође до првобитног текста и њего-
вог смисла. Ово је, наравно, поједностављена слика стања 
ствари, са времена библистика је комплексан феномен. Али 
у кон тексту наше теме и уопште, то је mainstream новове-
ковних библијских студија и савремених покушаја да се ра-
зу ме би блијски текст.

Наравно, у међувремену су се појавиле идеје превазила-
жења проблема разумевања. То је посебно карактеристично 
за двадесети век. Поставило се питање како данас разумева-
ти библијски текст, који је настао у свету митских представа 
и језика, а који је стран данашњем светоназору. Теолози 
ко ји су отворали то питање доживљавали су Библију, као 
књи гу кроз коју говори Бог. Постављало се питање претума-
чивања библијских текстова, покушаја њиховог разумевања 
из са временог контекста. Како данас разумети библијске 
приповести, у којима се на сликовит начин говори о дело-
вању Бога у историји, и како уопште вредновати једну слику 
света која је научно оспорена. Временом се наметнуо про-
грам но вовековне „демитологизације“. 

39 Ф.Д.Е. Шлајер-
махер, утемељивач 
савремене херме-
неутике, заступао је 
идеју уживљавања 
(Einfühlung) у пиш чеву 
мисао. До тога је 
могуће доћи на основу 
духовне сродности 
(Kongenialität) писца и 
тумача. Обојица имају 
удела у свеопштем 
разуму. Битно је, 
дакле, разумети 
првобитни смисао.
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4. Демитологизација

Сами појам демитологизација оптерећен је префиксом 
бултмановска. Додуше, истина је да је он у оквири новоза-
ветних студија први покренуо ово питање на један посебан 
начин. Бултманов пројекат демитологизације изазвао је нај-
веће теолошке потресе у оквирима западне теологије. Пре-
ма његовом концепту, требало је митске исказе из биб лиј-
ских текстова схватити на егзистенцијалан начин.40 То се, 
пре свега, односило на хајдегеровски егзистенцијализам. 
Иако је Бултман био новозаветник, његов програм се може 
применити на читаву Библију. Поред Бултмана, важно је 
поменути и Паула Тилиха, систематског теолога који се ба-
вио теологијом културе. Он је развио теолошко-херменеу-
тичку теорију символа. Тилихова теорија религијског сим-
волизма је онтолошког карактера, символи отварају иску-
ство дубин ског у човековој души. Символи, иако нису ис-
товетни ономе шта је њима указано, саучествују у њиховом 
значењу и снази.41 Тилих, истовремено, сматра да символи 
исходе из „колективно несвесног“ и да људи (колектив) у њи-
ма препо знају своје биће. У продужетку наставља: 

„Не дешава се то свесном намером. Ако би неко 
хтео изнаћи некакав символ, као што се понекад де-
шава, тада он постаје символом пристанком онога ко-
лективно (групно) несвеснога… Подразумева се и то 
да символ одумире чим изостане унутрашња распо-
ложивост њиме од стране групе – он тада престаје ‘го-
ворити’. На тај начин су скончали и богови много-
боштва. Чим се промене животне околности тренут-
ка у којем су такви богови настали, нестају и њихови 
символи. Такав случај не можемо приписати свесној 
намери или способности изналажења“.42

У основи то значи да се језик и символи библијског све-
та мењају, њих у том културном ланцу наслеђују нови сим-
воли. Текст из древности или тадашњи искази не смеју се 
схватати дословно. Тек ако се схвате символички, реч је о 
најдубљем исказу о односу Бога и човека. У противном, на-
ши савременици би нас с правом доживљавали као људе 
који још живе у бесмислицама и празноверју.43

40 О Бултмановом 
про граму демитоло ги-

зације види опшир-
није чланак у овом 

зборнику: П. Драгу-
тиновић, Разумети 

„демитологизацију“, 
стр. 59.

41 P. Tillich, Theology of 
Culture, Oxford Univer-

sity Press, 1959, 54.

42 Ibidem, 58.

43 Ibidem, 62-63.
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Оба покушаја дешифровања библијских исказа настала 
су у оквирима протестантске теологије. Међутим, проблем 
је универзалан и он се тиче управо питања о којем говори-
мо: могућности разумевања старосавезних символа и је-
зика. Теолози данас постављају питање како разумевати ста-
росавезне текстове. Да ли извештаје о стварању, приповест 
о рају, потоп, итд. треба читатати као релевантне и важне 
текстове, или их треба сматрати текстовима чија је актуал-
ност одавно прошла. Нововековни ум због свог изразито 
научноопрељењеног начина мишљења у таквим текстови-
ма, пре свега, покушава да открије научну, „објективну“ ис-
тинитост таквих прича. Наивне митске представе света, 
раја, анђела и демона одраз су тадашњег схватања које је 
наука оспорила. Како нпр. протумачити то да је Саула обу-
зео зао дух, или да је био у Ендору код врачаре, где му се ја-
вио Самуилов дух. Научни ум не може да размишља у тим 
категоријама, јер такви феномени нису научно провериви. 
Управо је Бултман покушао научном уму да приближи би-
блијску поруку. Досадашње искуство је показало да тај про-
јекат није упео, барем не у ширим круговима. Иначе, може 
се рећи да је и бултмановски и тилиховски подухват био 
сувише интелектуалистички.

Питање које се намеће из угла демитологизације јесте 
однос: Стари Савез – мит.44 То је, по себи, преобимна тема, 
али ми ћемо се осврнути само на неке моменте. Две ставке 
су од посебног значаја: Како дефинисати мит? Да ли постоје 
митови у Старом Савезу? Питање мита представља врло 
комлексан проблем, како у његовој дефиницији и опсегу, 
тако у значењима који му придају различити истраживачи. 
То што се са пуном сигурношћу може рећи јесте да у Старом 
Савезу не постоје митови у смислу садржаја вере. Такозва-
ни онтолошки или философски митови, који објашњавају 
настанак и функционисање света, сасвим су одсутни. У ста-
росавезним историјским описима има доста тога чудесног, 
што је иначе карактеристично за историјске митове. Такође, 
многе представе света које су присутне у Старом Савезу 
биле су карактеристичне за тадашњу цивилизацију. Стари 
Израилци су, веровали да постоји чврст небески свод, да је 
земља равна, да сунце кружи око земље, итд. Структура све-
мира је била општеважећа на читавом Блиском истоку.

44 Опширније види C. 
Petersen, Mythos im 
Alten Testament, BZAW 
157, Berlin/New York 
1982; Mythos im Alten 
Testament und seiner 
Umwelt, A.Lange/H.
Lichtenberger/D.Röm-
held (Hg.), BZAW 278, 
Berlin 1999; Das bibli
sche Weltbild und seine 
altorientalischen Kon
texte, B.Janowski/B.Ego 
(Hg.), FAT 32, Tübingen 
2001; Mythos und My-
thologie, R.Brandt/S.
Schmidt (Hg.), Berlin 
2004; Schöpfung, Theo
logie und Wissenschaft, 
H.J.Münk/M.Durst (Hg.), 
Freiburg Schweiz 2006.
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Може се рећи да у Старом Савезу постоји митско-сли-
ковити начин мишљења, који се, за разлику од философског 
не креће у категоријално-појмовном. Сликовно мишљење 
не долази до општих појмова, нити се они апстрахују. Ста-
росавезни теолози су размишљали у митско-сликовним за-
хватима, склони приповедању. Сâм Бог се често представља 
кроз сликовно-визуелне исказе: „Гле, име Господње издале-
ка долази, гњев његов гори и дим што се диже силан је; усне 
су му пуне јарости, а језик огањ који жеже“ (Ис 30,27). То је, 
иначе, била одлика читавог блискоисточног света. Основна 
карактеристика таквог начина мишљења је да се кроз слике 
и представе из човековог искуства представља и надпри-
родна реалност. Међутим, библијски писци – нарочито из 
каснијег периода – били су свесни тога да је Бог изнад види-
ве стварности и да је потпуно другачији у односу на њу. Стога 
се не трансцендира видива реалност на метафизички ниво, 
што је карактеристика мита. Појављује се идеја „сасвим 
Другог“, који је неупоредив са светом. Свет је творевина. У 
Старом Савезу се први пут дешава суштинска демитоло ги-
зација. Демитологизована је природа – земља није богиња, 
као и људско друштво – владар није божанство. Многи ста-
росавезни текстови, чија је приповедна подлога могла бити 
митског карактера, својеврсна су деконструкција мита. 

.
Феномен демитологизације који се појавио у оквиру 

античке егзегезе био је покушај рационалног претума чи-
вања сликовних исказа из Старог Савеза. Егзегети који су за 
одређене делове Писма практиковали алегоријско тумачење 
нису могли да прихвате дословно значење текста. Егзегет-
ски образац и интерпретативну логику наследили су из је-
линског света, у којем су се на тај начин тумачили текстови 
ранијих песника. Тумачење Писма већ се добрим делом пре-
не ло на терен јелинског културног обрасца. До изражаја су 
дошли нови символи и језик. Библијски текстови су доби-
јали нова значење. То је значило њихову ревитализацију јер 
су били изнова комуниколошки могући. Хришћански теоло-
зи и егзегети реално су се ухватили у коштац са питањима 
која су им се постављала. Покрштавана је велика јелинска 
култура, процес је био мукотрпан. Међутим, текст је читан 
у његовој синхроној димензији, читан је егзистенцијално 
као свети текст који носи Истине вере. 
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Одлика модерне егзегезе је више у њеној научној зао-
купљености разноврсним феноменима из Библије. То је, до-
душе, особеност истраживачких студија из области хума-
нистичких наука. Савремена библистика се њима обилато 
користи. Историјска, филолошка, литерарна и друга истра-
живања саставни су део библијских студија. У том погледу 
савремена библистика се не разликује од некадашње алего-
резе, и она је методолошки укорењена у савремену свест. 
Међутим, разлика се појављује у егзистенцијалности чита-
ња и разумевања текста. Савремена читања старосавезних 
текстова углавном имају дијахронијску димензију, више су 
научно усмерена. Многи феномени који су кроз научна ис-
траживања осветљени, доживљавају се као израз тадашњег 
говора и мишљења. Тексту се не даје специфична тежина. Ту 
је, заправо, тежиште поблема у савременом покушају да се 
разуме библијски текст. Други, и ништа мањи, проблем је 
окоштали језик прошлости, који се у многим теолошким 
круговима третира као „освештани, предањски језик“. Про-
блем језика и символа постаје озбиљан када они престају 
бити јасни и спонтани, и сами постају предметом тумачења. 

Можда би савременом читању Писма помогло разу ме-
вање саме природе библијског текста. Када и како настаје? 
Шта га је то чинило и чини светим текстом? Какав смисао 
носи? Текст настаје у одређеним егзистенцијалним ситуа-
цијама. Некакав „фактор споља“ га изазива, а он настаје из 
дубоког унутрашњег порива вере.45 То је одговор на живот-
но питање којe се поставља појединцу и заједници. Иако су 
многи библијски писци више записивачи традиције (sofer),46 
а мање оригинални аутори, ипак облик тексту даје поје ди-
нац. Уобличени текст прихватају реципијенти, којима је и 
упућен. Они су у њега већ уписани јер их је аутор на неки 
начин имао у перцепцији приликом састављања текста. У 
другој инстанци, они су потврда његове егзистенцијалне 
учинковитости. Без прихватања, текст остаје мртав. Тако 
реципијенти учествују у његовом конституисању, а додатно 
они га потврђују. Текст је жив у својој комуникацији са чи-
таоцем (слушаоцем).

Питање како поједини текст улази у оквир веће тексту-
алне целине, остављамо по страни. Тешко је наслутити како 
су извештаји о стварању постали интегрални део Постања. 

45 Уп. Р. Кубат, Тра
говима Писма – Стари 
Савез: теологија и 
херменеутика, Ка-
ленић-Крагујевац 
2012, 327-328.

46 Уп. В. Шнидевинд, 
Како је Библија 
постала књига, 
Каленић-Крагујевац 
2011, 25-26.
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Разлог због којег су се ту нашли јесте свакако њихова „упо-
требна вредност“, то јест ранија позитивна рецепција и зна-
чењски потенцијал за даље преношење. Даљи корак је ка-
нонски процес. У процесу преношења текстови стичу по-
себан углед и постају нормативни. Међутим, то се дешава на 
ширем плану. Појављује се много текстова и они у том про-
цесу осветљавају једни друге. Рецепција текста у том стади-
јуму зависи и од других текстова. Сви они заједно конститу-
ишу поље значења. Читаоци не приступају тексту као из-
двојеној целини, него је он у већ означеном пољу. У том зна-
чењском пољу текст се разумева. Коначна инстанца канон-
ског процеса је канонизација, његово уздизање на ниво све-
тог ауторитета. Текстови на том путу пролазе процес егзи-
стенцијалне учинковитости, укрштају се са религијским ис-
куством заједнице која их реципира. У том укрштању на-
стаје значење. Тек кроз еклисијалну рецепцију, они стичу 
статус свети.

У даљем процесу разумевања вредност текста се огледа 
у његовој егзистенцијално-еклисијалној употребивости. 
Текст се већ од почетка одвојио од свог аутора и почиње 
значењски да делује невезано од аутора. Он у том значењ-
ском деловању опстаје. Међутим, као што је већ напоменуто, 
текстови се не гледају као издвојени делови. Они се сагле-
давају и разумевају као део ширег концепта вере, у оквиру 
које су сами текстови настали. То се може назвати ширим 
еклисијалним оквиром, који конституише Божије прису-
ство у заједници верујућих. Доживљај било којег текста има 
своје егзистенцијалне претпоставке, и оне су већ присутне 
у том значењском пољу. У том контексту, могуће је схватити 
да постоје два извештаја о стварању који се међусобно освет-
љују и допуњују. Нови значењски моменат настаје када у то 
значењско поље улазе реципијенти са специфичним пред-
концепцијама. Тада долази до проширивања значењског по-
ља. Реципијент доноси нове димензије смисла управо кроз 
пи тања која поставља тексту. Значење настаје на релацији 
текст – реципијент, у значенском пољу које је осветљено и 
другим текстовима, Предањем и читавом традицијом ту-
мачења.

Наравно да је данас, после свих научних открића, после 
великих прича (метанаратива) тешко егзистенцијално при-
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ступити тексту. Савремено доба донело је неке особености 
које није познавао ранији свет. Модерно разумевање света 
одликује се и тиме што је у стању да постане рефлексивно 
свесно себе као тумача света. Наше сазнање себе препознаје 
као сазнање, а тиме и као интерпретацију света.47 Ипак, 
могућност разумевања старосавезног текста заснива се на 
његовом егзистенцијалном читању. Многи феномени могу 
бити осветљени са научне стране. То је у сваком случају ва-
жан моменат приликом изучавања Писма. Тиме се могу от-
крити изворне значењске димензије текста, нешто што би се 
могло поредити са ранијим дословно-историјским сми-
слом, на којем су иначе често инсистирали ранохришћански 
егзегети. Међутим, за дубље разумевање Писма потребно је 
егзистенцијално читање светог текста, успостављање живот-
ног односа. То, истовремено, значи постављање сопствених 
питања тексту. Разговор са текстом, који уважава његову 
језичку особеност, али и уноси свој свет символа. То је „до-
дир“, где настаје значење, мисао која води до смисла – Бога.

47 Уп. J. Grondin, 
Einführung in die 
philosophische 
Hermeneutik, 
Darmstadt 2001, 27.
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Предраг Драгутиновић1

РАЗУМЕТИ „ДЕМИТОЛОГИЗАЦИЈУ“

По свом изворном одређењу херменеутика је 
уметност да се оно што је други рекао, што 
нам је доступно у предању, путем сопстве
ног напора тумачења, објасни и посредује сву
да где није непосредно разумљиво.2

H.G. Gadamer

АПСТРАКТ: Тражење адекватних начина говора о 
Богу било је одувек основни задатак хришћанске тео-
логије. Од начина како се говори о Богу зависило је 
све оно шта се о њему може рећи. Дебате о тој теми 
водиле су се унутар Цркве од најранијих времена. 
Програм демитологизације Рудолфа Бултмана надо-
везује се управо на ову проблематику. Он је у про-
шлом веку изазвао велику полемику унутар хриш-
ћанске теологије. Укратко је Бултманов апел гласио: 
интерпретирати мит кроз кога се говори о Богу у Но-
вом завету егзистен цијално и тако сачувати суштин-
ску поруку Хришћанства за савремен свет. При томе 
Бултман разумева мит више као преднаучну фор му 
објашњења света, као и херменеутички дефицитарни, 
објекти визујући начин говора о Богу и човеку, који је 
нпр. присутан у рано хришћанској есхато ло гији. Циљ 
приложеног рада је да прикаже кључне мо менте у 
теолошком концепту демитологизације, да га исто-
ријски контекстуализује и укратко актуализује у са-
временом тео лошком дискурсу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: демитологизација, Бултман, херме-
неутика, мит, наука, философија, антропологија.

Пролегомена 
Напор да се протумачи и учини разумљивим оно што је 

написано у прошлости припада самој суштини хришћанског 

1 Универзитет  
у Београду – Право-
славни богословски 
факултет.

2 H. G. Gadamer, 
„Ästhetik und 
Hermeneutik“, у:  
J. Grondin (прир.), 
Gadamer. Lesebuh, 
Tübingen, 114.
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теолошког дискурса од самог почетка покушаја мисаоне ре-
флексије на искуство вере. Први такав покушај среће се у 
тумачењима и разумевањима јеврејске Библије кроз призму 
вере у Исуса из Назарета као Месију у текстовима Новога 
завета. Даљу станицу у том процесу представља несумњиво 
продор јудеохриш ћанске мисли у хеленистичку културу, тј. 
покушај тумачења библијског искуства вере у оквиру хеле-
нистичких мисаоних концепата. Међутим, док за савремену 
теолошку мисао ови моменти остају везани првенствено за 
историју теологије, једна цензура у овом процесу тумачења 
оставила је неизбрисив траг и одредила потребу теологије 
да се позицинира у односу на то како ће говорити о Богу, 
више него било шта друго у прошлости: овде мислим на на-
учне револуције новог доба и просветитељство. Док су ра-
нија тумачења претходника у извесној мери почивала не 
заједничкој основи, научна слика света и просветитељство 
захтевали су радикалан рез са прошлошћу: ништа више ни-
је исто, човечанство је раније било у заблуди у односу на 
готово све апекте живљења, на свој положај у васиони, на 
констелацију створеног света, на начин на који је земља по-
стала, и сл. Хришћанску теологију, која се у антици и Сред-
њем веку могла релативно комфорно кретати у светоназо-
рима својих саговорника, наука и просветитељство суо ча-
вају са кључним питањем: како може једна књига из прена-
учних и премодерних времена, попут Библије, захтевати за 
себе било какав ауторитет за савременог човека? Питање се 
временом заоштравало: како се у свету који се научно об-
јашњава и у коме човек као мислећи субјект активно уче-
ствује у постепеном откривању тајни природе уопште може 
говорити о Богу на начин на који се говори у Библији? Хри-
шћанска теологија се још једном нашла у њој добро познатој 
ситуа цији. Дилема је била, да ли задржати традиционални 
говор о Богу у свом дискурсу, упркос радикално промењеној 
општој атмосфери у којој се тај говор одвија, или пак оду-
стати од њега, тј. модификовати га тако да буде компатиби-
лан са новом атмосфером. Ова дилема означила је почетак 
нове у ланцу херменеутичких реформи које је Хришћанство 
изводило кроз своју историју.3 Прошли, 20. век, био је на-
рочито динамичан у погледу опсега и домета ове херемене-
утичке реформе. Искуство два рата, гибања на философској 

3 G. Theissen, „Bibel-
hermeneutik als Religi-

onshermeneutik. Der 
vierdimensionale Sinn 

der Bibel“, EvTh 4/2012, 
291: „Хришћанство је 

од почетка имало кри-
тич ки однос према 

своме Светом писму. 
Његова историја је 
један ланац хер ме-

неутичких реформи 
које су увек изнова 

поку шавале да би б-
лијски текст разумеју 

на нов начин“. 
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сцени, убрзана индустријализација, урбанизација и дигита-
ли зација живота, доносиле су пред теологију увек нова пита-
ња, а да при томе суштинско питање начина говора о Богу у 
јед ном свету радикално другачијем од библијског и античког 
наставља да мучи највеће умо ве савременог Хриш ћан ства. 

1. Демитологизација: историјски контекст
Гледано по учинку, програм демитологизације изазвао 

је највећи потрес на теолошкој сцени савременог западног 
света, најпре у Немачкој, а потом и шире. Сâм програм био 
је провокативан, а личност која га је предложила – Рудолф 
Бултман (1884-1976) – сматра се најучинковитијим хриш-
ћанским мислиоцем на Западу у 20. веку.4 Програм демито-
логизације је изазвао толико неспоразума, уопштавања, ре-
ваншизма, страха за веру и увреда да се у читавој прашини 
која је подигнута око њега веома често губила његова ин-
тенција и биће да је мали проценат оних који су подржавали 
или одбацивали демитологизацију заправо знао о чему го-
вори,5 поготово што се ради о једном мисаоно захтевном 
концепту. С друге стране, овај концепт има своју историју. 
Он је, као и друге реформе у херменеутичком ланцу, инвол-
виран у историјске околности у којима настаје, и без поз-
навања истих немогуће га је адекватно сагледати. 

Прича са демитологизацијом историјски се може по-
делити на два дела. Први део почиње од момента када је Булт-
ман први пут 1941. године изложио свој програм демитоло-
гизације на који је одмах бурно и на различите начине реа-
говано. Ратна догађања спречила су даље распламсавање 
дис кусије. Други део приче одвија се после Другог светског 
рата, нарочито педесетих година прошлог века. Тада је де-
ми тологизација била главна тема, од ђачких клупа до најви-
ших црквених и интелектуалних инстанци.

Рудолф Бултман је свој програм демитологизације из-
нео 1941. године када је Адолф Хитлер био на врхунцу моћи. 
Иако има своју предисторију и своје базично теолошко оп-
реде љење, програм демитологизације пред ставља конкрет
ну реакцију на више појава:

1) он је реакција на „програм модернизације“ немачких 
хришћана који је захтевао да из Хришћанства буде уклоњено 
све што је јудејско. Године 1939. основан је институт у Ајсен-

4 Довољно је само 
бацити поглед на 
библиографију о 
Рудолфу Бултману да 
би се појмиле размере 
његовог учинка на 
хришћанску теологију 
Европе и Америке у 
20. веку. За проте-
стант ски свет он је 
свакако најутицајнија 
фигура. У зборнику 
Neutestamentliche Wis
senschaft. Autobio gra
phische Essays aus der 
Evangelischen Theologie, 
Tübingen/Basel 2003, 
који је приредила Eva-
Marie Becker, у коме се 
налази око 35 прилога 
најугледнијих еванге-
личких ново завет ни ка, 
тешко да постоји и је-
дан прилог који се не 
осврће на Бултмана и 
његову улогу у личном 
академско-теолошком 
формирању аутора.
5 Едуард Лозе веома 
потресно пише о свом 
сусрету са старцем 
Бултманом 1971. када 
је као бискуп делегиран 
од стране Бискупске 
конференције уједи-
ње не Евангеличко-лу-
теранске Црк ве оти-
шао у посету профе-
сору. Лозе је том при-
ликом у име Бискуп-
ске конференције 
Булт ману изразио 
жаље ње за сву неправ-
ду која му је нанета од 
стране званичних 
црквених саопштења и 
захвалио му се за све 
што је учинио за луте-
ранску цркву и 
теологију. Види E. Loh-
se, „Theologia magistra“, 
у: Neutestamentliche 
Wissenschaft, 16.
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баху који је требало да институционално подржи овај про-
грам.6 Бултман, који је у историји оставио трага као одлучни 
противник неонацизма, супротставио се овом, политички 
мотивисаном, својим теолошки мотивисаним програмом: 
није проблем у јудејском, већ у митском. Управо је митско у 
Новоме завету оно што мора бити егзситенцијално проту-
мачено. Митско је оно што наш научни светоназор не трпи. 

2) Он је реакција на књигу философа Вилхелма Камлаха 
Christentum und Selbstbehauptung која је изашла 1940. У тој 
књизи хришћанство се недвосмислено ставља пред алтер-
нативу: или ће се разумевати као поли тички активан чини-
лац или ће свој идентитет везати за есхатологију. За фило-
софа је то било пресудно питање којим теологију позива на 
поновно самоодређење. 

3) Он је реакција на поједине тенденције унутар Испо-
ведничке цркве у Немачкој. Разумевајући тешку ситуацију 
Исповедничке цркве, којој је и сâм припадао, Бултман је био 
забринут да се она не сведе на механичка исповедања вере 
формулисана на једном, савременом свету страном, језику. 
Бултманова основна брига је била да хришћанска порука 
остане заробљена у пуки догматизам и непреводива у са-
дашњост, бивајући угушена и неприступачна савременом 
човеку. Као одговор на ту опасност он формулише свој про-
грам демитологизације.7 

Своја прва разматрања о демитологизацији Бултман из-
носи 21. априла 1941. године у оквиру локалног скупа Дру-
штва за евангеличку теологију у Франкфурту, а потом још 
је дном 4. јула исте године у оквиру генералног скупа Друшт-
ва у Алпирсбаху. Реакције су од самог почетка биле бурне. У 
дискусију су се укључили многи знаменити теолози онога 
времена и поднебља као и многи свештеници и лаици. Неко-
лико научних скупова који су уследили наредне године ба-
вили су се директно темом Бултмановог програма демито-
логизације. Појавили су се гласови који су доводили у пи-
тање Бултманову веру и његову припадност Исповедничкој 
цркви, као и они који су у предложеном програму видели 
повод за плодне теолошке разговоре.8 Приговори Бултама-
ну су били различити. Пошто програм демитологизације 
супротставља науку и мит, приговори су се од самог почет-
ка концентрисали управо на овај моменат. Што се науке ти-

6 Уп. о томе S. Heschel, 
The Aryan Jesus. 

Christian Theologians 
and the Bible in Nazi 

Germany, Princeton – 
Oxford 2008. 

7 K. Hammann, Rudolf 
Bultmann. Eine 

Biographie, Tübingen 
32012, 308-309.

8 Исто, 314-315.
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че, довођено је у сумњу то да је научна слика 
света баш у тој мери одређујућа за већину савре-
мених људи. Друга тема је било Бултманово схва-
тање мита, које ће бити дискутовано у тео логији 
до данашњих дана. За нимљива је реак ција још 
једног великог херменеути чког реформатора из 
Немачке, Дитриха Бонхофера. Он је поздравио 
програм демито ло гизације, конста тујући да Булт-
ман ипак није отишао довољ но далеко: не само 
митске, већ и религијске појмове требало би по-
двргнути једној нерелигијској ин терпретацији.9 
Концепт демитологизације та кође је поздравио 
Ернст Ломејер 1944. године, сматрајући да он не 
позива ни на шта друго осим на тумачење, а не 
на елиминацију митског, пошто мит јесте језик 
религије, а њен задатак је да га увек изнова ства-
ра, разграђује тамо где је потребно, и наново из-
грађује у ње говим виталним по тенцијалима.10

Друга фаза дискусије о демитологизацији 
од вија се у периоду од 1947. до 1970. године. Нај-
више црквене инстанце умешале су се у теоло-
шки спор, углавном недвосмислено осуђујући 
Бултманов програм. Осу ђујући декрети, увред-
љива писма и претње, као и апо калиптичка ре-
торика, обележили су године спора о демито ло-
гизацији. Поред ових појава, било је свакако и 
покушаја академског оспоравања програма. Је-
дан од познатијих је покушај Карла Јасперса 1953. 
год. Јасперс је оспоравао Бултманов концепт по 
свим тачкама, нарочито у погледу ње говог схва-
тања науке и је дностране зависности од само 
једне Хајдегерове књи ге (Би ће и време). Следећа 
тачка критике било је схва тање мита. По Јас пер-
су мит у шифрованом језику скри ва тајну апсо-
лутне трансценденције и стога мора бити сачу-
ван у форми у којој јесте.11 Углавном, Булт ман је 
до краја живота морао да полаже рачуне о свом 
програму демитологизације, што је он чинио у 
научним расправама, у академским публи ка ци-
јама, али и у приватним препискама.12

9 D. Bonhoeffer, Widerstand und Erge
bung. Briefe und Aufzeichnungen aus der 
Haft, Gütersloh 1998, 414. Бонхоферова 
смрт онемогућила је даљу размену 
ми шљења двојице великих немачких 
теолога. За Бонхофера није митско 
оно што представља проблем у 
теолошком говору о Богу, већ 
религијско. Он је под „религијским“ 
разумевао покушај да се човекова 
слабост теолошки искористи и да се 
на тај начин овострано, укљу чујући и 
човекову одговорност, обезвреди. 
Његов програм нерелигијске ин-
терпретације библијских текстова ак-
центује проблем тео лошког говора на 
другачији начин од Бултманове егзи-
стенцијалне интерпретације. Док је за 
Бултмана осамостаљивање човека и 
тежња за независношћу од Бога грех, 
код Бонхофера је ствар обрнуто по-
став љена: грех је од религије злоупо-
требљено наглашавање 
неспособности човека, који би 
независно од рели гиј ског, требало да 
преузме одговорност за своја дела. Уп. 
G. Theissen, „Bibelher meneutik“, 292.  

10 E. Lohmeyer, „Die rechte 
Interpretation des Mythologischen“, у: 
H.-W. Bartsch (прир.), Kerygma und 
Mythos, 31954, 139-149.  

11 K. Jaspers, „Wahrheit und Unheil der 
Bultmannschen Entmythologisierung“, 
H.-W. Bartsch (прир.), Keygma und 
Mythos III, Hamburg – Bergstedt 1957, 
11-46.  

12 Занимљиве моменете из ове 
динамичне, друге фазе спора о 
демитологизацији, нуди Hamman, 
Bultmann, 421-432.
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2. Демитологизација: теолошки контекст

Од свог првог представљања програма демитоло ги за-
ције Бултман се више пута наново освртао на њега и наново 
га утемељивао. У том процесу он је претрпео извесне моди-
фикације које су уследиле као реакција на критике и питања 
која су у међувремену постављана. 

Прво Бултманово предавање на тему демитологизације, 
под насловом „Neues Testament und Mythologie“, 1941.13 у Ал-
пирсбаху, представља основе програма. Слика света новоза-
ветних аутора, као и њихово разумевање спасења, су мит-
ског карактера. Митови којима се изражавају хришћански 
аутори потичу из митологије јудејске апокалиптике и гно-
стичког мита о искупљењу. Ове мотиве треба уклонити из 
савременог говора о Богу, пошто су они страни и нера зум-
љиви савременом човеку. Многи такви мотиви, попут вазне-
сења Христовог, вере у демоне и духове, вера у чуда, и сл, 
тре ба да буду уклоњени из савремене хришћанске проповеди. 

„Не може се употребљавати електрично светло и 
радио-апарат, користити се у болницама савременим 
медицинским и клиничким сред ствима, и истовреме-
но веровати у свет духова и чуда Новога завета“.14

Једини прави начин да се хришћанска киригма сачува, 
и посредује са временом свету, је да буде демитологизована. 
Међутим, по Бултману, деми тологизација већ излази у су-
срет суштинској интенцији мита, који покуша ва да изрази 
извесно саморазумевање човека зависног од трансцендент-
них сила, али то чини на погрешан начин, говорећи о оно-
страном као овостраном, објективизујући Бога. Бултман 
види задатак демито логизације у томе да егзистенцијално 
тумачи митолошке исказе Новога завета. 

Поента саморазумевања човека које се ишчитава у но-
возаветном митолошком начину говора о Богу је та да онај 
који верује постоји на један специфичан начин. Он живи са 
свешћу о својој неумитној смртности, у дистанцираној сло-
боди у односу на свет, и свој идентитет црпи из будућности 
(Бултманово омиљено место из Новога завета, 1Кор 7,29-31). У 
хришћанском контексту је Исус Христос тај који овакву ве-
ру чини могућом. По Бултману, у начину како је доживљен 
Христос у новозаветним текстовима, може се видети симбио-

13 R. Bultmann, Neues 
Testament und Mytholo

gie. Das Problem der 
Entmythologisierung der 
neutestamentlichen Ver
kündigung (1941), прир. 

E. Jüngel, BEvTh 96, 
München 1988.

14 Исто, 16.
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за мита и историје: један конкретан историјски човек иден-
тификован је са преегзистентним Сином Бо жијим. Као при-
мер демитологизације и егзистенцијалне интерпре та ције 
Бултман наводи крст Христов. По њему, крст Христов се у Но-
вом завету разумева као митски догађај, пошто се схвата као 
заступничка жртва. Међутим, крст не представља један об-
јективни догађај, о коме се може објективно говорити. Крст 
је као одлучујући есхатолошки догађај за веру увек изнова 
садашњи догађај: „веровати у крст, значи, Христов крст 
преузети као сопствени, значи, разапети себе са Христом“.15

Узимајући за повод јудеохришћанску апокалиптику и 
есхатологију, Бултман пише:

„Ове митолошке представе су постале стране мо-
дерном човеку, чије је мишљење одређено науком – 
независно од тога да ли и како он сâм учествује у на-
учном истраживању и разуме његове методе. Ми смо 
научили да је бесмислено да говоримо о горе и доле у 
васиони. Искрено, ми не можемо да појмимо представу 
о Христовом доласку на облацима небеским. Ми смо 
навикнути да процесе у свету схватамо као природне 
процесе; и ако рачунамо са крајем света, онда ипак 
само са једним крајем који ће доћи путем природних 
процеса, односно природних катастрофа“.16

Може ли се, дакле, у теолошком говору задржати мит-
ско, ко је је било изражајно средство ранохришћанске теоло-
гије, или га пак треба елиминисати?

„То је сада питање такозване демитологизације, 
да ли је са уклањањем митолошких представа изрече-
на последња реч или је у њима изражен један констант-
ни смисао; да ли је њима у основи један назор, чак зна-
ње, о суштини човекове егзистенције, које можда не 
би било једино могуће разумевање људске егзи стен-
ције – пошто постоје неколика разумевања, а изабра-
ти једно од њих увек је ствар одлуке – али да је то једна 
мо гућност која никада неће изгубити своје право. Да 
ли је у основи те митологеме једно такво разумевање? 
И како би га требало изразити у оквиру света пред-
става и језика модерног човека?“17

15 Исто, 55.

16 R. Bultmann, „Die 
christliche Hoffnung 
und das Problem der 
Entmythologisierung“, 
у: исти, Neues Testa
ment und christliche 
Existenz, прир. A. Lin-
demann, Tübingen 
2002, 251.

17 Исто, 252.
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Оно што важи за природне науке које демитологизују 
стварност, указујући на каузалне природне процесе који не 
потребују деловање неких оностраних сила, важи у извесној 
мери и за историју, само што за разлику од природних наука 
које елеминишу мит

„историјска наука има задатак да га протумачи. Она 
поставља пи тање смисла митолошког говора, ко ји је 
један историјски феномен“.18

Шта је, у ствари, мит – „митолошки говор“ – и какав је 
његов смисао?

„На питање, какав је смисао митолошког говора 
уопште, одговор би требало да буде једноставан. Мит 
жели да говори о једној стварности, која се налази с 
оне стране објективизујуће, перципирајуће и контроли-
сане стварности, и то о једној стварности која је за 
човека од одлучујућег значаја; која за њега значи спа-
сење или пропаст, благодат или гнев, која од њега зах-
тева поштовање и послушност… Митолошка мисао на 
наиван начин објективизује онострано у овострано-
ме, при чему, насупрот својој стварној интенцији, зами-
шља трансцендентно као у простору удаљено и њего ву 
моћ као оно што се квантитативно повећава наспрам 
човекове моћи. Насупрот томе, демито ло ги заци ја же-
ли да учини важећим стварну интенцију мита, наиме 
ин тенцију да говори о човековој правој стварности 
(der eigentlichen Wirklichkeit der Menschen zu reden)“.19

Централно питање гласи:
„Да ли је говор о Божијем деловању неумитно ми-

толошки говор, или може ли и мора ли и он бити егзи-
стенцијално тумачен?

Пошто се Бог не може објективно контстатовати као 
феномен у свету, о његовом деловању се може говорити са-
мо тако што се истовремено говори о нашој егзистенцији 
која је погођена Божијим деловањем“.20

У Бултмановом програму човек се појављује пре свега 
као надајуће биће. Мит у својој суштини пројављује овај 
моменат: човека који се нада да његова егзистенција није 
урамљена животом и смрћу. Демитологизацијом античких 

18 R. Bultmann, „Zum 
Problem der Entmytho-

logisierung“, Neues Te
stament, 289.

19 Исто, 290.
20 Исто, 291. Тема не-
мо гућности објектив-

ног говора о Богу 
обрађена је у епохал-

ном тексту Рудолфа 
Бултмана (1925) 

„Welchen Sinn hat es 
von Gott zu reden?“, 

Neues Testament, 1-12. 
Бог није „предмет“ „о 

ко ме“ се може говори-
ти. Човек, говорећи о 
Богу, говори о себи, и 
обрнуто. Теологија и 

антропологија су 
неодвојиве. То је слу-

чај и у новозеватним→
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представа, долази се до суштине њиховог егзи-
стенцијалног исказа, једино релевантног за сав-
ремену хришћанску киригму: 

„Засигурно, по Павлу, као и по Јо-
вану, човек је кроз веру у кроз Исуса про-
јављену благодат Божију, већ сада осло-
бођен за живот. Али он тај свој живот не 
поседује, исто тако као што ни његова 
вера није јед ном за свагда задобијено 
убеђење, него један непрестан акт који се 
увек изнова изводи… Бог садашњости је 
увек долазећи Бог; и баш зато што је то, 
он и јесте Бог садашњости, чија благодат 
ослобађа човека од ње гове везаности за 
прошлост и отвара га за будућност, Бо-
жију бу дућност. Са овим сазнањем обу-
хвата се сми сао и право митолошких на-
дењских представа (Hoff nungsbilder), уто-
лико што појединцу обе ћавају победу над 
смрћу – било да је реч о јудејској надењ-
ској пред стави, која говори о васкрсењу 
мртвих, било гно сти чкој, која души обе-
ћава узлазак у свет светлости. Је дина из-
весност човекове будућности је да му 
пред стоји смрт. За онога који је отворен 
за сваку будућност као будућност дола-
зећег Бога, смрт је изгубила своју страхо-
ту. Он ће одустати од тога да себи пред-
ставља будућност коју ће Бог поклонити 
у смрти, пошто све представе о слави по-
сле смрти могу бити само жеље и машта-
рења; и одустајање од жеља припада ра-
дикалној отворености вере за Божију бу-
дућност. Смисао који се изналази помоћу 
демито логизације митолошких надењ-
ских представа је тај да оне говоре о Бо-
жијој будућности као испуњењу човеко-
вог живота“.21 

21 Bultmann, „Hoffnung“, 257. 
Интересантно је да Бултман у свом 
програму демитологизације није 
видео нешто радикално ново, већ 
нешто што се у историји теологије и 
раније догађало. Занимљив пример је 
демитологизација кроз сакрамента-
лизацију (светотајинство): „Чи њеница 
је да демитологизација ранохриш-
ћанске митологије није нешто у 
сваком погледу ново. На известан 
начин су митолошке надењске 
представе још веома рано деми то-
логизоване путем сакра мен тали-
зације, тј. путем представе да силе 
будућег живота већ сада делују у 
светим тајнама, које се врше у Цркви, 
и у црквеним институцијама које 
гарантују исправно вршење тајни. 
Све Литургије показују да се есха-
толошка парусија Христова (долазак) 
антиципира у култним епифанијама 
(појавама)… Светотајинска Црква 
појављује се као посадашњено 
Царство Божије“. Уп. исто, 252. 

→ текстовима који као текстови из 
прошлости морају бити преведени на 
савремени начин говора о Богу. Ме ђу-
тим, по Бултману основне структуре 
човековог бића и саморазумевања су 
дијахроно исте. Оно што је другачије 
је слика света из које резултира мито-
лошки говор о Богу (есхато логија, чуда и 
сл). То наравно не значи да су анти-
чки говори о Богу бесмислени. Напро-
тив, њих треба тумачити у погледу њи-
ховог ра зу мевања егзистенције. Уп ра-
во је то срж деми тологизације или ег-
зи стенцијалне интерпре тације. Деми-
то логи зација није један негативан 
акт, ли шавање од нечега, већ један 
позити ван акт егзи стенцијалне 
интер пре та ци је одго варајућих  
те кстова из прошлости.
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3. Актуелност „демитологизације“ данас 

Још и данас, готово да нема озбиљнијег отварања тео-
лошке тематике, а дa се не покрене питање демитологизације. 
Иако су се страсти смириле, и тематика се разгранала у ви-
ше прваца, када је реч о демитологизацији неумитно се от-
варају три питања: 

Какав је однос научног и теолошког говора о Богу? 
Каква је улога митског у теолошком говору?
Какав је однос теологије и антропологије?
Ова питања је са свом оштрином поставио Бултман. 

Остајући у контексту његовог програма демитологизације, 
осврнућемо се укратко на наслеђе које су оставила ова пи-
тања и његови одговори на њих теологији 21. века. 

А) Прва тема дискусије о демитологизацији је Бултма-
ново схватање науке. Од самог почетка се сматрало да он 
схвата науку на један неaдeква тан начин: или је његово 
схватање науке превазиђено или пак прецењује утицај на-
уке на представе о свету обичног човека. Оно што је важно 
нагласити у овом контексту је да Бултман, мада је то био 
чест приговор, не заступа једно класично објективистичко, 
позитивистичко и механицистичко схватања науке које па-
сивизује човека претварајући га у немог бележника неумит-
них природних закона. Он је веома свестан да предра зуме-
вање и приступ ономе што се посматра неумитно утичу на 
посматрано, како на пољу природних наука, тако и на пољу 
писања историје.22 С друге стране, ма колико савремен чо-
век учествовао или не у експери менталној науци и ма коли-
ка била његова знања из физике, медицине, астрономије, итд. 
он живи тако што се непрестано руководи са од науке уста-
новљеним природним законима:

„Ми увек деламо тако што се ослањамо на зако-
ниту повезаност постојања света; и управо када дела-
мо одговорно, ми не рачунамо с тим да ће Бог укину-
ти, на пример, законе теже“.23

Бултманово наслеђе на овом пољу је јасно и оно је трај-
но: теолошки говор не може да се одвија игноришући на-
учне увиде и достигнућа савременог света; он не може да се 
одвија паралелно са, а независно од научног говора. С друге 
стране, теологија није формално обавезна начинима говора 

22 Bultmann, „Pro-
blem“, 285. Тако нпр. 

није спорно да се чуда 
догађају и да 

природне зако-
нитости бивају 

поремећене, питање је 
само да ли се тај 

поремећај 
„објективизујуће“ 

приписује Богу или се 
може „научно“ 

објаснити или просто 
припада сфери оног 

што човек не зна.

23 Bultmann, „Zur Fra-
ge des Wunders“, Neues 
Testament, 85.
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из прошлости, пошто су ти начини говора оперисали пред-
ставама, сликама и знањима из прошлости који нису више 
исти. Оно чему теоло гија остаје обавезна свом наслеђу из 
прошлости је егзистенцијална порука коју треба посредова-
ти на један нов начин; конкретно се Бултман одлучио да то 
буде у категоријама егзистенцијализма. Иако му језик као 
такав није био средишна тема, Бултманов програм деми-
тологизације дао је подстицај да се теологија преиспита у 
погледу својих језичких потен цијала и да их позиционира у 
односу на нпр. начин говора природних или историјских 
наука; пошто је реч о једној стварности („one world“) о којој 
се говори на различите начине.24

Б) Мит, односно схватање мита заузима централно ме-
сто у дебати о демитологизацији.25 Бултман је мит схватао 
двојако. С једне стране схватао је мит онако како се обично 
схвата у историји религије.26 У том смислу „мит“ се односи 
на легенде и народне приче које се могу срести у свим ан-
тичким културама и религијама. У библијским текстовима 
Старога и Новога завета неки од ових митова су интегриса-
ни као део општег светоназора или пак из култура из ок-
ружења. Лоцирање ових митолошких елемената припада 
сваком егзегетском раду на библијским текстовима и не 
пре дставља специфичност Бултманове херменутике. С дру-
ге стране, Бултман је схватао мит философски, као онто-
лошку категорију на основу које се прави разлика између 
реперезентативног и нерепрезентативног мишљења. Мит је 
у том смислу изражајно средство путем кога се неизрециво 
и божанско описују у људским искуственим категоријама, 
тако што се онострана реалност (Jenseits), описује у катего-
ријама овостране (Diesseits). Оно што је трансцендентно опи-
сује се у категоријама иманентног. Бултман сматра да ново-
заветни аутори и на овај начин употребљавају митски језик 
и представе, а да је задатак савременог егзегете управо да 
демитологизује текст да би га учинио разумљивим савреме-
ном човеку.

„Светоназор Новога завета је митолошки. Он 
сматра да се свет састоји од три нивоа. У средини је 
земља, горе је небо, доле су подземне области. Небо је 
обитавалиште Бога и небеских бића, анђела; пакао је 
подземна област, место бола. Али земља није само ме-

24 Уп. на ту тему сјајан 
прилог Ch. Link, „Eine 
Wirklichkeit – Zwei 
Welten. Über die Gren-
zen der naturwissen-
schaftlichen Weltinter-
pretation“, у: N. Schnei-
der – F. Vogelsang 
(прир.), Im welcher 
Wirklichkeit leben wir? 
Naturwissenschaftliche, 
Philosophische und 
Theologische Zugänge, 
Neukirchen – Vluyn 
2007, 63-75.

25 Леп критички осврт 
на дебату нуди J. 
Dunn, „Demythologiz-
ing – The Problem of 
Myth in the New Testa-
ment“, у: I. H. Marshall 
(прир.), New Testament 
Interpretation. Essays on 
Principles and Methods, 
Exeter – Grand Rapids 
1977, 285-307. Дан кри-
тикује Бултманово 
схва тање мита као 
објективизујућег го-
вора о Богу. По Дану, 
овакво схватање мита 
и позив на демитоло-
ги зацију значи исто-
времено и одбацива-
ње сваког „објективи-
зујућег“ говора о Бога, 
што је за хриш ћанску 
теологију неприхват-
љиво (299-300).

26 Bultmann, Neues Tes
tament, 22.
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сто настањено обичним људским животом… она је 
такође театар у коме делују натприродне силе, Бог и 
његови анђели, Сатана и његови демони… Наука и 
технолошки развој начинили су такав напредак да ни-
ко од савремених људи више не може да прихвати тај 
светоназор. Који је смисао исповедати данас: ‘који је 
сишао у ад’ и ‘који се вазнео на небо’, када особа која 
ово исповеда више не прихвата митски светоназор о 
три нивоа који чини основу за ову формулацију?“27

Стога библијски текст мора бити преведен на појмове и 
концепте савременог човека, који се другачије саморазуме-
ва у односу на античког. Модерни човек, по Бултману, није 
у стању да мисли у оностраним категоријама, што значи да 
Нови завет мора бити преведен на „антрополошке“ концепте 
и појмове. То надаље значи да новозаветна порука – хри-
стологија, сотириологија и есхатологија – мора бити преве-
денa на иманентне појмове који су оквиру људских могућ-
ности говора о трансцендентном.

Разумевање мита и митолошког имало је у 20. веку бурну 
историју. Она се кретала од потпуног одбацивања до реха-
билитације митског у савременом критичком дискурсу.28 Да-
нас се у новозаветној науци појам мита користи без неких 
негативних конотација: Christusmythos је прича о Исусу на 
којој се заснива хришћанска вера и која не сме бити одстра-
њена из теолошке рефлексије.29 Мит се не схвата само као 
продукт примитивног менталитета, као превазиђена тра-
диционална прича која долази из стране културе. Мит је 
нешто што је речено, „што се прима и преноси с вером у ње-
гов друштвени значај. Према овој дефиницији, питање да 
ли је нешто истинито или лажно прилично је неважно за 
оцену да ли одређена прича јесте или није мит… Од веће је 
важности узети у обзир мотив који доводи до преношења и 
прихватања. Ако се прича шири зато што се верује да је исти-
нита, оправдана, важна или интересантна за одређену дру-
штвену групу, онда је то мит“.30 Мит, дакле, припада рели-
гијском дискурсу. Бултман је сматрао да овај дискурс треба 
превести на језик егзистен ци јализма. Међутим, процес пре-
вођења мита је у току, и свака генерација хришћана у раз-
личитим животним контекстима треба да одлучи у који тео-
лошки дискурс га је најучинковитије превести, чувајући 

27 R. Bultmann, “History 
and eschatology in the 

New Testament”, NTS 1 
(1954), 15-17. У интер-

вјуу који је објављен у 
немачком часопису 

„Spiegel“ 25.7. 1966 чи-
тамо следеће: „Шпи-

гел: Смемо ли да пре-
ђемо на оно што је у 
хришћанском испо-

ведању вере речено о 
Исусу после његове 
смрти. Што се тиче 

појмова ‘сишао у ад’ и 
‘вазнео се на небо’, чи-

ни се да су их и ваши 
најтврђи противници 
ћутке ‘демитологи зо-

вали’? Бултман: ‘Прет-
постављам да моји 

противници, хтели не 
хтели, ове исказе де-

ми то логизују, пошто и 
они живе у једном све-
ту у коме не постоји го-

ре и доле. На који пак 
начин они демитоло ги-
зују, ја заиста не знам’.“

28 Уп. F. Stolz, Grund
züge der Religionswis

senschaft, Göttingen 
32001, 143-145.

29 Уп. прегледни и ис-
црпан осврт на тему 
код O. Wischemeyer, 

„Probleme des gegen-
wärtigen Mythosbe-

griffs aus neutestament-
licher Sicht“, у: E.-M. 

Becker (прир.), Von Ben 
Sira zu Paulus. Gesam

melte Aufsätze zu Texten, 
Theologie und Herme
neutik des Frühjuden

tums und des Neues Te
staments, WUNT 173, 

Tübingen 2004, 381-388.
30 Е. Чапо, Теорије 

митологије, Београд 
2005, 326.
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при томе његову основну интенцију, само ра зу-
мевање човека као смртног, ограниченог и зави-
сног бића које се нерадо мири са овим увидом.31 

В) Бултманово инсистирање на превођењу 
новозаветне поруке са митског, објекти ви зу ју-
ћег језика на иманенетне појмове у оквиру људ-
ских могућности, недвосмислено је под ути ца-
јем феноменологије и егзистен цијализма, фило-
софских праваца тога времена, који су одба ци-
вали објек тивне исказе о трансцендентном. Овај 
моменат био је такође повод за критику Булт-
манове теологије: с једне стране, твр дило се, он 
је хриш ћанску теологију редуковао на концепт 
у једном моменту актуелне фило софије, док је, с 
друге стране, теологију свео на антропологију. 
Први приговор је тешко прихватити као убед-
љив. Свако ко се бавио историјом хриш ћанске 
теологије, зна да су велики теолози из про шло-
сти, почевши од апостола, светих отаца касне 
антике и Средњег века, па све до новијег доба, 
свој теолошки исказ артику лисали управо из 
владајућег или најзаступљенијег свето назора 
(културе), коме је у основи најчешће било од ре-
ђено филсософско разумевање ствари. Један тео-
лог је само један човек који у одређеном исто
ријском моменту покушава да нађе адекватне 
начине говора о Богу који су у оквирима ње гових 
спознајних могућности и у оквиру спознајних 
могућ ности света у коме говори и културе из 
које говори. У том смислу Бултман није чинио 
ништа друго од онога што су чинили и велики 
теолози пре њега: бавио се теологијом та ко што 
ју је чинио живим учесником у актуелним фи-
ло сoфским и научним диску сијама свога вре-
мена.32 Данашњи теолози имају друге саговор-
нике, и други философски прав ци су на сцени, 
философски правци који су истовремено про-
дукт, генератор и креатор духа времена који мо-
жемо на звати „кул тура“. Трајни задатак теоло-
гије је тражење конце пата адекватног и култу-

31 Поред свих прогреса науке, када 
човек тражи религијски израз, он 
није завистан од научних увида у тој 
мери да га они апсолутно одређују. 
Данашњи човек, на пример, „горе“ и 
„доле“ у васио ни себи представља 
другачије него антички човек. За њега 
је „горе“ и „доле“ у васиони постало 
много удаљеније и апстрактније, али 
оно није престало да постоји, те сто-
га ре ли гијски дискурс о „горе“ и  
„доле“ с једне стране није ненаучан  
у апсолутном смислу речи, нити пак 
пре тендује да буде научни. Да би  
изразио своје религијско искуство, 
човек оперише јези ком који није 
језик нау ке, али му не мора бити  
суштински супротстављен.  
Уп. Ch. Link, „Wirklichkeit“, 65-66.

32 На Бултманов програм 
демитологизације (афирмативно) су се 
освртали велики мислио ци 20. века. 
Уп. нпр. H.-G. Gadamer, Gesammelte 
Werke 2, Tübingen 1995, 121. 391; P. 
Ricoeur, „Pre face to Bultmann“, у: исти, 
Essays on Biblical Interpretation, Phila-
delphia 1979, 57-64. Бултману је пошло 
за руком оно што се теолозима, на 
жалост, ретко догађа: био је реле-
вантан саговорник својим савреме-
ницима који су одређивали духовна 
кретања 20. века.
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ролошки препознатљивог говора о Богу – како год се они 
називали: демитологизација, дерели гизација, неопатри сти-
чка синтеза, евхари стијска теологија, „слаба теологија“, 
а-теологија, итд. То је трагање за аде кват ним теолошким 
говором о Богу, који се артикулише из срца културе из које 
се говори (не којој се говори, или са којом се разговара!). Други 
при говор потиче од Карла Барта,33 Бултмановог личног при-
јатеља и теолошког контрахента. Свакако, ако се код неког 
теолога може констатовати anthropological turn, то је сигур-
но Рудолф Бултман. Човек са својим предразу мевањем и 
својим саморазумевањем говори о Богу, тако што га се то 
суштински тиче. Биће да је био један од претеча онога што 
се у 20. веку очекивало да ће се догодити у 21. веку, тј. да ће 
последњи бити век антро пологије у коме ће легитимно пра-
во гласа тражити и теолошка антро пологија.34 Питање је, 
међутим, да ли се хришћанска теологија може за мислити 
без извесног „објективизујућег“ говора о Богу, као некоме 
ко је изван (extra nos), који је Друго од онога што ми јесмо. 
Теолошки говор данас свакако мора бити другачији, као што 
је увек изнова бивао у исто рији Цркве, сваки пут када је она 
одолевала искушењу самоизолације и претварања у само-
довољну аутистичку религијску заједницу. Задатак са вре-
мене теологије је да осмисли управо ову претпоставку – на 
који начин се говор о човеку, као полазна тачка савременог 
теолошког дискурса, истовремено одвија као теолошка ан
тропологија заснована на вековном хришћанском искуству 
Божијег присуства у историји.35

33 K. Barth, Kerygma 
and Myth I, 116: „Каква 

је то врста мита која 
признаје само егзи-

стенцију људског 
субјекта и на тај начин 

захтева искључиво 
егзистенцијалистичку 

интерпретацију?“

34 20. век је у филосо-
фији био век антропо-
лошких промишљања. 

Довољно је поменути 
само мислиоце попут 

Мартина Хајдегера, 
Макса Шелера и Хел-

мута Плеснера, као 
философе човека, ње-
гових могућности, да-

тости и једин ствено-
сти унутар света. 

Постмодерна фи ло со-
фија у центар својих 
разматрања ставља 

човека. Види на ту те-
му J. Fischer, Philosophi
sche Anthropologie. Eine 

Denkrichtung des 20. 
Jahrhunderts, Göttingen 

2003.

35 Инструктивно на 
ту тему уп. U. Luz, 

“Why do theologians 
speak about God when 

they speak about hu-
mans?”, Sacra Scripta 

1/2009, 32-44. Уп. 
такође E. Reinmuth, 

Anthropologie im Neuen 
Testament, Tübingen- 

-Basel 2006, 13: „Међу-
тим, на питање човека 

не може се ‘објек тив-
но’ одго ворити. То ва-

жи и за теолошку ан-
тропологију. Она је 
утолико односна →



РаЗумЕТи „ДЕмиТОлОГиЗаЦиЈу“ | 73

Епилог

Дуго је и сâм помен „демитологизације“ изазивао зазор 
и одбацивање у црквеним круговима свих конфесија. Јасно 
је, међутим, да је Рудолф Бултман покушао да за теологију 
20. века понуди један адекватан говор о Богу који, по њему, 
не може и не сме бити идентичан са начинима говора о Богу 
у прошлости. Његов суштински циљ је био да проповеда 
Еван ђеље. То је добро разумео нпр. Мартин Хајдегер, а јасно 
изразио Пол Ри кер: „Да, он проповеда; он чини да се чује 
Еванђеље“.36 Шта је желео Бул тман са програмом демито-
логизације? О томе је остало записано: 

Када је за његов 90. рођендан дошао до њега за-
хвални поздрав једног свештеника, коме је његова тео-
логија учинила и одржала проповед радосном, Булт-
ман је спонтано прокоментарисао: „Ништа друго ни-
сам ни желео“.37

36 P. Ricoeur,  
„Preface”, 63.

37 Hammann, 
Bultmann, 500.

→ наука (Beziehung-
swissen schaft) што не 
може говорити о Богу, 
а де не говори о чове-
ку, нити о човеку, а да 
не говори о Богу. 
Питање Бога је за 
хришћанску теологију 
једно антрополошки 
примерено питање о 
hu manum. Њен зада-
так је, човекове 
будућности ради, да 
постави питање Бога 
и да промишља одго-
воре које живи вера. У 
том смислу теолошки 
рад се увек изнова на-
лази на почетку. Тео-
логија треба да поста-
не свесна дија лошке 
ситуације у којој се 
налази, у којој она мо-
ра да тражи свој језик 
и заоштрава соп ствена 
питања. То важи и за 
наше истра жи вање 
Новога завета“.
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Зоран Ђуровић

ПОВРАТАК ОЦИМА  
ПОСЛЕ ПОВРАТКА ОЦИМА

АПСТРАКТ: Текст полази од чувеног позива Геор-
гија Флоровског, да се православни теолози врате 
Оцима и да се ослободе „Вавилонског ропства“ за-
падне теологије. Покушава се одговорити на питање 
шта значи мислити са Оцима? Да ли то значи по-
нављање и от кри вање отачких формула и држање 
пракси основаних на њиховим доктринама, или од-
говорно и промишљено вођење дијалога са њи ма? 
Показује се да је отачки метод обележен дубоком 
спекула ти вношћу, и стога нужно подложан ванред-
ним увидима као и грешкама. Црквено предање ја-
сно показује свој унутрашњи развој, а нове фор-
мулације су понекад не благи прелази и природни 
развоји једне доктрине него и квалитативни скоко-
ви. То ће показати да мислити са Оцима и у складу са 
предањем подразумева управо и искорак из истог, 
тако да теолози који претендују да се на отачки на-
чин баве предањем Цркве морају да буду спремни на 
грешке и оптужбе за иноваторством.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Оци цркве, аrgumentum patristi cum, 
Василије Велики, Августин, Марко Ефески, Пре дање, 
Предање и истина, процес мишљења, грешка, кон-
тинуитет и дисконтинуитет у парадосису, неопатро-
лози.

1. Status quaestionis 
Историја питања којим се овде бавимо може наћи ана-

логије са једном духовитом реченицом која је имала за циљ 
да укратко изложи историју математике: У почетку су бро
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јали овце, али су се потом ствари искомпликовале. Ана-
логија би била следећа: На Првој православној теолошкој 
конференцији, одржаној у Атини 1936, Георгије Флоровски 
је позвао православне теологе да се врате Оцима и да се ос-
лободе „Вавилонског ропства“ западне теологије, но ка сни-
је, ствари су се искомпликовале. 

Манифест Флоровског су брзо усвојили добар део ру-
ских теолога из дијаспоре, али и теолози из традиционално 
православних земља (Грчка, Србија, Бугарска, Румунија). Ме-
ђутим, стање ствари у црквеном животу, организацији и 
теологији (у овом случају у православном свету), не говори 
нам да је алармантна ситуација у којој је Флоровски изрекао 
свој позив сада превазиђена. Питања су многобројна: да ли 
је Флоровски дао добру дијагнозу и прописао адекватан 
лек? Да ли је, потом, лек и правилно те рапијски даван? Ако 
је све то урађено добро, тј. православни су се вратили Оци-
ма, зашто црквени живот и даље трпи велике потресе? Да 
ли су се теолози на неодговарајући начин вратили Оцима, 
односно, нису им се вратили? Да ли повратак значи повра-
так у прошлост, бављење архео логијом, држањем ритуала и 
обичаја, или ономе, што би могли мало претенциозно на-
звати, „духу Отаца“? – Тешко би се могло дефинисати упра-
во то: „дух Отаца“, или друга магловита кованица: „неопа-
тристичка синтеза“. Каква би, даље, била корист од отачког 
корпуса, поготово од њи хових спекулативних дела? Ако 
оставимо по страни максиму баналног света: Култура се не 
маже на хлеб, можемо ли занемарити и оне који би тврдили 
да патрологија/патристика спадају у „бескорисне науке“, 
попут оних описаних код Умберта Ека (Umberto Eco) у Pen
dolo di Foucault, које не би могле да се користе као мост за 
повезивање прошлог и будућег, те би могле бити само један 
тужан и романтичан уздах „лепе душе“, обесхрабрене са-
дашњошћу? 

Питања су бесконачна, и многа од њих су већ била по-
стављена, и долазе с десна и с лева. Десничари (традициона-
листи) би се држали пуког слова, односно поштовања сваког 
па и најмањег ритуала као знака верности Традицији и 
Оцима, а када им се презентира да у оквиру Традиције и 
Ота ца има супротних веровања и пракси, онда они или не-
гирају те факте, или пак износе места у своју корист. Леви-
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чари (прогресисти) при мећују да тежиште на 
Оцима доводи до потцењивања библијских сту-
дија, аисторијском при ступу патристичком бо-
гословљу, отсуству православне тео логије из 
богословских дешавања у двадесетом веку, од-
носно на слабом богословском одговору на иза-
зове модерности.1 

Овај чланак не претендује да одговори на 
сва ова пи тања, која би захтевала томове књига, 
него на само једно, мишљења смо – дубоко про-
вокативно, питање: шта значи мислити са Оци
ма?2 Провокативност се ви ди и у самом пи тању: 
мислити са, а не као. Са овде значи оно уну тра-
шње, бити саговорник, бити унутар дискусије, 
бити онај ко има нешто да каже, док би као зна-
чило нешто спољашње, ими тацију: нешто/неко 
није то, него треба опонашањем да постане то, 
друго.

Методолошка поставка, дакле, смера на да-
вање одговора изнутра: шта за оне који су Оци 
значи бити Отац и његов саговорник? Улог је 
велик, и питање не може бити на вишем нивоу. 
Треба одговорити на проблем могућности саго-
ворништва које је временски одсечено. Нарав-
но, питање, ако га посматрамо са других инте-
ресних позиција (нпр., научници који се баве ста
ром хришћанском књижевношћу користе ме тоде па-
тролога, али њихова истрага не иде даље од пуког 
„књижевног“ интересовања, и њихов књижевно-ис-
торијски метод проучавања нема теолошких прео-
купација о православности ми сли датог аутора) није 
толико претенциозно. Та кав поступак је леги-
тиман и надасве користан за науку, али није и 
на нивоу Отаца. Погледајмо, дакле, ко су ти Оци, 
наши саговорници.3

2. Оци цркве 
Такозвани didάskaloi, учитељи, из I, II и III 

в. усвојили су име „очеви/оци“ само почетком 
четвртог века. Овај термин је био у употреби 

1 Овако је, нпр., своје примедбе 
формулисао Pantelis Kalaitzidis, 
Between the «Return to the Fathers» and 
the need for a Modern Orthodox 
Theology: The Theological Agenda of the 
Volos Academy, Paper presented at the 
WOCATI-ETE/WCC International 
Congress Volos Academy for Theologi-
cal Studies, Volos, Greece, June 5, 2008.
2 Упутио бих и на исцрпнију, и боље 
срочену од ове моје, анализу пробле-
ма којим се бавимо: Петар 
Јевремовић, Патрологија у огле далу 
херменеутике, Бео град 2011, pp. 5-10.
3 За једно продубљеније читање 
видети: Vittorino Grossi, лема 
Patrologia/Patristica, in Dizionario critico 
di teologia, ed. Borla-Città Nuova, 2005 (a 
cura di Piero Coda; за општија питања); id., 
Lo studio dei Padri della Chiesa dopo il 
Concilio Vaticano II. Il contesto storico
culturale, in Se minarium 3 (1991) 439-459 
(= Lo studio dei Padri della Chiesa nella ricerca 
attuale, Ed. Augustinianum, Roma 1991, pp. 
439-459); id., S. Agostino la Bibbia e il 
postmoderno, in Rassegna di Teologia 40 
(1999), pp. 857-877; Yannis Spiteris, La 
teologia ortodossa neogreca, Bologna 
1992; Мирко Сајловић, Природа 
богословља Отаца, у Православље 
950 (2006); J. De Ghellinck, L’étude des 
Pères de l’Église après quinze siècles: 
Progrès ou recul? Nouvelles tendances, in 
Gregorianum 14 (1933) 185-218; id., Les 
recher ches patristiques, progrès et 
problèmes, in Mélanges Ferdinand 
Cavallera 1948, pp.65-85; id., Sulle orme 
dei primi scrittori cristiani, in Civiltà 
Cattolica 200/4 (1933) 33-43; 200/1 (1934) 
12-20; 2/43-56; id., Diffusion, utilisation et 
transmission des écrits patristiques, in 
Gregorianum 14 (1933) 356-400; id., Un 
programme de lectures patristiques, in 
NRTh 60 (1933) 303-326; 414-447; id., 
Lectures spirituelle dans les écrits des Pères, 
in NRTh 61 (1934) 5-29; 140-176; Claudio 
Moreschini-Enrico Norelli, Storia 
della letteratura cristiana antica greca e 
latina. I. Da Paolo all’età costantiniana, 
ed. Morcelliana, Brescia 1995, посебно 
Увод, pp. 7-12; Manfred Hauke, 
L’attualità dei Padri, in RTLu, XIV 
(2/2009) 213-218.
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још код питагорејаца и киника, а посебно је коришћен у 
јудаизму, где су Оци зна чили и још увек значе: преци, чувари 
божанских обећања. Касније је та квим био назван и рабин 
(Рабби), „духовни родитељ“ младића који је био његов уче-
ник. Није изненађујуће да Павле – Ἑbraῖoj ἐx Ἑbraίwn ka
tὰ nόmon Farisaῖoj (Фил 3,5) – користи аналогију отац-син 
за хришћане које је он родио за Јеванђеље (1 Кор 4, 14-15; Гал 4, 19; 
Филим 10).

У апостолском добу отац је означавао неку велику би-
блијску личност, модел вере за хришћане, али се убрзо ово 
име аплицира на епископа, гла ву једне заједнице, о чему прво 
сведочанство имамо у Мучеништву Поли карповом (156 г.). 
Од средине четвртог века Оци су велике личности из про-
шлости, првенствено епископи, ауторитативни браниоци 
право славља. Таквима се називају и 318 владика са сабора у 
Никеји. Ђакони, презвитери или лаици се нису називали 
оцима, јер се поштовала Господња забрана да се неко на 
земљи назива оцем или учитељем (Мт 23, 8-10). Ово је инте-
ресантан моменат, јер нам указује на пут који ће довести 
једну неу једначену терминологију (презвитери, епископи, 
учитељи, пророци) до дефиниције првог међу клирицима као 
оца. Наиме, Игњатије Антиохиј ски ће тврдити како је епи-
скоп отисак, тип, слика (tύpon) Оца (Epistola ad Trallianos, 3, 1). 
На основу литургијске функције, онога који пред седава ску-
пом, епископ који има улогу Oца, у себи, како је природно, 
обједињује и ону учитељску. Поучавати је исто што и вр-
шити улогу оца. Зато пре звитери и ђакони, у једној цркви 
која се хијерархијски структурисала, нису могли про пове-
дати, тј. поучавати. То ће се касније променити, као што ни-
ко данас не тражи од епископа да има пророчки дар и да се 
са вршено разуме у теологију. 

Викентије Лерински 434. дефинитивно ће прецизирати 
концепт: Оци су они који су живели, учили и остали у вери и 
католичком заједништву, свето, мудро и доследно, и за слу
жили су да умру верни Христу и да дају живот за Њега.4 У 
Августиновом Contra Julianum (1, 7, 34) налазимо цитате као 
отачке, чак и Јеронимове текстове, који, иако није био епи-
скоп, међу тим, представља један битан глас Цркве. Такође, 
од V в. име оца може да се односи и на ђаконе, као сведоке 
вере (нпр. Јефрем Сиријски). У многим језицима Отац се од-

4 Commonitorium 28, 6.
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носи на презвитере (поп, отац, pater, padre, father, père). На 
крају, декрет De libris recipiendis et non recipiendis, који се при-
писује папи Геласију († 496), утврдио је списак писаца који 
су били прихваћени или одбачени од стране Цркве. Ме-
ђутим, ни Викентијева дефиниција није савршена (ако се 
чита на фундаменталистички начин), као што ни Ге ласијев де-
крет није комплетан, односно, не оставља врата за при хва-
тање оног доброг и у non recipiendis списима. Рестри ктив-
ност ових дефиниција, тек да наведем као пример, у погледу 
Викентија видео би се у Оригену, који је остао у вери и ка
толичком заједништву, али је постхумно анате ми сан, док 
би Геласијев декрет осиромашио Цркву за небројене умет-
ничке пред ставе и култове светаца који су се развили управо 
на апокрифним списима. Кападокијаца, али ни Хи ларија, 
ни Амброзија ни Августина не би било без Оригена, као што 
ни доброг дела химнографије, агиографије и уопште црквене 
уметности не би било без списа који потичу из „сиве зоне“.

Четири би била прерогатива који дефинишу неког Оцем 
Цркве:5 1) православност (doctrina ortodoxa); његово учење је 
у складу са доктрином Цркве; 2) светост живота (sanctitas 
vitae), он је живео у складу са Јеван ђељем и доследно уче њу 
које је проповедао; 3) признање од стране Цркве (approbatio 
ecclesiae) која се не мора поклапати са формалним одо бре-
њем, него са присутношћу мисли неког Оца кроз ди ректне 
или индиректне наводе; његова стварна присутност у пре-
дању, и 4) древност (antiquitas).6 По неким миш ље њи ма, тзв. 
патристичко доба, обухвата периоде: на Ис току до Јована 
Дамаскина († 749), а на Западу до Исидора Севиљског († 636). 
Неки научници га продужавају до раскола из 1054. године, 
или до св. Бер нарда († 1133). Како год прихватали ствари, 
морамо имати на уму да од схоластике (нарочито на Западу), 
почиње се говорити не толико о Оцима, колико о докто
рима, учитељима Цркве.7

Кардинал Ј.Х. Њумен (J.H. Newman)8 некога признаје 
„оцем“ не на основу тога што је он своја лична мишљења 
уплео у теолошке спекулације, нити мисли да га треба од-
бацити на основу данашњег мишљења шта је у строгом сми-
слу речи православно а шта не, него на бази consensusа који 
он сведочи. Отац је, пре свега, сведок вере и хришћанске 
традиције, пре дања, које се не само чува, већ и обогаћује. 

5 Cfr. Bosio - Dal 
Covolo - Maritano, 
Introduzione ai Padri 
della Chiesa. I. Secoli 
III, SEI, Torino 1991, p. 
3; H. R. Drobner, 
Patrologia, Piemme, 
Casale Monferrato 1992, 
pp. 47-50.

6 Антички писци који 
се не поклапају са 
неким од прерогатива 
горе наведеним, 
тради ционално се 
називају црквеним 
писцима (ecclesiastici 
scriptores). Тај термин  
је увео Јероним, Vir. 
illus., Prol.; Epist. 112,3.

7 Одређени Оци 
почињу да се називају 
докторима Цркве: 1298 
Бонифације VIII 
назива egregii doctores 
ecclesiae Амброзија, 
Aвгустина, Јеронима и 
Григорија Великог. 
Источне цркве славе 
три велика учитеља 
васељене (Три јерарха 
– Οἰ Τρείς Ιεράρχες): 
Василија, Григорија 
Богослова и Јована 
Златоустог.

8 Newman J.H., Discus
sions ad Arguments 11,1, 
cit. in Quasten I, p. 13.
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Убедљив пример је Августин, који је дао повода за резерве у 
неким тачакама своје доктрине, али је био сведок оног што 
је Црква тада мислила, и остаје једним од оснивача Хриш-
ћанства. Други примери је Ориген, који је произвео многе 
резерве, али се рачуна за једног од највећих сведока вере 
Цркве, као и Тертулијан, који је упркос томе што је окончао 
своје дане међу монтанистима и није био канонизован од 
стране Цркве, кориштен максимално у патристици, као 
сведок развоја хришћанске вере.

3. Argumentum patristicum 
3.1. Историја отачког аргумента

Можемо рећи да са Василијем Великим (De Spiritu Sancto, 
c. 29) имамо први списак Отаца, чији ставови треба да пот-
крепе нову догматску афирма цију. У науци се тај поступак 
назива аrgumentum patristicum, и његова логика жели да из-
рази уверење како је у Предању Цркве одувек постојало – у 
најмању руку латентно – то што се сада тврди, па се може 
говорити само о једном новом дефинисању и развоју догме, 
али не и промени исте. Истина, које је Црква баштиник, је 
Једна, и као таква увек у себи идентична. Аrgumentum patri
sticum следи логику једног изграђеног става о односу Старог 
и Новог завета, који је Августин формулисао на следећи 
на чин: Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet.9 
То ће Августин пресликати у току пелагијанске контро вер-
зије, где ће у одбрану своје тезе о првородном греху призва-
ти као сведоке велике Оце: Иринеја, Кипријана, Хиларија, 
Амбро зија, Григорија, Василија, Јована Златоустог, итд.10 
Ефески сабор (22. јун 431) помиње православност Теофила 
Алек сандријског (†412) и Атика Цариградског (†425) (Mansi 4, 
1184-1196.) Лав Велики ће у додатку писма Флавијану Цари-
градском (13. јун 449), убројати међу paternae auctoritates, спи се 
Августина и Кирила Александријског (Mansi 6, 961-972), док 
ће управо овај други дати замаха све већем ко ри шћењу от-
ачког аргумента, а све ће то ваљда кулминирати досијеом 
презентираним на VII васељенском сабору.

Не улазећи подробно у историју отачког аргумента, же-
лим само да скренем пажњу како је он остао током целе ис-
торије Цркве легитиман начин бављења теологијом, а био је 
кориштен, почевши од аполина ријанаца, у продукцији лаж-

9 „Multum et solide 
significatur, ad Vetus 

Testamentum timorem 
potius pertinere, sicut 

ad Novum dilectionem: 
quamquam et in Vetere 

Novum lateat, et in 
Novo Vetus pateat” 

(Questionum in 
Heptateuchum  

libri septem, 2, 73).

10 Више на ту тему 
код: Nello Cipriani, 

La controversia tra 
Giuliano d’Eclano e s. 

Agostino nell’Opus 
imperfectum, Roma 

1992, pp. XXXVII-
XXXVIII; Vittorino 

Grossi, Il ricorso ad 
Amb rogio nell’Opus 
imperfectum contra 

Iulianum di Agostino 
d’Ippona, in Giuliano 
d’Eclano e l’Hirpinia 

christiana, Atti del 
convegno 4-6 giugno 

2003, a cura di 
Antonio V. Nazzaro, 

Napoli 2004, 115-156.
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них отачких списа. Колико је он дубоко ушао у Црквену 
свест, види се и из чињенице да су Оци били цитирани као 
ауторитети, упркос својеврсноj револуцији коју је донела 
схоластика, од самих схоластичких аутора. На свим битним 
саборима већ подељеног хришћанског света, Оци бивају на-
вођени као неприкосновени ауторитети (иако су извори би ли 
непоуздани и трпели мноштво недостатака), што ће тра јати све 
до Тридентског сабора. До извесне кризе ће до ћи са по јавом 
протестантизма (чувена максима: Sola scrip tura), али не треба 
сметнути са ума како је исти Лутер био дубоко обележен 
мишљу св. Августина, чије је ставове често доводио до ек-
стрема. 

3.2. Природа отачког аргумента 

Према једној фундаменталистичкој теорији Предања, и 
са њиме уско везаног отачког аргумента, целокупна истина 
је откривена силаском Духа Светог на апостоле током Педе-
сетнице. Велим фундаменталистичкој, ако се чита буква-
листички. То би, даље значило, да су Оци, по једној духо-
витој формулацији, певали у хору. Како је откривалац Ис-
тине лично Дух Свети, а он не може грешити, следи да су 
Оци, које је он руководио, били непо грешиви. Нама данас 
може смешно звучати такво уверење – зато што су Оци 
претрпели једно критичко и не увек добронамерно читање 
– али је оно негде од почетка лежало у основи отачког аргу-
мента. Наиме, ко би се позивао на ауторитет некога ко може 
пасти у заблуду? Но, погледајмо како ствари стоје на основу 
једног примера.

На Ферарско (1439-1442)-Флорентинском сабору (1443-1445), 
који је имао за циљ да поврати јединство између Ка толичке 
и Православне Црк ве, приликом дискусија изно сили су се 
аргументи из Светог Писма и Ота ца поводом Чи стилишта. 
Грци су у једном моменту одбацили места која су Латини 
навели из Отаца, мада нису довели у сумњу њихову аутенти-
чност. У лицу Јована Торквемаде, Латини су изнели, како 
сам је ја назвао, фундаменталистичку теорију Предања, што 
бих овде парафразирао. 

Навели смо, вели Торквемада, Григорија из Нисе, не-
сумњиво највећег међу Учитељима, на шта сте одговорили 
да је будући човеком и он могао грешити, што нама изгледа 
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потпуно настраним. Јер су и Петар и Павле и остали Апо-
столи, као и четири Јеванђелиста такође били људи, да не 
го воримо више да су и Атанасије Велики, Василије, Ам бро-
зије, Хиларије и други велики у Цркви такође били људи, и 
следствено томе, могли су се преварити! Не мислите ли да 
тај ваш одговор преступа границе пристој ности? Јер ће се 
тада сва вера поколебати и подвргнуће се сумњи сав Ста ри 
и Нови Завет, који су нам предати преко људи, којима, ако 
следимо вашој тврдњи, није било немогуће преварити се. И 
шта ће тада остати чврсто у Божанственом Писму? Човеку 
је могуће погрешити, али не и ономе ко је руковођен Духом 
Светим, и оно што је такав написао, то је апсолутна истина. 
Како је брат Василија Великог и блажене Макрине и при-
јатељ Григорија Богослова, који су га руководили, могао упа-
сти у за блуду? Зар не би V Васељенски сабор, који је осудио 
оригенизам, осудио и дела Григоријева, да је нашао нешто у 
њима за подозрење? Такође је бесмислено тврдити да су то 
убацили оригенисти, јер би и то Сабор осудио.11

Кир Марко Ефески, коме је запало у задатак да одговори 
на Торквема дине примедбе, направио је одмах дистинкцију 
између Светог Писма и црквеног Предања. Тако смо Светом 
Писму, као преданом од Бога, дужни веровати и усагла ша-
вати Предање са њиме. Предању се нема безусловно веро-
вати, нити се треба примати без испитивања, јер је могуће 
да неко буде Учитељ, али да није савршено правилно све 
што говори. Јер каква би била потреба за Васељенским са-
борима, ако би сви Оци говорили све у складу са истином? 
Одређене мањкавости ћемо наћи код Дионисија Алек сан-
дријског, који понесе и мученички венац, и код Григорија 
Чудотворца, чије друго име само по себи довољно говори. 
Но, наставља Марко, Ва силије Велики (ep. 210,5) говори да је 
Дионисије из ватрене жеље да се супротстави савелијанци-
ма упао у супротно зло, док је Чудотворац био нео презан у 
терминологији како би придобио Јелине. Познат је и случај 
Сабора у Неокесарији који је погрешио иако га је предводио 
мученик Ва силије Амасијски, што су Оци VI Васељенског 
сабора кориговали у 16 канону. Марко ће завршити цити-
рањем два одломка из Августина, који непогрешивост ве-
зује само за канонска Писма, док: 

11 Детаљније о овоме 
видети у: Амвросий 

Погодин, Святой 
Марк Эфесский и 

Флорен тийская Уния, 
Jordanville, N.Y. 1963, 

pp. 94-95. Извор у 
Patrologia Orientalis, 15, 

pp. 84-85.
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…што се тиче других списа, то ма колика била вели-
чина њи хових аутора у светости и учености, чи тајући 
их, ја не примам њи хова учења једино на ос нову тога 
што су они тако мислили и тако писали (ep. 82, 1, 3). Чо-
ве чије расуђивање, ма да би тај човек био православ-
ним и имао високу репутацију, не треба да за нас има 
такав ауторитет као и канонски списи, да би сматрали 
да нам је недопустиво због уважавања, које доликује 
таквим људима, нешто из њи хових списа не одобра-
вати и одбацити, ако би се догодило да про нађемо, 
нешто што су они друкчије мислили, него ли како то 
изражава Истина, која је, с помоћу Божи јом, била по-
стигнута другима или пак нама. Такав сам ја у односу 
списа других људи, и желео бих да читалац тако по-
ступи и у односу на моја дела (ep. 148,4,15).12 

Све ово је, на основу истих Отаца, рекао, не један ре-
форматор, него један православни митрополит, чија пози-
ција ће данас бити прихваћена вероватно од свих оних који 
се научно баве богословљем.

Промишљање, бављење теологијом, како га виде Авгу-
стин и Марко Ефески, али и сви други које познајемо као 
Велики Оце, је истраживачки процес. Условљен је прет-
поставкама и слеђењем трагова, а не изградњом конси-
стентних логичких система какве ће нам донети Спиноза 
или Де карт. Зететички метод, задат Оригеновим осећајем за 
тео логију, оним његовим чувеним τάχα, доживеће свој про-
цват код Кападокијаца, Макси ма Исповедника и нарочито 
Авгу стина.

Рефлексија у себи подразумева грешку, могућност гре-
шке. Тамо где нема могућности за промашајем, нема ни ре-
флексије него пуког слагања. Место филозофирања је terra 
incognita, непозната како нама тако и Оцима. Рефлексија се 
не бави археологијом, зато што истина није дата у старим 
списима. Када би она тамо била недвосмислено изречена, 
ми би је лако открили. Она је, напротив, стидљива, воли да 
се скрива. Зато ће нпр., Ориген и Августин изложити мно-
штво могућих решења на само један стих Писма. Леп је сле-
дећи Августинов пример којим желим илустровати оно што 
желим рећи:

12 Амвросий Погодин, 
Святой Марк 
Эфесский, pp. 127-129. 
Patrologia Orientalis, 
XV, pp. 122-124.
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Неко ће ми рећи: Пошто си толико тукао жито 
са овом твојом дискусијом, колико си зрна добио? Шта 
си нашао? Зашто у овим пи тањима скоро све остаје 
још у мраку? Одлучи се за једно од многих тумачења 
које си показао могућим. – Томе одговарам да сам до-
шао управо до укусне хране, захваљујући којој сам нау-
чио да се неко не осећа непријатно када одговара у 
складу са вером.13

Оваква поставка је дубоко субверзивна за аrgumentum 
patristicum схваћен у јакој форми. Она нам говори да истина 
није дата него задата, да иако поседујемо Божанствена 
Писма, морамо имати и одговорног мислиоца који ће бити 
у стању да следи трагове сакривене истине. То даље значи, 
да теолог који претендује да мисли са Оцима, мора бити у 
поседу једне данас тако ретке врлине – смирења. Мора сум-
њати у своје свезнање, мора допустити да је у криву, јер су то 
и сами Оци допустали за себе. Но, није лако мислити про-
тив себе, али је condicio sine qua non, за мислити са Оцима.

4. Предање и истина
Најуже повезан са хришћанском традицијом (παρά δο

σις) је појам апостолске сукцесије (διαδοχή). Два неодвојива 
аспекта: „Сукцесија доктрине“ и „сукцесија службе“ пред-
стављају основу на којој се гради „Велика Црква“. Иако диа
дохи са собом носи мноштво не занемаривих проблема, ја 
бих овде желео да проблематизујем сâм парадосис. „Јаки“ 
аrgu men tum patristicum не допушта грешку у оквиру пара-
досиса, док је „слаби“ допушта, али изолујући је, сводећи је 
на приватно мишљење Oца, док би глобални интегритет 
Предања остао неповређен. Но, да ли је то тако? Наиме, да 
ли у Предању постоје слепе улице, или, и оне које би биле 
квалитативно нове? Да ли је Предање подложно ревизији и 
да ли неки Отац може донети нешто што, доводећи до крај-
ности неку тезу постојећу у Предању, мења у бити и само 
веровање, помера га у нешто што се више не може солидно 
базирати на Традицији? Другим речима, да ли је summa 
ve ritas изражена у оном поменутом Августиновом: Novum 
Te stamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet? Неколико оп-
сервација из ране историје догме, најсумарније презентира-
не, могу нам бити од користи.

13 De Genesi ad litteram 
8, 21, 41
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Знамо, наиме, да је доникејска теологија била суборди-
нацијског типа. Да ли значи да су се Оци суштински од 381. 
одрекли те вере, када су сада сва три божанска Лица почели 
да посматрају као оне који поседују једнако достојанство, 
односно дефинисали сваког од њих Богом у себи, иако са 
нагласком на јединству Божанског Бића?

Субординацијска теологија је разликовала Лица по са-
мом бићу (један је већи од другог зато што је више божанствен), 
мада православни субординационисти нису искљу чивали 
из божанске сфере Сина и Духа, како је урадио Ари је. Од 
381. било је незамисливо да православац тврди да је Син не-
што нижи по бићу од Оца. Субординационизам ће прежи-
вети, не више на онтолошком плану, него на рела цијском 
нивоу: Отац је већи од Сина и Духа, јер је њихов узрок. Ова-
ко виђене ствари, дозволиће континуитет у парадосису, али 
не и један „миран“, непрекинут, континуитет. Да ли је до-
шло до дисконтинуитета или не, зависи од читаочеве мо-
тивације. Ја пак нисам сигуран да се позитивно може дока-
зати један складни континуитет – не заборавимо да смо на 
терену вере.

Још речитији је пример Василија Великог који је, по свој 
прилици интенционално погрешно (чувена ep. 125), интер-
претирао један Никејски документ – који сведочи да пре-
славни Оци Првог сабора нису разли ковали суштину (οὐσία)
од ипостаси (ὑπόστασις) – у смислу да су је они савршено 
разликовали. Таква интерпретација, иако нова (подру го-
јачује текст Предања), показаће се крајње корисном, јер ће 
припремити терен за одлуке II Васељенског сабора. Но, овде 
ме не интересује корисност. Же лим да нагласим да Василије 
прави нову теологију. Не спорим да је можда међу 318 Отаца 
био неко ко је то разликовао, али сама формула није ре зул-
тат таквог става.14

Василије ће осећати тензију између сукцесије доктрине 
и сукцесије службе, и настојаће да прву стави у службу дру-
ге. То се види из његовог дела О Духу Светом, где ће цело-
купна аргументација ићи у смеру до ка зивања пуног божан-
ства Духа, али га ни на једном месту неће назвати Богом. Та 
његова икономија (подређивање парадосиса дијадохију) неће 
бити добродошла његовом аполитичном пријатељу, Гри-
горију Назијан зину. Но, ако гледамо прелаз са: Дух Свети 
има све божанске атрибуте, до касније од других изговоре-

14 Више о овоме: 
Manlio Simonetti,  
La crisi ariana nel IV 
secolo, in Studia 
Ephemeridis Augu
stinianum, 11, Roma 
1975, pp. 94, 415, n. 51.
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ног: Дух Свети је Бог, приметићемо један континуирани 
прелаз. Међутим, у другом случају, где Василије натеже сук-
цесију доктрине, видимо квалитативан скок, нову теологију. 
Неко би то назвао јерес.15

5. Неопатролози у светлости Отаца

Видели смо да у Предању постоје „црне рупе“. Не може-
мо претендовати да тамо нађемо Истину у њеном јасном и 
непатвореном облику. Истина као да се саображава са Оцем 
или теологом који за њом трага. Открива се, како је Ориген 
волео да каже, свакоме понаособ, у складу са ње говом при-
јемчивошћу. Посао теолога ни најмање није лак. Стара Црква 
је, како видесмо, мали број теолога украсила именом Оца, а 
како су се ови касније намножили, у католичком свету, нај-
ауторитативнијима се даје назив Доктора. У овом смислу 
можемо говорити и о одређеном елитизму (Стари су знали за 
православне гностике). Природа Истине детерминише и врли-
не онога ко претендује да се њоме бави; поменуо сам скром-
ност, смирење, али се могу додати: храброст, способност да 
се поднесе неизвесност, меморија, велико образо вање, итд. 
Не помињем и светост живота зато што је то врлина која 
директно зависи од Божијег, а не људског суда.

На једну пак ствар бих хтео да скренем пажњу, а она би 
могла да нас поштеди грдних неспоразума који се дешавају 
када неког од „неопатролога“ почињу да критикују. Замера 
им се да не изражавају мисао Отаца. Ја не могу да улазим у 
појединости неких од новијих критика које се упућују на 
рачун виђених теолога (нпр. Јанараса, Зизјуласа, Шмемана 
итд.),16 али мислим да ни неопатролози ни њихови критича-
ри не воде рачуна о вакуумима и креативности у бављењу 
„на отачки“ начин богословљем. „Грех“ неопатролога се са-
стоји у томе што претендују да своју теологију прогласе у 
складу са Оцима, а она једноставно није таква (никада се је-
зички или у неком смислу идејно, не би могла ускладити са отач-
ком, па да је таквом и њихови критичари признају). Међутим, 
управо ако би препознали да њихова теологија често није у 
складу са Оцима, она би постала отачком. Отачка теологија 
је била креативна, што значи да нове формуле нису биле тек 
питање терминолошког брушења, него и нешто ви ше. Зато, 
сматрам, теолози данас би морали да имају више храбрости 

15 О овој пробле-
матици: Andrew 

Louth, Is Development 
of Doctrine a Valid 

Category for Orth odox 
Theology?, in Orthodoxy 
and Western Culture: A 

Collection of Essays 
Honoring Jaroslav 

Pelikan on His Eightieth 
Birthday, ed. Valerie 

Hotchkiss and Patrick 
Henry. Crestwood, 

N.Y.: 2005.

16 Један преглед у: 
Norman Russell, 

Modern Greek 
Theologians and the 

Greek Fathers, in 
Phi losophy & Theology 
18:1 (2006) 77-92. Cf. et 

Nicholas Lou-
dovikos, Person Instead 

of Grace and Dictated 
Otherness: John 
Zizioulas’ Final 

Theological Position, in 
Heythrop Journal 

XLVIII (2009) 1-16; 
Lucian Turcescu, 
‘Person’ versus ‘Indi

vidual,’ and Other 
Modern Misreadings of 

Gregory of Nyssa, in 
Modern Theology 184 
(2002) 97-109; André 

de Halleux, Personal
isme ou essentialisme 

trinitaire chez les Pères 
cappadociens? Une 

mauvaise controverse, in 
Revue théologique de 

Louvain 17 (1986)  
129-55, 265-92.
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и да се одрекну химере како њихово учење већ постоји у 
Предању. У најбољем случају оно може да буде у складу са 
једним делом Предања, или да полазећи од неких предањ-
ских претпоставки неопатролози би их на убедљив начин 
могли довести до нових формула, или би пак њихове ре-
флексије могле пред став љати квалитативан скок који не мо-
же да буде ствар пукок континуитета.

Међутим, модерни теолози се плаше да признају да че-
сто нису у складу са Оцима, јер се негде подсвесно држе оно га 
што сам назвао „фундаменталистичком“ теоријом Предања. 
Такође знају и да су све битне реформе у Цркви вршене у 
складу са својеврсним „повратком Оцима“. Из тих разлога 
они немају храбрости да кажу како ствари стоје. То ће до-
вести до траги-комичних ситуација у којима људи, обдаре-
ни високом спекулативном снагом, долазе у ситуацију да 
силују отачке текстове, да их селективно цитирају, да не при-
мећују и најочигледније текстове који говоре против њихо-
вих ставова, или, у најгорем случају – али који није редак – 
да не читајући неког Оца приписују му апсурдне ставове. 
Најеклатантнији је случај Августина, у коме су Јанарас, Ро-
манидис и касни Зизјулас видели извор свих зала у Западној 
цркви, мада тешко да су га читали.17 Последњих година се 
ситуација у вези рецепције Августина са стране православ-
них теолога знатно побољшала.18

6. Уместо закључка: будућност отачких студија
Никада интерес за Оцима није нестао. О томе нам гово-

ри и стална потреба за штампањем њихових дела: можемо 
груписати у три момента битне иницијативе за публи ка-
цијом светоотачких дела од XVII в. па на даље: 1) Мауринско 
издање Светог Августина, покренуто при бенедиктинском 
центру Saint-Germain-des-Prés, који је тада окупљао науч-
нике као што су били P. Coustant и J. Mabillon, и чије издање 
је било основа за наредне колекције; тај ентузијазам делиће 
и Angelo Mai, издавач Scriptorum Veterum Nova Collectio (10 
томова, 1830-1838), Nova Patrum Bibliotheca (8 томова, 1844-1871), 
Jean Baptiste François Pitra са Analecta Sacra (8 томова, 1876- 
-1891); 2) Велике светоотачке колекције (Грчка: 165 томова и Ла-
тинска: 221 том), које је издао Jacques Paul Migne (1800-1875) и 
где је сабирао нај боља постојећа издања старих хриш ћанских 

17 Нисам први који је 
приметио овај 
феномен, cf. Demaco-
poulos G. E., & A. 
Papanikolaou, 
Augustine and the 
Ortodox: ‘The West’ in 
the East, in Orthodox 
Readings of Augustine, 
New York 2008, 11-40.

18 Управо о томе 
говоре поменути 
Orthodox Readings of 
Augustine, First 
International Con-
ference of the Ortho-
doxy in America 
Lecture Series, 
Co-Sponsored by the 
Center for Medieval 
Studies, Fordham 
University June 14-16, 
2007, at the Rose Hill 
campus of Fordham 
University in The 
Bronx, као и најновији 
том, Sant’Agostino nella 
tradizione cristiana 
occidentale e orientale, 
Padova 2011, који 
садржи Aкта XI 
интерхришћанског 
Симпозијума, који су 
организовали Istituto 
Fran cescano di 
Spiritualità della 
Pontificia Università 
Antonianum e 
Dipartimento di 
Teologia della Facoltà 
Teologica dell’Universi-
tà Aristoteles di 
Tessalonica, in 
collaborazione con 
l’Istituto Patristico 
Augustinianum.



88 | ЗОРан ЂуРОВић

писаца, са уводом и анализом текста; 3) Период после Миња 
биће обележен и све минуциознијим проу ча вањем самих 
рукописа што ће довести до појаве критичких издања па-
тристичких текстова, који превазилазе Ми њов пионирски 
рад, који је и дан-данас због свог обима незаобилазан. Вре-
ди поменути следеће ко лекције: Texte und Untersuchungen zur 
Geschichte der altchristlichen Literatur, коју су покренули Oscar 
von Gebhardt и Adolf Harnack, 1883 г.; Corpus scriptorum eccle
siasticorum latinorum из Беча, покренут 1866 г.; Corpus Chris
tianorum. Series Graeca, Tournhout-Paris, Corpus Christiano
rum. Series Latina, и Continuatio medievalis. Series graeca, којој 
се од 1983. додала Series apocryphorum; од посебног значаја је 
двојезична серија Source Chretiénne, коју су Лионски језуити 
покренули 1942.

Не бих говорио о многобројним преводима Отаца на 
модерне језике, новим открићима гностичких, апокрифних 
текстова, превода дела Отаца на старе језике (коптски, си-
ријски…) и нових публикација, студија и већ традицио-
налних конференција које их прате.19 Може се говорити о 
сво јеврсном препороду патролошких истраживања. Желео 
бих да поновим да су велике модерне реформе коинцидирале 
са поновним интересом за Оцима. Довољно је сетити се: 
покрета Кољивара, насталог на Светој гори крајем XVIII и 
почетком XIX в., на чијем челу су били Макарије Коринт-
ски, Никодим Светогорац, Атанасије Пароски и др., који су 
тражили верност Предању, обнову духовног живота, по-
вратак Оцима, и у оквиру обнове литургијгијског живота 
– учесталог причешћивања верног на рода; сличних захтева 
које је имао св. Игњатије Брјанчанинов; познатог Сабора у 
Руској цркви с почетка 20. века, који је осујећен Октобар-
ском револуцијом, а који је за циљ имао обнову црквеног 
живота у Русији; II Ватиканског концила, чији су рад при-
премили управо они који су насто јали да проблем модер-
ности мисле са искуством отачке рефлексије (Кон гар, Да-
нијелу, Крузел, Рацингер, итд.), док се Оци у закључним до ку-
мен тима концила наводе 325 пута (Августин 55 пута).

Оци неће бити присутни само у оквиру Цркве. Често 
бивају узети за саговорнике од стране филозофа, научника, 
логичара, теоретичара је зика, књижевника, психоанали ти-
чара и нарочито херменеутичара. Оци нису само Оци Цркве 

19 Детаљније у: A. 
Hamman – J. Leal, 

PatrologiaPatristica, in 
Nuovo dizionario 

patristico e di antichità 
cristiane, a cura di 

Angelo Di Berardino. 2 
ed. aggiornata e 

aumentata, Marietti 
1820, Ge nova-Milano 

2006-2008, coll. 
3967-3972.
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већ учествују у ономе што је општа ствар мишљења. Зато би 
их могли звати старима и новима; зато и могу бити нашим 
саго ворницима. Заједничка је ствар мишљења, као и сâм 
процес мишљења, и све оно што он у себи укључује, ткз. 
Forma mentis. Верујем да је овакво уверење довело Кон гре-
гацију за Католичко образовање да програмски предложи 
Увод у студиј Отаца Цркве у формацији свештеника: (Istru
zione sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, 
Città del Vaticano 1989).20 Они неће сматрати, како би се дало 
разумети из програма Волоске Академије, да је бав љење 
Оцима за модерног теолога готово бе скорисно. Ко ректно 
научничко истраживање Отаца је бесконачно дра гоцено за 
све теолошке дисциплине, али квалитативан ис корак ван 
фак тографског знања је ствар, како сам дубоко уверен, 
малог броја људи, оних који се усуђују мислити са Оцима. 
„Отац“ би могао да говори о мо дерним проблемима јер зна 
да мисли. Способност промишљања је једна, ствар миш-
љења може бити мноштвена. Како рече један „Отац“ саму-
раја, Мијамото Мусаши (Књига пет прстенова, Go Rin No Sho), 
који се бавио ликовном уметношћу: Када приме њујем прин
цип стратегије на путевима различитих уметности и за
ната, ја више немам потребу за наставником у било ком 
домену. Један пак „наш“ није рекао ништа друго: 

Не треба само да имамо веру, него и да почнемо 
да имамо разу мевање истине онога што је написано 
по божанском учењу, наиме, да не смемо никога сма-
трати нашим учитељем на земљи, јер је једини Учитељ 
свију на небу.21

20 „I Padri… sono una 
struttura stabile della 
Chiesa, e per la Chiesa 
di tutti i secoli adempio-
no a una funzione 
perenne. Cosicché ogni 
annuncio e magistero 
successivo, se vuole 
essere autentico, deve 
confrontarsi con il loro 
annuncio e il loro 
magistero; ogni carisma 
e ogni ministero deve 
attingere alla sorgente 
vitale della loro 
paternità e ogni pietra 
nuova aggiunta 
all’edificio… deve 
collocarsi nelle strutture 
già da loro poste, e con 
esse saldarsi e connet-
tersi“ (n.16)

21 Св. Августин, De 
magistro, 14, 46.
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О ВЕЧНОМ И ИЗМЕНЧИВОМ  
В ЛИТУРГИЧЕСКОй КУЛЬТУРЕ

К современной дискуссии о богослужебной 
практике Русской Православной Церкви

АПСТРАКТ: Статья посвящена обзору современ-
ных дискуссий о богослужении в Русской Право-
славной Церкви. Автор считает необходимым кри-
тическое сопоставление церковной практики с нор-
мами Предания Церкви, различение элементов веч-
ного и неизменного в церковной традиции от пре-
ходящего и исторически обусловленного. Предме-
том анализа становятся выступления покойного Па-
триарха Алексия II, постановления Архиерейских 
Соборов Русской Православной Церкви. Затронута 
тема культуры диалога в Церкви. Дан краткий очерк 
дискуссий по вопросам языка богослужения, изме-
няемости богослужебного устава, практики совер-
шения Божественной литургии.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Богослужење, предање, сабор, ди-
јалог, култура, литургија.

I.
Еще в начале ХХ века, как свидетельствует церковная 

печать того времени, постановка богослужения в храмах 
Православной Российской Церкви вызывала массу крити-
ческих замечаний. Ею не были удовлетворены ни архиереи, 
ни приходские священники, ни миряне. Идеи тех или иных 
преобразований в этой области активно обсуждались в пе-
риод подготовки Поместного Собора Православной Рос-
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сийской Церкви 1917–1918 годов, а также в соответствующем 
отделе Собора, но в силу известных исторических обстоя-
тельств не успели получить на Соборе окончательного раз-
решения. Накопившиеся с давних пор проблемы и поныне 
настоятельно требуют общецерковного рассмотрения.1
Впрочем, сегодня даже в постановке и обсуждении подоб-
ных вопросов иным видится что-то неблагочестивое. Ну, 
неужели церковную службу вообще можно оценивать кри-
тическим взглядом? Однако насущной задачей богословия 
неизменно остается критическое сопоставление церковной 
практики с основоположными нормами Предания Церкви 
ради различения вечного и неизменного от преходящего и 
исторически обусловленного. Конечно, это в полной мере 
относится и к литургической практике, которая является 
одним из важнейших аспектов церковной жизни, более то-
го – ее средоточием.

Примеры благочестивого и вместе с тем критического 
подхода к богослужебным вопросам, тем не менее, все же 
существуют. В их числе можно назвать программное вы-
ступление покойного Патриарха Алексия II на Архиерей-
ском Соборе Русской Православной Церкви 1994 года, в ко-
тором Первосвятитель предложил обратить особое внима-
ние на «вопрос о приближении в миссионерских целях ли-
тургической и иной культуры Православия к пониманию 
наших современников». При этом Патриарх отметил: «Боль-
шинство наших соотечественников утратило чувство пре-
емства и развития православной культуры. В итоге употре-
бляемые в Церкви культурные средства, относящиеся к про-
шлым векам, воспринимаются новообращенными как эт-
нографические реликвии или, наоборот, как нечто имею-
щее ценность, сопоставимую с ценностью неизменных ве-
роучительных истин. Глубокий духовный смысл богослу-
жения подчас не постигается этими людьми. А ведь наши 
литургические тексты могут быть величайшим средством 
учительного, просветительного, миссионерского служения 
Церкви <…> Вот почему мы призваны подумать о том, как 
сделать богослужение более доступным людям. <…> Вы-
ражение божественных истин в формах культуры, в том 
числе культуры литургической, с веками развивалось. Раз-
вивалось оно и в нашем столетии, однако в бывшем СССР, 

1 Митрополит Ярос-
лавский Агафангел 

(Преображенский),  
временно замещав-

ший во главе церков-
ного управления на-

ходившегося под аре-
стом святителя Тихо-

на, отмечал в своем 
послании всем членам 

Православной Рус-
ской Церкви (июнь 

1922): «Мы не отрица-
ем нео бходимости не-
которых видоизмене-

ний и преобразова-
ний в богослужебной 

практике и об рядах. 
Некоторые вопросы 

этого рода были пред-
метом рассмотрения 
Всероссийского По-

местного Собора 1918 
года, но не получили 
решения вследствие 
преждевременного 

пре кращения его дея-
тельности по обстоя-

тельствам тогдашнего 
времени» (Иеромонах 
Дамаскин (Орловский). 

Мученики, исповедники 
и подвижники благоче-

стия Русской Православ-
ной Церкви XX столетия. 
Тверь, 1996. Кн. 2. С. 512).
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где церковная жизнь оказалась под гнетом богоборческой 
власти, такое развитие было немыслимым, и преемствен-
ность его как бы остановилась на 1917 годе. Теперь такое 
развитие будет продолжаться, но для этого необходимо уси-
лие соборного церковного разума»2.

В соответствии с предложениями Патриарха, в опреде-
лении «О православной миссии в современном мире» было 
записано, что «Собор считает исключительно важным глу-
бокое изучение вопроса о возрождении миссионерского 
воздействия православного богослужения» и усматривает 
«крайнюю необходимость развития практических церков-
ных усилий» в том направлении, чтобы сделать более до-
ступными пониманию людей смысл священнодействий и 
богослужебных текстов. Для этого вновь образованной Си-
нодальной комиссии по богослужению было поручено «про-
должить начатые, но не завершенные Поместным Собором 
1917–1918 годов труды по упорядочению богослужебной 
практики; продолжить редактирование богослужебных 
текстов, начатое в нашей Церкви в начале текущего столетия; 
обсудить иные вопросы, связанные с миссионерским значе-
нием православного богослужения и церковной культуры»3.

Со времени Собора минуло уж более пятнадцати лет. К 
сожалению, за это время Синодальной богослужебной ко-
миссии, возглавляемой архиепископом Орехово-Зуевским 
(ныне – Костромским и Галичским) Алексием, по-видимо му, 
едва ли удалось достигнуть заметных результатов в реше-
нии конкретной задачи, поставленной Патриархом Але-
ксием: «Сделать богослужение более доступным людям». 
Комиссия на долгие годы оказалась предельно загруженной 
выполнением других, тоже, конечно, важных и насущных 
заданий Церкви по составлению ряда новых чинопоследо-
ваний и служб новопрославленным святым, прежде всего 
– Новомученикам и Исповедникам Российским.

Не помогло и напоминание о давнем поручении, сде-
ланное Патриархом Алексием на Юбилейном Архиерейском 
Соборе 2000 года, в результате чего Собор в Определении 
«О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности 
Русской Православной Церкви» благословил «продолже-
ние трудов по редактированию богослужебных текстов с 
целью облегчения их восприятия молящимися» и указал, 

2 См.: Архиерей ский 
Собор Рус ской 
Православ ной Цер-
кви. 29 ноября – 2 де-
кабря 1994 г. Москва. 
Доку менты, доклады. 
М., 1995. С. 82.

3 Там же. С. 176-177.
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что «для этого должна быть создана особая литургическая 
комиссия при Священном Синоде». Собор также признал, 
что «серьезные задачи стоят перед литургической наукой, 
прежде всего в области разработки единых уставных реко-
мендаций», – имея в виду выработку рекомендаций по при-
менению уставных норм в приходских храмах.

Полемика по некоторым литургическим вопросам (и 
порой очень острая полемика) тем временем в России продол-
жалась – особенно по теме богослужебного языка. В ди-
скуссию включались не только профессионально подготов-
ленные богословы или священнослужители, но и предста-
вители церковной и околоцерковной общественности – 
журналисты, поэты, историки, филологи, писатели, актеры 
и режиссеры. Само по себе это очень хорошо – ведь затро-
нутые вопросы действительно касаются всех членов Церк-
ви и имеют определенное общекультурное значение. Плохо 
другое. Плохо, что эта дискуссия часто принимала нецер-
ковный характер. Не потому, что в ней участвовали «свет-
ские» лица. А потому, что полемика велась порой в совер-
шенно недопустимых тонах, с яростной нетерпимостью, с 
нападками на оппонентов, что явилось очевидным непо-
слушанием замечательному увещанию того же Собора 1994 
года относительно «разномыслий в Церкви и путей преодо-
ления оных»4, как и ряду подобных постановлений после-
дующих Соборов Русской Церкви, в том числе – Поместно-
го Собора 2009 года: «Мы можем иметь расхождения в ча-
стных вопросах, относящихся к жизни Церкви или обще-
ства. Но эти разномыслия не должны быть поводом к враж-
де, разделениям, неправедным обвинениям»5.

Кроме того, богословский и церковно-исторический 
уровень дискуссии, увы, большей частью оставался невы-
соким, особенно в начале и середине 1990-х годов. Обсуж-
дение вопросов по существу, на твердом основании Свя-
щенного Предания Церкви, нередко подменялось всякого 
рода эстетическими, психологическими рассуждениями 
или просто аргументами ad hominem. Еще одна печальная 
тенденция этих споров – готовность слишком многих само-
уверенно говорить от лица всей Церкви, игнорируя автори-
тет церковной иерархии, а порой и пытаясь оказывать дав-
ление на нее.

4 Там же. С. 185.

5 Поместный Собор 
Русской Право-

славной Церкви. 27-28 
января 2009 г. Посла-
ние возлюбленным о 

Господе пастырям, че-
стным инокам и ино-
ки ням и всем верным 
чадам Русской Право-

славной Церкви.
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К счастью, эта атмосфера, во многом порожденная по-
следствиями тоталитарной коммунистической эпохи, в пер-
вые годы XXI века стала все же уступать место духу более 
церковной и более серьезной дискуссии. Развитие церковно го 
образования и церковной науки, а также осознание миссио-
нерских потребностей Церкви стали приносить свои плоды.

Русская Церковь оказалась в новой для себя, очень тру-
дной, но вместе с тем и чрезвычайно многообещающей 
миссионерской ситуации, которая является вызовом для 
нас и требует от нас, людей Церкви, творческого ответа. К 
нам пришли за последние два десятилетия миллионы но-
вых людей. Мы крестили тех из них, которые этого пожела-
ли. А потом – это надо честно признать – мы в значитель-
ной степени потерпели неудачу в приобщении этих людей 
к реальной жизни Церкви, в их христианском просвеще-
нии, в углублении их духовного опыта. И вот многие из них 
либо оказались номинальными православными, которые 
не понимают, зачем вообще ходить в церковь, если не надо 
кого-нибудь крестить или отпеть, либо стали членами иных 
церквей и адептами всевозможных сект и культов. Мы, как 
признал Поместный Собор Русской Православной Церкви 
2009 года, окружены обществом, «где многие называют се-
бя православными, но не живут церковной жизнью»6. И 
ясно, что для успеха в евангельском уловлении душ нам 
требуются серьезные духовные усилия. Крещенные нами 
новые христиане должны научиться осознанно участвовать 
в Таинствах и богослужении.

Итак, что же препятствует реальному развитию литур-
гической культуры – развитию навстречу нашим современ-
никам, о котором многократно говорили как покойный 
Святейший Патриарх Алексий, так и новый Предстоятель 
Русской Церкви Святейший Патриарх Кирилл? Думаю, в 
значительной степени это – недостаточность базы литурги-
ческого богословия. Потому что она порождает неуверен-
ность, неспособность отличать главное от второстепенно-
го. А отсюда – боязнь развития, боязнь любых перемен. 
Опа сения критики со стороны ложных «ревнителей», лю-
бимой задачей которых являются обличение мнимого пре-
дательства иерархов и поиск еретиков в церковных рядах, 
также являются, конечно, существенным фактором. Одна-

6 Поместный Со бор 
Русской Православ-
ной Церкви. 27-28 
января 2009 г. 
Опреде ление «О 
жизни и тру дах Рус-
ской Пра во славной 
Церкви». П. 5.
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ко необходимо осознавать, что ущерб Церкви наносят не 
только необдуманные действия. От бездействия, от невни-
мания к нуждам своих чад Церковь также многих из них 
теряет. Правда, эти потери происходят по большей части 
тихо и как бы незаметно. Оправдывает ли это нашу медли-
тельность?

II.
Возьмем самый, пожалуй, острый и горячо обсуждав-

шийся вопрос о языке богослужения. Его пастырские аспе-
кты действительно достаточно сложны. С одной стороны, 
многие люди, привыкшие к церковнославянскому богослу-
жению, болезненно воспримут попытки изменения текста, 
с которым они сроднились, с которым прожита жизнь, сло-
ва которого вызывают в душе множество молитвенных ас-
социаций. С другой же стороны, для тех, кто недавно при-
шел в Церковь и лишь начинает открывать для себя духов-
ную сокровищницу Православия, малопонятный (а для 
иных — почти непонятный) язык богослужения является се-
рьезным препятствием к усвоению содержания богослуже-
ния и к реальному участию в действительно общей, литур-
гической молитве. Проблема усугубляется тем, что, как по-
казывают наблюдения, многие прихожане не только не по-
нимают значительную часть славянских выражений из бо-
гослужебных текстов, но нередко еще и понимают их пре-
вратно. Иногда то же приходится замечать и среди священ-
нослужителей – особенно тех из них, которые не получили 
достаточного богословского образования. Господь же, по 
слову апостола Павла, как раз о менее совершенных членах 
тела Церкви внушает «большее попечение, дабы не было 
разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг 
о друге» (1 Кор. 12. 24–25).

Конечно, в этом случае не может идти речь о какой-то 
скоропалительной и непродуманной реформе «сверху» на-
подобие той, которую со столь трагическими последствия-
ми для единства Русской Церкви провел Патриарх Никон в 
XVII веке. Повторение печального исторического опыта 
действительно могло бы принести новые церковные не-
строения. Понятно и то, сколь нелегкой и ответственной 
задачей является выполнение достойного по качеству ново-
го перевода богослужебных текстов и даже завершение той 
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работы по исправлению существующего церковнославян-
ского перевода, которая в 1907–1917 годах успешно выпол-
нялась существовавшей при Святейшем Синоде Комисси-
ей по исправлению богослужебных книг во главе с буду-
щим патриархом Сергием.7

Кроме того, несомненно, что церковнославянский язык 
является далеко не единственным затруднением в плане 
восприятия нашего богослужения современным человеком. 
Сторонники перевода богослужебных текстов иногда с не-
которой наивностью думают, что если бы язык был русским, 
то особенных проблем понимания не возникало бы. Это, 
конечно, не так. Византийская образность нашего богослу-
жения сама по себе не отличается легкой доступностью. Без 
усилий, направленных на развитие катехизации и освоение 
новообращенными «языка Церкви» в широком смысле про-
блему сознательного участия в богослужении не решить.

Тем не менее, все это не умаляет значение проблемы 
богослужебного языка. И нельзя ее обсуждение сводить к 
перечислению неудачных попыток такой реформы – на-
пример, со стороны раскольников-«обновленцев» в 1920-е 
годы – и к указанию на неизбежно возникающие трудности 
эстетического и психологического порядка. Успешное раз-
решение задачи «сделать богослужение более доступным» 
может опираться только на видение этой проблемы в более 
широкой богословской перспективе.

С богословской же точки зрения вопрос представляет-
ся достаточно ясным. Можно ли найти в Священном Писа-
нии и Священном Предании Церкви какие-нибудь данные, 
подтверждающие необходимость особого языка богослу-
жения, отличающегося от языка проповеди, научения вере, 
христианского общения и богословия? Полагаю, что нет. Да 
и можно ли считать оправданным с точки зрения веры в 
Боговоплощение сам принцип противопоставления са-
крального и профанного языков, который характерен ско-
рее для нехристианских религиозных традиций?

Молитвенная и вероучительная стороны христианско-
го богослужения изначально составляли неразрывное це-
лое. Совершение богослужения на национальных языках, 
включая даже языки сравнительно малоразвитые и плохо 
приспособленные для богословского дискурса, является 

7 См.: Прот. Николай 
Балашов. На пути к 
литургическому 
возрождению. М., 
2000. С. 194-258. То же: 
Прот. Николаj 
Балашов. На путу ка 
литургиjском 
препороду / Прев. К. 
Кончаревић, К. 
Симић. Нови Сад: 
Беседа, 2007. Т. 1. С. 
322-418. См. также: 
Сове Б.И. Проблема 
исправления 
богослужебных книг в 
России в ХIХ-ХХ 
веках. Богословские 
труды. М., 1970. Сб. V. 
С. 58-62; Кравецкий 
А.Г., Плетнева А.А. 
Патриарх Сергий как 
литургист. Журнал 
Московской 
Патриархии. 1994, № 5. 
С. 39-45.
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неизменной особенностью православного мис-
сионерства (в отличие, скажем, от практики Рим-
ско-Католической Цер кви до II Ватиканского собо-
ра). Утверждения об особом сакральном стату-
се церковнославянского языка, который, по мне-
нию ряда авторов, является «словесной иконой 
Цер кви» и как таковой не подлежит никаким 
изменениям, представляются богословским не-
доразумением и сильно напоминают то латин-
ское по своему происхождению учение, кото-
рое славянскими равноапостолами Кириллом 
и Мефодием было в свое время квалифициро-
вано как «трехъязычная ересь».

Патриарх Алексий II в уже цитированном 
докладе на Архиерейском Соборе характеризо-
вал подобные воззрения как смешение вечного 
и временного аспектов Предания, неизменных 
догматов Православия, составляющих непоко-
лебимое основание Церкви, с исторически об-
условленными и подверженными изменениям 
средствами выражения божественных истин в 
формах культуры, в том числе культуры литур-
гической8.

Связь вопроса о литургической культуре с 
общекультурным контекстом, подчеркнутая в 
словах Патриарха Алек сия, представляется осо-
бенно важной. Нередко говорят о том, что утра-
та богослужебного церковнославянского языка 
обеднила бы русский язык. В этом есть своя не-
сомненная правда. Но правда есть и в том, что 
отрицание самой возможности литургического 
употребления русского языка, языка современ-
ной нам культуры, закрепляет разделение меж-
ду культурой и Церковью и лишает родную нам 
речь религиозного освящения через ее употре-
бление в молитве. Разумеется, это относится и к 
языкам других народов, составляющих много-
национальную паству Русской Православной 
Церкви. Стоит напомнить, что в дореволюци-
онный период в православных приходах Рос-

8 Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви. 29 ноября – 2 
декабря 1994 г. С. 82. Совсем недавно, 

4 марта 2010 года, Патриарх Кирилл 
при посещении Московского 

инженерно-физического института в 
ответ на вопрос ректора этого 

зна менитого исследовательского 
ядерного центра М.Н. Стриханова о 

том, будет ли Русская Церковь 
реформироваться дал такой ответ. 
«Вся история Церкви есть, по сути, 
поиск баланса между необходимо-

стью сохранения неизменных 
ценностей веры и актуализацией их, 
без которой эти ценности превраща-

ются в музейный экспонат». В 
качестве примера неудачной актуали-

зации Патриарх назвал западную 
Реформацию XVI века, которая 

затевалась как попытка актуализиро-
вать христианское послание, очистить 
его от наслоений. Однако реформато-
ры «посягнули на ядро, которое надо 

сохранять при всех обстоятельствах». 
В результате протестантизм подверг 
изменению саму суть евангельского 

послания, приспосабливая его к 
философии современности.
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сийской империи богослужение совершалось на десятках 
«инородческих наречий», и опыт показал, как высока эф-
фективность богослужения на родном языке в деле христи-
анского просвещения и воцерковления9. Особенно яркими 
примерами может служить миссионерская деятельность 
святителей Стефана Пермского, Иннокентия Московского 
(в период его служения на Аляске) и преподобного Макария 
(Глухарева) – все они причислены Русской Церковью к лику 
ее святых. Процесс формирования церковно-русского, цер-
ковно-украинского, церковно-белорусского языковых сти-
лей, включающих богатство церковнославянской лексики, 
был бы способен, думается, оказать самое положительное 
влияние на ход развития языка, употребляемого и в челове-
ческом общежитии.

Конечно, от богословского обоснования возможности 
и даже желательности совершения богослужения не только 
на церковнославянском, но и на языках различных наро-
дов, проживающих на канонической территории Русской 
Православной Церкви (включая, не в последнюю очередь, и 
русский народ), до практического осуществления этого дела 
– большая дистанция. Дистанция, которую подобает про-
йти с пастырской мудростью, ответственностью и осмо-
трительностью, действуя, по словам Патриарха, в духе со-
борности. При этом, конечно же, необходимо учитывать 
опыт обсуждения данного вопроса в Русской Церкви в на-
чале ХХ века, а также сегодняшний опыт братских Право-
славных Церквей.

Возможны разные пути. Святитель Феофан Затворник, 
как известно, считал настоятельно необходимым осущест-
вление нового славянского перевода всех богослужебных 
книг с приближением синтаксиса, грамматики и лексики к 
русскому языку10. Опыты таких переводов делались в на-
шей Церкви в XIX – начале XX веков. Именно такое реше-
ние предлагал в 1905 году святитель Тихон, будущий Патри-
арх Всероссийский11 и ряд других архиереев того времени.

Другие архипастыри (большинство из тех, которые затра-
гивали вопрос о состоянии богослужебных текстов в изданных в 
1906 году «Отзывах епархиальных архиереев по вопросу о цер-
ковной реформе») считали полезным начать дело с исправле
ния существующих богослужебных текстов в том же на-

9 Выявленные 
автором документы 
свидетельствуют о 
том, что богослужеб-
ные книги или, по 
крайней мере, 
отдельные богослу-
жебные последования 
в период до револю-
ции 1917 года 
издавались в России 
на абхазском, 
бурятском, вотяцком 
(удмуртском), гагауз-
ском, зырянском, 
киргизском, литов-
ском, молдавском, 
монгольском, 
мордовском, осетин-
ском, финском, 
чувашском, черемис-
ском, эстонском 
языках. См.: Прот. 
Николай Балашов. На 
пути к литургическо-
му возрождению. С. 
64-65. То же: Прот. 
Николаj Балашов. На 
путу ка литургиjском 
препороду. Т. 1. С. 97.

10 См.: Сове Б.И. Цит. 
соч. С. 30-31.

11 См.: Отзывы 
епархиальных 
архиереев по вопросу о 
церковной реформе 
СПб., 1906. Ч. I. С. 537.
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правлении большей удобопонятности для слу-
шателя. Такая работа уже велась упо минавшейся 
выше Комиссией архиепископа Сергия, в на-
следство от которой нам достались не только 
изданные по благословению Святейшего Сино-
да Триоди Постная и Цветная с исправленным 
текстом,12 но и развернутое изложение тех прин-
ципов, которые могут быть положены в основу 
продолжения подобного труда.13 Продолжить 
дело Сергиевской комиссии, учитывая при этом 
увеличивающийся разрыв между церковносла-
вянским и русским языками, считал «чрезвы-
чайно важным, настоятельно необходимым и 
неотложным» святитель Афа насий (Сахаров), 
посвятивший делу исправления богослужеб-
ных книг много личных усилий14.

Наконец, многие участники церковной ди-
скуссии 1905–1917 годов предлагали разрешить 
по свободному выбору прихода и настоятеля, 
при условии благословения правящего архие-
рея, совершение богослужения на русском язы-
ке по переводам, которые получали бы для цер-
ковного употребления (первоначально, может 
быть, в порядке опыта) одобрение Высшей цер-
ковной власти. Использование русского языка 
в богослужении при этом предполагалось вво-
дить постепенно, начиная с чтения русских пе-
реводов библейских текстов и других читаемых 
частей богослужения, для которых существуют 
удовлетворительные по качеству переводы. Та-
кое решение было предложено Отделом о бого-
служении, проповедничестве и храме Помест-
ного Собора в 1918 году15. Отчасти оно было осу-
ществлено митрополитом Сергием (Страгород-
ским), будущим Патриархом, который в 1930 
году благословил совершение богослужения на 
русском языке иеромонаху Феофану (Адаменко) 
и опубликовал соответствующее постановле-
ние в качестве общего правила «о допущении 

12 Триодион. М., 1912, 1915 (2 изд.); 
Пентикостарион. М., 1914, 1915 (2 изд.). 

К сожалению, пока не удалось 
обнаружить отпечатанные 

корректурные листы 1 части 
Октоиха, а также исправ ленные в 
первой редакции экземпляры 2-й 

части Октоиха, праздничной и 
сентябрьской Миней.

13 См., например, доклад Комиссии 
Святейшему Синоду от 18 декабря 

1907 г. (РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 6946. Л. 
36-39), представление архие пи скопа 

Сергия митрополиту Антонию 
(Вадковскому) от 28 января 1911 г.  

(Там же. Л. 79-80), рабочие записи на 
заседаниях Комиссии в октябре 1916 
года (РГИА. Ф. 814 Оп. 1. Д. 49. Л. 118-118 

об., 148-151, 157-157 об.).

14 См.: Кравецкий А. Г. Календарно-
богослужебная комиссия. // Ученые 
записки Россий ского православного 
университета ап. Иоанна Богослова. 

Вып. 1. С. 183; ср. с. 193. См. также: 
Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. 

Деятельность еп. Афанасия (Саха-
рова) по исправлению богослужеб-

ных книг. // Славяноведение. 1996. № 
1. С. 114-124. Здесь приведены, в 

частности, такие строки из письма 
владыки Афанасия: «Исправление 

богослужебных книг — нео тложное 
дело. Надо не только то, чтобы 

православные умилялись хотя бы и 
непонятным словам молитвословий. 

Надо, чтобы и ум не оставался без 
плода. <…> И я думаю, что в 

настоящей церковной разрухе в 
значительной степени повинны мы 

тем, что не приближали наше дивное 
богослужение, наши чудные 

песнопения к уму русского народа» 
(с. 119). О преданности епископа 

Афанасия делу исправления книг 
свидетельствует и такой факт: в 
марте 1945 г., находясь в лагере, 

владыка обратился к Патриарху 
Алексию I с просьбой исходатайство-
вать ему перевод в одну из московских 
тюрем и предоставить возможность →

15 См.: Кравецкий А.Г. Священный 
Собор Православной Ро ссийской 
Церкви. Из материалов Отдела о 
богослужении, проповедничестве и 
храме. Богословские труды. 1998. Сб. 
34. С. 256-275; Свящ. Ни колай 
Балашов. Язык богослужения: Из 
истории церковной дискуссии в 
России. // Континент. 1998. № 98. С. 
247-279; Прот. Николай Ба лашов. На 
пути к литургическому возрожде-
нию. С. 141-143. То же: Прот. Николаj 
Балашов. На путу ка литургиjском 
препороду. Т. 1. С. 215-218.
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ципов, которые могут быть положены в основу 
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посвятивший делу исправления богослужеб-
ных книг много личных усилий14.

Наконец, многие участники церковной ди-
скуссии 1905–1917 годов предлагали разрешить 
по свободному выбору прихода и настоятеля, 
при условии благословения правящего архие-
рея, совершение богослужения на русском язы-
ке по переводам, которые получали бы для цер-
ковного употребления (первоначально, может 
быть, в порядке опыта) одобрение Высшей цер-
ковной власти. Использование русского языка 
в богослужении при этом предполагалось вво-
дить постепенно, начиная с чтения русских пе-
реводов библейских текстов и других читаемых 
частей богослужения, для которых существуют 
удовлетворительные по качеству переводы. Та-
кое решение было предложено Отделом о бого-
служении, проповедничестве и храме Помест-
ного Собора в 1918 году15. Отчасти оно было осу-
ществлено митрополитом Сергием (Страгород-
ским), будущим Патриархом, который в 1930 
году благословил совершение богослужения на 
русском языке иеромонаху Феофану (Адаменко) 
и опубликовал соответствующее постановле-
ние в качестве общего правила «о допущении 

12 Триодион. М., 1912, 1915 (2 изд.); 
Пентикостарион. М., 1914, 1915 (2 изд.). 

К сожалению, пока не удалось 
обнаружить отпечатанные 

корректурные листы 1 части 
Октоиха, а также исправ ленные в 
первой редакции экземпляры 2-й 

части Октоиха, праздничной и 
сентябрьской Миней.

13 См., например, доклад Комиссии 
Святейшему Синоду от 18 декабря 

1907 г. (РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 6946. Л. 
36-39), представление архие пи скопа 

Сергия митрополиту Антонию 
(Вадковскому) от 28 января 1911 г.  

(Там же. Л. 79-80), рабочие записи на 
заседаниях Комиссии в октябре 1916 
года (РГИА. Ф. 814 Оп. 1. Д. 49. Л. 118-118 

об., 148-151, 157-157 об.).

14 См.: Кравецкий А. Г. Календарно-
богослужебная комиссия. // Ученые 
записки Россий ского православного 
университета ап. Иоанна Богослова. 

Вып. 1. С. 183; ср. с. 193. См. также: 
Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. 

Деятельность еп. Афанасия (Саха-
рова) по исправлению богослужеб-

ных книг. // Славяноведение. 1996. № 
1. С. 114-124. Здесь приведены, в 

частности, такие строки из письма 
владыки Афанасия: «Исправление 

богослужебных книг — нео тложное 
дело. Надо не только то, чтобы 

православные умилялись хотя бы и 
непонятным словам молитвословий. 

Надо, чтобы и ум не оставался без 
плода. <…> И я думаю, что в 

настоящей церковной разрухе в 
значительной степени повинны мы 

тем, что не приближали наше дивное 
богослужение, наши чудные 

песнопения к уму русского народа» 
(с. 119). О преданности епископа 

Афанасия делу исправления книг 
свидетельствует и такой факт: в 
марте 1945 г., находясь в лагере, 

владыка обратился к Патриарху 
Алексию I с просьбой исходатайство-
вать ему перевод в одну из московских 
тюрем и предоставить возможность →

15 См.: Кравецкий А.Г. Священный 
Собор Православной Ро ссийской 
Церкви. Из материалов Отдела о 
богослужении, проповедничестве и 
храме. Богословские труды. 1998. Сб. 
34. С. 256-275; Свящ. Ни колай 
Балашов. Язык богослужения: Из 
истории церковной дискуссии в 
России. // Континент. 1998. № 98. С. 
247-279; Прот. Николай Ба лашов. На 
пути к литургическому возрожде-
нию. С. 141-143. То же: Прот. Николаj 
Балашов. На путу ка литургиjском 
препороду. Т. 1. С. 215-218.
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русского языка в церковном богослужении»16. 
Известна также практика частичного употре-
бления русских текстов в богослужении, пре-
жде всего – в чтении слова Божия, име вшая ме-
сто в Ленинградской (ныне Санкт-Петер бург ской) 
епархии по благословению митрополита Нико-
дима (Ро това)17 и в ряде других епархий Русской 
Православной Церкви, – в том числе и в Смо-
ленской епархии в период, когда ею упра влял 
нынешний Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Известен, наконец, и вполне положи-
тельный опыт употребления родного языка в 
богослужении других Поместных Церквей – 
прежде всего, Сербской Православной Церкви, 
где преобразования в этой области были по-
ддержаны такими людьми, как отец Иустин По-
пович, чья преданность церковной традиции 
была совершенно несомненной. Во многом бла-
годаря этому здесь сложилось вполне мирное 
сосуществование церковнославянского и серб-
ского языков.

Хочется только отметить, что по какому-то 
из путей надо все же двигаться. А лучше, как 
предусматривал богослужебный отдел Собора 
в 1917–1918 годах, одновременно трудиться и над 
исправлением славянского текста, и над разра-
боткой достойных переводов на национальные 
языки. Так или иначе, поставленную еще поко-
йным Патриархом Алексием миссионерскую 
задачу научить людей понимать смысл богослу
жения надо решать. И как совершенно справед-
ливо отметил по итогам дискуссии на состояв-
шейся в Москве в ноябре 2007 года V Междуна-
родной богословской конференции «Право-
слав ное учение о церковных Таинствах» епи-
скоп Венский и Австрийский (ныне – митропо-
лит Волоколамский) Иларион, «до тех пор, пока 
эта задача не будет выполнена, вопрос о языке 
богослужения не может быть снят с повестки 
дня»18.

16 См.: Постановление заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя и 
Временного при нем Патриаршего 
Синода о принятии в общение со Св. 
Церковью и о допущении русского 
языка в церковном богослужении от 
10 апреля 1930 г. за № 69. ЖМП. 1931. 
№ 5. С. 2-3.

17 См., например: Никодим, 
митрополит Ленинградский и 
Новгородский. Изменяющийся мир. // 
ЖМП. 1975. № 10. С. 58-59; Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский. Человек Церкви. М., 
1998. С. 51-52, 235-236, 372-373.

18 Верность традиции помогает 
сохранить идентичность: Реформа 
богослужебного языка будет 
ограниченной // НГ-Религии. 2007. 19 
декабря.

→ работать там с богослужебными 
кни гами (Шкаровский М.В. Ио си-
флянство: течение в Русской Пра во славной 
Цер кви. СПб., 1999. С. 191).
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III.
Смешение вечного и изменяемого наблюдается и в дру-

гом вопросе – о значении богослужебного устава. Из дан-
ных исторической литургики мы прекрасно знаем, сколь 
многообразны и изменчивы были церковные типики. И это 
совершенно естественно – ведь они отражали жизнь Церк-
ви, меняющуюся в зависимости от ее условий. Однако в Ру-
сской Православной Церкви устав, практически не подвер-
гаясь изменениям с XVII века, превратился в археологиче-
ский памятник, перестав быть реальным правилом церков-
но-богослужебной жизни. А в глазах благочестивых людей, 
мало знакомых с литургической наукой, Типикон приобрел 
характер богодухновенной книги, чего-то вечного и прин-
ципиально неизменного. Практическая же неосуществи-
мость требований устава в условиях приходской жизни 
превращает его в некий недостижимый идеал. А практика 
развивается своим путем, который профессор И.А. Караби-
нов описывал в таких выражениях: «Признается должным 
приближаться к типику, но оказывается возможным почти 
бесконечно от него и удаляться»19.

Нормально ли такое положение? В начале ХХ века, когда 
этот вопрос широко обсуждался – и в «Отзывах епархиал-
ьных архиереев по вопросам церковной реформы» (1905–
1906), и на епархиальных и благочиннических съездах, и в 
церковной печати, а затем – очень подробно – в богослу-
жебном отделе Поместного Собора, подавляющее большин-
ство участников дискуссии выражало твердую убежденность, 
что необходимо приступить к выработке новой редакции 
Типикона в применении к практике приходских церквей.

Больше всего при этом говорили об опасности произ-
вольного отношения к уставным сокращениям, которые, 
будучи проведенными без должного понимания структуры 
и гармонии богослужения, уродуют и обедняют церковную 
службу. В настоящее время случаи неграмотного сокраще-
ния служб встречаются не реже, а еще чаще, чем в дорево-
люционный период, когда не было такого количества свя-
щеннослужителей, не получивших полноценного богослов-
ского образования.

Говорили и о том, что стремление более совестливых 
священнослужителей не удаляться чрезмерно от буквы 

19 Карабинов И.А. 
Студийский Типик в 

связи с вопросом о 
реформе нашего 
богослужебного 

устава. П., 1915. С. 2.
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устава неизбежно приводит к торопливости в чтении, кото-
рое становится в результате почти совершенно недоступ-
ным для восприятия. Этот недостаток не изжит поныне, и 
не может быть изжит, пока у нас царствует законническое 
отношение к уставу.

Не только в Типиконе, но и во всевозможных богослу-
жебных указаниях, которые каждый год издаются у нас в 
помощь священникам, а также в семинарских учебниках 
отражены требования, которые нигде реально не исполня-
ются. Некоторые утверждают, будто это воспитывает сми-
рение в служителях алтаря. Убежден, что от этой раздвоен-
ности (в книге одно, в жизни совсем другое) воспитывается 
лишь лукавство и нигилистическое отношение ко всем пи-
саным правилам – еще с семинарской скамьи. Отсутствие 
авторитетных и гласных разъяснений по вопросу о допу-
стимых сокращениях уставной службы отягощает совесть 
священнослужителей, дает поводы к осуждению и соблаз-
нам, омрачает недоверием отношения с архипастырем, бла-
гочинным, настоятелем.

Та же раздвоенность сознания проявляется и в нашем 
отношении к явному несоответствию многих молитвосло-
вий изменившемуся времени их совершения. Что, напри-
мер, может чувствовать священник, во время нашего усе-
ченного «всенощного бдения» читающий перед царскими 
вратами в шестом или седьмом часу вечера утренние мо-
литвы, в которых он от лица всех молящихся благодарит 
Бога за мирно проведенную ночь и испрашивает благо-
словения на начинающийся день? Как это понимать, что у 
нас вечером, перед ужином, слышишь в храме: «Испол-
ним ут реннюю молитву нашу Господеви» и «Слава Тебе, 
показавшему нам свет», а утром (например, на литургии 
Преждеосвященных) – «Исполним вечернюю…» и «При-
шедше на запад солнца»? Привыкнуть можно ко всему, и 
мы постепенно перестаем замечать этот очевидный раз-
лад между службой и жизнью. А люди, вновь приходящие 
в храм, либо учатся от нас бездумному отношению к мо-
литвенным словам (которые воспринимаются просто как не-
кий фон для личной молитвы), либо начинают подсознатель-
но воспринимать все, что происходит в храме, как своего 
рода красивую игру, особая прелесть которой как раз в 
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том, что она почти никак не соотносится с окружающей 
скучной и обыденной жизнью.

Таким образом мы культивируем ущербный тип цер-
ковности: литургическое благочестие, утрачивающее связь 
с реальной жизнью членов Церкви за пределами храма. Ко-
нечно, в данном случае мы ведем речь лишь об одном из 
многих проявлений неблагополучия.

IV.
В принятой у нас практике совершения Божественной 

литургии можно указать на целый ряд привычных для нас 
особенностей, которым трудно или невозможно найти убе-
дительное богословское обоснование.

Например: почему читающий слово Божие – Апостол и 
Евангелие – стоит спиной к народу Божию, к коему обраще-
но это чтение? Стоит напомнить, что в предреволюцион-
ные годы такой порядок был отменен в ряде епархий Рус-
ской Православной Церкви20; в 1909 г. чтение Евангелия 
лицом к народу было допущено Святейшим Синодом21.

Или: какими богословскими соображениями можно 
оправдать существующее в Русской Церкви положение, при 
котором позволение совершать Таинство Евхаристии с от-
верстыми царскими вратами алтаря, кроме архиерейского 
служения, является привилегией лишь немногих наиболее 
заслуженных пресвитеров? Каким образом достоинства 
священнослужителя могут определять возможность для 
народа Божия созерцать происходящее у престола?

Конечно, это сравнительно маловажные вопросы; на-
много более существенным представляется другой, много-
кратно поднимавшийся еще в дореволюционной церков-
ной печати, – о гласном чтении евхаристических молитв. 
Как справедливо указывал в 1905 году профессор МДА А.П. 
Голубцов, в период формирования существующих у нас по-
следований литургии «гласное, общенародное произнесе-
ние молитв предполагалось само собой, являлось своего 
рода conditio sine qua non самой литургийной службы»; пра-
ктика тайного чтения анафоры рассекает литургию «на две 
параллельные части – одну предоставленную народу, дру-
гую отправляемую священником»22. О пользе гласного чте-
ния «тайных» молитв писал святитель Тихон23 и некоторые 
другие достойнейшие архипастыри; с 1905 года значитель-

20 В 1905 г. — в 
Литовской и Рижской 
(архиепископы Никандр 
[Молчанов] и Агафангел 

[Преображенский]), в 
1914 г. – в Таврической 

(епископ Димитрий 
[Абашидзе]).

21 Церковные 
ведомости. 1909.  

№ 21. С. 217.

22 Богословский 
вестник. 1905. № 9.  

С. 69, 72.
23 Отзывы 

епархиальных 
архиереев по вопросу 
о церковной реформе. 

Ч. I С. 537.
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ная часть анафоры читалась вслух молящихся в храмах 
Рижской епархии по благословению прославленного в лике 
святых архиепископа Агафангела (Преображенского)24.

Следование этим рекомендациям способствовало бы 
возрождению подлинной литургичности нашего богослу-
жения как общего дела, преодолению отчужденности меж-
ду «исполнителями», активно участвующими в проведении 
службы, и «публикой», мало (или только потребительски) во-
влеченной в происходящее.

Впрочем, и в этом случае изменение распространенной 
ныне практики не должно быть поспешным и тем более на-
сильственно насаждаемым. Только при таком условии мо-
жно ожидать от богослужебных реформ пользы для цер-
ковного народа.

V.
Надежду на более продуктивное продолжение столь 

нужной для Русской Православной Церкви дискуссии те-
перь можно связывать с начинающейся деятельностью Ме-
жсоборного присутствия, учрежденного в 2009 году в соот-
ветствии с предложениями Поместного Собора. Согласно 
утвержденному Священным Синодом положению, Межсо-
борное присутствие является совещательным органом, со-
действующим высшей церковной власти Русской Право-
славной Церкви в подготовке решений, касающихся наи-
более важных вопросов ее жизни. К актуальным вопросам 
церковного бытия, которые должны здесь обсуждаться, от-
несены и вопросы богослужения. С этой целью в рамках 
присутствия создана особая Комиссия по вопросам бого-
служения и церковного искусства. Среди порученных ее 
рассмотрению важнейших тем – такие, как «упорядочение 
практики совершения уставного богослужения», «литурги-
ческие тексты и чинопоследования».

Дай Бог, чтобы открытое, исполненное любовью и до-
верием обсуждение этих важных вопросов помогло Рус-
ской Церкви в решении ее насущных пастырских и мисси-
онерских задач. Дай Бог, чтобы мы смогли преодолеть за-
тянувшуюся нерешительность в преодолении накопив-
шихся недостатков, которые мешают полноценному уча-
стию всего народа Божия в священном средоточии церков-
ного бытия – в нашем богослужении.

24 Рижские 
епархиальные 
ведомости. 1905. № 22. 
С. 1033.
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Ante Mateljan 

SADAŠNJOST I BUDUĆNOST 
SAKRAMENATA

Ogled o biti teologije i prakse svetih tajni

SAŽETAK: U ovom se radu nastoji pružiti kratak uvid u 
sadašnjost i budućnost sakramenata. Polazna točka je 
problem izričaja, odnosno jezika vjere koji se u sakra-
mentima oblikuje na simboličkoj razini. Pogled na sa-
dašnjost sakramentalne prakse uviđa tri vrste problema: 
ne/razumijevanje značaja povijesti spasenja; svođenje 
sakramentalnog obreda na čistu antropološku razinu; 
redukciju kristologije i ekleziologije. U središnjem dijelu 
izložena su tri teološka modela u pristupu sakramenti-
ma: objektivistički model, koji u središte stavlja tumače-
nje njihove djelotvornosti; subjektivistički model, koji se 
usredotočuje na potvrđivanje primljene vjere; te simbo-
lički model koji ova dva modela integrira unutar središ-
njeg otajstva Krista i Crkve. U trećem dijelu problemati-
zira se sakramentalna praksa Crkve kroz nekoliko pita-
nja o budućnosti sakramenata. Radi se o tri bitna pitanja 
o Istini, Putu i Životu. Zaključak vodi do promišljanja o 
smislu sakramenata Crkve kroz odgovor na pitanje: Za-
što smo na svijetu? To je pitanje koje u konačnici samom 
sebi treba postaviti svaki čovjek.

KLJUČNE RIJEČI: sakramenti, svete tajne, teološki go
vor, sakramentalni simbolizam.

1. Značaj jezika vjere
Mnogi među onima koji se deklariraju kršćanima sve više 

smatraju da im za njihovu vjeru nije potreban nikakav izvanjski 
obred kojim bi svoju vjeru očitovali ili potvrđivali. Dapače, i oni 
koji će svoju djecu poslati na vjeronauk i koji će pristupiti sakra-
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mentima, s uvjerenjem da im to neće štetiti, čine to više iz običaja 
i osjećaja društvene obveze, nego li iz istinskog vjerničkog uvjere-
nja. Stoga nije rijetko osjetiti kako se mnogi u Crkvi doista osjeća-
ju kao stranci, kojima je možda lijepo što se tu nalaze, ali u stvari 
ne razumiju što se to pred njima i s njima samima događa. S 
druge strane aktualna osporavanja kršćanske vjere upravo ističu 
da nisu protiv religioznosti, nego kršćanskog, eklezijalnog teo-
loškog govora, pa onda i prakse koja iz toga proizlazi. Zato Walter 
Kasper s pravom smatra da «u suočenju s radikalnim osporava-
njem kršćanske vjere ne pomaže slabašni, općeniti i neodređeni 
teizam, nego samo odlučno svjedočanstvo o živom Bogu povije-
sti, koji se objavio po Isusu Kristu u Duhu Svetome».1

Dobro nam je poznata važnost i značaj jezika. To osjetimo, 
na primjer, kad se nađemo u tuđoj zemlji, u stranom svijetu. Tko ne 
poznaje jezik, kulturu i nema prethodnoga iskustva ne može se 
snaći – jer ne može komunicirati. Tako je i kad je u pitanju vjera, 
koja je u svojoj biti komunikabilna, dapače kao osobni odnos 
vjera i jest komunikacija: vjera se prenosi, ona u komunikaciji 
raste i kroz komunikaciju donosi plod.2 Tko nije usvojio jezik 
kršćanske vjere kako će ući u «logiku vjere» i kako će prosuditi da 
li je njegovo iskustvo kršćanski autentično, kako će sebi i drugi-
ma obrazložiti vjeru i dokučiti istinski smisao vjerske prakse?3

Sakramenti, odnosno svete tajne, jedan su od bitnih oblika 
života vjere ukoliko se kroz njih, kao eklezijalne događaje, ostva-
ruje susret s Bogom, u Isusu Kristu, snagom Duha Svetoga. Jezik 
svetih tajni jezik je vjere, a jezik vjere jezik je Kristovog otajstva. 
Dapače, gramatika tog jezika jest otajstvo Božjega Utjelovljenja i 
Kristove Pashe. On je, kao prekretnica i konačna odrednica od-
nosa između Boga i ljudi, ključ bez kojega se ne može ni poviriti 
u kršćansko otajstvo, koje svjedoči o tome kako je Bog osobno 
ušao u ljudsku povijest, te kako nastavlja zahvaćati u osobnu 
povijest svakoga vjernika, kad mu u sakramentima Crkve pristu-
pi na ljudski način da bi snagom Duha Svetoga preobrazio osob-
nu povijest pojedinca, a kroz nju i povijest Crkve, koja je u ovom 
svijetu sjeme i začetak Kraljevstva Božjega.4

2. Sadašnjost sakramenata
Kriza, u kojoj se očigledno nalazi kršćanstvo na Zapadu, 

očita je na tri razine: u rapidnom opadanju vjerske, posebno sa-
kramentalne prakse; u gubitku jasnog sadržaja vjere; u postepe-

1 Za uvod u problem 
zna čaja jezika, govora, 

tijela i gesta u sakra-
men tima usp. Ante 
CRN ČEVIĆ – Ivan 

ŠAŠKO, Na vrelu li tur
gije, HILP, Zagreb 2009. 

(osobito prvi dio); Ante 
MATELJAN, Zašto 

slaviti sakramente? Jesu 
li sakramenti isprazni 

obredi ili susret s Bo gom?, 
Crkva u svijetu, Split 

1996.

2 Walter KASPER, 
Bog Isusa Krista. Tajna 
Trojedinog Boga, UPT, 
Đakovo 1994, str. 469.

3 Tim se problemom 
npr. posebno bavi 

Louis-Marie CHAU-
VET, Symbole et sacre

ment. Une relecture 
sacramentelle de l’exi

stence chrétienne, Ed. du 
Cerf, Paris 1987.

4 Usp. Herbert 
VORGRIMLER, Sakra

mententheologie, Pat-
mos Verlag, Düsseldorf, 

21990, str. 29-32.
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nom ali trajnom nestajanju temeljnih kršćanskih moralnih vred-
nota na osobnoj i društvenoj razini. U teologiji se problem radi-
kalnog opadanja vjerske prakse unatoč porastu religioznosti, 
tematizira kroz poteškoće proizašle izvana, prvotno iz moder-
nog i postmodernog mentaliteta, a tiču se općenito poimanja 
istine o čovjeku i svijetu, doživljavanja stvarnosti te prihvaćanja 
duhovne dimenzije kao temeljne za ostvarenje ljudske osobe. Uz 
spomenute postoje i druge, unutrašnje poteškoće, a to su: pro-
blem jezika vjere (navještaja), problem vlastitosti kršćanskog is-
kustva (uvođenja u vjeru), problem zahtjeva vjere (obraćenja) i ko-
načne svrhe (eshatološkog spasenja).5

2.1 Žalosti današnje prakse
Gledajući otvorenim očima priznat ćemo kako doista po-

stoji opasnost da se čitave generacije, koje su prošle sustavnu 
vjersku poduku, odijele od zajednice Crkve i napuste sakra-
mentalnu praksu. Tom odijeljivanju puno pridonosi postmo-
derna kultura koja promovira nedefiniranu religioznost i indi-
vidualističku etiku, te stvara naglašeno anticrkveno ozračje.6 
Da se o tome osvjedočimo ne trebaju nam posebno precizni 
statistički pokazatelji. No, nije dosta zaustaviti se na toj konsta-
taciji, nego valja istražiti njezine uzroke te tražiti moguće puto-
ve izlaska iz krize. U ovom kratkom osvrtu ne možemo dublje 
ulaziti u katehetske, liturgijske i pastoralne probleme, nego će-
mo samo spomenuti poteškoće koje su tako očite kad su u pita-
nju sakramenti.

Prva teškoća je teološke vrste. Naime, iako je teologija sakra-
menata u katoličkoj teologiji jedno od dogmatski najpreciznije 
definiranih područja, ona se danas nalazi pred velikim pitanji-
ma. U prvom se redu radi o novim pristupima ključnim temama 
teološke antropologije. U pitanju su poimanje ljudske naravi, 
zatim istočnog /iskonskog/ i osobnog grijeha, slobode i odgo-
vornosti, povijesnog i eshatološkog ostvarenja osobe i naravi 
ljudskog zajedništva.7 Teološki govor, ako je u nesuglasju s defi-
niranim istinama vjere, jednostavno zbunjuje. To ne znači da 
svaki izraz mora biti apsolutno definiran (Isusove prispodobe nisu 
definicije, ali su itekako jasne!), nego da treba biti u nutarnjem skla-
du sa definiranim sadržajem vjere Crkve. Ako nije tako, sam te-
ološki govor može postati opravdanje za odmicanje od vjerske, 
odnosno od sakramentalne prakse.

5 Pogled na poteškoće i 
perspektive, gledano iz 
perspektive više teo loš-
kih disciplina, ponudio 
je Rosino GIBELLINI 
(ur.), Teološke per
spektive za XXI stoljeće, 
Kršćanska sadašnjost, 
Zagreb 2006.

6 Usp. Jakov JUKIĆ, 
«Nove društvene prilike 
i ezoterično okultna 
re ligioznost», u: Mijo 
NIKIĆ (ur.) Novi reli gi-
ozni pokreti, FTI, Za-
greb 1997, str. 108-149.

7 O aktualnosti ovih 
pitanja govori i mnoštvo 
novijih radova na te 
te me. Usp. literaturu u: 
Franco Giulio BRAMBI-
LLA, Antropologia teo
logica, Queriniana, Bre-
scia 22007., str. 595-613.
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Druga je crkvena teškoća. Ona započinje oskudnim obliko-
vanjem crkvenog zajedništva u kojemu mnogi vjernici ne doživ-
ljavaju istinsku povezanost s Kristom i međusobno. Jednostav-
no, gdje se ne osjeća da su tu «dvojica ili trojica sabrana u Kristo-
vo ime» i da je on sam među njima, Crkva postaje bilo što (podu-
zeće, muzej, socijalna ustanova ili neko nedefinirano duhovno zakloni-
šte!),8 samo ne «otajstveno zajedništvo ljudi međusobno i s Bo-
gom».9 U takvim, možda još k tome nepravdom i javnim grijesi-
ma crkvenih službenika obilježenim odnosima, crkvena pouka 
u pripravi na sakramente više je prisila nego radost, pa se jedva 
čeka da se završi, da se sakramenti prime, te da se iz toga crkve-
noga zajedništva izađe. Pogotovo nedostatak molitvenog i kari-
tativnog zajedništva okreću vjernike da traže duhovni oslonac 
na nekoj drugoj strani. 

Treća je liturgijska teškoća, jasno vidljiva tamo gdje se slavlje 
sakramenata, umjesto da bude usredotočeno na duhovnu di-
menziju, pretvara u površnu profanu manifestaciju tradicijske, 
kulturne, društvene, političke ili koje druge vrste. Tu sakramenti, 
pogotovo euharistijsko slavlje, postaju neki privjesak profanim 
događanjima a ne središnji događaj življene vjere.10 Dovoljno se 
podsjetiti kako neka sakramentalna slavlja (krštenje, potvrda, že-
nidba), postaju parada fotografiranja i osobne prezentacije mod-
nih detalja (često u natjecanje tko će se više ogoliti), te brigu oko 
darova i stolova, dok se liturgijsko-molitvena dimenzija zapo-
stavlja ili čak posve zaboravlja.

2.2 Bitni vid povijesti spasenja
Kršćanska vjera temelji se na povijesnosti Božje objave, od-

nosno na stvarnom, realnom odnosu između objektivne i su-
bjektivne povijesti spasenja. U tom smislu, vrijeme Crkve je eta-
pa povijesti spasenja između dva Kristova dolaska, a sakramenti 
Crkve su jedan osobiti red na koji se događa spasenjsko zajedniš-
tvo s Kristom u sadašnjosti. Katekizam Katoličke crkve ga naziva 
«Sakramentalni red spasenja».11 Stoga su sakramenti za kršćansku 
vjeru stvarni povijesni događaji u kojima, na osobiti i sebi svoj-
stven simbolički način, objektivna stvarnost Kristova događaja 
postaje aktivna stvarnost u osobnom životu vjernika.12

Govor o sakramentima polazi od povijesnih temelja kršćan-
ske objave i eshatološkog usmjerenja sveopće povijesti, odnosno 
od osobe i događaja Isusa Krista kao konačne Božje osobne spa-

8 Izvrstan kratki pogled 
na takva shvaćanja 
Crkve nudi Olivier 

BOULNOIS, «Protiv 
normalizacije. Crkva i 
društvo: paradoksalni 
dijalog», Svesci 82-84/ 
1994, str. 103-108. Usp. 

Ante MATELJAN, «Sre-
dište Crkve. Prilog bi-

strenju poimanja Crk-
ve» u: Nediljko Ante 

ANČIĆ (ur.), Na grani
cama Riječi, Crkva u 

svijetu, Split 2005, str. 
37-58. Za konkretniju 

pastoralnu analizu usp. 
Gerhard LOHFINK, 

Braucht Gott die Kirche?, 
Herder, Freiburg 1998.

9 Drugi vatikanski 
sabor, Dogmatska kon

stitucija o Crkvi «Lumen 
gentium» (dalje LG), br. 1.

10 Usp. uputu o nekim 
pitanjima vezanim uz 
slavljenje euharistije: 

KONGREGACIJA ZA 
BOGOŠTOVLJE I 

DISCIPLINU SAKRA-
MENATA, Redemptio
nis sacramentum – Sa

krament otkupljenja, KS, 
Zagreb 2004, br. 1-13.

11 Katekizam Katoličke 
crkve, HBK, Zagreb 

1994, br. 1076.

12 Usp. pogled na «kri-
stološku dimenziju sve tih 

tajni» u: Dumitru STA-
NILOJE, Pravoslavna 

dogmatika III, Sremski 
Karlovci 1997, str. 12-19.
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senjske prisutnosti u svijetu, te od otajstva Crkve 
kao obličja zajedništva između Boga i ljudi u ljud-
skoj povijesti. Sakramentalnost Crkve tako zapravo 
postaje sadržaj članka vjerovanja. Polazeći od tih 
temelja teologija sakramenata oslanja se na kršćan-
sku teološku antropologiju, koja čovjeka vidi kao 
Božje stvorenje, pozvano na konačnu vječnu sreću 
u zajedništvu sa svojim Stvoriteljem, ali ujedno i 
kao grešno i nedovršeno biće, potrebno Božje po-
moći, koja mu je objektivno darovana u Isusu Kri-
stu, te u vremenu Crkve ponuđena u sakramentima 
koji ga uvode u duhovni život (sakramenti inicijacije), 
koji mu podržavaju život (sakramenti ozdravljanja) i 
koji pridonose njegovu komunitarnom ostvarenju 
(sakramenti služenja). «Crkva i sakrament stoje i pa-
daju jedno s drugim; Crkva bez sakramenata bila bi 
prazna organizacija, a sakramenti bez Crkve obredi 
bez smisla i bez nutarnje suvislosti».13

Polazeći od antropološke datosti da je čovjek 
sposoban komunicirati znakovima i simbolima i 
tako kroz komunikaciju ostvarivati sebe, te od teo-
loške datosti da se sam Bog autokomunicira u Isu-
su Kristu, kao i da je ta komunikacija, ukoliko joj je 
čovjek otvoren, doista spasenjski plodonosna,14 
kršćanska teologija je razvila cjeloviti govor o sa-
kramentalnoj ekonomiji spasenja.15 U njoj ključnu 
ulogu ima razumijevanje povezanosti između vanj-
skog simbola (riječi i geste) i unutrašnjeg sadržaja 
(Božje milosti, susreta s Kristom) u zajednici vjere Crk-
ve (koja je sama temeljna sakramentalna stvarnost, uko-
liko je vidljivo obličje Kri stove prisutnosti u povijesti). 
Naime, posredstvom čovještva Isusa Krista daje nam 
se susresti sam Bog. Ako je Krist svojim čovještvom 
zaista i danas prisutan i djelatan u Crkvi, onda je 
susret s njim i danas put i način posredovanja milo-
sti spasenja.

Imajući na pameti da sakramenti nisu teorija 
nego živa pra ksa vjere, ostajanje samo na razini teo-
loškog govora može biti zanimljivo a da se ipak ne 
postigne cilj, koji je uvijek zajedništvo s Bogom 

13 Joseph RATZINGER, Uvod u kršćan
stvo, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1972, 
str. 314.

14 Na tim se temeljima u novije vrijeme 
razvija tzv. «komunikativna teologija» 
(Usp. Bernd Jochen HILBERATH – Matthias 
SCHARER, Komunikative Theologie.  
Grundlagen, Erfahrungen, Klärungen, M. 
Grünewald Verlag, Mainz 2012.,  
posebno str. 112-179).

15 Tu su se u katoličkoj teologiji, na 
temeljima prethodnih biblijskih i litur-
gijskih radova, posebno istaknuli Ed-
ward SCHILLEBEECKX (usp. Krist 
sakrament susreta s Bogom, Kršćanska sadaš-
njost, Zagreb 21992) i Karl RAHNER (usp. 
Kirche und Sakramente /QD 10/, Herder, 
Freiburg im Br. 21968; Eberhard JÜNGEL 
– Karl RAHNER, Was ist ein Sakrament?, 
Herder, Frieburg-Basel-Wien, 1971).
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Ocem po Isusu Kristu u Duhu Svetomu. U sakramentima se u ko-
načnici radi o živoj praksi,16 odnosno o činjenici da sjeme vjere 
treba, vlastitim trudom uz pomoć zajednice snagom Božje milosti, 
preobraziti u živi kruh, od čijega se blagovanja stječe nova snaga 
za život, novi uvid u istinu i želja za oblikovanjem novoga zajed-
ništva među ljudima, na načelima Kristovog zakona ljubavi. 

змSrž kršćanskog čina vjere je osobni odgovor na Božju po-
nudu spasenja. Da bi se čin vjere mogao dogoditi nužno je upo-
znati i prepoznati Božju ponudu spasenja u Isusu Kristu. Tu po-
nudu kao svoju temeljnu zadaću prenosi Crkva, navještajem i 
svjedočenjem. Nužno je, međutim, da se taj navještaj i svjedoče-
nje is pravno razumiju, a to nije moguće bez jasnog poznavanja 
vjere i «ljepote vjerskog nauka».17 Naime, tek poznavanje vjere 
omogućava autentični rast u vjeri u zajedništvu Crkve, i to kroz 
dublje pronicanje sadržaja, prihvaćanje iskustava drugih, te kroz 
stjecanje vlastitog vjerničkog iskustva.

Teološki pojmovi, koje u sakramentologiji redovito upotre-
bljavamo, imaju specifično i precizno značenje. Samo kad se ra-
zumiju ispravno i u pravom kontekstu, mogu prenijeti kršćanski 
sadržaj. Stoga, ako nekome nije jasno kršćansko značenje poj-
mova Bog, božansko, duh, Stvoritelj, milost, spasenje, zakon, otaj
stvo, odnosno ako na kršćanski način ne shvaća antropološke 
izričaje, kao što su osoba, odgovornost, zajedništvo, susret, te oso-
bito ako ima nekršćansko shvaćanje otajstva Isusa Krista i otaj
stva Crkve, nužno ostaje neupućen u kršćansku vjeru. Teologija 
je, dakle, potrebna iz nužnosti tumačenja, a ponekad i prevođe-
nja jezika vjere onima koji nisu upućeni u kršćanski govor.

Kršćanin vjeruje da je moguće i danas susresti Krista. Susret 
s Kristom se događa posredstvom Božje riječi, zajedništva vjere 
i djela ljubavi. Osobiti pak način susreta s Kristom je u sakramen-
tima. Da bi to mogli pojmiti važno je imati na pameti osnovnu 
misao. Sakramenti naime nisu stvari nego osobni susreti s Kri
stom u činu vjere i zajedništvu Crkve, pa stoga i nisu nešto što se 
može uzeti i podijeliti, kome se i kad želi, pod manje-više dogo-
vorenim uvjetima.18 Iako se o sakramentima govori kao sredstvi
ma spasenja, oni su prvenstveno događaji spasenjskog, milosnog 
susreta s Kristom.

16 Naglasak na nužnosti 
da teologija (osobito 

pneumatologija) utemelji 
živu praksu vjere ističu 

mnogi, na primjer 
katolik Heribert MÜ-

HLEN, Obnova kršćan
ske vjere. Karizma – 
Duh – Oslobođenje, 

Duh i voda, Jelsa 1984, 
kao i evangelik Jürgen 

MOLTMANN, Was ist 
heute Theologie?/QD 

114/ Herder, Freiburg im 
Br. 1988.

17 IVAN PAVAO II, 
Apostolska konstitucija 

«Fidei depositum», u: 
Katekizam Katoličke 

crkve (HBK, Zagreb  
1994., str. 9).

18 O ovome više u Ante 
MATELJAN, Otajstvo 

susreta. Temeljna sakra
mentologija, CuS, Split 

2009, str. 57-72. Za 
komentar utemeljenja 
ove tvrdnje u dogmat-

skoj konstituciji II 
vatikanskog sabora o 

Crkvi Lumen gentium, 
usp. Tomislav Janko 

ŠAGI-BUNIĆ, Ali dru
gog puta nema, Kršćan-
ska sadašnjost, Zagreb 

1972, str. 55.
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Kršćanska vjera ispovijeda da je Isus Krist jedini i jedincati 
posrednik spasenja, te da je u ovom vremenu sakramentalno 
(djelotvorno kroz vidljivo postojanje i djelovanje) prisutan u Crkvi. 
Stoga sakramenti ne mogu biti drugo do li događaji same Crkve. 
Katekizam Katoličke crkve veli da su sakramenti s crkvene strane 
(objektivno) sakramenti Krista i Crkve, a s osobne strane (subjek-
tivno) sakramenti vjere, spasenja i života vječnoga.19 Svaki put kad 
se o sakramentima govori na postvaren način, osiromašuje se i 
zamagljuje ono što je u njima najvažnije: susret s Kristom. Budu-
ći da to ne mogu biti tek neki privatni čini, nego su događanje 
Crkve, razumljivo je da Crkva uokviruje sakramentalno događa-
nje, da mu postavlja izvanjske mjere koje trebaju biti u sukladno-
sti s evanđeljem i povezane s ljudskim povijesnim iskustvom. To 
je razlog zašto je Crkva dužna, na primjer, odrediti tko i pod 
kojim uvjetima može pristupiti sakramentima. 

Teološki gledano, sakramenti su uvijek izazov: pozivaju na 
izlazak iz sebe i susret s Bogom i bližnjim. Pozitivni odgovor na 
taj izazov možemo jednostavno nazvati obraćenje, to jest okreta-
nje k Bogu, koje je uvijek i neizostavno plod sakramentalnog 
zajedništva. Taj je vid istaknut u teološkom govoru o učincima 
sakramenata. S jedne strane sakramentalni biljeg ili karakter nije 
drugo do li stvarna povezanost s Bogom sa svim duhovnim po-
sljedicama što iz nje proizlaze, a s druge strane sakramentalna 
milost zapravo je uobličenje Božje pomoći (odnosno dar njegove 
ljubavi!) na način koji odgovara osobnom i crkvenom stanju po-
jedinog vjernika.20

3. Tri pristupa sakramentima
Teologija je, kako veli Anselmo Kanterberijski, «vjera u po-

trazi za razumom». Tako teologija nije završetak nego uvijek 
novi početak. Ona je također i kritički govor na temelju razuma 
o datostima vjere, ali uvijek u kontekstu otajstava vjere. Upravo 
zato je već u prvim stoljećima Crkve isticano kako za teologiju 
treba hrabrosti. Hrabrost je u poniznosti da se uza sve povjerenje 
u razum ostavi «dovoljno prostora za otajstvo». 

U razgovoru s Isusom Samarijanka (usp. Iv 4, 1-42) postavlja se 
pitanje: Gdje, odnosno kako treba štovati Boga? Isusov odgovor 
je jasan: Pravo bogoštovlje je u Duhu i Istini! To pak ne znači 
samo iznutra, nego u Duhu Svetomu kojeg sam Isus daruje, da bi 
nam objavio Oca. Mnogi bi danas ono pitanje iz usta žene Sama-

19 Katekizam Katoličke 
crkve, br. 1113-1130.

20 Pečat zapadnoj teolo-
giji sakramenata dao je 
svakako Aurelije AU-
GUSTIN svojom siste-
matizacijom, jer je 
udario temelj kasnijem 
teološkom razvitku 
jasnim definiranjem 
pojmova i milosne 
dinamike sakramental-
nog čina. Usp. C. COU-
TURIER, «Sacramen-
tum et mysterium dans 
l’oeuvre de st. Augu-
stin», Études Augusti
ennes, Paris 1953, str. 
163-332; Carlo RO-
CCHETTA, Sacramen
taria fondamentale, 
EDB, Bologna 1989,  
str. 269-274.
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rijanke ovako oblikovali: Jesu li nam uopće potrebni obredi, u 
svojemu ritmu, gestama i obvezama? Ne zatvara li Crkva Boga u 
obrede – danas jedva razumljive i teološki obrazovanim osoba-
ma? Ako se kršćanski identitet ostvaruje i očituje kroz obrede, 
što nam to govori? Ako je Crkva od početka slavila sveta otajstva, 
posebno krštenje i euharistiju, te ako je od početka smatrala da 
se vjernikom postaje po krštenju, što to danas znači? 

Zanimljivo je da se srednji vijek pitao o nužnosti sakrame-
nata za spasenje, ali ne i o razlogu njihova postojanja – budući da 
su oni rođeni sa Crkvom, te je njihova nužnost istovjetna nužno-
sti same Crkve. To uvjerenje ukorijenjeno je u jasnoj svijesti da 
se vjera ne može živjeti do li tjelesno, budući da duhovna stvar-
nost ima svoje mjesto u materijalnoj stvarnosti, pa i njihovu du-
hovnu, milosnu djelotvornost treba razumjeti kroz tvarne, ma-
terijalne čine.21 No, kako sakramentalnu stvarnost teološki ob-
jasni ti? Koji je pristup prikladan i koji je jezik razumljiv današ-
njem vremenu?

3.1 Objektivistički model
Objektivistički model tumačenja sakramentalne stvarnosti, 

posebno naglašen nakon Tridentskog sabora u teološkim manu-
alima poziva se na skolastičku teologiju, posebno Tomu Akvin-
skoga,22 ali ne vodi toliko računa o diferenciranju i razrađenosti 
argumentacije. Ovaj model, jednostavno govoreći, sakrament 
definira kao vidljivi znak ustanovljen od Gospodina našega Isusa 
Krista da bi u duši vjernika proizveo ili povećao milost. U tom 
gledanju na prvom mjestu je tumačenje vidljivog znaka svete 
stvarnosti (sacrae rei signum) gdje je naglasak na djelotvornosti, 
odnosno učinku ili grubo rečeno proizvodnji milosti. Tumače-
nje se trudi objasniti objektivnu djelotvornost sakramentalnog 
znaka, pri čemu se služi sa četiri slike: instrumenta, lijeka, kana-
la i sjemena.23

Slika instrumenta stavlja u središte posredovanje, pa je na-
glašena potreba da sredstvo bude ispravno upotrijebljeno od 
djelitelja. Stoga se čini kao da valjano upotrijebljeni instrument 
automatski proizvodi učinak, a milost u skladu s takvim gleda-
njem izgleda kao proizvod. Slika lijeka slijedi sličnu logiku kao i 
slika instrumenta. Sakramentalni čin percipira se poput nekog 
magičnog lijeka koji vraća duhovno zdravlje, što svraća pogled 
više na ono što čovjeku nedostaje, nego na ono što ga uzdiže. 

21 Usp. TOMA 
AKVINSKI, Summa 

Theologie, III, 60: 
također Petar LOM-

BARDO, Liber 
sententiarum, IV, 1-2, 
kao i komentar Tome 

Akvinskog u Commen
tarius in IV Sententia

rum, 1,1; 2,3.

22 Summa Theo
logiae, III, 62, 2. 3.

23 O ovome više u Louis- 
-Marie CHAUVET, I 

sa cramenti. Aspetti 
teologici e pastorali, 
An cora, Roma 1997,  

str. 11-26.
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Istina je da je čovjek i grešnik, ali nije samo to, nego i dijete Bož-
je pozvano na zajedništvo ljubavi u svetosti. Slika sakramenta 
kao kanala kroz koji prolazi milost upućuje na još jednu značaj-
ku ove objektivističke sakramentologije, a to je podjeljivanje u 
pravom trenutku, pogotovo in extremis, kad se osoba nalazi u 
krajnjoj životnoj opasnosti. Slika sjemena upućuje na dinami-
zam razvoja, a oslanja se na ideju da sakrament polaže u dušu 
nešto što može rasti, razvijati se i donositi plodove. 

Sve ove slike, usredotočene na djelotvornost sakramenata, 
vode poimanju djelitelja sakramenata kao autentičnog posredni-
ka između Boga i ljudi, te u konačnici onoga koji otvara vrata 
neba. Osim toga, ovakvo shvaćanje je naglašeno individualistič-
ko, jer ostavlja malo mjesta Crkvi kao zajednici vjere. Crkva je 
više percipirana kao institucija koja je od Krista obdarena nad-
naravnim moćima, usmjerenima prema spasenju duše.24 Od vjer-
nika se traži pobožnost i pravo raspoloženje, odnosno uklanja-
nje svake zapreke da bi primanje sakramenata bilo ne samo va-
ljano nego i plodonosno. Ipak, valja priznati da je objektivistički 
model usmjeren pogledu na Boga koji posredstvom sakramena-
ta, kao učinkovitih sredstava spasenja, spašava čovjeka, a čovjek 
se upravo preko sakramenata može darovati Bogu kao duhovni 
dar. Tako sakramenti također anticipiraju konačno spasenje, pa 
je logično da predstavljaju vrhunac kršćanskog života.

U ovom pogledu na sakramente pokazuje se kako jedna te-
ološki ispravna misao može postati zakočena i izgubiti snagu 
jasnog teološkog govora koji je nužan za ispravnu i plodnu sa-
kramentalnu praksu. Stoga mu je uvijek, a posebno danas, po-
trebno pojašnjenje. L.M. Chauvet ga daje ovako: «Sakramenti 
funkcioniraju unekoliko kao instrumenti milosti – ali ne kao što 
posuda sadrži lijek (Toma poznaje osam načina na koje se, prema 
Aristotelu, može reći da je neka stvar na nekom mjestu). Sakramenti 
daju milost, ali to je kvazi proizvodnja, koja se ne može uspore-
diti sa načinom stroja: Milost ne može biti svedena na proizvod, 
objekt, ako se želi izbjeći teološka monstruoznost».25 Karl Rah-
ner pak pojašnjava kako se radi o realno-simboličkoj djelotvor-
nosti riječi, pa veli: «Sakramenti su najviši stupanj ekshibitivne 
događajne milosne riječi u Crkvi».26

24 Jedan od najčešćih 
prigovora koje Istočna 
teologija upućuje tradi-
cionalnoj katoličkoj 
teologiji sakramenata 
jest da je ostavila po 
strani, ili barem da nije 
dovoljno isticala bitne 
pneumatološko-eklezi-
ološke elemente svetih 
otajstava. Usp. Pier 
Giorgio GIANAZZA, 
Temi di Teologia Orien
tale I, EDB. Bologna 
2010, str. 336-340.

25 Louis-Marie CHAU-
VET, I sacramenti…, 
str. 15.

26 Karl RAHNER, «Što 
je sakrament», u: Isti, 
Teološki spisi. Izbor, FTI, 
Zagreb 2008, str. 260.
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3.2 Subjektivistički model

Drugi, naglašeno subjektivistički pristup sakramentima po-
lazi od određenog tipa individualističkog shvaćanja prema koje-
mu čovjeku nije potreban posrednik ni posredništvo do duhov-
ne stvarnosti, odnosno do Boga. To u konačnici stavlja u pitanje 
i samu Crkvu. Protestantska reformacija stavila je u središte spa-
senje pojedinca u individualnom odnosu prema Bogu. U toj je 
perspektivi u prvi plan stavljena ortopraksa, ispravno djelovanje, 
čija se ispravnost ravna prema osobnom nadahnuću Duhom 
Svetim, koji «puše gdje hoće». Obredni čini, poput sakramenata, 
tako imaju vrijednost ukoliko su izraz subjektivne vjerničke is-
krenosti i vjerodostojnosti.27

Ovakav pristup prisutan je, možda više u praksi nego u te-
oriji, kod onih zajednica i grupa koje odbacuju masu, smatraju-
ći se elitom koja za razliku od većine živi autentičnost vjere. U 
tom se slučaju na sakramente gleda elitistički, zaboravljajući 
eshatološku dimenziju Crkve i Isusovu riječ: «Nisam došao zva-
ti pravednike nego grešnike» (Mt 9,13). Osim toga, u ovom pristu-
pu krije se i opasnost priklanjanja (neo)pelagijanizmu, koje spa-
senje vidi kao rezultat djelovanja vlastitih snaga. Sakramenti se 
tako doživljavaju u dvostrukom smislu: kao nagrada za dobar 
život, te kao slavljenje življene vjere. Na praktičnoj razini ova-
kav pristup zna voditi i u rigorizam na pastoralnom planu, pre-
ma kojemu se autentičnost vjere pokazuje samo na određeni 
način, unutar određene grupe ili zajednice, a svi ostali se sma-
traju isključenima.

Dok objektivistički pristup ističe posredovanje (sakrament 
kao sredstvo), u subjektivističkom pristupu naglašava se da su 
sakramenti znakovi već darovanoga spasenja, čime se u drugi 
plan stavlja njihova djelotvornost. Shema subjektivističkog mo-
dela je: Bog → čovjek → sakrament. To znači da je sakrament 
prije svega bogoštovni način slavljenja dara milosti u Isusu Kri-
stu. Zato je sakrament vjeroispovjedno slavlje u kojemu se pri-
znaje, odnosno očituje i slavi Božji dar spasenja. U tom smislu 
ovakav pristup ističe važnu, osobnu i bogoštovnu, dimenziju, te 
ga se ipak može smatrati vrijednom nadopunom objektivistič-
kog gledanja na sakramente.

Subjektivistički pristup sakramentima kao teološki model u 
novije doba posebno je razradio kalvinistički teolog Karl Barth. 

27 To je perspektiva 
koju višekratno ističe 

konferencija Faith and 
Order Svjetskog vijeća 

Crkava, kad govori o 
sakramentima. Usp. 

osvrt u: Dušan MORO, 
Teološki hod ekumeniz

ma u XX stoljeću.  
Konferencije «Vjere i 

ustrojstva», protagonisti 
i poteškoće, Split 2009, 

str. 57-61.
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Budući da je i za njega, kao i za većinu protestantskih teologa, 
sakramentalna djelotvornost ex opere operato shvaćena kao na-
pad na Božju slobodu, sakramente definira kao čisto ljudske čine 
kojima se odgovara na Božja djela.28 Po tim činima se priznaje, 
svjedoči, naviješta, razmatra i nasljeduje ono što je Bog učinio za 
nas. Obvezatnost sakramenata nije zbog toga što bi bili sredstva 
spasenja, nego jer ih je naložio Krist, i stoga su sveti čini. Dakle, 
sakramenti kao obredni čini objavljuju, očituju, pokazuju, ali po 
sebi ne ostvaruju spasenje.

3.3 Simbolički model
Je li moguće ova dva pristupa sakramentima pomiriti, od-

nosno ostati vjerni autentičnoj vjeri Crkve, a ne upasti u zamku 
postvarenja svetih otajstava ili u zamku njihovog posvemašnjeg 
podlaganja subjektu. U Katoličkoj crkvi obnova teologije sakra-
menata, oslonjena na tradiciju,29 dakako svjesna potrebe novog 
pristupa, krenula je u smjeru otkrića sakramentalnog simboliz-
ma, koji se oslanja na sakramentalnu strukturu povijesti spase-
nja, te na tumačenje sakramentalnosti Krista i Crkve.30

Drugi vatikanski sabor, u dogmatskoj konstituciji o Crkvi 
Lumen gentium (Svjetlo naroda), predstavlja otajstvo Crkve kao 
sakrament spasenja,31 odnosno kao sakrament kraljevstva Božje-
ga.32 Crkva je temeljni sakrament u ovisnosti o izvornom sakra-
mentu – Isusu Kristu. Crkva, dakle, nije kraljevstvo Božje, nego 
njegov sakrament, njegov djelotvorni vidljivi znak. A to može 
doista i biti samo ako je utemeljena u ispovijesti vjere u Isusa 
Krista, Sina Božjega i Spasitelja. Naime, ne može se biti kršćani 
izvan te ispovijesti vjere, odnosno ne može se biti kršćani izvan 
Crkve. Crkva se kao otajstvo trajno realizira na vidljivi način, 
sukladan ljudskom postojanju. U Crkvi se ostvaruje Kristovo 
djelo spasenja na vidljiv način, a to znači u prvom redu navješta-
jem, ljubavlju i sakramentima. Otačka i liturgijska tradicija to 
posebno naglašavaju kad u središte Crkve stavljaju dva temeljna 
sakramentalna čina: krštenje i euharistiju. Ti, takozvani veliki 
sakramenti, shvaćeni su kao otajstva i znakovi spasenja ukoliko 
su ne samo znakovi prisutnosti kraljevstva Božjega u povijesti, 
nego i načini njegova ostvarenja.

Simbolički model bitno polazi od teandričke konstitucije 
Isusa Krista i Crkve, vodeći računa o antropološkoj dimenziji 
sakramenata ukoliko se kroz znak, simbol i obred ostvaruje ljud-

28 Toj temi Barth po-
svećuje važan dio svoje 
dogmatike. Usp. Karl 
BARTH, Kirchliche 
Dogmatik IV/4, Zolli-
kon, Zürich 1955.

29 Osnova su svakako 
dogmatski tekstovi 
Tridentskog sabora. 
Usp. Heinrich DEN-
ZINGER – Peter 
HÜNERMANN, Enchi
ridion symbolorum 
definitionum et declara
tionum de rebus fidei et 
morum, Herder, Frei-
burg im Br. 1991 (37. 
Auflage), br. 1600 ss.
30 Sustavnu obradu 
ovih tema nalazimo npr. 
u Otto SEMELROTH, 
Vom Sinn der Sakra
mente, J. Knecht, Fran-
kfurt am Main 1960; 
Odo CASEL, Das Kir
chliche Kultmysterium, 
Aschendorff, Münster 
41960.

31 Usp. Lumen gentium, 
br. 48.

32 Usp. Lumen gentium, 
br. 5.
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ska komunikacija, ne samo individualno nego i na razini zajed-
nice, te ukoliko je ljudska urođena simbolička aktivnost priklad-
na za komunikaciju vjere. Opasnosti koje često zamagljuju ovu 
simboličku razinu, kako u teološkom promišljanju tako i u pa-
storalnoj praksi, jesu tendencija prema postvarenju sakramenata 
i pretjerani objektivizam, kao i pretjeranosti u individualističkoj 
isključivosti koja po strani ostavlja zajednicu Crkve. 

Sakramenti su prije svega simbolički čini Crkve koja ih slavi, 
te stoga nisu samo neka individualna religiozna praksa. Samo 
kao čini Crkve sakramenti dovoljno snažno pozivaju i izazivaju 
na obraćenje, te postaju trajna provokacija za svijet.33 Uz to, sa-
kramenti Crkve su i polazna točka života vjere. Po sakramentima 
se prihvaća vjera i pridružuje se Crkvi, te sakramentalna praksa 
vodi do aktivnog sudjelovanja u mnogostrukim oblicima života 
Crkve. Sakramenti, kao javno bogoštovno djelovanje zajednice 
vjernika, objavljuju svijetu otajstvo Crkve u povijesti spasenja. 
To je, na primjer, očito u slavlju euharistije, posebno u euharistij-
skoj molitvi u kojoj svećenik moli zajedno s vjernicima i u njiho-
vo ime, a Krist se po vidljivim stvarnostima kruha i vina uprisut-
njuje upravo u zajednicu i od nje tvori Crkvu Božju, koja postaje 
njegovo očitovanje svijetu. U tom smislu Drugi vatikanski sabor 
ističe kako je «liturgija vrhunac djelovanja Crkve a istodobno i 
vrelo iz kojega izvire sva njezina snaga»,34 dakako misleći pri tom 
na prvom mjestu na euharistiju.

Simbolički pogled na sakramente uključuje objektivni i su-
bjektivni vid, te ih integrira. Naime, on teološki obrazlaže zašto 
su i kako su sakramenti vrhunac života milosti te znakovi posve-
ćenja i bogoštovlja, na način koji ostavlja «otvorena vrata» Bož-
jem izvan-sakramentalnom spasenjskom djelovanju. Ono što je 
bitno za istaknuti jest da su sakramenti, u samom otajstvu Crkve, 
sredstva i znakovi, izvor i očitovanje milosti spasenja na način 
simboličke komunikacije. U njima, kroz riječ i gestu, u znaku i 
obredu djeluje Bog po Isusu Kristu snagom Duha Svetoga, te 
tako omogućuju da čitav ljudski život postane bogoštovlje, litur-
gija, odnosno duhovni dar i žrtva Bogu. 

4. Budućnost sakramenata: Tri pitanja
Predviđanje budućnosti nekada je bilo pridržano za vidioce 

i proroke, a danas se tim bave znanstvenici. Sociolozi predviđaju 
radikalne društvene promjene a mnogi apokaliptici ponavljaju 

33 Stoga je jasno da 
teologija i praksa sakra-

menata imaju važno 
mjesto i u političkoj 
teologiji i u teologiji 

oslobođenja. Usp. Jo-
hann Baptist METZ, 

Memoria passionis. Ein 
provozierendes Ge

dächtnis in pluralistis
cher Gesellschaft, Her-

der, Freiburg 2006; 
Leonardo BOFF, I sa

cramenti della vita, 
Borla, Torino 1979;

34 Lumen gentium, br. 10.
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davno izrečena proroštva o skoroj propasti. Promjene su se uvi-
jek događale. Povijest teče, a ne stoji. Ipak, XXI. stoljeće u mno-
gočemu se razlikuje od prijašnjih vremena. S jedne strane nevje-
rojatan tehnološki napredak, zajedno s promjenama u načinu 
života i predočavanju svijeta koje sa sobom donose novi oblici 
masovnih komunikacija itekako utječu na razmišljanje i život 
novih generacija. Stvaraju se ne samo novi kulturološki obrasci, 
nego i novi sustavi vrednota, koji se više ne oslanjaju na tradicio-
nalne oblike ljudskog zajedništva i na prenesenu tradiciju. Obli-
kuje se novi religijski pogled na svijet, bitno obilježen relativiz-
mom i sinkretizmom.35 Pokušati pogledati u budućnost znači 
ozbiljno uzeti u obzir promjene koje su se dogodile ili su u tijeku. 
To vrijedi i kad je u pitanju religioznost, a posebno kad se radi o 
Crkvi i kršćanstvu, pa onda dakako i kad se radi o sakramenti-
ma. Koja su, dakle, osnovna pitanja na koja kršćanska teologija 
treba odgovoriti? I što će ti odgovori značiti za sakramentalnu 
praksu Crkve?

4.1. Pitanje Istine
U doba umanjenja svijeta posredstvom sredstava informira-

nja, te umrežavanja kroz političke i ekonomske procese globali-
zacije, osjeća se raspad velikih ideja i značajnih ideologija. Du-
boke društvene promjene, tako očite na Zapadu i na Istoku, kao 
i u zemljama takozvanoga Trećeg svijeta, usmjerene su ne samo 
pluralizmu kao poštivanju drugoga i drugačijega, nego i indivi-
dualizmu koji postaje izrazom odvajanja od kulturne i tradicijske 
baštine. Egoistički subjektivizam vodi zahtjevu za etičkom, reli-
gijskom, ekonomskom i kulturnom autonomijom. Taj put pre-
ma «umanjenju svijeta» F. Fukujama je označio krajem povije-
sti,36 barem ovakve kakvu smo do sada poznavali.

Postmoderna zapadna ne/kultura, koja se rapidno širi u sve 
dijelove svijeta pomognuta ne samo uporabom engleskog jezika 
(usp. informatičke obrasce), nego prvenstveno preko obrazaca 
društvenih odnosa kako ih definiraju i proklamiraju masovni 
mediji, film i glazba, u sprezi sa izabranim oblicima istočnjačke, 
navlastito indijske i budističke religioznosti, stvara iluziju novog 
svijeta, oslobođenog od okova konačne istine i bez ikakvih ogra-
ničenja otvorenog dubinama duhovne nutrine svakoga pojedin-
ca. Ne postavlja se pitanje što ako se ta nutrina pokaže izopače-
nom, agresivnom ili nastranom? Pitanje objektivnosti istine, a 

35 Izvrsnu analizu kori-
jena ovih procesa pruža 
Joseph RATZINGER, 
Vjera – istina – toleran
cija, Kršćanska sadaš-
njost, Zagreb 2004. Usp. 
Massimo INTROVI-
GNE, I nuovi movimen
ti religiosi, Mondadori, 
Milano 1992; Mijo  
NIKIĆ (ur.), Novi  
religiozni pokreti,  
FTI, Zagreb 1997.

36 Usp. Francis FUKU-
JAMA, Kraj povijesti i 
posljednji čovjek, Hrvat-
ska sveučilišna naklada, 
Zagreb 1994.
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potom i objektivne ontološke razlike između dobra i zla, ostavlja 
se, kao beznačajna, posve po strani. A taj put vodi, kako to vidi 
Ivan Pavao II u enciklici Fides et ratio, u obezvrjeđivanje osobe i 
gubitak smisla vlastitog postojanja.37

Postmoderna, izričito zahtijevajući dokidanje apsolutne isti-
ne i traženja konačne Istine, ne završava u ateizmu nego u poli-
teističkom panteonu kojemu je glavni lik Dioniz, bog vina i neo-
buzdane spolnosti, koji je u radikalnoj nepomirljivosti s Raspe-
tim! Tako J.F. Lyotard, jedan od otaca postmodernističke filozo-
fije, smatra da je u postmodernom svijetu apsolutno nužno od-
baciti svako kršćansko razmišljanje u Božjem utjelovljenju i je-
dincatosti osobe Isusa Krista, jer kršćanstvo na taj način krši 
glavne postulate postmoderne misli,38 koja prihvaća tek uzima-
nje kršćanskih ulomaka i sastavljanje novog mozaika, slike u 
kojoj se čovjek neće prepoznati kao «slika Božja» nego će moći 
vidjeti samo «sliku svoju». Zato ističu i u prvi plan stavljaju svo-
jevrsnu religioznu samodostatnost, što u praksi često završava u 
ezoteričnim i okultnim praksama koje navodno razvijaju ljudsku 
osobu i njegove odnose bez potrebe za osobnim Bogom.

Iz ovakvog pristupa proizlaze i zahtjevi koje postmoderni 
mentalitet postavlja Crkvi: zahtijeva se sloboda pristupa sakra-
mentima svima koji to žele, bez da im se postavljaju ikakvi uvje-
ti na religioznom, moralnom ili pravnom crkvenom području; 
zahtijeva se a priori pozitivno vrednovanje novih oblika izraža-
vanja vlastite religioznosti, sve do miješanja sakramenata i okul-
tnih praksi, poganskih misterijskih obreda i duhovnih aktivnosti 
pod vodstvom gurua, te njihovo slobodno prakticiranje u zajed-
nici Crkve; zahtjeva se, u ime pluralizma i inkulturacije, u kr-
šćanske sakramente unošenje nekršćanskih, a koji put i čisto 
magijskih sadržaja; zahtjeva se novo, takozvano demokratsko 
uređenje Crkve, u kojemu će vodstvo zajednice i predsjedanje 
bogoslužju, kao i podjeljivanje sakramenata biti oslobođeno bilo 
kakvih prethodnih određenja, pa i onih koji dolaze od samoga 
Krista, te će onda na primjer svećenička služba biti dostupna ne 
samo ženama, nego čak i praktičnim bezvjercima.

Iz spomenutoga postaje očito da je problem kršćanske vjere, 
Crkve i bogoštovne prakse bitno povezan s pitanjem istine o Bo-
gu i čovjeku, svijetu i životu. Tako i samo prakticiranje sakrame-
nata Crkve doista postaje odgovor o istini o svijetu, čovjeku i 
Bogu, odnosno o Onom koji za sebe reče da je Istina.39

37 Usp. IVAN PAVAO II, 
Vjera i razum – Fides et 
ratio, Kršćanska sa daš-

njost, Zagreb 1999, br. 5.

38 Usp. njegovo progra-
matsko djelo: Jean Fran-

cois LYOTARD, La 
condition postmoderne: 

rapport sur le savoir, Ed. 
de Minuit, Paris 1979.

39 Usp. Nela GAŠPAR, 
«(Ne)razumljivost teo-

loškoga govora u suvre-
menom svijetu», Bogo
slovska smotra 81 (2011) 

3, str. 629-646.
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4.2 Pitanje Puta

Kršćanska vjera ispovijeda da se cjelovito spasenje osobe, a 
to je zajedništvo s Bogom, događa u vremenu, odnosno da je 
realno i da uključuje sve dimenzije postojanja osobe. Jednostav-
no rečeno, prostor i vrijeme postali su povijest spasenja. Spase-
nje, zajedništvo s Bogom u Isusu Kristu događa se tvarno, to jest 
tjelesno: caro cardo – tijelo je stožer spasenja. U Nicejsko-cari-
gradskom Vjerovanju to je izračeno riječima: Koji je radi nas i 
radi našega spasenja sišao s nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom 
od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod 
Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Sve
tom Pismu. I uzašao na nebesa, sjedi s desna Ocu. Dakle, budući 
da je Bog postao čovjekom, uzeo tijelo, doista živio i trpio s na-
ma, među nama i za nas, to tijelo, mada u proslavljenosti, uprav-
ljeno je svojem konačnom ostvarenju, uskrsnuću a ne nestanku! 
Na ovozemaljskom putovanju «uspostavlja se sve veće jedinstvo 
između tijela i duha, i to na svim razinama: na razini čovjeka 
pojedinca, ljudskog roda i čitavoga svemira. U konačnici će se 
duh i tijelo potpuno međusobno prožeti, gotovo identificirati, ali 
bez gubitka vlastita identiteta. To posljednje jedinstvo naziva 
Sveto pismo ‘novim nebom i novom zemljom’. Čitav će svemir 
sudjelovati u blaženstvu djece Božje (usp. Rim 8,21), bit će čista 
posuda Božje slave».40

Danas je, međutim, sam pojam realnosti duboko stavljen u 
pitanje. Oblikovanjem virtualne stvarnosti, ne samo za potrebe 
računalnih igara, sugerira se novi način poimanja stvarnosti, kre-
irane po vlastitom nahođenju. Čovjek tako više nije tek dio stvar-
nosti, nego postaje njezin Stvoritelj. Čini se da tako ponovo ulazi 
u zamku koja stoji na početku i temeljna je varka: postati sam 
svojim bogom! U toj varci poništava se razlika između Boga i čo-
vjeka, pa čovjek, kao sam svoj bog, postaje i gospodar nad drugim 
čovjekom, što lako postaje put u pakao. U svijesti onih koji se pri-
klanjaju takozvanoj čistoj duhovnosti, u kojoj nema mjesta žrtvi i 
Kristovu križu, shvaćanje sakramenata bliže je gno stičkom ili bu-
dističkom nego li kršćanskom poimanju odnosa tijela i duha, vre-
mena i vječnosti, Boga i svijeta.41 To u konačnici znači isključiva-
nje osobe Isusa Krista kao onoga koji je apsolutno relevantan za 
vjeru, te preoblikovanje sakramenata od događaja susreta s Kri-
stom u Crkvi u obredne manifestacije «nove duhovnosti».

40 Alfred SCHNEIDER, 
Eshatologija. Vjerujem  
u uskrsnuće i vječni 
život, FTI, Zagreb 2010, 
str. 180.

41 Usp. PAPINSKO 
VIJEĆE ZA KULTURU 
– PAPINSKO VIJEĆE 
ZA MEĐURELIGIJSKI 
DIJALOG, Isus Krist 
– donositelj vode žive. 
Kršćansko promišljanje 
o «New Ageu», Verbum, 
Split 2003; Walter 
FÜRST, «Sakramental-
nost u dobu virtualno-
sti», Bilten franjevačke 
teologije – Sarajevo 31 
(2003-2004) 1-2,  
str. 175-182.
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Pokušaji preoblikovanja kršćanskih simbola očito idu u tom 
smjeru. Pojekt New Age-a pokušao je revalorizirati i revitalizira-
ti poganski simbolizam, ujedno postavljajući zahtjeve za takvom 
inkulturacijom sakramentalne prakse koja će dopustiti i uključi-
ti nekršćanski, poganski pa čak i magijski simbolizam.42 Stoga 
nije beznačajno ako se umjesto kršćanske svijeće pale mirisavi 
štapići, umjesto kršćanskog molitvenog stava uvodi meditativno 
sjeđenje u položaju lotosova cvijeta, a umjesto liturgijske skruše-
nosti i poniznog stava pred otajstvom zalaže za liturgijski ples i 
otpuštanje uzda senzualnosti. 

U konačnici pitanje kršćanskog shvaćanja sakramentalnog 
puta spasenja svodi se na jednostavni upit: Je li Isus Krist stvarna 
mjera ljudske osobe i cijele povijesti? Jesu li njegove riječi i nje-
govo djelovanje određujući za istinsku praksu vjere? Dakle, pita-
nje budućnosti sakramenata u Crkvi, pitanje je vjere u Isusa Kri-
sta kao jedincatog Puta spasenja.

4.3 Pitanje Života
Svaki se čovjek bar ponekad upita: Što je to Život? Kojemu 

se i kakvom životu smijemo nadati? A vjernik se pita: Kakav nam 
to život posreduju sakramenti? Crkva ispovijeda da je našega 
povjerenja vrijedna Isusova izjava da je on sam «Put, Istina i Ži-
vot» (Iv 14,6), kako bismo mi imali život u sebi. Taj Život, najdra-
gocjeniji dar, ukorijenjen je u Bogu živomu, koji daruje život u 
izobilju. Crkva vjeruje da je upravo taj Božji život, u svojem bo-
gatstvu i mnogostrukosti, milosno posredovan u sakramentima. 
Ili, izraženo u sukladnosti sa crkvenom tradicijom, sakramenti 
su sakramenti života vječnoga.

Isus na posljednjoj večeri u euharistiji ostavlja samoga sebe 
za život onima koji njega blaguju (usp. 1Kor 11, 23-29). Ustanova 
euharistije nije samo gesta želje za pukim sjećanjem, nego realni 
spomenčin (zikkaron, anamnesis) Kristove prisutnosti u povijesti. 
Budući da svi sakramenti svoj vrhunac i ispunjenje nalaze u eu-
haristijskom otajstvu, budućnost svih sakramenata upravo je 
ovisna o budućnosti euharistijske vjere Crkve.43 Uostalom, pro-
šlost nas tome jasno uči: u onim crkvenim zajednicama koje su 
se odbacile vjeru u stvarnu Kristovu prisutnost u euharistiji, svi 
ostali sakramenti postali su upravo beznačajni, izgubili su svoj 
istinski temelj i smisao.

42 Znakoviti su gnostič-
ki elementi u tim nasto-

janjima. Usp. Ivan 
DEVČIĆ, «Antikršćan-
ski karakter nove religi-

oznosti», u: Mijo NIKIĆ 
(ur.), Novi religiozni 

pokreti. FTI, Zagreb 
1997, str. 213-232.

43 Usp. IVAN PAVAO 
II, Ecclesia de Euchari

stia. Enciklika o euhari
stiji i njenu odnosu 

pre ma Crkvi, Verbum, 
Split 2003.
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Pitanje Života, pitanje je uskrsnuća. A vjera u uskrsnuće ima 
svoje utemeljenje u događaju Kristova uskrsnuća! U tu stvarnost 
ucijepljena je vjera Crkve u uskrsnuće mrtvih i život vječni. Ako 
Krist nije uskrsnuo, veli sv. Pavao, «uzalud je doista propovijeda-
nje naše, uzalud i vjera vaša» (1Kor 15,14). Bez stvarnosti uskrsnuća 
crkveni navještaj postaje puka iluzija za varljivo pokrivanje ovo-
zemaljskih jada, ali ako je Krist doista uskrsnuo, onda na prvo 
mjesto dolazi nada, snažena vjerom i djelotvornom ljubavlju.

Sakramenti Crkve sakramenti su života. «Crkva slavi otaj-
stvo svoga Gospodina ‘dok on ne dođe’ i dok Bog ne bude ‘sve u 
svemu’ (1 Kor 11,26; 15,28). Od apostolskih vremena liturgija teži k 
svome cilju uzdasima Duha u Crkvi: ‘Marana tha’ (1Kor 16,22). 
Liturgija se tako pridružuje Isusovoj želji: ‘Svom sam dušom če-
znuo ovu pashu blagovati s vama (…) dok se ona ne završi u kra-
ljevstvu Božjem’ (Lk 22,15-16). U Kristovim sakramentima Crkva 
već prima zalog svoje baštine, već ima udjela u vječnom životu, 
‘iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasite-
lja našega Isusa Krista’ (Tit 2,13). ‘I Duh i Zaručnica govore: Dođi 
(…) Dođi, Gospodine Isuse!’ (Otk 22, 17.20)».44 Dakle, nastojanje 
oko teološki ispravnog tumačenja i liturgijski doživljenog slav-
ljenja sakramenata, istovremeno je trud oko potvrđivanja života: 
kao ovozemaljskog dara i kao očekivanog eshatološkog ostvare-
nja ljudske osobe i otajstva Crkve.

5. Za kraj: Zašto smo na svijetu?
Konačno, na postavljeno pitanje o sadašnjosti i budućnosti 

sakramenata moći ćemo odgovoriti tek kad odgovorimo na 
prethodno, iskonsko i prvo pitanje: Zašto smo na svijetu? Kr-
šćanski odgovor glasi: Da Boga upoznamo, da ga ljubimo i da k 
njemu dođemo.45 Takav odgovor je moguć jedino iz vjere da je 
sam Bog u Isusu Kristu došao k nama i ostao s nama radi nas i 
radi našega spasenja! Onomu tko ispovijeda tu vjeru posve je 
razumljiv zahtjev da sve učini kako bi njegova osobna i zajednič-
ka povijest postala povijest spasenja. 

Nažalost, čini se da je ovo eshatološko usmjerenje u novijoj 
kršćanskoj teologiji, a posebno pri kraju XX i početkom XXI 
stoljeća, dok na svakom koraku buja apokaliptika, nekako zama-
gljeno. Iako neki drže da je tome razlog odbacivanje nekada na-
glašenog straha od Božje pravedne kazne, čini se da se zapravo 
radi o omalovažavanju Kristova zahtjeva za istinskim obraće-

44 Katekizam Katoličke 
crkve, br. 1130.

45 Usp. tematizaciju 
ovog pitanja u pred-
govoru pape BENE-
DIKTA XVI međuna-
rodnom projektu YOU
CAT, Katekizam Kato
ličke Crkve za mlade, 
Verbum, Split 2011,  
str. 7-10.
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njem, odnosno o zaobilaženju temeljne istine da je konačni smi-
sao života u eshatološkom spasenju. Samo ako se iskreno prihva-
ti vjeru kao odgovor na Božji poziv u Isusu Kristu, može se shva-
titi da prva svrha sakramenata nije milost kao posjedovanje ne-
kakvoga duhovnoga blaga, nego kao postojanje u ljubavi Božjoj, 
što je u stvari predokus konačne svrhe svega što jest: «da Bog 
bude sve u svemu» (1Kor 15,28).

Dakako, ne smije se zaboraviti da nas upravo sakramenti 
podsjećaju kako je čovjek obilježen grešnošću, padom, nespo-
sobnošću i jadom, te da mu je potrebna i neka vrsta duhovnog 
lijeka. Međutim, upravo je taj grešnik pozvan na puninu života 
do koje dolazi Kristovim putom, dapače, putom koji je sam Krist. 
Stoga, polazeći od Božje prisutnosti u ljudskoj povijesti u osobi 
Isusa Krista, od otajstva Crkve kao temeljnog načina za uspo-
stavljanje zajedništva s Kristom, od ljudskog tjelesno-duhovnog 
ustrojstva i sposobnosti za simboličku komunikaciju, sakramen-
te možemo razumjeti kao stepenice na putu spasenja, ili kako je 
prijašnja teologija govorila, put uzdignuća u nadnaravni red. 
Zadaća je teologije da, vjerna predaji i sukladno definiranim is-
tinama vjere, nađe prikladne modele i zgodne izričaje kojima to 
otajstvo može približiti suvremenom čovjeku, te ga potaknuti na 
prihvaćanje vjere i prakticiranje kršćanskih otajstava, da bi na 
ljudski autentičan način, kroz susret s Kristom, mogao postati 
dionikom života vječnoga.
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Владимир Вукашиновић1

ЛИТУРГИЈСКИ ЈЕЗИК ЦРКВЕ

Ми се овде сусрећемо са (уколико не узмемо у обзир пуко 
незнање или лош литургијски укус) са конфликтом теологија. 

По мом личном убеђењу само уравнотежена теологија о 
Цркви може да буде водећа норма за изразе нашег служења  

а не (наша приватна, прим. прев.) побожност  
или жеља или претпостављено право…2

Роберт Тафт, 
пишући о теолошким дебатама 

које су пратиле увођење саслуживања  
на II Ватиканском концилу.

АПСТРАКТ: Црква своје богословље изражава на 
Светој Литургији како вербалним тако и невербал-
ним језицима теологије. Сви су они равноправни и, 
заједно узети, представљају сложено сазвучје тео-
лошког исказа Цркве. Истовремено, сви могу да бу-
ду – а понекад бивају, доведени у ситуацију да их не-
разумевање и погрешна употреба спречавају да слу-
ж бу која им је намењена изврше у потпуности. Рад 
анализира конкретне примере основних теолош ких 
намена и проблема који се појављују у употреби кон-
кретних литургијских теолошких језика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Литургија, језик, вербално, невер-
бално, Свето Писмо, проповед, химнографија, архи-
тектура, сликарство, тело, предмет, структура.

Литургија Цркве представља, без сваке сумње, нај ком-
плекснији простор у коме се преплићу различити језици 
богословља, усудићемо се да кажемо – сви њени језици. По-
сле најновијих истраживања у сфери евхаристијске екли-
сиологије, односно еклисиолошке реинтерпретације Евхари-
стије, то више није потребно посебно доказивати. Сви јези-

1 Универзитет у  
Београду, Православ-
ни богословски фа-
култет. vvukasinovic@
bfspc.bg.ac.rs

2 R.F. Taft, Ex Oriente 
Lux? Some Reflections 
on Eucharistic Concele
bration, Beyond East 
and West – Problems in 
Liturgical Understand-
ing, Washington, Pasto-
ral Press, 1984, 91.
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ци теологије које Евхаристија Цркве носи у себи и којима 
преноси своје поруке људима, којима им се обраћа, могу да 
се нађу, и често се налазе, у ситуацији да то не чине у потпу-
ности и на најбољи могући начин. Постоје две основне групе 
језика богословља у литургијском животу Цркве и свака од 
њих има своје специфичности, изазове и проблеме са ко-
јима се може сретати. Погледајмо их редом. 

А. ВЕРБАЛНА ГРУПА ТЕОЛОШКИХ ЈЕЗИКА 
Постоји један основни принцип писања, конституисања 

свих хришћанских молитава. Он се огледа у следећем: Црква 
се увек моли у односу на оно што је Бог раније чинио, ос-
лања се на конкретно Божије деловање у историји и верује 
да се оно наставља сада и овде, међу нама и због нас. Тако су 
се молили и старозаветни Јевреји. И Христос се пре васкр-
сења Лазаревог тако молио: „Оче, благодарим ти што си ме 
услишио! А ја знадох да ме свагда слушаш; него рекох на-
рода ради…“ (Јн 11, 41-42). Хришћани нису остављени у неком 
егзистенцијалном вакууму. Они знају да се Божија дела и 
данас настављају у светотајинском животу Цркве. У Све тој 
тајни Покајања каже се: „Господе Боже наш, Који си Петру 
и блудници сузама подарио опроштај грехова… прими ис-
повест слуге твога и грехе које је учинио… опрости“. А у 
Светој тајни Крштења, у Молитви освећења (маслиновог) 
уља, говори се: 

Владико Господе Боже отаца наших, Ти си онима 
у Но јевом ковчегу послао голубицу која је у усти-
ма имала маслинову гранчицу, знамење помирења 
и спасења од потопа, и тиме си унапред дао пра-
сли ку Тајне благодати; и Ти си маслинин плод по-
дарио за вршење светих Твојих Тајни… Ти сâм бла-
гослови и ово уље силом и дејством и силаском 
Духа Твога Светога…“ Литургија нам, стога, омо-
гућује да уђемо у историју спасења, да постанемо 
њени актери. Да би у овоме могли да учествујемо 
на пун начин неопходно је да разумемо, осетимо и 
доживимо духовно благо које нам Црква нуди и 
предаје свим својим језицима. 

Зато је природно да на самом почетку анализе евентуал-
них проблема литургијских језика Цркве посебну пажњу 
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посветимо богослужбеном језику у дословном смислу те 
речи. Данашња ситуација је таква да се, у духу кириломе-
тодијевске традиције, у нашој Помесној Цркви највећи део 
богослужења одвија на говорном језику. Током последњих 
стотинак година, од пионирских настојања Јустина Попо-
вића па све до најновијих превода Комисија САС и других, 
најчешће личних, иницијатива, велики део богослужбених 
књига преведен је на српски говорни језик и као такав уве-
ден у свакодневну употребу Цркве. 

То се, међутим, показало као потребно али не и довољно 
да би унутрашњи садржај који желимо да пренесемо и сами 
себи и верном народу, могао да допре до оних којима је на-
мењен. Када смо скинули вео неразумљивог језика са наших 
богослужбених текстова суочили смо се са проблемом не-
разумевања њиховог садржаја а не више њихове форме. Ка-
кав је садржај овог штива и шта његово разумевање претпо-
ставља? Како смо рекли на почетку, молитвени живот Цркве 
и његови текстуални изрази директно произлазе из би блиј-
ског текста, они се настављају на библијске догађаје и бива-
јући директно надахнути њима крећу се и постоје у њи хо-
вом контексту. Зато је за пуно разумевање и доживљавање 
богослужења неопходно познавање Библије, блискост са 
оним што она описује, њеном историјом. Без озбиљне би-
блијско-теолошке катихезе превођење текстова на говорни 
језик, ма како импресивно изгледало, ипак није довољно.

Свака цивилизација и њена култура поседују своје изво-
ре знања, кључне, темељне, начине бележења важних фено-
мена и искустава за живот те конкретне људске заједнице. 
Библија је вековима имала то место и улогу у животу једног 
великог дела људског рода. То је данас доведено у питање. Њу 
подједнако потискују и религијски и нерелигијски са држаји. 
Опште разумевање библијског говора зависи и од присуства 
библијских садржаја у свакодневном животу, од познатости 
библијског штива. Погледајмо то у стварном свету који нас 
окружује. Чиме људи илуструју своја кази вања, на чему те-
меље свој говор? Шта наводе када желе да подвуку, јаче из-
разе, ближе објасне неку стварност, одре ђени проблем? Би-
блијски текст, у највећем броју случајева, више не. 

Шта вреди на појмовном плану разумети како се Црве-
но море раздвојило и пропустило Мојсеја и његов народ, а 
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потопило фараона, када све богатство тог догађаја и бескрај-
но слојевит низ асоцијација које он буди остају за нас за-
кључани услед непознавања историјског контекста у којем 
се тај догађај одиграо? И шта неком ко није упознат с ново-
заветном историјом значе речи: „У ноћи у којој би предан, 
односно управо Самога Себе предаде за живот света…“?

Иако вербална група теолошких језика Литургије у са мој 
својој суштини не представља ништа друго него препевано 
и протумачено Свето Писмо са једне, и начине на које се оно 
– односно његов унутрашњи садржај – продужава у животу 
Цркве са друге стране, ми је овде ради лакшег пра ћења про-
блема о којима говоримо можемо поделити у четири засебне 
целине, четири теолошка језика: Светога Писма, литургиј-
ске проповеди, химнографије, и литургијских молитава.

1.  ТЕОЛОШКИ ЈЕЗИК СВЕТОГА ПИСМА  
– БЛАГОВЕСТ ЧИТАЊА 

У богослужбеним круговима наше Цркве Свето Писмо 
се непрекидно благовести, проповеда и саопштава, како не-
посредно тако и посредно. Химнографија и молитве Цркве 
само су другачија „издања“ библијске поруке и подсетници 
на њу. Тако је и употреба говорног језика у богослужењу 
увек, на првом месту, повезана са Светим Писмом. Оно се у 
корпусу свих богослужбених књига прво преводи, и то не 
као целина, него у складу с богослужбеним потребама, по 
литургијском распореду читања.

Ми овде нећемо говорити о библијском језику у оном 
смислу речи којим се њиме баве сами библисти. Нас, на 
првом месту, занима језик свештенослужења библијских 
садржаја, начини на који се они оприсутњују у молитвеном 
животу Цркве. Библија је реч Божија. Речи Свете Литургије 
су речи упућене Богу, потекле директно из Библије или су 
њом инспирисане. Размена речи је слика размене живота. У 
првом делу Реч долази од Бога а у другом се враћа Њему. Ту 
се још једном открива дубоки смисао литургијског усклика 
приношења: Твоје од Твојих Теби приносећи…

Бог Свом народу није оставио само Књигу (иако хриш-
ћане називају људима, народом Књиге – што указује на средишње 
место Библије у њиховим животима) него је оставио и праксу, 
молитву, црквену структуру и искуство. 



лиТуРГиЈСки ЈЕЗик ЦРкВЕ | 131

Прве речи које су се вековима могле чути у Светој Ли-
тургији била су библијска читања.3 Та чињеница у себи но-
си велики значај. И у Литургији као и у сваком другом ас-
пекту односа Бога и човека Бог има иницијативу. Литургија 
по чиње Божијим говором на који човек одговара литургиј-
ским, молитвеним одговором. Свето Писмо није мртва 
књи га хладних записа из прошлости, већ је живо Божије 
обра ћање нама данас. Евхаристија је Реч Божија, односно 
Христова, којом се Црква, Христос, обраћа и моли Богу Оцу. 
Литургија је истовремено дијалог Бога и Његовог народа, 
али дијалог у Цркви у којој је Христос централни актер оба 
проце са, оба тока – од Бога ка људима и од људи ка Богу. 
Како то бива?

Библијске одломке на Литургији чита ђакон (увек у име 
литурга који га на то овлашћује „малом хиротонијом“, полагањем 
руку на његову главу и читањем молитве) али њих у ствари из-
говара Христос. Ђакон позајмљује своје биће Христу, како 
је то говорио Свети Јован Златоусти у својим Катихезама,4 
да би Христос, чије смо Тело конституисали сабрањем у 
Црк ву, био Тај исти Који и данас благовести на сваком месту 
где смо сабрани у Име Његово. Литургију, такође, Христос 
као Архијереј и Владика свих приноси и прима, бивајући 
принесен и раздељиван. Библијска реч излази из Христо-
вих уста, иста света уста проузносе евхаристијску песму 
хвале. У Ње му, Христу, се, дакле, сусрећу и прожимају Би-
блија и Литургија.

Ово данас бива донекле заклоњено први делом Литур-
гије који претходи и непосредно се надовезује на Мали вход, 
али то суштински не сме да затамни темељну теолошку иде-
ју Божије иницијативе и позива на литургијски ди јалог које 
нам сведочи начин и место читања Библије у Литургији.

2.  ТЕОЛОШКИ ЈЕЗИК ЛИТУРГИЈСКЕ ПРОПОВЕДИ 
– БЛАГОВЕСТ ПОУЧАВАЊА

Питању литургијске проповеди можемо приступити на 
два начина. Први је у односу на њено место у богослужењу, 
а други на њен садржај. Органско и древно, природно и ло-
гично место литургијске проповеди јесте након прочитаног 
одломка из Светог Јеванђеља. У корист тога не говоре само 

3 То нису били и први 
гестови – први гест је 
увек био сабирање 
Цркве, конституисање 
Тела Христовог, првог 
и неопходног преду-
слова сваке литур-
гијске службе. У овој 
чињеници да без 
сабрања нема пуноће 
литургијског иску-
ства, а да сабрања 
нема без верног наро-
да, лаика који се упра-
во ради тога 
Крштењем и Миро-
помазањем 
постављају на своју 
службу у Цркви, от-
крива се права приро-
да и суштина лаичке 
службе у Цркви. Ова-
ко доживљен статус 
лаика чини беспред-
метним дискусије на 
тему тзв. специфичне 
лаичке духовности и 
њених карактеристи-
ка које се данас могу 
често чути. У Цркви 
не постоји никаква 
посебна духовност – ни 
клирика ни лаика, 
пошто се наша 
заједничка и општа 
духовност црпи само 
и једино из 
литургијског, овде 
мислим и у ужем и у 
ширем смислу те ре-
чи: молитвеног и 
богослужбеног живо-
та Цркве. У њима 
истовремено не 
престају разлике 
служби и нема места 
за суштинске поделе 
искустава.

4 Ivan Zlatousti, Krsne 
pou ke, Služba Božija, 
Makarska 2000, 210.
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безбројна сведочанства из црквене старине не-
го и озбиљни теолошки разлози.5

С једне стране, проповедање Речи Божије 
пред ставља природан наставак њеног благове-
штавања које нам доноси читање Светог Писма. 
Оно што је забележено у јеванђел ском опи су (а 
бележење је, подсетимо на то, не само преношење 
него и својеврсно тумачење) или оно како Јеван-
ђеље тумаче Апостоли у својим Посланицама, 
захватају из њега и при мењују у конкретним по-
требама својих Цркава, сада се пуноправно на-
ставља и у нашем црквеном сабрању – исти Дух 
Свети (треба да) надахњује и писце Јеванђеља и 
Посланица као и њиховог садашњег тумача, за
паливши у срцима нашим непролазну светлост 
богопознања и отворивши нам очи ума да би
смо разумели еванђелске проповеди.6 С друге 
стране, у Евхаристији постоји својеврсна хије
рархија столова, односно обедовања прво са 
стола Речи Божије која се произноси па онда са 
трпезе Речи Божије која се приноси. Другачије 
постав љено, рецимо – проповедањем након при-
чешћа свештенослужитеља или по завршетку 
службе мења се ова унутрашња логична веза и 
дубоко смисаоно организована структура Евха-
ристије.7

Рекли смо да су на Светој Литургији постав-
љена два стола, две трпезе – сто Речи Божије и 
сто Тела Христовог. На првом столу ломи се хлеб 
Речи Божије, а на другом Хлеб који с небеса си-
лази и даје живот вечни.8 Веза између Речи Бо-
жије и Хлеба Божијег, односно чињенице да су 
и Речи Божије својеврстан Хлеб живота, истак-
нута је и у Јовановом Јеванђељу. Тамо се након 
Христове Беседе у Капернаумској синагоги о 
Хле бу Живота (који је Тело Његово а с неба силази и 
истинско је јело које се даје за живот света /Јн 6,27-59/), 
која је саблазнила неке ученике, управо ове Ње-
гове речи, речи о Хлебу, називају речима живо-
та вечног (Јн 6,68). 

5 О томе Ј. Фундулис тачно запажа: 
„Рекли смо да Света Литургија има 

једну одлично уређену структуру, 
управо онакву каква је у нашим 

литургијским текстовима. Сме њи-
вање појединих литургијских елеме-

ната је мудро проучено… Читање 
Апостола и Јеванђеља, проповед и 

разне литургијске радње налазе се у 
тесној међусобној повезаности. Оно 
што претходи представља припрему 

и увођење у оно што следи, а што 
следи претпоставља претходно. Нису 

невезани и неповезани елементи без 
смисла, који се могу преносити по 

жељи, а да то нема директне последица 
на правилно одвијање Свете Литур-
гије“. (Ј. Фундулис, Телетургички карак

тер Свете Литургије, Ли тур гијско 
богословље: Савремени огледи,  

прир. Г. Гајић, Београд 2013. 109).

6 Молитва пред Еванђеље.

7 Фундулис овде тачно запажа да је 
таквим поступком уведена једна 

по грешна богословска логика која не 
даје преимућство Тајни него поучава-
њу, односно скреће пажњу са припре-

ме за Свето Причешће на нешто дру-
го. На тај начин бива нарушен усход-
ни ритам Евхаристије у коме поучни 

део Сабрања служи као припрема 
чинодејствовању Тајне. (Ј. Фундулис, 

наведено дело, 113.)

8 Разумевање Речи Божије као своје-
врсне хране са којом се треба сједи-
нити једењем присутно је у пророч-
кој и апокалиптичкој књижевности. 

Тако Бог припрема Пророка Језекиља 
рекавши му: „И рече ми: Сине чо-

вечји, поједи шта је пред тобом, поје-
ди ову књигу, па иди, говори дому 

Израиљевом. И отворих уста, и зало-
жи ме оном књигом. И рече ми: Сине 

човечји, нахрани трбух свој и црева 
своја напуни овом књигом коју ти 

дајем. И поједох је, и беше ми у усти-
ма слатка као мед“ (Језек 3,1-3). Речи 

Божије једе и Пророк Јеремија: „Кад 
се нађоше речи →
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Литургијска омилија није само објашњење, тумачење 
текста, него је и његово благовештење. Омилију на њеном 
крају слушаоци не поздрављају, прихватају и примају аплау-
зом или неким другим знаком људског одобравања, него она 
води у химнички славослов, песму: Слава Теби, Господе! На 
овај начин схваћено тумачење Светог Писма бива став љено 
у његов изворни и органски контекст. Омилија је реч о Речи 
Божијој, Библија протумачена у литургијском контексту, ко-
ји на посебан начин отвара и припрема и тумача да протума-
чи, саопшти, подели и дарује значење као пут и по-знање, 
као са-знање, и слушаоца да то прими на прави начин. Ис-
правност оваквог начина тумачења препознајемо у томе што 
је и оно што је записано у Библији и оно што се дешава у 
Литургији једна иста стварност, комплементарна и узајамно 
прожимајућа – активно бивање у Божијем присуству. 

3.  ТЕОЛОШКИ ЈЕЗИК ХИМНОГРАФИЈЕ  
– БЛАГОВЕСТ СЛАВОСЛОВЉЕЊА

Химнографски материјал, у строгом смислу те речи – 
богослужбене песме различитих форми и врста, представља 
у животу наше Цркве групу најмање превођеног богослуж-
беног штива.

Пошто је у код нас у скорије време дошло до прибрајања 
лику Светих низа нових Божијих угодника, мученика и под-
вижника, самим тим покренуло се и питање писања одго-
варајућих служби којима ће се они богослужбено прослав-
љати. Ове службе су углавном писане на говорном језику, 
мада је њихов квалитет крајње неуједначен и, у одређеним 
случајевима, недовољно дорастао узвишеним потребама 
које једна служба пред своје ауторе поставља. Овде знање 
говорног језика није довољно. Неопходне су најмање две 
врсте надахнућа – молитвена и поетска, као и две врсте зна-
ња: познавање претходних служби у лику Светих којима при-
пада новопрослављени коме се пише служба, и генерално 
искуствено и научно познавање црквене химнографије да 
би се на овај задатак могло успешно одговорити. 

Химнографска проблематика отвара и питање црквене 
музике, односно начина на који се произносе богослужбени 
певани текстови. Полемика која се код нас до недавно во-
дила између заговорника тзв. византијског и новог европ-

→ Твоје, поједох их,  
и реч Твоја би ми 
радост и весеље срцу 
мом, јер је име Твоје 
призвано на ме, Го-
споде Боже над вој-
скама“ (Јер 15,16). Он их 
дубоко усваја, 
сједињује се са њима, 
оне постају саставни 
делови његовог цело-
купног бића а не само 
ума, слуха или вида. 
То важи и за Апостола 
и Јеванђелисту Јована 
Богослова који запи-
сује: „И глас који чух с 
неба, опет проговори 
са мном, и рече: Иди  
и узми књижицу от-
ворену у руци анђела 
који стоји на мору и 
на земљи. И отидох 
анђелу, и рекох му да 
ми дâ књижицу. И 
рече ми: Узми и поједи 
је; и загорчаће ти 
утробу, али у устима 
твојим биће слатка 
као мед“ (Откр 10,9).
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ског, полифоног, певања показала се вештачком, и на изве-
стан начин, промашеном. Разлог за то треба тражити у чиње-
ници да током целе расправе основно питање скоро да није 
ни покренуто. Оно није питање стила коме ћемо се прикло-
нити, мотивисани било којим од могућих разлога (навиком, 
укусом, разумевањем), него се састоји у томе да јасно сагледа-
мо који начин певања охрабрује или обесхрабрује, омогу-
ћава или чини немогућим, активно учешће што већег броја 
верника у богослужењу. Замена једног професионалног хо-
ра другим, једног начина певања другачијим, а да у оба слу-
чаја верни народ остаје на нивоу мање-више пасивних слу-
шалаца црквене музике а не учесника у службама, прома-
шу је основну намену постојања певања у богослужењу.

Треба напоменути и то да нам велика популарност од-
ре ђених молитвених форми у нашем свакодневном бого-
службеном животу, најчешће Акатиста и Канона, и њихова 
многоструко већа посећеност од стране верника у односу 
на редовна вечерња и јутарња богослужења, показује да по-
стоје и одређени проблеми у начину на који данас вршимо 
службе дневног богослужбеног круга. Структура омиљених 
служби, која неодољиво подсећа на древна парохијска бого-
службена решења, упућује нас на истраживање те врсте на-
ше молитвене прошлости, на древна азматска певана после-
довања.1

У раду покојнога проф. Ј. Фундулиса Монашки и паро
хијски типик правилно и с мером побројане су истинске 
предности монашког типика за монаше средине и проблеми 
са којима се Црква суочава када такав поредак богослу жења 
пренесе у други контекст – парохијску средину. Основни про-
блем почива у настојању да се један специфичан систем жи-
вота и рада пренесе у другу и другачију средину, било на на-
чин да се безуспешно покушава његово потпуно испуњавање, 
било да се са мање или више вештине и смисла ради на ње-
говом скраћивању и прилагођавању новим условима. 

До каквих је негативних последица ово довело? Њих 
Фундулис наводи више, а ми ћемо овде споменути само не-
ке. На првом месту реч је о смањењу места и улоге Псалтира 
у богослужењу и, самим тим, губљења органске равнотеже 
библијског и химнографског елемента у богослужењима. 
Затим је приметно осиромашење присуства јеванђелског 

9 Говорећи о предно-
стима тзв. азматског 

парохијског типика, у 
односу на монашки 

који је данас доминан-
тан, Фундулис каже да 
би овај древни градски 

поредак вршења сва-
кодневних богослу же-

ња након његовог 
по новног успостав-

љања могао и требао 
да се врши у паро-

хијским црквама, као 
што то данас бива са 

древним источним 
Литургијама. По 

правилној процени 
Св. Симеона (Солун-
ског) азматско богo-

служење је „добро 
уре ђено, боље уком-

поновано и милозву-
чније од монашког“.  

(Ј. Фундулис, Монашки и 
парохијски типик, 

Литургијско бого словље: 
Савремени огледи, прир. 
Г. Гајић, Београд 2013, 241.)
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текста у молитвеном животу Цркве, јер се оно данас чита 
углавном само на празничним и недељним Литургијама, док 
велики део јеванђелског текста уопште не бива прочитан. 
То утиче и на осиромашење црквене проповеди која се сво-
ди само на одређене недељне и празничне теме; такође је 
скоро у потпуности (ако не узмемо у обзир Катихетско слово 
Светог Јована Златоустог на саму Пасху) читање светоотачког 
штива и Житија Светих.10

Пошто су службе дневног богослужбеног круга древна 
школа молитве али и школа духовности и богословља, запо-
стављање њиховог значаја у озбиљној мери отежава пастир-
ску службу Цркве. 

4.  ТЕОЛОШКИ ЈЕЗИК ЛИТУРГИЈСКИХ МОЛИТАВА 
– БЛАГОВЕСТ БЛАГОДАРЕЊА

Из нашег избора језика којим ћемо произносити мо-
литве директно произлази питање начина на који ћемо то 
чинити – односно тихог или гласног читања11 литургијских 
молитава. 

О овоме је код нас током низа претходних година више 
пута и на различите начине писано и говорено. Одабир на-
чина произношења литургијских молитава представљан је, 
мишљења смо, неосновано и неоправдано, не као пастир-
ски и богословски него као проблем неке друге, не увек са-
свим јасно какве, врсте. Од тога коме ће се начину неко при-
клонити зависило је и његово, некад лично а некад од стра-
не других, сврставање у одређену категорију, групацију или 
фракцију којима су, додајмо и то, додељени нетачни и дис-
криминаторни називи. Када је ово, подсетимо – теолошко и 
пастирско питање насилно и заменом теза преусмерено у 
идеолошку сферу, сви смо се нашли у својеврсном ћорсо-
каку. Пошто на погрешна питања није могуће дати праве 
одговоре, ни на ову, не увек добронамерну критику, то није 
било могуће учинити. Треба рећи и то да ова врста критике, 
код једног дела оних који су је иницирали, често није ни била 
заинтересована за праве, раније поменуте, одговоре. Њени 
пориви били су другачији, полазишта утемељена у другој 
сфери а циљеви, опет, не они на које се формално позивала.

Зашто, рецимо, никоме није пало на памет да заговара 
тајно читање молитава других Светих Тајни и Свештених 

10 Ј. Фундулис, наведе
но дело, 250-252.

11 Питање уобича је-
ног начина читања у 
старом веку – односно 
питање да ли је гласно 
читање било уоби ча-
јена пракса свуда и на 
сваком месту, па самим 
тим и на богослу же-
њи ма, обично се ре-
шава на основу позна-
тог навода из Августи-
нових Исповести, где 
се он диви Амвросију 
Миланском због тога 
што овај чита у себи. 
Августин пише: Док је 
читао, његове су очи 
прелетале преко 
страница а срце му је 
тражило значење, али 
су његов глас и језик 
остајали неми… (Con-
fessiones, VI, iii, 3.) У 
корист ове теорије 
говори мноштво ау-
тора: А. Manguel, А 
History of reading, New 
York 1996; D. Finkles-
tein and A. McCleery, 
An introduction to book 
history, New York 2005, 
103. Пол Сенгер 
показује да је тек са 
појавом уношења 
размака међу писане 
речи дошло до развоја 
читања у себи. (Paul 
Saenger, Space Between 
Words, The Origins of 
Silent Reading, 1997).
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служби у животу Цркве? Зашто не читамо у себи молитве 
Крштења и Миропомазања, Брака и Исповести? Зар разло-
зи у корист тајног читања молитава важе само за Литур гију? 
Разлози у корист гласног читања важе за целокупан светота-
јински живот Цркве. 

Зашто, наставимо, верни народ лишавамо бескрајно 
драгоцене и дубоке катихезе коју му свештене молитве на-
ших евхаристијских текстова могу пружити и пружају? Мо-
литве, на првом месту, упућујемо Богу и намењене су Њему. 
Међутим, пошто су оне уједно и јавни, заједнички искази, 
оне се дотичу и нас који их упућујемо. То не бива само на 
нивоу онога што примамо захваљујући њима, него и на ни-
воу онога што учимо из њих. Молитве које чујемо нас ис-
товремено поучавају о томе ко је и какав је Бог, шта је све 
урадио, шта ради и шта ће урадити за нас. Говоре нам и то 
какви смо ми и какви треба да будемо. У тим молитвама је 
потпуна и савршена теологија, али и потпуна и савршена 
етика, у њима су упутства за наш конкретни живот, приме-
ри за угледање. И још више од тога – слушајући текстове 
молитава ми се надахњујемо одређеним етосом, добијамо 
суштинску визију. Ми васпитавамо и себе и верни народ 
овим свештеним текстовима. Они су својеврсна школа тео-
логије и школа духовности. Уколико затворимо овај тео-
лошки језик, ми директно лишавамо верни народ огромног 
духовног блага.

Питање тихог или гласног читања молитава отвара још 
један специфичан проблем у нашем литургијском искуству. 
У случајевима када се свештенослужитељи определе за ти-
хо, тачније: у себи, читање литургијских молитава, често се 
дешава да они не стигну да заврше читање молитве а да хор 
или певница већ отпева одговарајућу литургијску химну 
која је „покривала“ време читања. Тада се, као по правилу, 
од хора или певнице захтева да понове или целу химну коју 
певају или њен завршни део, да би некако премостили, не-
пријатну и непожељну, тишину која је наступила у бого-
служењу. Да ли је такво доживљавање тишине у богослу-
жењу исправно, и да ли постоји својеврсни простор тишине 
и простор за тишину у нашем богослужењу коме сада не 
дозвољавамо „право грађанства“ у Служби?
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Прво треба рећи да тзв. литургијска тишина није ти-
шина пред Богом него тишина са Богом и у Богу. У Литур-
гији тишина претходи речи, непокретност покрету, тама 
светлости. Погледајмо то на примеру првог литургијског 
чина – сабрања. Данашња форма сабрања врши се у тишини, 
народ се окупља у Цркву, сабира у Цркву и у тишини очекује 
почетак свештенослужења. Нико од присутних ту врсту 
тишине не доживљава празном, као својеврсно одсуство 
садржаја и бића. Напротив. То је тишина препуна смисла, 
тишина пред Лицем Божијим, тишина у којој се очекује Бо-
жија иницијатива, Његов корак, Његова Реч. У крајњој ли-
нији и Божије Откривење је проговарање из вечне тишине. 
Бог се открио из за нас недокучиве вечне тишине. 

На тај начин тишина, односно литургијско ћутање, по-
стају литургијски чинови, својеврсни говор литургијске 
теологије. У тишини, у престанку говора, у стајању пред 
необухвативом светињом Божијег присуства, ми дожив ља-
вамо и учествујемо у Његовој другости, величини.

Литургијски покрет, настојање да се омогући и охрабри 
активно учествовање верних у богослужењу, настао је у ли-
тургијском контексту којим је доминирала друга, непо-
жељна, врста литургијске тишине. То је била тишина пасив-
ног посматрања, ћутање индивидуализма, сконцентрисана 
и на себе усредсређена лична драма сваког појединог по-
сматрача свештене драме која се пред њима одвијала. То ни је 
била тишина у Литургији него тишина за време Литургије. 
Жеља за разумевањем и активним учествовањем, екстрем-
но схваћена и не увек са расуђивањем спровођена, довела је 
до прогнања обе врсте тишине из Литургије, и оне којој ту 
није место али и оне друге која је саставни литургијски еле-
мент, њен суштински говор. Заборавило се да, као што по-
стоје греховна тама и тама од преизобиља божанског свет-
ла, тако постоје и погрешна, пасивна тишина и правилна, 
делатна и активна тишина.

Тишина је остала резервисана само за лична молитвена 
прегнућа и о њој се говори и пише углавном у монашким 
подвижничким текстовима. То није добро. Тишина има сво је 
место и у заједничком и јавном богослужењу. И у том по-
новном повезивању личног и заједничког молитвеног труда 
и дела лежи још један задатак у исправљању појединих ћор-
сокака савременог литургијског покрета.
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Б. НЕВЕРБАЛНА ГРУПА ТЕОЛОШКИХ ЈЕЗИКА 

Невербална група теолошких језика обухвата различи-
те феномене који се тичу литургијског простора и времена. 

1. ЈЕЗИК ЛИТУРГИЈСКОГ ПРОСТОРА

1.а. Језик сакралне архитектуре 

Досадашње расправе о савременој црквеној архитекту-
ри углавном су вођене у тематским оквирима сучељавања 
стваралачке оригиналности и копизма, жељеној или неже-
љеној верности архитектонском „канону“ (који, узгред буди 
речено, као такав, општи и детаљан, не постоји), а не архитек
тонском логосу који не само да постоји него и суштински 
обавезује. Шта је то логос архитектуре? То је њен унутрашњи 
смисао, начин на који се она саображава литургијским по-
требама црквене заједнице и истовремено изражава њену 
веру и учење. Непознавање овог логоса, а он се упознаје и 
учењем и личним литургијским искуством, доводи архи-
текте – али и оне по чијем налогу и за чије потребе пројекту-
ју – у незавидну ситуацију да не знају како нити знају о чему 
треба да богословствују када предлажу и примају одређена 
решења. Погледајмо то на конкретним примерима.

Навешћемо три примера савремене црквене архитекту-
ре односно погрешног разумевања и компоновања структу-
ралних елемената литургијског простора. Први је из уну-
трашњег решења олтара једног познатог православног хра-
ма. У овом случају уместо једног Горњег места, катедре епи-
скопа у олтару, постављена су три. Два бочна, додуше, нису 
исте величине као и централно, али су уочљиво већа од са-
престоља, величином ближа Горњем месту него синтронима. 
Архитекту или наручиоца овог решења на то су могла на-
вести или слична решења из лађе цркве, намењена патри-
јарху, краљу и краљици, или жеља да се овим на неки начин 
представи светотројичност Божија. Без обзира на мотиве 
који су довели до овог решења, оно се показало теолошки 
неприхватљивим јер директно негира истину о једном пред-
стојатељу локалне Евхаристије који седи на једној катедри 
(Горњем месту, трону – најстаријој инсигнији епископског досто-
јанства у Цркви) у чијем се лицу огледа јединство и пуноћа те 
Помесне Цркве, односно о епископоцентричности еклисио-
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логије на локалном плану. Овакво решење, хтело не хтело, 
уводи својеврсну епископску триархију, троначалије у пра-
вославну еклисиологију.12

Друга два примера недавно смо видели у савременим 
архитектонским решењима једне цркве и две капеле у ри-
мoкатоличкој средини. У цркви је архитекта пред олтар-
ском апсидом поставио у истој, хоризонталној равни и ли-
нији, крстионицу, олтар (часну трпезу) и амвон, хотећи, прет-
постављамо, да укаже на јединство и једнакост свето та јин-
ског искуства у литургијском животу Цркве, као и да учини 
све те феномене односно радње које се на њима врше под-
једнако видљивим свим учесницима у богослужењу. Он је, 
међутим, на овај начин нарушио светотајинску структурира-
ност литургијског живота, пошто у њему Крштење претхо
ди Евхаристији као што и сто Речи Божије (амвон) претходи 
евхаристијској Трпези. Боље би било, мишљења смо, да је 
другачијим распоредом: рецимо, крстионице негде од ула-
ска у храм па све до места удаљеног неколико метара од ол-
тара (да би се сачувао простор за светотајински улазак – вход 
новокрштеника и литургијски динамизам идења ка Царству Бо-
жијем – Обећаној Земљи!), а амвона ближе олтару, а опет ис-
пред њега, сачувао богословску идеју постепеног хода ка 
пуноћи светотајинског искуства – од крсног Базена до свете 
Чаше и од Речи која се слуша до Речи која се једе.

Што се поменутих капела тиче, у оба случаја је исти ар-
хитекта у њихову унутрашњу декорацију тенденциозно унео 
веома мало обрађиване, скоро необрађене, комаде дрвета 
којима је представио часни крст и исти такав камен који 
служи као олтар. Овде су наведени материјали пуштени да 
проговоре својом непосредном енергијом, а у литургијски 
простор унет је осећај елементарног и природног. 

Претпостављамо да је на овај начин архитекта покушао 
да направи отклон од пренатрпаних, предекорисаних, пре-
компликованих решења литургијског простора, која својом 
претрпаношћу и немањем мере и осећаја за оно што је су-
штински важно, скрећу пажњу са основне поруке структу-
ралних елемената литургијског простора. Но, да ли је на овај 
начин то остварено, или је архитекта отишао предалеко? 

Да би то разумели морамо се вратити времену односно 
простору у коме је установљена евхаристијска молитва Црк-

12 Видети о томе ви-
ше: Ј. Зизиулас, Екли
сиолошке теме, Нови 
Сад 2001.
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ве. Она је, како сви знамо, установљена у граду, у стамбеној 
кући, у горњој соби, за столом – дакле у једном специфичном 
контексту који је обликован људском културом. Извориште 
хришћанске вере и литургијске праксе није неки жртвеник 
у природи (камен, стена, планина, ватра, вода, дрво…) како је 
био случај са различитим природним религијама али и ста-
ријим, дохрамовским, слојем откривеног јудејског богослу-
жбеног предања. Дохришћанске теофаније дешавају се у про-
сторима који не припадају људима, где су људи на неки на-
чин гости или привремено бораве у њима. Овде је другачији 
случај. Чињеница да је хришћанско богослужење рођено у 
окружењу изразито обележеном људском културом, да се 
Теофанија овде одиграла у простору који су обликовале људ-
ске руке за нас није никада безначајна а поготово када раз-
мишљамо о архитектонским решењима наших богослужбе-
них простора. Додајмо реченом и следеће – не само простор, 
него и принос који доносимо на олтар Божији, подразумева 
наше деловање, плод је и резултат људске културе. Ода би-
рање хлеба и вина, који су веома сложени производи људ-
ског знања и културе, односно који без човека не могу да по
стоје, а не неког природног плода који постоји и са човеком 
и без њега (на пример нека животиња, или вода или биљка), ука-
зује на својеврсно афирмисање и прихватање не само опште 
људскости коју носи наша природа у Оваплоћењу Божијем, 
него и онога што она може да ради, шта може да створи, 
чему је кадра и чиме је обдарена у установљењу Новог За-
вета за евхаристијском Трпезом. Слично овоме богослов-
ствује и Свети Никола Кавасила, који пише да се јединстве-
ност хришћанског жртвеног приноса разликује од претход-
них времена по томе што Богу приносимо храну која је ис-
кључиво намењена људима. Он, одговарајући на претпо-
стављене приговоре својих опонената, говори:

Али, можда ће неко рећи да скоро све оно што су 
стари Богу приносили, може бити човеку за храну; 
јер то беху пло дови које ратари својим трудом про-
изводе и беху то живо тиње које су човеку за јело. 
Па шта онда? Јесу ли све то биле првине човековог 
живота? Никако. Јер, ништа од свега тога не беше 
искључиво човечија храна, већ то беше заједничка 
храна и осталим животињама: неком су се храни-
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ле птице и биљоједи а неком звери и месоједи. Чо-
вечијом храном називамо ону која само човеку 
при личи. А припремање хле ба ради јела и прера-
да вина ради пића – то је само човеку својствено.13

Зато је веома важно да се ово достојанство културе са-
чува приликом тражења како спољашњих тако и уну тра-
шњих решења за наше нове храмове. У супротном, као у 
овом наведеном примеру, одлазимо корак у назад и посеже-
мо за решењима која не унапређују, него спречавају поруку 
коју желе да саопште. Која, на известан начин, дехристи-
јанизују носеће елементе литургијског простора.

1.б. Језик литургијских предмета

Предмети које користимо у литургијском животу Цркве 
– одежде, богослужбене књиге, кадионице, путири, диско-
си, свећњаци, кандила, столови, петохљебнице и др. – сво-
јим изгледом (обликом, бојом, материјалима од којих су изра-
ђени), местима на којима се налазе и начинима на које се 
ко ристе, такође преносе одређену теолошку поруку. 

Далеко би нас одвело да сада то показујемо на свим на-
веденим примерима. Погледајмо само један од њих – Свето 
Јеванђеље, овога пута као богослужбену књигу. Свето Је-
ванђеље је у литургијском животу Цркве данас положено на 
средину Часне трпезе, на најважније место у храму. Пола-
гање Библије у само срце храма указује на средишње место 
Светог Писма у литургијском животу Цркве. Свето Писмо 
је, на известан начин, централни учесник прве литургијске 
процесије (Малог входа) и том приликом му се одаје посебно 
поштовање: пред њим се клања, целива се и бива кађено. 
Оно, дакле, није једна у низу богослужбених књига, јер се то 
не чини ни са једном другом књигом. На известан начин, 
Је ванђеље оприсутњује Самог Христа – оно је један од на-
чина на који је Он присутан у Цркви (Христос је присутан на 
много начина или на један свесабирајући начин – Он је Глава Сво-
га Тела, Он је у Путиру, Он је у Икони, Он је Литург). Библија је, 
такође, вербална икона Христова и посебна форма Његовог 
Оваплоћења међу нама.

Пред читање Јеванђеља (а не за време читања Апостола) 
ђакон кâди, а појци певају Алилуја, да би указали на важ-
ност чина који следи. Јеванђеље се чита са амвона, уздигну-

13 Свети Никола Ка-
васила, Тумачење 
Свете Литургије, 
Трећа беседа, 1-2,  
Нови Сад 2002, 35-36.
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тог места. Стари амвони били су још већи него данас, а тим 
решењем које није било условљено само практичним раз-
лозима, још је више указивано на велики значај овог читања.

Разликујемо читање Библије у Литургији и ван ње. Ли-
тургијско читање јесте стварни и конкретан захват, улазак 
Божији у живот и живот Његовог народа, деловање Божије 
у њима. Божија Реч је жива и зато Црква, када је чита, не 
чини то као да једноставно репродукује неке записане речи, 
понавља драгоцено знање акумулирано у прошлости, већ 
благовести речи које су сами њен живот, увек савремен, увек 
актуелан, увек упућен онима који их сада слушају. Зато се 
библијски текстови на Литургији не читају на уобичајен на-
чин, већ се певају.

Речено је, са својеврсном духовном слободом, да је Бо-
жија реч, у правом смислу, аутентична на уснама Цркве која 
се моли, а не на страницама Библије као књиге издвојене из 
литургијског контекста. То не значи ништа друго до ли да 
Црква није спољашњи чувар Светог Писма, већ је живи бла-
говесник његове садржине.

Други пример може да буде употреба свећа у бого слу-
жењу. Светлост у богослужењу, како у свом присуству тако 
и у одсуству, у мањој или већој присутности, носи одређену 
врсту поруке. Иако је светлост у богослужењу увек имала и 
своју практичну димензију, она за теолошку поруку није 
била од пресудног значаја. 

У чему се огледа суштинско значење светлости у бого-
служењу? У томе да светлост, узмимо за пример сада свет-
лост свеће, открива стварност Бога као извора светлости, 
извора живота, који просветљује таму смрти, греха и не зна-
ња. Овде се Бог јавља и дарује као светлост и кроз светлост, 
а Његова љубав прима као светлост. Христолошка реинтер-
претација општих религијских символа, коју ће касније тео-
лози назвати инкултурацијом Јеванђеља, одиграла се и на 
овом пољу. Као што је Христос назван Сунцем правде, а да-
тум прослављања рођења непобедивог бога Сунца у Риму 
преиначен у датум прослављања Божића, тако је светлост у 
литургијском животу Цркве названа не само Христовом 
светлошћу (Возглас на Литургији Пређеосвећених Дарова: Свет
лост Христова просвећује све), него и Њим Самим (Вечерња 
химна светлости: Исусе Христе, Светлости тиха…).
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Употреба свећа је, сходно овоме, била повезана са ис-
куством просветљења (зато су и након Крштавања, просве ћења 
и просветљења, новокрштенима даване свеће), а паљење свеће 
на Часној трпези, или пред иконом, био је знак нашег отва
рања светлу, жеље да будемо просветљени и примимо свет-
лост. Данас све чешће ово бива замењено идејом да је паље-
ње свеће знак нашег даровања светлости Богу, при но шења 
жртве, што је повратак на старији, прехришћански начин 
разумевања овог феномена. 

1.в. Језик ликовне уметности

Решавање унутрашњег дела литургијског простора не-
замисливо је без дела ликовне уметности, фресака и икона 
које користимо у нашем богослужењу и које га уоквирују. 
Током претходних тридесет година сведоци смо бројних 
по кушаја обнављања и развоја ликовног уметничког израза 
у нашој Цркви. До овога долази како на практичном тако и 
на теоријском пољу, формирају се школе и покрети, расту и 
развијају се радионице и појављују утицајни уметници који 
обликује нове генерације.

Међутим, ма колико се пуно мислило и писало, па и 
радило и стварало, на одређене теме и поводом одређених 
проблема, ипак су читаве сфере овог специфичног бого-
словља и његовог језика остале још увек недотакнуте од 
стране савремених истраживача. Питање ликовног језика 
црквеног богословља није ни једноставно нити лако. То мо-
жемо видети, рецимо, на примеру проблема одређивања 
програма за ликовно решавање зидова наших највећих гра д-
ских, најчешће катедралних, храмова. Овде се понекад гу-
би из вида неколико чињеница. Једне од њих тичу се исто-
рије, а друге теологије зидног сликарства. Другим речима 
речено – њиховог порекла, и њихове намене. Нама се чини 
да је мешање два приступа зидном сликарству – монумен-
талног и наративног, преузимање и преношење одређених 
ликовних решења – овде не мислимо само на детаље и врсту 
композиције, него на концепт осликавања целог зидног про-
стора, на првом месту из једног изворног и смисаоног кон-
текста у други који није у свему такав, и губљење из вида ко 
ће гледати те ликовне композиције, коме су оне намењене, и 
какве резултате оне треба да произведу, отежава правилно 
говорење овим језиком теологије. 
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1.г. Језик литургијских гестова и радњи
По себи је разумљиво да говорење о језику литургијског 

простора не може заобићи питање тела у том простору, од-
носно како и шта наше телесно учествовање у богослужењу 
говори и поручује.

Значај људског тела у богослужењу произлази из неко-
лико темељних факата. Први је тај да је Хришћанство ре-
лигија Утеловљеног Бога, да је Бог одабрао људско тело, тело 
Свог Јединородног Сина Који је постао човек, да се у њему 
сусретне са људским родом и успостави Нови и савршени 
Завет са њим. То тело је сада истински храм, жртва, свеште-
ник и олтар, Онај Који приноси и Који се приноси, Који при
ма и Који се раздаје. Због тога сваки човек Богу приступа у 
телу и телом, а тело у богослужењу нема секундарно место 
или другоразредну улогу. Оно је простор сусрета и начин 
учествовања у новом животу, Царству Божијем, Спасењу.

Други је тај да се овој стварности сада приступа у ико-
ни, символички – дакле стварно и реално, али на свето та-
јински начин. За светотајинско искуство неопходно је те-
ло не зато да би се њега дотекла спасоносна „материја“ Све-
те Тајне, него да би телом учествовали у спасоносном дога-
ђају, коме нас светотајинска природа Цркве приводи и у ко ји 
нас уводи. У стварности ово није увек тако. Тачно је речно 
да смо литургијско искуство свели на слушање и гледање, а 
да нисмо спремни да се препустимо додиру спасења.14 Ра-
зумевање телесног учествовања у богослужењу клизи ка не-
кој погрешно доживљеној символици. Довољне су три капи 
воде за крштење, мало уља за помазање. Погледајмо ближе 
начине крштавања. Када говоримо о односу крштавања по-
гружавањем и обливањем или кропљењем углавном се за-
државамо на питању валидности ова два друга начина крш-
тавања. То јесте битно, али није најважније. Питање које тре-
ба поставити јесте: шта изван перспективе валидности или 
невалидности крштавање погружавањем пружа, а кроп ље-
њем не? Погружавање, целовито телесно учествовање, пред-
ставља стварно и реално, не на крсту или у гробу него у све
тотајинском символу силажење и улажење у Христову смрт 
и васкрсење, постајање пленом смрти под покровом воде и 
избављење из исте светотајинским пробијањем гробног по-
кровца. Тог искуства, доживљаја, односно целовитог начина 

14 A.Crnčević – Ivan 
Šaško, Na vrelu liturgije: 

Teološka polazišta za 
novost slavljenja i življe

nja vere, Zagreb 2009,  
84 ид.
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учествовања у њему су, на један начин, лишени они који се 
крштавају обливањем или кропљењем, иако нису лишени 
дејствености Свете Тајне Крштења.

Тело у богослужењу заузима разне ставове и врши раз-
личите покрете. Сви они, и када смо тога свесни и када ни-
смо, преносе одређене поруке и имају своја значења. Шта 
нам говоре општи молитвени ставови у богослужењу?

Примарни молитвени став је став усправног стајања 
којим исповедамо веру у то да нас је љубав Божија удосто-
јила да, упркос нашим гресима, станемо пред Њим у пози-
цију слободног човека, кроз усиновљење и Божије пра шта-
ње које нам је даровано Васкрсењем Христовим. Стајати пред 
неким значи равноправно општити са њим. Ова врста бого-
службене равноправности проистиче не из освојеног права, 
него из дароване љубави, из праштања и измирења. И још 
нешто. Овај став одлази корак даље од чињенице праштања. 
Овај став представља својеврсну икону ишчекиваног века.15 

Овоме ставу биле су придодате и подигнуте, раширене 
руке, које су представљале отвореност за примање љу бави 
Божије. Овакав став постојао је у различитим пре хри шћан-
ским религијама, али га је Хришћанство испунило новим и 
дубоким смислом Христових раширених руку на Крсту и 
Његове молитве Богу Оцу у таквој позицији. 

Дизање руку на молитви, гест који је данас у Право-
слављу резервисан само за свештенике и то за одређене мо-
менте у богослужењу (читање молитве Царе Небески, читање 
Херувимске песме, позив на почетку Анафоре – Горе имајмо срца, 
и подизање литургијског приноса уз речи: Твоје од Твојих…), пред-
ставља наше говорење телом да је истински олтар нашег 
бића, његова ризница, тамо – „горе“, у Небеском Јерусалиму, 
где смо упутили не само своја срца и умове, него и целокуп-
ну творевину, сав свет.

Молитвени говор телом не иде само одоздо навише. Он 
има и обрнут правац. Тако, на пример, у светотајинском ис-
куству Крштавања силазимо у крсни базен да умремо и вас-
крснемо са Господом. Треба напоменути да су ови ставови 
силажења увек повезани са узлазним ставовима и некако су 
отворени и недовршени без њих. Сличан гест је и полагање 
руку на неког, које символизује силазак Светога Духа на 
њега. Још два литургијска геста имају свој дубоки смисао и 

15 Св. Василије Велики, 
О Светом Духу, 27, 66.
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значење. Оба су данас резервисана само за клирике. Један је 
узајамно целивање, као размењивање мира и праштања у 
коме се тело јавља као простор измирења. Други се види 
када приликом причешћивања ономе који причешћује пру-
жамо преклопљење и празне дланове. То је гест којим пока-
зујемо да молимо, тражимо нешто што нисмо ни зарадили 
ни заслужили, нешто што ћемо примити као поклон, као 
дар милосрђа.

Још један важан теолошки исказ који вршимо телом су 
поклони, метаније. Оне посебно карактеришу време Вели-
ког поста и прати их позната Молитва Јефрема Сирина. Њи-
ма се, истовремено, исповеда грешност и покајање, али и 
праштање Божије. Оне, поред падања на земљу, садрже и 
устајање, заправо се завршавају устајањем. То је иста дво-
јединост која постоји и у односу Крста и Васкрсења, у тео ло-
гији Великог Петка и литургијским песмама Часном Крсту. 
То је тај динамизам и динамика тела: истовремено је и ис-
купљено и моли се за то; осећа сопствену грешност, а литур-
гијски постоји као свето. 

И клечање, као скраћен поклон, поклон у малом, има 
свој теолошки говор. Видимо да је неспојивост клечања са 
Недељом као даном Васкрсења, праштања и помирења, у 
ства ри теолошки, а не дисциплинарни исказ. Овде је реч о 
томе да не треба наметати свој приватни ритам, свој при-
ватни осе ћај неискупљености, своју рањеност грехом, оп-
штем ритму Цркве, него носити са смирењем и болом то 
своје осећање у општем радовању, праштању и спасењу.

1.д. Језик литургијске структуре

И сама Света Литургија, узета у свом тоталитету, као 
целина и организована структура, представља један теоло-
шки израз. Она богословске поруке не саопштава само сво-
јим појединим деловима него и њиховим свеукупним и сми-
саоним организовањем. Због тога је од изузетног значај очу-
вање једног конкретног поретка Евхаристије, њене истин-
ске структуре, као и способност разликовања битног од ма-
ње битног у Литургији. Зизиулас тачно запажа:

Тако првенствено наше свештенство, али и народ, 
смат рају да су или сви литургијски обрасци подје д-
нако значајни те држе до њих уз апсолутну бого-



лиТуРГиЈСки ЈЕЗик ЦРкВЕ | 147

бојазност, или, што је опасно, скраћују, одузимају, 
мењају редослед ових образаца, итд. уништавајући 
„икону“ Царства која треба да буде Литургија.16

Значајан допринос разумевању општег и посебног тео-
лошког говора Литургије дао је Ј. Зизиулас подсетивши на 
то да символички говор Евхаристије, њено символичко дело 
или символичка природа, не подразумева само то да она не-
што саопштава, о нечему говори, него да самим тим говором 
отвара једини могући простор и начин учествовања у оном 
о чему се говори. Говор ту поприма једно дубље, сврховитије 
значење. Он више не пружа само информацију о нечему, 
него и искуство некога и нечега.

Зизиулас је јасно показао да је сваки вид теолошког го-
вора (па чак и не-говор, односно тишина) у ствари својеврстан 
символ. То не девалвира богословље као такво, него му даје 
јоше веће достојанство: 

…не постоји веза између човека и Бога, чак и ако 
се тај Бог налази унутар света – која не потребује 
символ. Према томе, символ у својој функцији мо-
ста између света и Бога, учествује у обе ове реал-
ности…17

Литургијски символизам увек је персоналистички сим-
волизам, односно символизам догађаја а не природе, одно-
сно материје по себи, и њиме се обезбеђује учествовање у 
ономе што Зизиулас назива есхатолошка стварност, а други 
теолози Царство Небеско или Спасење.18

2. ЈЕЗИК ЛИТУРГИЈСКОГ ВРЕМЕНА 

Богослужбени живот Цркве, изражен у њеним различи-
тим празничним ритмовима – богослужбеним круговима, 
такође се суочава са одређеним размимоилажењем садашње 
богослужбене праксе и логике организовања светих времена 
која је Цркву руководила у прошлости. На тај начин, ново 
организовање ритма празновања негде је замрачило а негде 
у потпуности укинуло поруку коју је тај ритам требало да 
нам пренесе.

На нивоу дневног богослужбеног круга, најаларман т-
нији пример је измештање богослужења из његових орган-
ских и смисаоних времена у нека друга. То се најчешће мо-
тивише „практичним“ разлозима. (Колико је само тога жртво-

16 Ј. Зизиулас, Евха
ристија и Царство 
Божије, Саборност  
1-4, VIII, Пожаревац 
2002, 23-87, 33.

17 Ј. Зизиулас, Сим
волизам и реализам 
у православном бого
служењу (особито у 
Светој Евхаристији), 
Саборност 1-4, VII, 
Пожаревац 2001,  
13-35, 16.

18 Ј. Зизиулас, наведено 
дело, 18-19.
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вано на олтарима тзв. „практичности“, неко треба да покаже у 
посебној студији!). Тако су јутарње службе премештене у вечер-
ње часове, а вечерње у јутарње. Када служимо Јутрење, у 
предвечерје неког Празника или Недеље, против такве пра-
ксе не говори само временски оквир вршења богослужења, 
него и целокупна његова структура и садржај. Химне јутра, 
преласка из ноћи у дан, одјекују нашим храмовима док дан 
прелази у ноћ. Исти је случај и са вечерњим богослужењима. 
Пе вамо: дочекавши залазак сунца и видевши светлост ве
чер њу – у девет сати изјутра, или још раније. Шта радимо 
када у ствари не слушамо оно што нам Црква, на различите 
начине, јасно говори и налаже? Каква је то врста духовне 
глу воће или, још горе, незаинтересованости за унутрашњу 
логику црквеног богослужења? 

На седмичном богослужбеном кругу „застоји у комуни-
кацији“ најочигледније се могу видети у преклапањима пра-
зновања популарних Светитеља и Недеље као празника. Ту 
култ Светога, не само у побожности народа, него често и 
беседама клирика, на известан начин засени, гурне у страну 
и истисне седмично прослављање Васкрсења Христовог. 

На годишњем кругу примера има више, али су нај круп-
нији везани за данашњи распоред служби Страсне седмице. 
Страсна седмица је, без сваке сумње, најважнији годишњи 
богослужбени период, који због свог значаја има посебан 
динамизам развоја. Њен данашњи поредак у својој основи 
има древни цариградски катедрални поредак (њега каракте-
рише постојање идеје богослужења у одређена доба дана и ноћи; 
Четвртак је дан посвећен установљењу Евхаристије, Петак дан 
посвећен Крсту, са Пређеосвећеном службом и првим делом Тај-
не Крштења; Субота дан са Пасхалним бденијем, Василијевом 
Литургијом и крштавањем Оглашених), древни јерусалимски ка
тедрални поредак (њега карактерише својеврсна репрезента-
циона драматизација догађаја из последњих дана Христовог жи-
вота, која почиње од Празника Цвети и завршава се Васкрсењем; 
Страсна седмица има два епицентра: Бденије страдања, Четвртак 
на Петак, и Бденије Васкрсења, Субота на Недељу) и древни по
редак монашких заједница Палестине (основна одлика овог 
утицаја је сложени поетско-химнографски опис и теолошки ко-
ментар онога што се догађа у ове свете дане, као и постојање два 
бденија, у Четвртак и Суботу).19

19 P. Koumarianos, 
Li turgical Problems of 

Holy Week, St. Vladimir’s 
Theological Quarterly 

46 (2002), 3-21, 6-9.
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Измештање Служби овог најзначајнијег периода у црк-
веној богослужбеној години из њихових предањских и сми-
саоних у нова богослужбена времена довело је до потпуно 
другачијег разумевања теолошког значаја ових светих дана, 
понегде директно супротног ономе што су они изворно 
представљали. Погледајмо то на конкретним примерима. 
Скоро смо сигурни да би на питање: Која је најзначајнија 
служба Великог Четвртка, односно на шта прво помисле 
када размишљају о богослужењима овога дана, највећи део 
наших верника без размишљања одговорио: Бденије са чи-
тањем дванаест страдалних Јеванђеља. Посебно питање 
свођења Бденија овог светог времена само на јутрење служ-
бе из практичних разлога20 овде нећемо отварати. У свести 
највећег броја верника Велики Четвртак више није радосни 
дан установљења Свете Литургије, него дан страдања Хри-
стовог. Од дана радости због установљења Свете Литургије, 
која је очигледна и у чину прекидања строгог поста на овај 
дан, Велики Четвртак је постао дан туге, како је тачно на-
зван – прерани Велики Петак.21 Дошло је до једног преласка 
значења са Великог Петка на дан који му претходи, односно 
до промене теолошке поруке дана.

Ствари настављају да се компликују и са самим Вели-
ким Петком, јер су богослужбене теме и богословске идеје 
које носи јутрење Велике Суботе, премештањем те службе 
на вече Великог Петка, и саме пренесене у овај дан. После-
дице тога су појава дуплирања: данас имамо дупли Велики 
Петак (Четвртак и Петак) и прерану Пасху у јутро Велике Су-
боте.22 Верници се налазе пред збуњујућим стањем ствари. 
Како сада изгледа, како им говори нови распоред бого слу-
жења, Христос је разапет у Четвртак, сахрањен у Петак, и 
васкрсао у Суботу ујутру.23

Најпроблематичнији пример, без сваке сумње, пред-
ставља Велика Субота. Како данас, у највећем броју слу ча-
јева, богослужбено изгледа овај дан? Јутрење је служено у 
Велики Петак, Литургија се служи у Суботу изјутра и онда 
преостаје цео дан, који постимо на води, као неко празно 
време, време ишчекивања Пасхалног јутрења и Литургије 
Васкрсења Христовог. Пођимо редом. Литургија Велике Су-
боте, и својом структуром и садржајем, светописамским 
одломцима који се на њој читају24 (а који за разлику од Литур-

20 P. Koumarianos, 
наведено дело, 9.

21 Исто, 13.

22 Исто.
23 Исто, 12.

24 Кад већ помињемо 
читање Јеванђеља то- 
 ком Страсне Седмице 
треба да кажемо и то 
да проблем по себи 
представља и бес крај-
но понављање јеван-
ђелских читања до 
којих је дошло јер су 
без пажљивог про-
мишљања комбинова-
ни утицаји поменутих 
фактора који су кон-
ституисали Страсну 
седмицу (Исто, 10).
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гије следећег дана, са Прологом Јовановог Јеванђеља, говоре о 
Васкрсењу Христовом, сле́дећи древни принцип: на дан празника 
чита се јеванђелски одломак о догађају који празнујемо), прак-
сом пресвлачења тамних у светле одежде, и временом врше-
ња ове Службе (а то је у вечерње сате, односно на преласку из-
међу суботе у недељу) показује да је она, у ствари, прва праз-
нична пасхална Литургија.

Канонска одредница да се од свих субота у години по-
сти само Велика Субота25 директно произлази из оваквог 
распореда богослужења. Прво, постити, у овом случају зна-
чи: ништа не јести, а не: јести нешто посно у одређеном 
степену строгости, јер би у овом другом смислу и значењу ова 
одредница била једноставно немогућа. Пре Литургије могућ 
је само евхаристијски, тотални, пост; пошто је Литургија 
Велике Суботе служена увече, само је он могао доћи у обзир. 
Каснији развој богослужења, померање прве Пасхалне Ли-
тургије – а то је Литургија Велике Суботе, на јутро, довела је 
до овог новог тумачења поста у Велику Суботу. Не треба 
посебно доказивати у какав смо теолошки ћорсокак смисла 
доведени оваквом ситуацијом. Одслужили смо Литургију, 
која је по свим својим одликама пасхална служба, а потом 
постимо на води! Шта онда треба радити у овом случају? 
Уместо да разрешавамо пост на неку блажу варијанту боље 
би било, мислимо, да ову Службу вратимо у њено предањ-
ско време а да време Велике Суботе проводимо у тоталном 
посту, што јесте смисао и канонске одреднице на коју се по-
зивамо и древне литургијске праксе Цркве.

Шта говори у корист оваквог тумачења поста који је 
дозвољен само у Велику Суботу? Пракса да се, када Празни-
ци Божића и Богојављења падну у недељу и понедељак, а 
дани који им претходе, Бадњи дан и Крстовдан у суботу од-
носно недељу, њихове службе замењују: Василијеве Ли тур-
гије претходних дана прелазе на саме дане Празника, а Зла-
тоустове Литургије са дана Празника на претходне дане.

Због чега долази до овога? Због очувања канонске од ред-
нице да се само Велика Субота од свих субота пости. По што 
су и Бадњи дан и Крстовдан, у ствари, такође древни дани 
бденија којима се прослављају Празници Божића и Богојав-
љења, и пошто Василијеве Литургије, које су за њих предви-
ђене, имајући у себи и Вечерњу службу треба да започну у 
касним часовима, онда оне, таквим својим поретком, у субо-

25 „Ако се неки кли-
рик затече да пости у 
Дан Господњи или у 

суботу, осим једне 
једине, нека буде 

свргнут, а ако је лаик 
нека буде одлучен“ 

(Апостолски канон 66). 
Ово ће 55. канон Пето-

шестог Васе љен ског 
Сабора поновити и 

осудити праксу  
Ри мске Цркве која 

пости у суботе Свете 
Четрдесетнице.
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ту и недељу уводе евхаристијски пост, који је по канонима 
недопустив. Обичан пост је, с друге стране, могућ и у ове дане. 

ЗАКЉУЧАК 

Целокупни литургијски покрет који је обележио живот 
Цркве Истока и Запада током двадесетог века26 за своју ос-
новну идеју имао је промовисање и омогућавање активног 
учествовања у богослужењу, које је требало обезбедити на 
различите начине. Сви ти начини су у својој суштини имали 
настојање да се литургијски језици црквеног богословља 
учине разумљивијим, блискијим и прихватљивијим цело-
купној пуноћи Цркве, клирицима и лаицима. 

Заговарање оваквог, активног учествовања у бого слу-
жењу, у неким се случајевима зауставило на инсистирању 
на важности разумног учествовања у богослужењу – које би 
било неки антипод дотадашњој преовлађујућој побожно
сти срца, литургијског индивидуализма и пијетизма. По 
себи је јасно да је потребно и добро да се литургијски дога-
ђаји и богослужбена пракса виде, чују и разумеју. Али, што 
не бива увек јасно из онога што говоре и раде поједини ек-
стремни заговорници литургијске обнове, није добро ако се 
у продубљивању нашег активног учествовања задржимо 
само на томе. Активно учествовање не може се свести на 
полагање права на гледање, слушање или додиривање. Оно 
је, како му и име каже, учествовање у пуноћи живота, пар-
тиципирање, причешћивање новом стварношћу, у свој ње-
ној обухвативости и необухвативости, блискости и даљини, 
и њеном видљивом и њеном несагледивом делу.

Када се то изгуби из вида, онда се директно суочава са 
једном од највећих опасности, поред искушења антиква ри-
јалне литургијске свести и литургијског анархизма, пред ко-
јом се нашао једнострани приступ литургијској обнови – а 
то је да људе у богослужбеном искуству на известан начин 
лиши осећања нуминозног и оностраног, способности да осе-
те mysterium tremendum and fascinosum. Ова се два иску ства, 
два стања, не искључују, они антиномијски, динамички, са-
постоје. Истовемено је реч и о блиском и далеком, разум-
љивом и неразумљивом, о једној својеврсној равнотежи. 

На самом крају желимо да прокоментаришемо два ка-
рак теристична момента који су се појављивали, како у те к-

26 У којој мери је по-
јава оваквог теолош-
ког интересовања 
била изазвана и оно-
вре менским покрети-
ма за остварење људ-
ских права на свим 
могућим нивоима, тек 
треба да се утврди.



152 | ВлаДимиР ВукашинОВић

сто ви ма тако и у усменим коментарима људи који су се кри-
тички освртали на покушаје промишљања и пастирског и 
тео-логичког преусмеравања богослужбених језика наше 
Цркве.

Залагања за боље разумевање литургијских језика тео-
ло гије, које понекад подразумева и реч критике и предлоге 
за конкретне промене и интервенције у нашој средини, напа-
дана су најчешће са конфесионалног (тзв. католички или про-
тестантски утицаји који су довели до неког теолошког става) или 
са етничкокултуролошког (утицаји тзв. грчке или руске шко-
ле…) полазишта. Оба ова приступа суштински су нетачна, 
пошто је појава богослужбених проблема и предлога за њи-
хово решавање, иако формално гледано, може имати па и 
има одређени историјски, етнички или конфесионални поче-
так (они се, на крају крајева, негде, у некој средини морају по први 
пут појавити) ипак несводива на било који народ или конфе-
сионалну средину. Ови се феномени појављују у различи-
тим срединама и ситуацијама, крећу се, прелазе границе раз-
личитих врста, и појављују у складу са изазовима и условима 
живота који се пред Цркву постављају и у којима она постоји.

Један од основних разлога који су опоненте литургијске 
обнове у Србији покретали на акцију биле су њихове бого
службене навике. Навикнути на један литургијски стил, и 
што је још важније – на једну теолошку концепцију Литур-
гије, носећи, свесно или несвесно, из таквог приступа про-
истеклу Еклисиологију и Антропологију, они су у предлози-
ма и захтевима усмереним ка литургијској обнови видели 
нешто дубоко страно и неприхватљиво, несаобразно њи-
ховом дотадашњем искуству и разумевању.

То није специфичност наших простора и нешто што ка-
рактерише само наше време. 

Пишући приказ књиге Кардинала Јозефа Рацингера 
Дух литургије,27 француски бенедиктинац Pierre-Marie Gy 
замерио је будућем папи Бенедикту XVI да је он више веран 
формама побожности које су неговане у његовом хришћан
ском детињству и времену када је рукоположен за свеште
ника, него закону молитве који је сада на снази, и литур гиј-
ским вредностима које је афирмисао Концил.28

Да ли ми, теолози и литурзи, морамо да останемо улов-
љени и условљени нашим личним животним искуством и 

27 Овај приказ први 
пут се појавио у La 
Maison-Dieu 229.1 

(2002), 171-78. Превод 
Гијевог приказа као и 
Рацингеров одговор: 

The Spirit of the Liturgy 
or Fidelity to the Coun
cil: Response to Father 

Gy, касније су 
објављени у Antiphon 

11.1 (2007), 90-102. Могу 
се наћи на http://www.

liturgysociety.org/
JOURNAL/Volume11/

Ratzinger_Gy.pdf, 
приступљено 2. апри-

ла 2013. год.

28 Рацингер је у свом одговору под-
вукао чињеницу да управо у верности, 
односно неверности, закону молитве 
и његовој логици – како унутрашњој 
тако и спољашњој, и лежи основни 
проблем који је, с једне стране довео 
до нечега што се може назвати 
литургијском анархијом, а с друге  
до губитка осећања за мистиријску 
природу хришћанског богослужења. 
То ће Рацингера касније, када је већ 
постао папа, довести до тога да позове 
на реформу реформе односно нову 
литургијску реформу. Кардинал Курт 
Кох је, анализирајући овај позив 
Бенедикта XVI, истакао да у светлу 
хришћанске вере реформа никада не 
представља такав и толики расцеп са 
дотадашњом историјом феномена 
који се обнавља да то што је настало 
више ни у ком смислу и виду не под-
сећа на оно из чега је настало. Кох 
позива да се реч реформа разуме у 
складу са њеним основним значењем 
– као могућност откривања основне 
форме или стварности коју треба 
реформисати. У том смислу ли тур-
гијска реформа мора да своје основне 
смернице постави у односу на фунда-
менталне форме хришћанског бого-
служења које нам је очувало црквено 
Предање: http://www.catholicworldre-
port.com/Blog/1857/cardinal_koch_
on_a_liturgical_reform_of_the_reform.
aspx. Приступљено 2. априла 2013. 
године.
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сто ви ма тако и у усменим коментарима људи који су се кри-
тички освртали на покушаје промишљања и пастирског и 
тео-логичког преусмеравања богослужбених језика наше 
Цркве.

Залагања за боље разумевање литургијских језика тео-
ло гије, које понекад подразумева и реч критике и предлоге 
за конкретне промене и интервенције у нашој средини, напа-
дана су најчешће са конфесионалног (тзв. католички или про-
тестантски утицаји који су довели до неког теолошког става) или 
са етничкокултуролошког (утицаји тзв. грчке или руске шко-
ле…) полазишта. Оба ова приступа суштински су нетачна, 
пошто је појава богослужбених проблема и предлога за њи-
хово решавање, иако формално гледано, може имати па и 
има одређени историјски, етнички или конфесионални поче-
так (они се, на крају крајева, негде, у некој средини морају по први 
пут појавити) ипак несводива на било који народ или конфе-
сионалну средину. Ови се феномени појављују у различи-
тим срединама и ситуацијама, крећу се, прелазе границе раз-
личитих врста, и појављују у складу са изазовима и условима 
живота који се пред Цркву постављају и у којима она постоји.

Један од основних разлога који су опоненте литургијске 
обнове у Србији покретали на акцију биле су њихове бого
службене навике. Навикнути на један литургијски стил, и 
што је још важније – на једну теолошку концепцију Литур-
гије, носећи, свесно или несвесно, из таквог приступа про-
истеклу Еклисиологију и Антропологију, они су у предлози-
ма и захтевима усмереним ка литургијској обнови видели 
нешто дубоко страно и неприхватљиво, несаобразно њи-
ховом дотадашњем искуству и разумевању.

То није специфичност наших простора и нешто што ка-
рактерише само наше време. 

Пишући приказ књиге Кардинала Јозефа Рацингера 
Дух литургије,27 француски бенедиктинац Pierre-Marie Gy 
замерио је будућем папи Бенедикту XVI да је он више веран 
формама побожности које су неговане у његовом хришћан
ском детињству и времену када је рукоположен за свеште
ника, него закону молитве који је сада на снази, и литур гиј-
ским вредностима које је афирмисао Концил.28

Да ли ми, теолози и литурзи, морамо да останемо улов-
љени и условљени нашим личним животним искуством и 

27 Овај приказ први 
пут се појавио у La 
Maison-Dieu 229.1 

(2002), 171-78. Превод 
Гијевог приказа као и 
Рацингеров одговор: 

The Spirit of the Liturgy 
or Fidelity to the Coun
cil: Response to Father 

Gy, касније су 
објављени у Antiphon 

11.1 (2007), 90-102. Могу 
се наћи на http://www.

liturgysociety.org/
JOURNAL/Volume11/

Ratzinger_Gy.pdf, 
приступљено 2. апри-

ла 2013. год.

28 Рацингер је у свом одговору под-
вукао чињеницу да управо у верности, 
односно неверности, закону молитве 
и његовој логици – како унутрашњој 
тако и спољашњој, и лежи основни 
проблем који је, с једне стране довео 
до нечега што се може назвати 
литургијском анархијом, а с друге  
до губитка осећања за мистиријску 
природу хришћанског богослужења. 
То ће Рацингера касније, када је већ 
постао папа, довести до тога да позове 
на реформу реформе односно нову 
литургијску реформу. Кардинал Курт 
Кох је, анализирајући овај позив 
Бенедикта XVI, истакао да у светлу 
хришћанске вере реформа никада не 
представља такав и толики расцеп са 
дотадашњом историјом феномена 
који се обнавља да то што је настало 
више ни у ком смислу и виду не под-
сећа на оно из чега је настало. Кох 
позива да се реч реформа разуме у 
складу са њеним основним значењем 
– као могућност откривања основне 
форме или стварности коју треба 
реформисати. У том смислу ли тур-
гијска реформа мора да своје основне 
смернице постави у односу на фунда-
менталне форме хришћанског бого-
служења које нам је очувало црквено 
Предање: http://www.catholicworldre-
port.com/Blog/1857/cardinal_koch_
on_a_liturgical_reform_of_the_reform.
aspx. Приступљено 2. априла 2013. 
године.

навикама, или их се, у случајевима када чиње-
нице демантују наша уверења, а стварност опо-
вргне наше претпоставке, од њих можемо, са 
ра суђивањем и сми рењем, ослобађати? 

Навешћемо један пример који речито по-
казује да је и како је то могуће. Реч је о Светом 
Оцу Ју стину Поповићу. Када је Отац Јустин ра-
дио на преводима и другом издању Светих Ли-
тургија на српском говорном језику, дошло се и 
до пита ња тропара Трећег часа. Тада су му неки 
од ње го вих младих сатрудника у том светом по-
слу ука зали на проблематичност ове литур гиј-
ске не правилности. Свети Старац је потом овај 
тропар у свом преводу ставио у заграду, и на тај 
начин га учинио необавезним, опционим. Он га 
није избацио из свог превода – показујући свест 
о томе да је та врста интервенције у рукама Црк-
ве, али га је по својој савести, као својевсрни бо-
гослужбени проблем – истакао. Међутим, то ни-
је чин који у потпуности илуструје оно о чему 
овде говоримо. Његова величина се не огледа 
само у томе. Како нам је причао један од, тада 
младих, Јустинових ученика и сарадника, на не-
кој од наредних Литургија коју су служили са 
Светим Старцем, ако не и на првој после тога, у 
моменту у коме је нововековни литургијски по-
редак захтевао читање тропара Трећег часа, От-
ац Ју стин, који га је до тог дана увек читао, тада 
је то престао да чини. Вишедеценијска навика 
смирено је уступила место црквеној, бого слов-
ској и духовној истини. 





ХРИШћАНСКА 
УМЕТНОС Т





аРнОлД шЕнБЕРГ (мОЈСиЈЕ и аРОн) | 157

Петар Јевремовић

АРНОЛД ШЕНБЕРГ 
(МОЈСИЈЕ И АРОН)

АПСТРАКТ: This text is dedicated to late and unfun-
ished masterpice of Arnold Schoenberg, to his opera Mo
ses and Aron. Schoenberg’s work is analysed in the con-
text of actual controversy ower the ontological status of 
diachrony and sinchrony within the religious order of 
things. Schoenberg’s opera is seen as rather specific con-
tribution to modern theology. This text is concerned with 
some of its most fundamental and farreaching (theologi-
cal) points of his work. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Arnold Schoenberg, music, theology, 
ideology, hermeneutics.

Један – Бог. Два брата. Тешка времена. Пустиња. И цео 
један изабрани народ. Јеврејски народ. Света историја. Опе-
ра. Тачније, недовршена опера.1 Захтевна партитура, дослед-
но исписивана на маргинама библијског текста. Друге књиге 
Мојсијеве.

Главни актери. Мојсије – слаб на речима. Необичан чо-
век. Посвећеник. Њему је дато да чује глас. Божији глас. Он 
је – пророк. Немушти (профетском алекситимијом обележени) 
пророк. Мојсије не уме са људима. Са (изабраним) народом. 
Он је (крајње максималистички) посвећен Богу. Идеји.2 Ни-
шта друго га не занима. На неки чудан начин, Бог му је бли-
зак. Свет му је стран. По много чему и он је свету туђин.

Арон3 – јак на речима. Човек овога света. Речи га хоће. 
Добар је у причању прича. И народ га хоће. Арон нема идеју 
(ако под идејом подразумевамо нешто узвишено, нешто божан-
ско). Он има речи. И представе, слике. Арон је прагмати-
чан. Идеолог. Уме са чудима. Уме да буде манипулативан. 
Предузимљив.

1 Од три планирана 
чина, у потпуности су 
завршена само прва 
два. Трећем чину (осим 
нешто мало скица у 
заоставштини) 
не до стаје музика. 
Либрето је потпун и у 
случају трећег 
(недовршеног) става. 
Својевремено је још 
Шенберг благословио 
извођење прва два 
чина опере заједно са 
одговарајућим (у 
ма ниру једног сасвим 
нарочитог, дванаесто-
тонског, Sprechstimme) 
изговореног текста 
либрета трећег чина.

2 У једном писму 
(писаном године 1933) 
Шенберг ће за за свог 
Мојсије рећи да 
(заправо) више личи на 
Микеланђеловог, него 
на оног библијског. 
Као такав, он (Мојсије) 
није човек. Он је 
идеал. У истом писму, 
занимљиво је, 
Шенберг ће чак 
записати како његов 
Арон (у извесном 
смислу много више) 
одговара уобичајно 
схваћеном Мојсију. 
Уп. Schoenberg, A., 
Letters, Stein, E. ed. 
Faber and Faber, 
London 1964, стр. 172.

3 Језички чистунци ће 
се запитати: зашто 
Арон, а не Аарон? 
Одговор је сасвим 
је дноставан и потпуно 
је у духу Шенберговог 
дела. Потпунија→
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Сведеност и ширина. Дубина и снага. Шен-
берг (композитор) нам се открива као филозоф. 
Као – теолог. Као – песник. Све је у функ цији 
израза. Музичког израза. Шенбергов приступ 
(изразу) није дескриптиван. Он је аналитичан. 
Страна му је свака мистификација. Патетика. 

У средишту Шенберговог интересовања је 
религија. Ми тско-повесни акт заснивања рели-
гијског поретка ствари. Првен ствено оног јудеј-
ског. Старозаветног. Наравно, ту је (макар у при-
кривеној форми) и Хришћанство. Нови завет. 
Асо цијације у том смеру су неизбежне. Музич-
ким средствима Шенберг настоји приказати (тј. 
изразити) саму бит актуалитета религијског (да-
кле, јудејског, тј. јудеохришћанског) поретка ства ри. 
Ње гове синхроније и дијахроније. Његове рето-
рике и његове симболике.4

У првом плану је немир. Неизвесност. Мно-
штво нивоа (симултаног) сукобљавања. Разми-
мо и лажења и сударања. Мојсије је у (непомир-
љивом) сукобу са Ароном. Историја са транс цен-
денцијом. Речи (смртничке речи) са (неи зре ци во-
шћу) Неизрецивог. Несазнатљивог. Не мисливог. 
Језик је у сукобу са духом. Иконичко са божан-
ским. Традиција са конкретним повесним акту-
алитетом. Са историјом. 

Радња је смештена у пустињу. То није слу-
чајно. Аналогно причама које је својевремено 
причао Фројд, за Шенберга је пустиња прасце
на. Сцена свих сцена. Пустиња је дивље и опас-
но (крајње негостољубиво) место. Пустиња нема 
историју. Историзација пустиње подразумева 
њену урбанизацију. Пустиња није – πόλις. Пу-
стиња је царство нечастивог. Станиште опасних 
бића, разних тровача и крвопија. 

Пустиња је празнина. Пустиња растаче људ-
ске везе. Обесмишљава људске вредности. У 
пустињи нема (сигурних) путева. Пустиња је – 
усамљеност. Пустиња је ризик. Радикална пре-
пуштеност стихијама природе. Пустиња је ме

4 Паралелно са овим наративним 
током постоји (бар) још један. И то – 

ништа мање важан. О чему је реч? 
Најкраће речено, Шенберг се у својем 

делу (симултано) бави како статусом 
профетског (односно религијског), тако 

и судбином самог уметника (а онда и 
уметности уопште) у свету. У том 

смислу је могуће (упркос неспорним 
разликама) уочити извесне (пре свега 
тематске) паралеле између Пијероа и 
Мојсија и Арона. Поједностављено 
речено: Пијероа можемо разумети 
као (Шенбергову сасвим експлицитну, 

атоналну) варијанту приче о 
могућности портретисања уметника 
као, рецимо, младог (при том декадент-

ног, ишчашеног, помално бизарног, у 
свету живљења свакако неснађеног) 

кловна. У аналогном кључу, али сада 
имплицитно, у Мојсију и Арону 

можемо запазити (дванаестотонско) 
варирање исте теме. Са том разликом 

што овде уметник бива приказан не 
као (већ поменути) млади кловн, већ 

као трагични алтерего самог пророка.

→варијанта наслова (Moses und Aaron) 
садржи тринаест слова. Брисањем 

једног а, за нуме ро логијом фасцини-
раног Шенберга, ствар постаје 

(аналогно бројању строфа у Пјероу) 
нумерички прихватњивија. Имајући 

у виду Шенбергову склоност 
бројевима и (врло спе цифично 

схва ћеној) нумерологији, овде ваља 
имати у виду Алена Фортеа и његову 

потоњу ела борацију питања односа 
између Аарона и Арона. Најкраће 

речено, Форте тврди да је у питању 
могући криптограм. Одго варајућом 

(у основи прилично заумном) игром 
бројева и слова од Арона је могуће 
добити Арнолда, дакле, име самог 

Ше нберга. Уп. Ау не ров коментар уз 
књигу A Schoenberg Reader. Documents 

of a Life, Yale University Press 2003, 
који се налази на странама 213 и 375.
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сто (непосредне) близине смрти. Истовремено, у пустињу се 
одвајкада бежи. Пустиња је уточиште прогоњених. Прибе-
жиште бездомих. 

Пустиња је место наде. Пустиња је чиста потен ци јал-
ност. Место откривења. Место гладовања. И – жеђи. Место 
истине. Место (могућег) спасења. Место рађања нове приче. 
Место сусретања са Богом. И са самим собом. У пустињи се 
сањају велики снови. Снови о слободи и о спасењу. О бољем 
животу.

Пустиња има своје звуке. У пустињи нема буке. Буке 
коју праве људи. Пустиња није култура. Пустиња је другост 
самој идеји културе. Људскости. Гласови и звуци ту се јасно 
разазнају. И далеко се чују. Пустиња је логично станиште 
Божијег гласа. Његове (изворно акустичке) теофаније. Од вај-
када се (у овом нашем делу света) верује: нигде човек није тако 
близу Богу, као у пустињи. 

Синхронија каже: пустиња је симбол. Древни симбол. 
Дијахронија (проговоривши из нулте тачке сопствене повесне 
заснованости) каже: пустиња је место рађања симбола. Об-
редног симбола. Симбола као (ипак много више људ ског, него 
божанског) одјека иницијалног Божијег (Његовим гласом опо
средованог) перформатива. 

И не само то. Пустиња је (за Шенберга) простор. Звучни 
простор. Простор испуњен звуцима и гласовима. Одје цима. 
Знацима. А онда и – причама. Тачније, речима и симболима. 
Сећањима и заборавом. Обредима. Ту се вечност бори са 
временом. Ту време узмиче пред вечношћу. Ту се нечастиви 
хвата у коштац са Спаситељем. Ту се догађа от кривење ве-
лике тајне. Естетичке тајне. Литургијске тајне. Тајне свих 
тајни.

Шенберг и Вагнер. Шенберг прати Вагнера. На њега се 
надовезује. Битан је простор. Битно је време.5 Посреди је 
митолошка (музичким средствима спроведена) реани ма ција 
саме идеје литургијског простора. По себи се на ме ће асоци-
јација на Вагнеровог Парсифала. На један од (вероватно) нај-
чувенијих Вагнерових стихова. 

Шенберг има пустињу. Вагнер – планине. Тополошки 
речено, неспоран је хомеоморфизам између Вагнерових пла-
нина и Шенбергове пустиње. У оба случаја важи исто. Пара-
докс: време постаје простор. 

5 О појму музичког 
простора (уз неопходну 
референцу на Ернста 
Курта) уп. Adorno T., 
On the contemporary 
relation of philosophy 
and music, Essays on 
Music, University of 
California Press 2002, 
стр. 150-151.
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Пред самим улазом у (Вагнеров) митски дворац, исти 
онај дворац који у себи чува (ни мање ни више него свети грал) 
чују се речи:

 Du siehst, mein Son, zum Raum wird hier die Zeit.  
(Видиш, сине мој, време овде постаје простор).6 

Тако је већ на самом почетку. Постоји застор. Оно иза 
се не види. Само се чује. Акустичко сада (чист вокални пре-
зент) собом обједињује откривеност оног ту лица застора 
и оног тамо бића (Божанског бића) које се оглашава иза 
застора. 

Шесточлани хор (мистички) открива Бога (његову, Пала-
ма би рекао енергију) посредством гласа. Посредством оног 
божанског:

О – О – О – О 

Порука је јасна. Мојсијева апокалипса је иницијално 
акустичка. Звучна. Вокалност (гласом оглашеног божанског 
бића) претходи свакој семантици. Свакој поруци. Запове-
сти. Свакој слици. Логици и теологици. Свакој потоњој (ова-
ко или онако артикулисаној) архитектоници и аксиологији 
литургијског простора.7 Из те ће се (мистички) темпорализо-
ване вокалности божанске енергије, из самог његовог (ста ри 
би рекли) quol, изродити потоња (теофанијска) трансфор ма-
ција гласа у речи.8 У – причу. Свету причу. У библијску по-
вест. У слику. У оно:

 …du stehst auf heiligen Boden…9 
(… на светој земљи стојиш)…

Пустиња као простор, то је ширина. Отвореност. Пу-
стиња није место (људском логиком профилисане) нужности. 
Пустиња је место парадокса. Отуд (вазда постојећи) урот
нички потенцијал пустиње. Одвајкада метропола зазире од 
пустиње. Зазире и покушава да је урбанизује. Да је учини 
невишепустињом. Пустиња је место непоклапања. Непо-
клапање гласа и речи. Непоклапање гласа и одјека. Не по-
клапање причања и препричавања. Одатле све почиње. 

Посреди је онтолошка неминовност. Суштински про-
блем за сваку велику причу. Идеологију. А онда и – тра ди
цију. Гласова је много. Један је – глас. Речи се споре. Звуци се 
сударају. Гласови се губе у вртлогу међусобних одјека. При-

6 Вагнеров либрето 
цитирам по тексту 

објављеном као 
пропратни материјал 
уз издање Wagner, R., 

Parsifal, Regionald 
Goodall and Chorus 

and Orchestra of Welsh 
National opera, EMI 

Clasics 1985, CD 4.

7 Згодна је прилика да 
се сетимо Афраата. У 

његовој (данас 
на жалост углавном 

заборављеној древности) 
јасно се огледа 

Шенбергова модер-
ност. Ово су Афраато-
ве речи: „…кao што је 

записано, у почетку 
беше глас, који је Реч. 

А онда опет каже, Реч 
по стаде тело и 

жив љаше међу нама. 
А она је /та реч је/ глас 
Божији што одјекује 
висинама и што све 

диже из мртвих“. Уп. 
Aphraat, Demonstra

tions I, translation and 
introduction by 

Kuriakose Valavano-
lickal, Gorgias Press 

2011, стр. 195.

8 Уп. Caverero, A., 
Tovards a Philosophy of 

Vocal Expression. 
Stanford University 

Press 2005, стр. 20-21.

9 Текст Шенбергове 
опере Мојсије и Арон 

цитирам по 
штампаном прилогу 

уз издање: Arnold 
Schoenberg & Pierre 

Boulez, Moses und 
Aron, Deutche 

Grammophone 1996.
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ча. Различитих могућих фабулација и конфабулација. Про-
роци се сударају са политичарима. Са царевима. Харизма-
тици са првосвештеницима.

Пустиња је (као простор) природно станиште за проро-
ка. Политичари зазиру од пустиње. Ни првосвештеници јој 
(заправо), уз ретке изузетке, нису одвећ склони. Пустиња је 
прибежиште харизматика. Пророка и особењака. Отуд 
Мојси је у пустињи. 

У пустињи нема ни злата ни дуката, ни публике ни по-
слушника. Пустиња је неудобна. У односу на свет, она је увек 
(довољно) далеко. Отуд толика Мојсијева усамљеност у тој 
истој пустињи. Сви други (његови сународници и Арон са њи-
ма) су заједно. Он је сâм. Сâм са Богом.

Проблеми у комуникацији су неминовност. Као такви, 
они (нужно) индукују сукобе. Пророк – чује. Чути глас не 
значи (нужно) – разумети реч. Напротив. И не само то. Чу
ти глас не значи (нужно) у сопственом (све и да је профетски) 
говору тај исти глас (божански глас) артикулисати у реч. У 
реч – смртницима разумљиву. Када пророк заћути, демагог 
проговара. И обрнуто. 

Пред нама се догађа музика. Музика као прича. Драма-
тична прича. Трагедија. Драматизација сукоба, то је смисао 
Шенберговог поступка. Важне су финесе. Поједина Шен-
бергова решења су (доиста) елегантна. Духовита. У самој ар-
хитектоници музичког израза, у логици организовања пар-
титуре, дата је схема (системског) размимоилажења Мој сија и 
Арона. Њихов неспоразум није акциденција. Њихов неспо-
разум је ефекат онтолошких датости њихових карактера. 
Управо зато, говорљиви Арон има свој bel canto. Мој сије – 
дванаестотонски профилисани Sprechstimme. Једно се ника
ко и никада не може преклопити са другим. Напротив.

.

Мојсије и Арон. Теологија у – опери. Музичка теологија. 
Теологија лишена (или, још боље, ослобођена) своје (неретко 
потпуне) зависности од језичког. Дискурзивног. Чак и од ви-
зуелног. Иконичког. 

Компликовано дело. Много је слојева. Широк асоци-
јативни спектар. Није довољно тек само слушати. Мора се и 
мислити. Ослушкивати. Много је загонетки. Много је путева.
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Шенбергова теологија није академска. Није 
ни традиционална. Идеолошка. Институцио-
нална. Она је, у нај бо љем значењу те речи, хер-
менеутичка. Отворена. Уз то – критичка. Шен-
берг није човек Цркве. Шенберг није човек Си-
нагоге. У средишту његовог интересовања није 
(естетизовани) миметизам култа. Оно што ње га, 
заправо, занима је аналитика генеалогије саме 
(по свој прилици апоретичне) идеје култа.

Шенберг не препричава Библију. У овом слу-
чају – Стари завет. Његова је прича ствар дија
лога. Слободног и самосвесног (институционали-
зованом теологијом неопте ре ћеног) дијалога са Би
блијом. Никако – реплика. Никако – (пука) му-
зичка илустрација. Много више – иронија.10

На себи својствен начин (упркос свим разли-
кама, мислим да је ова аналогија могућа) и он (Шен-
берг) ће, попут својевремено св. Григорија из Ни-
се, о Мојсију говорити из перспективе оног – 
θεωρία.11 При том, док Григорије своје θεωρία.
темељи на (хришћанском) логосу, Шенбергово 
θεωρία, у свом залеђу има оно древно (уз сав свој 
модернизам, нај древније могуће) – μουσική. Μου-
σική у изворном значе њу те речи. Μου σική као 
– ствар муза.12 Истих оних муза које, како вели 
Хесиод, удахњују песику дах надахнућа, чи нећи 
тако саму своју ствар (тј. оно μου σική) могућом. 
Актуално присутном.13

Што је за Хесиода дах (божански), За Шен-
берга је глас. Глас Божији. И још нешто. На делу 
је (практично у оба слу чаја) општа инфлација веч-
ности. Време (оно историјско) губи на зна чају. Ка-
ко код Григорија тако и код Шенберга, ἱστορία  
остаје у другом плану. Тежиште је на оном – 
θεωρία. На трансценденцији. 

.

Све се креће. Код Шенберга је све у покрету. 
У сталном покрету су актери, фабула. Таква је и 
музика. Логична, а немирна. Неретко узнеми-

10 О неким важним питањима односа 
између Шенберговог либрета и самог 

библијског текста уп. Prieto, E., 
„Adaptation and adaptability in Arnold 

Schoenberg’s Moses und Aron“, Forum 
for Modern Language Studies, vol. 48,  

№ 2, 2012, стр. 118-133.

11 По среди је текст О животу 
Мојсијевом. Критичко издање Vie de 

Moїse, ed. Daniélou, J., Sources 
chrétiennes, no. 1, Paris 1987.

12 На овом месту ваља застати. 
Могући су неспоразуми. Шенберг није 

ни Вагнер, ни Малер. Из његове (му- 
зичке) теологије је искључена свака 

(поетолошки родна) референца на 
(строго гетео вски речено) женственост 

вечну. Шенбергове су музе, другим 
речи ма, (парадоксално) изгубиле своју 
(митски питорескну) женственост. Оно 

што су, би вајући заправо подведене 
под шире схваћену идеју (крајње 

апстрактног) божанског, задржалa је 
(буквално) надах њу јућа функција. 

Функција оглашавања гласа. 

13 Hesiod, Theogonia, st. 30-31. О свему 
томе сам детаљније писао у књизи (за 

коју се надам да ће се ускоро појавити) 
под насло вом: LOGOS / POLUTRO
POS. Ка херменеутици усмене речи.
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рујућа. Инвентивна. Шокантна. У покре-
ту је, шта више, и сâм Шенберг. И он се 
кре ће. Ни ње му живот не дâ мира. Сама је 
ова опера, између осталог, и (ауто биограф-
ско) сведочанство о ње говом сопственом 
животу.14

Мојсије се креће. Мојсије тражи Бога. 
Шенберг се креће. Он тражи себе. Изгу-
био је себе. Изгубио је и Бога. Рањен је. 
Дез оријентисан је. Догодила му се исто-
рија. Историја као – траума. Маске су па-
ле. Опа чина света је сасвим раз јела дух и 
смисао Новог завета. Шенберг (до бровољ-
но покр штени Јеврејин) се враћа јевреј ству. 
Вери својих отаца.15

Историјски посматрано, Хришћан ство 
није успело. Догодила се – моћ. Политика. 
Све ће то, даље, резултовати мржњом. Ис-
кључивошћу. Европско Хришћанство ће 
се, у одсутном тренутку, показати неосет-
љивим за људе попут Шенберга. Били они 
Јевреји, или не. Наравно, ако су још и Јев-
реји, тим горе по њих. Како стоји ствар са 
Старим заветом? Ако је веровати Шен-
бергу, ни ту ситуација није идилична. На-
против.16 Нешто суштински не ваља са овим 
светом. Рели гија свет није учинила бо љим. 
Напротив. Свет је искварио религију. Ве-
ру – Мојсијеву. Веру – Христову.

Победио је атавизам. Дух зла. Див-
љаштво и деструкција. Празнина. Поли-
тика демонске силе и ситне људске пако-
сти. Догодиће се антисемитизам. Наци-
зам.17 Потом, уследиће – године прогон-
ства. Године лутања. Ционизам. Мнош-
тво разочарења. Општи нихилизам. Оп-
скуранство. Култ површности – хлеба и 
игара.18

За Шенберга, битан је савремени чо-
век. Њему се обраћа. Много је кључних 

14 Уп. Prieto, E., „Adaptation and Adaptability 
in Arnold Schoenberg’s Moses und Aron“, Forum 
for Modern Language Studies, Vol. 48. № 2, 2012, 
стр. 121.
15 Формално говорећи, своју оперу Шенберг 
пише као (још увек) хришћанин. Као 
хришћанин (Лутеран) који је то постао 
конвертиравши из (својег некада базично 
равнодушног) јеврејства године 1898. Рад на 
опери ће почети 1927. године. Окончаће га 
године 1932. Поново ће приступити Јеврејској 
вери 24. VII 1933. године у Паризу. Том 
приликом ће, као један од присутних, бити 
(ни мање ни више него) велики Шагал.

16 На самој опери (која је по свој прилици, 
иницијално, била замишљена као ораторијум) 
Мојсије и Арон Шенберг је радио у периоду 
између година 1927. и 1932. У једном писму из 
године 1912. (у доба рада на Die Jakobsleiter) 
Шенберг (између осталог) пише: „Већ дуго 
чекам прилику да напишем ораторијум на 
следећу тему: савремени човек се, прошавши 
кроз материјализам, социјализам и анархију, 
упркос томе што је атеиста, имајући у себи 
још увек неки заостатак древне вере (у форми 
сујеверја) рве са Богом… и напокон успева да 
пронађе Бога и постане религозан“. На истој 
линији (свакако уз Der biblische Weg) је и сама 
опера Moses und Aron, Уп. Schoenberg, A., 
Letters, edikted by Stein, E., Faber and Faber 
1974, стр. 35. Уп.исто тако и текст Berry, M., 
„Arnold Schoenberg’s ‘Biblical Way’: from ‘Die 
Jakobsleiter’ to ‘Moses und Aron’“, Music & 
Letters, Vol 89, № 1, Feobuary 2008, стр. 84-108.
17 Године 1921. Шенберг ће (заједно са својом 
породицом) бити избачен из једног хотела као 
Јеврејин, упркос томе што је у то време он, 
заправо, био хришћанин. Лутеран. У писму 
Албану Бергу (написаном убрзо по инциденту), 
између осталог, стоји: „Овде смо од 14. На 
крају је све испало јако ружно… Људи ме овде 
презиру као да знају за моју музику“.  
Уп. Auner, J., A Schoenberg Reader. Documents  
of a Life, Yale University Press 2003, стр. 159.
18 У једном свом радијском обраћању из го- 
дине 1931, употребиће (данас тако актуелну) 
синтагму: делиријум забаве. „Против овог 
делиријума забаве“, биле су његове речи, „же- 
лим да нагласим и права мањине; оно /за 
културу/ суштинско мора имати своје ме - 
сто…“ Уп. Auner, J., A Schoenberg Reader. Docu 
ments of a Life, Yale University Press 2003, стр. 227.
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речи. Мотива. Цитата и парафраза светог текста. Тради-
ције. Шенберг упозорава. Традиција је у кризи. Традицио-
налне вредности, идеје, традиционални симболи, све је то 
значајно нагрижено историјом. 

Много тога човеку битног, напросто је потрошено. На 
удару опште девастирајућег нихилизма је иманенција. На 
удару је и трансценденција. Вера је изгубила свој кредиби-
литет. Изгубило га је и знање. Дестабилизована је слика 
човека. Дестабилизована је слика Бога. Традиционална по-
божност је (како хришћанска, тако и она јудејска) у дубокој 
кризи. 

Човеку је досадно. Досадно му је у храму. Досадно му је 
у сопственој кући. Досадно му је на послу. Вазда га иску-
шавају химере сентиментализма и егзотике. Теократског 
нормативизма и анархистичке раздражености. Савремени 
човек је у свему томе потпуно (како вредносно, тако и исто-
ријски) дезоријентисан. Заправо – изгубљен. 

Потребна му је – реч. Потребан му је (неки нови дах, тј. 
глас) који ће ту реч донети. У противном, агонија се нас тав-
ља. А снаге је све мање.

У свему томе некако се треба разабрати. Како? Мало је 
вероватно да постоји једно и општеважеће решење. Шен-
берг компонује. Експериментише са структуром и формом 
музичког израза. Ослушкује приче. Ослушкује речи. Трага 
за – гласом. Гласом Свевишњег. 

Шенберг пише. Пише – музику. Пише – стихове. Сти-
хови су ту за њега као, пре свега, иницијални предложак за 
(будуће) компоновање. Речи нису довољне. Потребно је 
озву чити их. Тачније, музички их заоденути у једно ново 
звучање. У звучање које оглашава. У звучање које собом 
(бла годарећи гласу који ту, логиком саме композиције, бива 
оприсутњен) оглашава најдубљи могући немир, трагизам и 
неизвесност религијског искуства душе човека модерних (а 
сва је прилика и постмодерних) времена.

Макар за Шенберга, реч никада није циљ. Реч је – пола
зиште. Циљ је – музика. Примера је много. Навешћу један. 
Његове – Псалме. Тачније, како у наслову стоји – Модерне 
псалме.19

Наводим онај под бројем 1:

19 Пред сам крај свог 
живота, педесетих 

година прошлог века, 
Шенберг је радио (тај 

посао, нажалост, није 
привео крају) на већој 

поетској збирци 
(радно) насловљеној: 
„Псалми, молитве и 
други разговори са 

Богом и о Богу“.
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O du mein Gott, alle Völker preisen dich
Und versichen dich ihrer Ergebenheit.
Was aber kannes dir nicht?
Wer bin ich, daβ ich glauben soll, mein
Gebet sei eine Notwendigkeit?
Wenn ich Gott sage, weiβ ich, daβ ich damit von dem Einzigen, 
 Ewig, AllmÜchtigen,
Allwissenden und Unvorstellbaren spreche,
Von dem ich mir ein Bild weder machen kann noch soll,
An den ich keinen Anspruch erheben darf oder kann,
Der mein heiβestes Gebet erfüllen oder nicht beachten wird,
Und trozdem bete ich, wie alles Lebende betet; trotzdem erbitte 
 ich Gnaden und Wunder; Erfülingen.
Trotzdem bete ich dennich will nicht des beseligenden  
 Gefühls der Eingkeit, der Vereinigung mit dir, verlustig 
 werden.
O du mein Gott, deine Gnade hat uns
Das Gebet gelassen, als iene Verbindung,
Ein Seligkeit, die uns mehr gibt, als jede Erfülingen.20

О Боже мој, народи те славе
и уверавају те у своју верност.
Шта то теби значи
Чиним ли ја то или не?
Ко сам ја, да поверујем
 да те молим нешто /збиља/ нужно?
Када кажем ‘Боже’, знам да говорим о Једном, Вечитом,
 Свемоћном, Свезнајућем и Непојмљивом,
О коме нити могу, нити треба себи да имам слику;
О коме нити могу, нити треба да имам потраживање;
Ко ће ми услишити, или неће, моје најватреније молитве.
Ипак се молим, као све што живи, тражећи милост и 
 чуда, испуњење.
Молим се јер не желим да изгубим,
Узвишено осећање јединства,
Заједништва са Тобом. 
Господе мој, милост твоја даје нам молитву као везу,
Узвишену спону међу нама,
Трептај душе што нам даје више /чак/ и од испуњења.

20 Шенбергов 
изворник цитирам 
према тексту 
објављеном у књизи 
Shawn, A. Arnold 
Schoenberg’s Journey, 
Harvard University 
Press 2003, стр. 303.
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Нема патетике. Нема сентиментализма. Псевдомисти-
цизма. Јаловог синкретизма.21 Прошлости разних (стварних 
и нестварних) отаца и узора. Изостаје – помпа. Изостаје – ег–
зотика. Шенбергова реч је јасна. Искрена је и непосредна. 
Дијагностички прецизна. Оштра.

.
Коначно, следи заплет. Драмски заплет. Заплет који је 

сав у функцији већ поменутог (Шенберговог) – θεωρία.
Лако је са – идолима. Са Богом ни приближно није тако. 

Напротив. Људи воле идоле. Неретко, спремни су да их обо-
жавају. Да им приносе жртве. Да им верују. Да се у њих поу-
здају. То не чуди. Идол је видљив. Идол је опипљив. Вид-
љивост и опипљивост, људима је то потребно. Мојсијев Бог 
је другачији. Јединствен. Он се не дâ ни видети, ни опипати. 
Ни поседовати. Ни изрећи. Ни замислити. Ни осликати. 

Бог није ни појам, ни слика. Слика, тј. приказа. При-
каза, у смислу оног – Bild. Бог је – глас. Мистички дах. Дах 
(односно глас) који се чује. Реч је у функцији гласа. Глас (тј. дах) 
ферментира у реч. У узвишени (божански) перформатив. Све 
друго је идолопоклоништво. 

Мојсије чека и ослушкује. Не говори много. Углавном – 
ћути. Свевишњи му се обраћа. У његовом духу Он се огла
шава. Мојсијево је да чује, да прими и пренесе. Коме? Други-
ма. Својој сабраћи. Јеврејском народу. Зато је пророк. Је-
врејски пророк. Где је ту проблем? По свој прилици, чути 
Божији глас (од Бога добити реч) не значи нужно: суверено 
располагати сопственим речима. Бити речит. Бити убед-
љив. Напротив. 

Мојсију (као што рекох) не иде са речима. Добар је са Бо-
гом. Лош је са речима. Сопственом језику (као метафоричном 
агенсу говорења) не верује. Узда се у Бога. Њему ве рује. Но, 
Бог се постарао, Мојсије није сâм. Ту је и Арон. Његов брат. 
Човек вичан речима и приказама. Благогла го љиви анти-
под мутистичног пророка. Неко ко уме са људи ма. Идеолог. 
По потреби – демагог. Опсенар. Вероватно и – свештеник. 
Све штеник каквог најчешће срећемо. Чак – манипулант. 
Дакле, политичар. Неко ко се сналази. У извесном смислу 
(чак можда) и уметник.22 Пророк – никако.

По среди су различити сензибилитети. Различити вред-
носни системи. Различите филозофије живљења. И не само 

21 Ваља признати, сâм 
Шенберг томе није 
био несклон. То је 

најочигледније у 
једном његовом 

ранијем делу, које се 
исто тако надовезује 

на Библију. На 
– Стари Завет. 

Наравно, реч је о Die 
Jakobsleiter. Паралелно 

са библијском 
симболиком и 

мотивима, ту нас 
очекује Сведенборг 

(опосредован  
Балзаком), Тагорa, 

много теозофије…

22 Одатле потичу 
скривене (одавно 

запажене) Шенбергове 
симпатије према 

Арону. Односно, на 
томе се (ипак) темељи 
његова спремност да 

се (у много чему) 
поистовети са 
Ароном. Не са 

Мојсијем. Следствено 
томе, имамо ли у виду 

кључне ликове 
Шенбергове опере 

(Мојсија и Арона), 
најмање ћемо 

погрешити ако 
закључимо да је његов 

однос према сваком 
од њих дубоко 

амбивалентан. O томе 
уп. Berry, M., „Arnold 

Schoenberg’s Biblical 
way: From Die 

Jakobsleiter to Moses 
und Aron“, Music and 
Letters, vol. 89, № 49, 

2008, стр. 96-98.
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то. Мојсије и Арон нису (ни митске, ни историјске) личности. 
Они су (бар за Шенберга) типске позиције. Функције. Између 
осталог, цела ствар је и једна велика иронијска игра. У сре-
дишту те игре је човек. Његов однос са Богом. Његов однос 
са ближњима. Уз то, неизбежно је питање култа. Пи тање 
саме религијске праксе. Обреда.

У себи имати и једног и другог. И Мојсија и Арона. И са 
тим некако изаћи на крај. Превладати конфликт. Неизбе-
жан конфликт. Конфликт (парадоксално) установљен самом 
Божијом вољом. Управо од тога зависи (земаљска) судбина 
(односно будућност) култа. Заправо – идеје. 

Да је тако, сведочи нам сâм Шенберг. Он то чини на мно-
го места. Ипак, добро је познато, најдиректнији је у тексту 
драме Der biblische Weg.23

.
Небо се отворило. Сусрет. Мојсије и Бог. Библијска сце-

на. Њихов дијалог. Ту све почиње. 

Мојсије:   Један и једини, вечни, свеприсутни  
и незамисливи Боже!

Глас:   Одложи обућу. Отишао си довољно 
далеко. На светој си земљи. Буди 
пророк Божији.

Мојсије:   Боже отаца мојих, Боже Аврамов, 
Исаков и Јаковљев, што њихову си 
идеју у мени разбудио, Боже мој, не 
гони ме да будем пророк. Стар сам. 
Пусти ме да своје овце чувам у миру.

Глас:   Видео си ужас, препознао си истину, 
ништа ти друго не преостаје, свој 
народ мораш учинити слободним.

Мојсије:   Ко сам ја да се мерим са силом и  
снагом њихове заслепљености?

Глас:   Са Богом си у савезу, Њему си  
придружен, устани на Фараона!

23 Као један од 
кључних ликова ту се 
појављује Макс Арунс 
(иначе значајно 
мо делован према лику 
Теодора Херцла, 
оснивача савременог 
Ционизма). За њега се 
сасвим експлицитно 
каже: Max Aruns, 
Moses und Aron wollen 
sie in einer Person sein.
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Мојсије:   Шта ће народу потврдити мој 
мандат?

Глас:   Име Јединог. Вечита ће их воља 
ослободити, више служити неће 
оном пролазном.

Мојсије:  Нико ми неће поверовати!

Мојсију треба Арон. Арону – Мојсије. Без Мојсија, Арон 
нема шта да каже. Без Арона, Мојсије (све и да има шта да ка-
же) ништа не може да искаже. Свако, дакле, има свој недо-
статак. И Мојсије и Арон. Бог жели да они сарађују. 

 Арон ће бити просветљен, 
он ће бити твоја уста. 

Тако вели сâм – глас. Глас Свевишњег. Од браће се оче-
кује кооперативност. Међусобно надопуњивање. Мојсије 
ће да слуша. Арон ће да говори. А народ (изабрани народ) ће у 
свему томе (побожно) да их прати. И – да их слуша. Идеално, 
да идеалније не може бити. Но, да ли је то могуће…

По свој прилици – није.
.

Тензија расте. Гомилају се проблеми. Искушења. Мој-
сије је отишао. Сâм Бог га је позвао. Већ дуго га нема. Негде 
је високо на гори Синајској. Тамо је (ваљда) и Бог. Ништа се 
не види. Време пролази. Доле у подножју ништа се не догађа. 
Можда је мртав. Можда никада неће доћи. Шта ли је тек са 
Богом? Ко ће то знати? Чекање (односно стрпљење) није врли-
на гомиле. 

Неспокој расте. Убрзо, појавиће се празнина. Опасна 
празнина. Пред лицем празнине гомила заборавља. Она за-
боравља све. Буквално – све. И Бога. И пророка. И – себе.

Мојсија нема. Ту је Арон. Мојсије је пророк. Арон није 
пророк. Ту је и народ. Обезглављен народ. Народ без – гла
ве. Без Бога. Односно, без Божијег пророка. Нешто треба 
предузети. Шта? Арон размишља као прави вођа.24 Дема-
гог. Бога нема. Нема ни Мојсија. Кога нема, без њега се (већ 
некако) мора. Како? Народ постаје нестрпљив. Узнемирен. 
Нешто му ваља дати. Нечим ваља (некако) попунити праз-

24 Занимљиво је да ће 
код Шенберга (за 

разлику од библијског 
предлошка) Арон бити 

тај који ће народ 
извести из египатског 
ропства. Какав год да 

је, Арон је човек 
историје. Мојсије се 
опире историји. Из 

све снаге се упире из 
ње да искорачи.
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нину. Чиме? И, убрзо, (благодарећи Арону) решење је ту – 
златно теле.

Арон нема илузија. Златно теле није Бог. Златно теле је 
ствар. Приказа. Оно – Bild. Дакле, репрезентација. Ми би 
данас рекли: семиотички ентитет. Симбол. Или, напросто 
– знак. Знак (тј. симбол) оприсутњује одсутно. У овом слу-
чају: Одсутног. Оприсутњујући Одсутног, знак га репрезен
тује (тј. симболички га чини присутним, приказује га).

Аронова теологија је естетичка. Чулна. Битно је оно 
видљиво. Сугестивност видљивог. Битни су учинци суге-
стивности тог истог видљивог. Видети, то је моћи укључити 
се. Моћи учествовати. У чему? У – (заједничком) култу. Идол 
окупља. Чини масу компактном. Сабира њене стрепње. 

Аронове речи. Изречене пред златним телетом. 

 Dieses Bild bezeugt, 
daβ in allem, was ist, ein Gott lebt. 
(Ова приказа потврђује,  
  да у свему што јесте, Бог живи).

Аронова теолошка практика је теологија кости мо гра
фије и кореографије. То је теологија – злата. Злато је (тео-
лошки посматрано) симулакрум над симулакрумима. Злато 
– сија. Људи воле злато. Срећни су када га поседују. Радују 
се да га виде. Злато има свој (од)сјај. Злато има своју цену. 
Наличје (богослужбене) естетике злата је (одвајкада) новац. 
Дворска помпа и политичка интрига. Моћ. Миметичка 
опсена.25 

Шенбергов апофатицизам је радикалан. Вероватно, при-
том – одвећ искључив. Иконокластичан. Сложићемо се – 
претеран. Одвећ заоштрен. Чак (можда) и острашћен.26 При-
казати Бога, то је (макар за Шенберга) издати Бога. Далеко-
сежне речи. Опасне речи. Многи ће се побунити. Многи су 
се већ бунили. Ипак, морамо признати, то су речи које ни-
како нису у потпуности лишене сваког утемељења. 

Издајсто Бога, то је – идеологија. Идеолошка памет ка-
же: постоји нешто битније и од самог Бога. То је – интерес. 
Интерес је увек нечији. Интерес тзв. народа. Интерес вође. 
Интерес свештенства. Интерес новца. Идеја људске (одвећ 
људске) беатификације хијерархије. Власти. Власти унутар 
државе. Власти унутар богомоље. Танка линија којa (не увек 

25 Овде је корисно 
имати у виду књигу 
Brent, A., The Imperial 
Cultand the Develop
ment of church Order. 
Concepts and Images of 
Authority in Paganism 
and Early Christianity 
before the Age of 
Cyprian, Brill 1999.

26 Сâм Арон на то 
скреће пажњу. Нису 
ли и саме Таблице 
закона, пита се он, 
некаква репрезен
тација? Није ли и 
њихов статус 
првен ствено иконич
ки? У сваком случају, 
са тим се и Мојсије 
слаже, оне нису идоли. 
Коначно, шта ћемо са 
чудима?
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успешно) раздваја ритуал од ритуализма. Харизму од ма-
нипулације. Неспорне вредности од баналног (још једном 
ваља рећи, одвећ људског) посрнућа. Одвојити (обредни) зазив 
Свевишњег од маниризма еснафски профилисане рутине, 
разлучити харизму од реторике, то уме да буде тешко. Бе-
скрајно тешко.

Лако је рећи: Шенберг није имао искуство Цркве. У од-
ређеном смислу то је, наравно, тачно. Формално је био про-
тестант. Лутеран. Суштински он (ипак), сложићемо се, ни-
када није дубље ушаo у саму ствар Хришћанства. Питање је, 
ме ђутим, колико је Црква (хришћанска, између осталог и она 
православна) данас у стању да се (збиља одговорно) суочи са 
(потен цијално опомињућим) искуством, које, као та кво, из-
бија из Шенбергове партитуре. Ваља се замислити, при том 
(макар према себи) бити искрен, колико је духа (Шенберговог) 
Арона у актуалној идеји теорије и праксе (о обичајности да и 
не говорим) хришћанског обреда? Истовремено, добро би 
било запитати се и где је данас (у оној ис тој теорији, пракси и 
обичајности обреда) дух (Шенберговог) Мојсија? 

.
Вратимо се Арону. Вратимо се свему ономе што се дога-

ђа у подножју горе Синајске. Ако нема Бога (тј. ако нам Он 
сâм није лако доступан за нашу свакодневну употребу), ако је и 
пророк Божији одсутан (дуже но што је маса у стању да то под-
несе), добро је златно теле. И оно врши функцију. Тако мисли 
Арон. То је његова логика. То је теорија његове праксе.

Маса је живнула. Разиграла се. Време се покренуло. Не-
ма више чекања. Нема више празнине. Нешто се догађа. 
Идол је ту. Злато сија. Сви су усхићени. Сви су опијени. Раз-
драгани. Пре свега – бука. Много буке. Игра. Светлуцање. 
Орги ја стички ритмови. Манија. Тела су у покрету. Крв кљу-
ча. Дах трепери. Слике се смењују. Маса се комеша. Тензија 
расте. 

Дакле, идол. Златно теле. Некаква – приказа. Никако 
– Бог. То је Аронов изум. То је његово дело. Сви га разумеју. 
Сви га прате. Нико се не буни. Мојсије је далеко. Бог је још 
даље. Празно место (место за Бога) је узурпирано. Култ је из-
губио смисао. Задржао је заводљивост. Сведен је на пуку 
приказу. Опсену. На обредну инсценацију. На обману чулâ. 
И – духа. 
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Очигледно је, неко зло се спрема. И то не било какво 
зло. Велико зло. Златно теле је делирантни симулакрум па-
тогномичне (тобоже божанске) утемељености култа. Фиктив-
ног култа. Култа који се, тополошки говорећи, управо, (као 
лудило групе) открива на месту празнине. 

Ствари измичу контроли. Крешчендо. Ситуација (под 
гором Синајском) постаје све више разобручена. Луда. На 
делу је опијеност. Снага палих анђела. Демонска снага. Ки-
дање одеће. Оргије. Много секса. Много страсти. Свеопшта 
деструкција. Коначно – смрт. Много смрти. Ни то није све. 
Идол тражи жртву. Чисту жртву. Пала је крв. Непотребна 
крв. Невина крв. Девичанска крв.27

.

Оштар рез. Мојсије је ту. Вратио се. Бесан је и сјађен. 
Затекао је призор који га је сасвим преплавио. У извесном 
смислу и – поразио.

Општи тајац. Сви ћуте. Мојсије говори. Од муке је про-
говорио. Својом (пророчком) речју сатире идола – златно 
теле. Уследиће дијалог. Његова расправа са Ароном.

Мојсије: Ароне, шта си то урадио?

Арон:   Ништа другачије од онога што је одвајкада 
био мој посао. Када твоја идеја није /од себе/ 
давала речи, моја реч није могла њима дати 
никакву слику, па сам морао чинити чудеса 
која би се могла очима и ушима посведочити.

Мојсије: Ко ти је заповедио то да чиниш?

Арон:   Као увек слушао сам свој унутрашњи глас.

Мојсије:  Али тако нешто ја ти никада нисам рекао.

Арон:  Ипак, ја сам то тако схватио.

Мојсије:  (Претећи ка њуму искорачује) Умукни!

Арон:   (Узмичући) Твоја… уста… био си далеко…

Мојсије:  …а моја идеја. Она ти је морала бити у 
близини.

27 Последње године 
свогa живота Шенберг 
ће провести у 
Калифорнији. Његов 
земаљски живот је 
окончан 14. VI 1951. 
Занимњиво је да ће се, 
релативно недуго 
после његове смрти 
(године 1969), у тој 
истој Калифорнији 
догодити стравични 
кошмар (како по 
атмосфери, тако и по 
крајњем исходу донекле 
сличан финалу другог 
чина Шенбергове опере) 
звани Алтамонт. У 
основи свега и ту је 
музика. Концерт. 
Тачније – прекинут 
концерт. Недовршена 
опера се огледа у 
прекинутом концерту. 
Много нервозе, буке и 
несклада. Ништа од 
снова. Догодило се 
горко отрежњење. 
Хаотична маса. 
Анђели пакла. 
Навешћу само један 
сегмент: Фил Леш и 
Џери Гарсија (иначе 
актери поменутог 
догађаја) се пробијају 
кроз узнемирену масу. 
Неко ће довикнути: 
Анђели су изван 
контроле. Уследиће 
Гарсијин коментар: 
„Човече, да ли су 
Анђели икад под 
контролом“. Уп. Lesh, 
P., Search for the Sound. 
My life with the 
Greateful Dead, Back 
Bay Books 2006, стр. 
162.
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Арон:   Док те није било мислили смо да си мртав. 
А пошто су људи дуго ишчекивали закон и 
заповести да им стигну из твојих уста, 
морао сам да им пружим некакву приказу.

Мојсије:  Твоја је приказа ишчезла пред мојом речи.

Арон:   Твоја је реч сатрла приказу и чудо, но није 
ли и само њихово уништавање било  
/некакво/ чудо?

Мојсије:  Вечност Божија је супротна трајности 
идола. Томе не требају ни слике /приказе/ ни 
чуда. То је закон. То каже Вечити, као што 
то говоре језиком којим и сâм говориш ове 
времените табле. (Показује табле са 
исписаним Божијим законима Арону).

Арон:   Израел /тј. Израелски народ/ траје, тиме 
потврђујући идеју Вечног.

Мојсије:  Признајеш ли моћ што је идеја има над речи 
и над сликом?

Арон:   Схватам само то да народ треба  
заштитити. Но, народ може само осећати. 
Ја их волим. Само за њих живим. Желим да 
им служим.

Мојсије:  …а идеја Ја волим своју идеју и за њу живим!

Арон:   И ти би волео ове људе да си само видео како 
су живели када су се усудили да виде и осете 
наду. Народ не може веровати у оно што не 
осећа.

Мојсије:  Нимало ме ниси уздрмао. Морају разумети 
идеју. Зато живе.

Арон:   Какви би они јадници били, народ мученикâ. 
Нема народа који може схватити више од 
само делимичне приказе која осликава само 
разумљиви део идеје. Тако им се она /идеја/ 
чини схватљивом онако како је то њима 
могуће.
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Арон тргује. Мојсије верује. Мојсијев Бог је један. Један 
и Једини. Аронова идеја божанског подразумева – конвер
тибилност. Прагматички схваћену – конвертибилност. 
Економику интереса. Економику страсти. Економику узбу-
ђења. Економику ужитка. Политику.

Данас Бог, сутра богови. Па онда опет, ако затреба, Бог. 
При том, наравно, за њега су (за Арона су) и Бог и богови, пре 
свега, слике. Односно – представе. Приказе. Симболи. У 
сваком случају – ништа обавезујуће. Отуд – конвертибил
ност. И – економичност. 

Мојсије прати идеју. Узвишену Божанску идеју. Бог за 
њега није симбол. Ни – знак. Туђа му је свака обредна се
миотизација Узвишеног. Божанског. Туђа му је свака поли-
тизација искуства трансценденције. Аронови циљеви су 
овоземаљски. Идеолошки. У извесном смислу (чак) нацио-
нални. Заправо, трибални. 

Народ треба заштитити, вели Арон, треба му служи
ти. Треба га волети. И, што је најважније, то треба учинити 
по сваку цену. Запитајмо се (још једном искрено) колико смо 
пута у новијој историји чули такве речи? И не само то. Ако 
ћемо штитити народ, онда ћемо (по истом принципу) шти
тити и поредак. Да зло буде веће, и то ћемо (неретко) чини-
ти по сваку цену. Чак и по цену саме истине. Пре или ка-
сније, ђаво ће доћи по своје. 

Мојсијеви циљеви су другачији. Божански. Он следи 
Бога, Његову вољу. Клањати се идолу, било којем идолу, то 
је – грех. Озбиљан грех. За њега ту нема простора ни за какву 
трговину. Идолопоклоништво је издајство. Издајство саме 
идеје живог Бога. Мојсије оптужује:

Мојсије:  Бога си издао боговима, идеју приказама, 
изабрани народ свима другима,  
/оно/ изузетно обичним.

Мојсијев Бог је Бог који се приказама не дâ приказати. 
Ароново огрешење је огрешење о тог Бога. О – живог Бога. 

Арон мора да умре. Пресудиће му Бог. Мојсије га пуш-
та. Тачније, он наређује војницима (који су управо питали тре-
ба ли да га убију) да га пусте.

Мојсије: Пустите га, ако буде могао живеће…
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Арон, придигавши се слободан – умире. Мојсије, конач-
но, на врло довосмислен начин, открива пустињу као (за-
право) крајње одредиште сваког могућег, свесног или не, 
лутања кроз историју. Не – град. Не – храм. Него – пустињу. 

Бог је у пустињи. Бог није у свету политике. Моћи и оп-
сене. Идеологије. Бог није тамо где су празни симболи. Хи-
мере. Промашај је Бога тражити у некротичном култу, бол-
но срозаном на ниво приче о златном телету. Бог је тамо 
где се може чути Његов глас. А то није тамо где је бука. То 
није тамо где је у центру свега неко златно теле.

Тако се завршава ова Шенбергова (иначе незавршена, му-
зичка) прича о једном Богу, двојци браће, изабраном народу, 
тешким временима, и о пустињи.
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Leon Debevec

REFORMA KRŠČANSKEGA 
BOGOSLUŽNEGA PROSTORA –  

IZKUŠNJA ’ZAHODA’

POVZETEK: Prispevek tematizira razloge za radikalne 
spremembe v bogoslužnem prostoru katoliškega zahoda 
po Drugem vatikanskem cerkvenem zboru. Proces litur-
gične prenove deli na tri korake: ’matrica’, ’postopek’ in 
’odtis’. Cerkev rekalibrira matrico istovetnosti krščanske-
ga bogoslužnega prostora, trdno ukoreninjeno v bogast-
vu njene arhitekturne tradicije znotraj dveh paradigem: 
vsestranskemu in stalnemu posodabljanju (’aggiorna-
mento’) in dejavnem sodelovanju vernikov (’partecipatio 
actuosa’). Utemeljitev istovetnosti krščanske umetnosti, 
njene notranje tipologije in smotra ter posebnih vrednot, 
zaveza krajevnih cerkva in njihovih komisij k proučeva-
nju krščanske umetnosti, k vzgoji duhovnikov, umetni-
kov in vernikov ter dialogu med njimi so glavne poteze 
koncilskega ’postopka’ uresničevanja vizije. Usodne poe-
nostavitve: poenostavljeno razumevanje bogoslužnega 
kompleksa, poenostavljeno razumljeno dejavno sodelo-
vanje vernikov, poenostavljeno razumljen ’aggiornamen-
to’ in poenostavljeno razumljen dialog med svetom vere 
in svetom umetnosti, so spremenile iskanje času ter krš-
čanskemu občestvu ustreznega bogoslužnega prostora v 
nekontroliran eksperiment.

KLJUČNE BESEDE: sakralno, arhitektura, umetnost, 
koncil, aggiornamento, zgodovina, Cerkev, Moderna.

Uvod
Med najpomembnejšimi značilnostmi sveta, v katerem živi-

mo, je njegovo stalno spreminjanje. Prepoznavamo ga v mnogo-
terih, raznolikih in med seboj kompleksno prepletenih ritmih 
rojevanja, rasti in postopnega a hkrati neizogibnega umiranja – v 
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naravi, v medčloveških odnosih, v delih človeških rok in v najra-
zličnejših družbenih procesih. Njegova posebna vrednost je v 
tem, da zagotavlja sobivanje, celo sožitje mladostne, včasih celo 
naivne radoživosti z odgovorno samozavestnostjo zrelosti ter 
preu darno modrostjo starosti ter tako ponuja posamezniku, spo-
sobnemu motrenja, pogled na celoto. V barviti pahljači odnosov 
do te naravne zakonitosti se kažeta vsaj dve glavni in med seboj 
kontrastno različni paradigmi. Prva v spreminjanju išče in vso 
svojo pozornost osredotoča na razlike, s katerimi pojasnjuje ra-
zvoj oziroma vrednostni napredek določenega pojava ali procesa. 
Z največjo zavzetostjo in preračunljivostjo se je te paradigme ok-
lenilo tržno gospodarstvo, ki v svoji nenasitni sli po profitu razlik 
ne poudarja samo zato, da bi z njimi utemeljevalo novost ponuje-
nih produktov, temveč se jih v skrajni konsekvenci, ob asistenci 
čedalje nasilnejše manipulacije kupca, celo umetno izmišlja, da bi 
privid stalne ekonomske rasti podaljšalo do skrajnosti.

V sleherni kulturi pa odkrijemo še drugo paradigmo po in-
tenci nasprotno prvi. V odnosu do zakonitosti spreminjanja je 
namesto poudarjanja razlik usmerjena v razbiranje ’rdeče niti’, v 
odkrivanje pogosto komaj zaznavno stalno prisotnega. Polje naj-
večje ’domačnosti’ te paradigme je polje religije, saj je kot pro-
storje sobivanja časnega z brezčasjem domala eksistenčno pogo-
jena z nujnostjo prepričljive čutno zaznavne interpretacije več-
nega v minljivem. Religija je v svoji najgloblji utemeljenosti na 
odnosu med človeškim in božjim tako kot vsi odnosi v naši stvar-
nosti vpeta v koordinati časa in prostora. Že odkar se človek za-
veda svoje religiozne razsežnosti jima daje prepoznaven čutno 
zaznavni izraz. Tako se religija izmika minljivosti in profani ci-
kličnosti časa z ritualom, pred nepredvidljivo spremenljivostjo 
profanega prostora pa se brani z arhitekturo bogoslužnih kom-
pleksov. Ob tem ne gre prezreti njune latentne soodvisnosti. Ob 
zelo pomembni, za istovetnost sleherne religije celo odločilni 
sposobnosti čutno zaznavne artikulacije brezčasja pa je hkrati 
zaradi njene zavezanosti da posreduje človeku - verniku njej la-
stne odgovore na temeljna bivanjska vprašanja, prisiljena iskati 
času in prostoru primerno, predvsem pa verniku razumljivo ’go-
vorico’. Opisani mehanizmi veljajo tudi za krščanstvo. Pregled 
razvoja krščanskega bogoslužja in arhitekturne ’posode’ - bogo-
služnega prostora, v katerem se dogaja, pokaže celo vrsto pre-
men in domiselnih reinterpretacij. Po globini in celovitosti re-
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forme bogoslužja in bogoslužnega prostora v Katoliški Cerkvi pa 
nesporno izstopa Drugi vatikanski cerkveni zbor. V domala ne-
pregledni publicistiki, povezani s koncilskimi reformami, vidno 
izstopata izraza ’novost’ in celo ’revolucionarnost’. Čeprav so spre-
membe po eni strani razumljive, saj se je vodstvo Cerkve odloči-
lo, da ponovno premisli pomen in vlogo najsvetejšega jedra kr-
ščanstva - evharistijo - v njenem pastoralnem poslanstvu, je nji-
hova radikalnost, sodeč po značilnostih pokoncilskih arhitek-
turnih interpretacij bogoslužnega prostora presenetljiva. Toliko 
bolj v sled dejstva, da ostaja za Katoliško Cerkev bistvo vere in 
zato tudi bogoslužja po koncilu isto. Čeprav je za Katoliško Cer-
kev, ki meri svoj čas v tisočletjih, polstoletna distanca od uvelja-
vitve reform Drugega vatikanskega cerkvenega zbora zanemar-
ljiva doba, pa hkrati v njej že lahko razberemo nekatere poteze 
na njenem obrazu, ki dajejo slutiti v kakšno podobo se bo izčistil. 

V pismu o nujnosti inventarizacije kulturnih dobrin je kr-
ščanska umetnost označena kot »oprijemljive stopinje nadna-
ravnega življenja Cerkve«. Sleherna ’stopinja’ je kot ’odtis’, tehnič-
no gledano, rezultat ustreznega ’postopka’, predvsem pa zrcalna, 
vendar natančna podoba v takem postopku pravilno uporablje-
ne ’matrice’. Naštete stvarnosti se kažejo kot metodološko poma-
galo pri poskusu osvetlitve glavnih značilnosti koncilske reforme 
bogoslužnega prostora. 

O ’matrici’
V srcu reforme bogoslužja, utemeljene na Konstituciji o sve-

tem bogoslužju je izpostavljeno Jezusovo kraljevo duhovništvo. 
Zato Cerkev vabi v koncilskih dokumentih vse verujoče kristja-
ne, da vstopijo v liturgijo s poglobljeno zavestjo o njihovem pri-
vilegiranem mestu, utemeljenem na žrtveni soudeležbi pri evha-
ristiji. Skupni cilj reforme je bil po besedah papeža Janeza Pavla 
II. ’obogatitev vere’ (prim.: Schloeder 1998, 17). V koncilskih doku-
mentih kot celoti tako vidno izstopata dva prečiščena izvira, pri 
katerih naj bi se napajal proces ’obogatitve’ in sta postala (danes 
že lahko to rečemo) nekakšen emblem, po katerem bo ostal Drugi 
vatikanski cerkveni zbor prepoznaven v zgodovini Katoliške 
Cerkve. Prvi je ’aggiornamento’, ki ga moremo razumeti kot od-
ločitev za vsestransko posodobitev pastoralnega delovanja, dru-
gi pa ’partecipatio actuosa’ to je želja privesti vernike »k tistemu 
polnemu, zavestnemu in dejavnemu sodelovanju pri bogoslu-
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žnih opravilih, ki ga od njih zahteva že bistvo bogoslužja in do 
katerega ima krščansko ljudstvo, v moči krsta pravico in dol-
žnost« (SC 14, prim. tudi: SC 21). Izvira vsekakor nista do tedaj 
nepoznana novost. Če ostanemo pri bogoslužnem prostoru je že 
iz razvoja krščanske umetnosti razvidno, da Katoliška Cerkev 
’aggiornamentu’ v preteklosti ni le sledila, temveč je v pomemb-
nem delu njene zgodovine celo določala njegov pomen in dina-
miko. Že v zgodnjekrščanskem obdobju je sicer iz rimske kultu-
re prevzela, z baziliko in mavzolejem, dva po učinku kontrastno 
različna prostorska koncepta, ki pa ju je domiselno re-interpre-
tirala v povsem samosvojem in prepoznavnem organizmu zgo-
dnjekrščanskega bogoslužnega kompleksa. V zgodnji romaniki 
je, soočena z izzivi evangelizacije in razcvetom meništva, čašče-
nja relikvij in romarstva, postala okolje najbolj drznih arhitek-
turnih podvigov romanike in gotike. Avantgardnost pa je v do-
bršni meri ohranila tudi v času čedalje pomembnejšega ’konku-
renčnega’ programa renesančnih in baročnih vil, dvorcev ter 
palač. Šele korenite družbene spremembe, katerih dramatični 
’crescendo’ nastopi s francosko revolucijo, Katoliški Cerkvi do-
končno onemogoči soudeležbo pri ustvarjanju vrednostne in 
pomenske podstati sodobnemu arhitekturnemu ustvarjanju, v 
devetnajstem stoletju že povsem zamaknjenem v fascinantnost 
industrijske proizvodnje. 

Koncil je ponovno odkril vrednost zgodnjekrščanskega pro-
stora in po principih slednjega (ne po arhitekturni interpretaciji) je 
korigiral ’matrico’. Tako je jedro koncilske posodobitve bogoslu-
žnega prostora v ponovni osmislitvi temeljnih prvin njegove is-
tovetnosti; to je njegove kristocentričnosti, hierarhičnosti, dual-
nosti (prezbiterija in prostora za vernike), v eshatološko bežišče 
usmerjenega dinamizma in vpetosti v kozmično stvarnost. 

Tudi drugi koncilski cilj, evharistično skrivnost globlje vti-
sniti v zavest vsakega kristjana z njegovim dejavnim sodelova-
njem pri bogoslužnih opravilih, ima v zgodovini Katoliške Cer-
kve svoje žlahtne izraze. Dejavno sodelovanje vernikov je bila 
nesporno liturgična praksa že prvih krščanskih skupnosti, ki so 
se zbirale po zasebnih hišah, prirejenih za liturgična slavja. Po-
dobno velja za bogoslužje v zgodnjekrščanskem sakralnem kom-
pleksu. V njem prepoznavamo hierarhično strukturiranje obče-
stva na tiste, ki smejo prisostvovati evharistiji in tiste, ki jim je v 
večji ali manjši meri to prepovedano (neverni, grešniki, katehume-
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ni), nadalje strukturiranost liturgičnih drž, izraženo z delitvijo 
občestva po spolu, stoječo držo - znamenjem budnosti in pripra-
vljenosti, obračanjem celotnega občestva z duhovnikom vred 
proti vzhodu - simbolu vstalega Kristusa ali pa prijateljskim obe-
dom (agape) v atriju pred baziliko, po končanem evharističnem 
bogoslužju. Čeprav je nadaljnji razvoj krščanstva prinesel v bo-
goslužni prostor celo vrsto sprememb zaradi katerih je prišlo do 
postopnega odtujevanja občestva od evharistije, pa ni mogoče 
trditi, da je dejavno sodelovanje občestva povsem zamrlo. Sre-
dnjeveško romarstvo kot izraz magnetizma relikvij je sicer pre-
maknilo težišče pozornosti občestva od oltarja k relikviariju ozi-
roma k grobu svetnika, a je hkrati ohranilo živo vez z liturgičnim 
dogajanjem v bogoslužnem prostoru, sodeč po ohranjenih zapi-
sih, pogosto stopnjevano do fanatizma. V arhitekturnem pogle-
du šele baročni bogoslužni prostor, zasnovan kot ’liturgično gle-
dališče’, sicer sam prepoln dinamizma, računa z relativno negib-
nostjo vernika, da bi ga lahko prepričljivo zamaknil v iluzijo 
nebes na zemlji.

O ’postopku’
Študij koncilskih dokumentov in njih uradne razlage izrisu-

je pred nami kompleksen in koherenten itinerarij korakov na 
poti uspešne prenove bogoslužnega prostora. Njegov značaj raz-
kriva, za obravnavano temo gotovo eno najpomembnejših kon-
cilskih določil, ki je hkrati izraz skoraj preroške slutnje nevarno-
sti zlorabe. Koncilski očetje namreč v Konstituciji o svetem bo-
goslužju nalagajo odgovornim »naj se novosti ne uvajajo, razen 
če jih terja resnična in nedvomna korist Cerkve; pri tem je treba 
skrbeti, da nove oblike nekako organsko rastejo iz dosedanjih 
oblik« (SC 23). Formulacija je povsem jasna in ne dopušča v umet-
niških iskanjih nobene površnosti, koketne spogledljivosti s so-
časnimi trendi v posvetni umetnosti, še manj prozaično provizo-
ričnost. Da bi bilo uresničevanje zastavljene usmeritve učinkovi-
to, je v Konstituciji o svetem bogoslužju podrobno opredeljena 
istovetnost krščanske umetnosti. Vodstvo Cerkve jo znotraj sa-
kralne umetnosti zameji s tremi ’koordinatami’: s smotrom, s 
katerim zavezuje krščansko umetnost k tematiziranju božje le-
pote ter k iskanju umetniških izrazov, ki bodo s svojo močjo po-
magali »da se spoznanje Boga bolje razodeva in da oznanjevanje 
evangelija postane za človeški razum prozornejše« (CS 62), z no-
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tranjo tipološko dihotomijo krščanske umetnosti, vzpostavljeno 
z versko in cerkveno umetnostjo, pri čemer je tematski okvir 
prve bogoslužje in je zato zavezana objektivnosti na račun odpo-
vedi subjektivne atraktivnosti umetnikove ’poetike’, tematski 
okvir druge pa umetniški interpretaciji subjektivnega doživlja-
nja skrivnosti vere, ter slednjič s posebnimi vrednostnimi krite-
riji, ko določa naj umetniška dela »ustrezajo veri, pobožnosti in 
vestno izrečenim določbam ter so primerna za sveto rabo« 
(SC 122). Z utemeljitvijo posebnih vrednostnih kriterijev je vzpo-
stavljen tudi temelj mehanizmu razsojanja o primernosti ume-
tniških del. Dan je v roke škofom z naloženo dolžnostjo naj si 
skrbno prizadevajo, »da v božje hiše in druge svete prostore ne 
bodo imela dostopa umetniška dela, ki nasprotujejo veri, nrav-
nosti in krščanski pobožnosti ter žalijo pravi verski čut bodisi 
zaradi zmaličenih oblik ali zato, ker niso zadosti umetniška, am-
pak povprečna in kičasta« (SC 124). Kot profesionalno pomoč 
jim priporoča ustanovitev škofijskih komisij za cerkveno ume-
tnost. Slednje naj bi imele, poleg funkcije vrednotenja in usmer-
janja umetniške produkcije tudi odgovorno nalogo implementa-
cije koncilske vizije, ukrojene po meri vesoljnosti, v kulturno-
zgodovinsko enkratnost posamezne krajevne Cerkve. Koncil 
zaokrožuje ’postopek’ revitalizacije bogoslužnega prostora in 
krščanske umetnosti kot celote z vzgojo. Njej posvečena določila 
govorijo tako o pomenu vzgoje klerikov kot tudi umetnikov, za 
vzgojo katerih spodbujajo krajevne Cerkve k ustanavljanju šol ali 
akademij za krščansko umetnost (prim. Koncilski odloki 1980, 91-93). 
Nadalje poudarja nujnost oživitve dialoga z umetniki (prim. Koncil-
ska 1965). Čeprav je postopek, kot ga lahko razberemo v obravna-
vanih dokumentih sicer sam v sebi smiselno strukturiran in celo-
vit, vendarle razkriva drobno, a ne tako nepomembno nedoreče-
nost - namreč nujnost stalnega ’kultiviranja’ tudi odnosa verni-
kov do krščanske umetnosti oziroma umetnosti kot take v sled 
njihove skoraj popolne ’nepismenosti’ v sposobnosti branja del 
sodobne umetniške ustvarjalnosti. Na neodložljivo nujnost vzgo-
je vernikov opozarjajo šele kasnejše okrožnice. 

O ’odtisu’
Ob predstavljeni jasnosti ’matrice’ in v pretežni meri smisel-

ni zaokroženosti ’postopka’ njene uporabe, smo ob motrenju 
pokoncilske sakralne arhitekture, ne samo v letih neposredno po 
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koncilu, temveč tudi danes soočeni z dramatičnim kontrastom. 
Medtem ko je Katoliški Cerkvi uspelo ohraniti izvorno čistost 
liturgije ob sicer temeljitih, mestoma celo tveganih posegih va-
njo s tem ko je namesto latinščine uvedla narodne jezike; pa ji je 
zaradi sicer jasnih, a hkrati ohlapnih in nezavezujočih formulacij 
o novi arhitekturni podobi bogoslužnega prostora, proces iska-
nja ustreznih arhitekturnih rešitev skoraj v celoti ušel izpod nad-
zora in se sprevrgel v tvegan eksperiment. Razlogi za neuspe-
šnost ’odtisa’ so gotovo številni in bi terjali samostojno obravna-
vo. Med njimi pa je po pomenu mogoče izpostaviti vsaj tri.

Kot prvega velja omeniti dejstvo, da koncilska vizija bogo-
služnega prostora ni sad preroškega uvida sprememb, ki bi se v 
času koncila šele zarisovale v najbolj smelih teoloških razpravah, 
ampak je v resnici izraz nujnosti ureditve dinamičnih vrenj, us-
merjenih v iskanje s sodobnostjo sinhronizirane podobe bogo-
služnega prostora, s katerimi se je Cerkev soočala že desetletja 
pred njim. Prve kali tega procesa segajo globoko v 19. stoletje, ko 
je Dom Prosper Guéranger, O.S.B. ustanovil prvi center za pre-
novo bogoslužja v opatiji Solesmes v Franciji. Osrednjemu cilju, 
po stoletjih odtujenosti med duhovnikom in občestvom verni-
kov, približati bogoslužje verniku in ga vanj dejavno vključiti, se 
je logično pobudilo tudi iskanje primerne arhitekturne zasnove 
bogoslužnega prostora, ki bo dovolj jasno izražal željo nadome-
stiti do tedaj uveljavljen hierarhični model Cerkve z modelom 
enakopravne skupnosti. Prvi arhitekturni izrazi liturgičnega gi-
banja, ki se je v prvi polovici 20. stoletja (1920-1950) predvsem po 
zaslugi Benediktincev razširilo iz Francije, Belgije in Nemčije na 
Irsko, v Avstrijo, Anglijo in v ZDA, se kažejo v delih dveh nem-
ških katoliških arhitektov: Dominika Böhma ki je sodeloval z Fr. 
I. van Ackenom in Rudolpha Schwarza, v delih katerega je opa-
zen vpliv Romana Guardinija (prim. Schloeder 1998, 22,23).

Drugi vzrok korenini v polju arhitekturnega ustvarjanja, 
poznan pod najsplošnejšo oznako Moderna. Liturgična iskanja 
so sovpadla z vznesenimi funkcionalističnimi idejami tedanjih 
vodilnih arhitekturnih ustvarjalcev, v sled katerih je bila arhitek-
turna umetnina razumljena kot neposreden izraz uporabniko-
vih praktičnih potreb. Takrat razširjena ideja ’univerzalnega pro-
stora’ propagirana s strani nemških modernistov se je lepo prile-
gala želji liturgikov približati vernike oltarju. Hkrati pa jih je vse 
bolj priljubljena redukcionistična estetika, razrasla v fascinaciji 
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nad možnostmi oblikovanja prostora z novo armiranobetonsko 
konstrukcijo, začarala v njihovem prepričanju o nujnosti pre-
prosteje oblikovanih bogoslužjih v manj bahavih okoljih. 

Tretji vzrok pa je razdejanje, ki ga je za seboj pustila tragedi-
ja druge svetovne vojne in z njo pogojena potreba po čimprejšnji 
obnovi tudi neštevilnih uničenih cerkva. Tako je čas po drugi 
svetovni vojni zaznamovala izredna gradbena dejavnost, kakr-
šne Evropa v dveh tisočletjih krščanstva še ni doživela. Samo v 
Nemčiji, na Nizozemskem in v Franciji je bilo med leti 1945 in 
1965 zgrajenih okoli 12000 novih cerkva. Tok nujnosti obnove 
cerkvene ’ínfrastrukture’ se je tako zlil s tokovoma vedno gla-
snejših samoiniciativnih pobud liturgičnega gibanja in samoza-
vestnega modernizma v deročo reko, ki je preplavila celotno polje 
krščanske umetnosti. Koncilski očetje so z oblikovanjem vizije 
(matrice) sodobnega bogoslužnega prostora in postopka njene 
uresničitve zasnovali ’profil’ struge, ki naj bi nekontroliran tok 
reke ponovno umiril. V uresničevanju tega zahtevnega podjetja 
pa prepoznavamo vsaj štiri usodne poenostavitve, zaradi katerih 
ostaja ’odtis’ pokoncilske sakralne arhitekture v bolečem razko-
raku z njeno ’matrico’.

Poenostavljeno razumevanje bogoslužnega kompleksa
V cerkvenih dokumentih sta najpogosteje uporabljeni ozna-

ki za prostor srečevanja Boga in človeka ’božja hiša’ (Domus Dei) 
(SC 124, 126) in ’svetišče’. V luči citiranih oznak moremo videti 
krščanski bogoslužni kompleks predvsem kot premišljeno obli-
kovano in strukturirano ’posodo’, v kateri se zastonjsko razodeva 
milostni dar posebne božje bližine občestvu vernikov zbranem 
pri evharistiji. Prav bogoslužje »tiste, ki so znotraj, vsak dan vzi-
dava v sveti tempelj v Gospodu, za bivališče božje v Du hu …« 
(SC 2). Cerkev, zavedajoč se pomena ustrezne izoblikovanosti 
prostora za doživljanje posebnosti takega odnosa določa, naj bo 
evharistija »redno v svetem prostoru (prim. RMu 260). Zunaj cer-
kve ni dovoljeno maševati brez resnične potrebe, o čemer bo 
presodil ordinarij za svoje področje« (3Nv 9). Znotraj liturgične-
ga gibanja pa se je v sled prizadevanj po dejavnejši vlogi vernikov 
pri bogoslužju postopno udomačilo pojmovanje bogoslužnega 
prostora kot ’hiše božjega ljudstva’ (domus ecclesiae). Oznaka pre-
stavlja pomensko težišče bogoslužnega prostora od razumevanja 
le-tega kot milostnega kraja božje bližine k funkcionalni ustre-
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znosti takega prostora, podrejeni predvsem fizičnemu udobju in 
samozadostnosti vernikov. Takšen pogled je hote ali nehote utr-
jeval prepričanje, da je mogoče evharistično daritev opravljati 
kjerkoli oziroma da je cerkev »servisna postaja potujoče Cerkve« 
(prim. Vodeb 1972, 13). Samozavestni ’kjerkoli’ je na polju arhitek-
turnega ustvarjanja, ukleščenega v modernistično brezkompro-
misno iskanje novega, zelo hitro mutiral v ’kakršenkoli’ prostor. 
Skozi tako postavljena vrata je v bogoslužni pro stor pljusknila 
prozaična, samozadostna in introvertirana domačnost, banalizi-
rana s poli ali kar multi-funkcionalnostjo po vzoru sočasnih 
trendovskih modernističnih stanovanj - ’strojev za bivanje’, kate-
ri so bili bogoslužnemu prostoru vedno lastni vidiki vesoljnosti, 
brezčasnosti in edinstvene istovetnosti že povsem tuji. Problem 
te vrste ljudskega, danes še vedno prevladujočega modela je, da 
z poudarjanjem lokalne skupnosti izničuje pomen univerzalne 
in vesoljne Cerkve kar hitro pripelje do prepričanja, da lahko 
posamezne skupnosti oblikujejo njihove lastne liturgije, da je li-
turgija lahko ’načrtovana’ in da je liturgija kot tudi prostor zanjo 
na nek način stvaritev občestva vernikov.

Poenostavljeno razumljeno dejavno sodelovanje vernikov
Čeprav sodi poleg uveljavitve narodnih jezikov v bogoslužju 

med najpomembnejše uspehe liturgičnega gibanja tudi koncil-
ska ’posvojitev’ prizadevanj po vsestranski re-animaciji vernikov 
v liturgičnem dogajanju, moremo hkrati brez pretiravanja ozna-
čiti dejavno sodelovanje vernikov kot re-aktualizirano paradi-
gmo liturgične rabe bogoslužnega prostora, za svojevrstno kon-
troverzo, saj je po eni strani nesporno del samega jedra refor-
mnih prizadevanj Cerkve, a je hkrati v praksi generirala arhitek-
turne rešitve, katerim po radikalnosti, po samovoljnosti in po 
obsegu ni primere v razvoju krščanskega bogoslužnega prostora. 
Koncilska opredelitev dejavnega sodelovanja je jasna in za tovr-
stne dokumente značilno zgoščena. Cerkev se v njej zavezuje k 
skrbnemu prizadevanju, »da verniki tej skrivnosti vere (evharisti-
ji, op.av.) ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi 
jo v obredih in molitvah dobro razumeli; zavestno, pobožno in 
dejavno naj bi sodelovali pri svetem dogajanju; se dali oblikovati 
božji besedi in se krepili ob mizi Gospodovega telesa. Zahvalje-
vali naj bi se Bogu in darovali brezmadežno žrtev ne le po mašni-
kovih rokah, ampak združeni z njim in se s tem naučili darovati 
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tudi sami sebe« (SC 48). Dejavno sodelovanje torej ni samozado-
sten cilj temveč logična naravnanost vernika, povezanega v ob-
čestvo, da bi lahko na ta način dosegel notranjo pripravljenost, v 
kateri bi bil sposoben darovati samega sebe. Benedikt XVI. pou-
darja, da je ’partecipatio actuosa’ predvsem ’partecipatio Dei’, 
zedinjenje z Bogom, ki v sebi ustvarja enotnost skrivnostnega 
telesa v Kristusu kot glavi (prim.: Ratzinger 2005, 66-67). Tehnici-
zem, ki ga prepoznavamo v središčnih tlorisnih zasnovah, amfi-
teatralno oblikovanih prostorih za vernike, ureditvah prezbiteri-
ja, da ga verniki obdajajo z vseh strani, potiskanju vernikov v 
neposredno bližino oltarja, obračanju duhovnika k vernikom in 
razkrivanju dogajanja na oltarju, brisanju meje med prezbiteri-
jem in prostorom za vernike, hierarhični nevtralizaciji ali celo 
hierarhični inverziji bogoslužnega prostora, če naštejemo samo 
najočitnejše poteze po koncilu zgrajenih bogoslužnih stavb, ima s 
koncilskim razumevanjem dejavnega sodelovanja relativno ma-
lo skupnega. Opisano funkcionalistično poplitvenje je opa zila tu-
di Cerkev in ga že zgodaj kritizirala. Tako Kongregacija za kleri-
ke v posebni okrožnici opozarja na dejstvo, da so mnogi »ne 
glede na opozorila in predpise apostolskega sedeža celo izvajanje 
prenove bogoslužja porabili kot povod za neprimerne spremem-
be v cerkvenih prostorih, za uničevanje in zapravljanje nepre-
cenljivih vrednot« (O skrbi ... 1981, 44). Celo fizični dinamizem, ki 
ga v bogoslužni prostor uvaja prenovljeno bogoslužje z izčišče-
njem in hierarhično napetostjo med liturgičnimi žarišči (krstnim 
kamnom oziroma krstilnico, oltarjem, ambonom, tabernakljem, sede-
žem za mašnika) je z vse širše uveljavljeno prakso zgoščevanja 
vseh naštetih elementov v prezbiteriju prerasel v svoje lastno 
nasprotje – v relativno negibno predstavo, v kateri duhovnik z 
nekaj sodelavci pred pasivnim občestvom vernikov ’uprizarja’ 
liturgično leto. 

Poenostavljeno razumljen ’aggiornamento’ 
V pretežnem delu njene dosedanje poti je Cerkev vedno 

znova presenečala s svežino teoloških uvidov, ki so v umetnikih 
prebujali strast ustvarjalnosti, iz katere so se porodila umetniška 
dela brezčasne veljave. Na ta način je Cerkev dajala takt oziroma 
vrednostno mero prostoru in času, ki ju je aktivno soustvarjala. 
Ob tem ne gre spregledati pomena smeri opisanega procesa. Sle-
dnja ima svoj izvir v svežini teološke misli in dovršeno, celo dr-
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zno umetniško interpretirana ni zgolj bogatila krščansko ume-
tnost ter preko nje pomlajevala pastoralno moč Cerkve, temveč 
je bila hkrati tudi vzor umetniškim snovanjem na polju profane-
ga. Bila je resničen kvas. Analiza pokoncilske sakralne arhitektu-
re pa presenetljivo (ali pa tudi ne) razkriva opisanemu toku inver-
zno podobo. Umetnost profanega sveta že od preloma stoletja 
dalje ’navdihnjena’ od stroja - ideala najčistejše funkcije - je v 
nerodno interpretiranih funkcionalističnih usmeritvah liturgič-
nega gibanja prepoznala domala zgodovinsko priložnost in s 
svojo redukcionistično logiko preplavila polje krščanske ume-
tnosti. To kar je papež Pij X. imel za herezijo (prim.: Schloeder 
1998, 10) in je papež Pij XII. v okrožnici Mediator Dei označil kot 
»podobe in oblike, ki so, se zdi, grdi spački zdrave umetnosti in 
včasih tudi očividno nasprotujejo lepoti, skromni umerjenosti in 
krščanski pobožnosti ter hudo žalijo pravi verski čut« (Pij XII. 
1957, 110), se v Konstituciji o svetem bogoslužju spremeni v do-
brohotno spravljivost, ko Cerkev ugotavlja da »ni nobenega slo-
ga razglasila za sebi lastnega, ampak je v skladu z značajem in 
razmerami narodov ter potrebami različnih obredov dopustila 
oblike vsake dobe. /.../ Tudi umetnost naših časov ter vseh naro-
dov in pokrajin naj se v Cerkvi svobodno razvija... (SC 123). Ohla-
pnost koncilskih stališč nedvomno do neke mere pogojenih z že 
široko uveljavljeno polstoletno prakso oblikovanja bogoslužnih 
prostorov je sprevrgla koncilski ’aggiornamento’ v priličenje mo-
dernizmu in vsem njegovim kasnejšim mutacijam, ki so, vpeti v 
lastni minimalistični ’credo’, izbrisali iz bogoslužnega prostora še 
zadnje sledi njegove istovetnosti. 

 Poenostavljeno razumljen dialog med svetom  
vere in svetom umetnosti
V podtonu predstavljenih poenostavitev vedno znova izsto-

pa problem dialoga med ’svetom vere’ in ’svetom umetnosti’. Ta 
siamski dvojček je že ob rojstvu humanizma začel proces posto-
pnega in za obe strani bolečega trganja medsebojnih vezi, ki ju 
je, oba osiromašena, na pragu dvajsetega stoletja pripeljal do 
popolne medsebojne tujosti. Šele v času koncila je v Katoliški 
Cerkvi dozorelo spoznanje, da zgolj ostre kritike ne morejo več 
premostiti vse globljega nerazumevanja med krščanstvom in 
umetnostjo. Tako je papež Pavel VI. ob kritičnem opozarjanju v 
nagovoru umetnikom na nekatere umetniške izraze, ki žalijo, saj 
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z uporabo nerazumljive umetniške govorice pozabljajo na osnov-
no pravilo njihovega poslanstva (prim. Devetak 1983, 40), hkrati 
označil Konstitucijo o svetem bogoslužju za veliko delo nove 
zaveze z umetniki. Čas medsebojne tujosti pa je naredil svoje. Ob 
dejstvu, da sodobna umetnost v svojem pehanju za permanen-
tno atraktivnost že lep čas gradi svojo samopodobo na dekon-
strukciji in zavračanju sleherne zavezanosti, na omalovaževanju, 
celo preziru komunikativnosti umetniških del, se zdi danes nova 
zaveza z umetniki dlje kot kdajkoli prej. Zgodovinsko pogojena 
zavest o tesni povezanosti in medsebojni uglašenosti umetnikov, 
institucionaliziranega dela Cerkve in občestva vernikov je tako 
najpogosteje reducirana na poslovni odnos med vrednostno in 
ideološko med seboj vedno bolj odtujenimi svetovi. V njem je po 
značilni logiki takega odnosa - ’kdo bo koga’ - sicer kupec kralj, 
a slednji v natrpani trgovini z umetniškimi izdelki vse težje pre-
poznava pristno vrednost, kaj šele umetniško moč, ki bi zmogla 
misterij krščanstva preliti v čutno zaznavno realnost. Tudi za 
tako zagato pozna svet umetnosti, danes vse širše uveljavljeno 
rešitev - zvezdništvo. S pristankom na privid ponujene bližnjice 
praviloma kralj zapravi še zadnji dragulj s krone njegove suvere-
nosti in dostojanstva. 

Sklep
Dokler bo evharistija jedro krščanstva, bo tudi bogoslužni 

prostor tema, ki terja zavzeto in stalno pozornost Cerkve. Drugi 
vatikanski cerkveni zbor je bil v tem pogledu nedvomno milo-
stni čas, saj se je Katoliška Cerkev po dolgem obdobju inercije 
pomensko izvotljenih prostorskih rešitev zavedla moči in živosti 
arhitekture njenih najzgodnejših bogoslužnih kompleksov pa 
tudi neprecenljive vrednosti kulture ’umetnostnega spomina’, ki 
ga v krščanstvu merimo že v tisočletjih. V koncilski viziji more-
mo tako videti premišljen restavratorski poseg, s pomočjo kate-
rega je zasijala izpod slojev kasnejših predelav v arhitekturno 
arhetipsko plast sakralnega, trdno ukoreninjena matrica krščan-
stvu lastnega prostora sobivanja Boga s človekom. S pozornim 
motrenjem matrice ter z njo povezanega bogatega umetnostne-
ga spomina je odkrila metodološke prijeme in zakonitosti njene 
arhitekturne rabe, nujno potrebne za ohranjanje istovetnosti 
krščanskega bogoslužnega kompleksa in harmonizacijo slednje 
s svežino sodobnih umetniških poetik. Katoliška Cerkev je sto-
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pila s svojim koncilskim odkritjem pred umetnike v času, ki je bil 
(in ostaja) v stopnjevani časovni nervozi vse manj sposoben in 
pripravljen samostojnega poglabljanja v kompleksnost tako ra-
zumljenega bogoslužnega prostora, v omami in samovšečnosti 
modernističnega zapriseganja novosti pa ne samo brezbrižen 
temveč odkrito sovražen do slehernega spomina. 

Čeprav bi celovitejši uvid v obravnavano problematiko ter-
jal razdelavo gornjih poglavij v samostojne raziskave, pa je ven-
darle mogoče skleniti razpravo z ugotovitvijo, da je potrebno 
izkušnjo katoliškega zahoda v reformnih poskusih posodobitve 
bogoslužnega prostora prej vzeti v svarilo kot pa za zgled, vreden 
doslednega posnemanja. Inertnost v reagiranju na notranje po-
bude, obotavljivost pri razlikovanju med konstruktivnim in de-
viantnim, nedomiselnost in togost v prevzemanju zdravih po-
bud ob pomanjkanju zavzete ljubosumne tenkočutnosti do la-
stne istovetnosti ter organizacijske odločnosti pri uveljavljanju 
lastne vizije so spodrsljaji, katerih posledice bo težko popraviti. 

Mogoče pa misel o možnosti ’reforme reforme’, vsaj kar za-
deva smeri njenega dosedanjega uresničevanja, le ni več tako 
heretična!? 
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CRVENO NA ZLATNOM TRGU

INTERVJU S MARKOM IVANOM RUPNIKOM 
O UMJETNOSTI, VERI I EVANGELIZACIJI1

Kada ste govorili o evangelizaciji kao atrakciji, već smo se 
praktično dotakli pitanja ljepote i umjetnosti, što je bila prva 
ljubav teologije – kako je na to volio podsjećati otac Špidlik. Od 
Pavla VI i njegova poziva „trebamo se vratiti kao saveznici“, do 
Ivana Pavla II i njegova znamenitog Pisma umjetnicima, pa sve 
do susreta umjetnikâ s Benediktom XVI 2009, povećava se že-
lja za obnovljenim skladom između hoda u vjeri i umjetničkog 
itinerarija. Kako vidite odnos između umjetnosti i vjere?

Vjerujem u ono što je zastupao Vjačeslav Ivanovič Ivanov: 
kada se govori o umjetnosti, govori se zapravo o ljepoti. Umjet-
nost je nastala kao ljepota i u tom smislu umjetnost bijaše čovje-
kov izraz tako brižljivo izrađen da iz nje izranja nada, život bolje 
kakvoće. Zato umjetnost širi srca, daje živjeti i, u nekom smislu, 
ulijeva radost. Umjetnost krijepi čovjeka u naporima njegova 
života, njegove stvorenosti i ograničenosti. Zaustavlja ga i daje da 
usklikne: „Ah, kakva divota!“ U svemu onomu što sačinjava dra-
mu ili tragediju čovječanstva, također zbog grijeha, umjetnost na 
neki način daje oduška i pokazuje put prema izlasku. Umjetnost 
je, dakle, pitanje koje je više vezano za čovjekov život negoli filo-
zofsko-estetsko pitanje. A tu se dotičemo drugog argumenta ko-
ji nam pomaže da bolje shvatimo ono što podrazumijevamo kad 
govorimo o umjetnosti koja evocira ljepotu. Ljepota je tijelo isti-
ne i dobrote. A za kršćane je bilo jasno od početka da istina nije 
nešto apstraktno ili eterično, već živa stvarnost koja pripada di-
menziji osobe i zajednice, pripada Bogu koji je zajednica, koji je 
Ljubav. Istina je vezana za život! I budući da je umjetnost vezana 
za ljepotu, a ljepota je tijelo istine, ona je nužno vezana za Istinu. 
Ona je Istina, ona je ono što živi trajno. Umjetnost stiže do onoga 
što ostaje, što se ne umanjuje, što ima čvrst i trajan sadržaj, tj.
stiže do Istine. Umjetnost participira u misteriju života, što ulije-
va nadu i što prosvjetljuje. Upravo zato što umjetnost participira 

1 Одломци из управо 
објављене нове књиге 
разговора са о. 
Мар ком Рупником 
– Nataša Govekar, Il 
rosso della piazza d’oro: 
Intervista a Marko Ivan 
Rupnik su arte, fede ed 
evangelizzazione, Lipa, 
Roma 2013. Одломци 
су одабрани из 
поглавља: Secondo 
giorno, стр. 65-98 и 
Quinto giorno, стр. 
165-230. Пошто се ова 
запажања и разми-
шљања о. Марка 
Руп ника у потпуности 
уклапају у основну 
тему нашег Зборника 
радова и Научног 
скупа ми их овде 
при додајемо корпусу 
осталих текстова. 
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u misteriju istinskoga života, u životu dobra davši joj „tijelo“, tj. 
dajući izraz tom sadržaju, postaje provodnik komunikacije koji 
vodi i utječe na život ljudi. U tom smislu umjetnost ima izvanred-
nu moć komunikacije i može sažeti sve druge ljudske govore baš 
zato što ih obuhvatnije prožima, što ostvaruje neposredniju ko-
munikaciju. Umjetnost me uvlači u sadržaj koji mi otvara tračak 
svjetla, otkriva mi ono što moje oko obično ne vidi i tako mi daje 
iskusiti vrstu izlaska. A kada se netko dadne uvući, doživljava 
iskustvo ljepote. Sjećaš li se da je rekao Solovjev da je iskustvo 
ljepote uvijek iskustvo jedinstva? Kada se osjetim sjedinjen s dru-
gim, zamjećujem ga lijepim! No sve ovo danas zvuči kao nešto 
izvan vremena, jer već više stoljeća umjetnik te stvari ne traži. 
Moderna epoha više ne prihvaća tumačenje umjetnosti kao ljepo-
tu, kao utjehu. Umjetnik se sada kreće po drugom horizontu i 
moderna umjetnost ne želi više biti lijepa. Štoviše, danas mislimo 
da je svaki izraz već automatski umjetničko djelo. Ja mogu izrazi-
ti samoga sebe, ali ako to zatim ne govori nikomu ništa? Doista 
možeš ući u galeriju punu slika, ali izići da uopće nisi rekao „Ah, 
kako je lijepo!“ No umjetnost koja ne pobuđuje divljenje i zapa-
njenost, da li je to još umjetnost? Moderna epoha kaže da, ali ako 
pitaš mene, mislim da su imali pravo stari kada su rekli da bi umje-
tnost trebala otvoriti dah, trebala bi te potaknuti na usklik „Ljepo-
ta je smisao!“ Na prijelazu iz stare u modernu epohu, promijenila 
se i uloga same umjetnosti. U tom prijelazu umjetnost je izgubila 
također svoje pravo mjesto. Nekoć je boravila među ljudima, tj. 
ondje gdje je čovjek dolazio u dodir sa svojim najdubljim dimen-
zijama – u hramovima, u svetištima. Tu su koncentrirana najbolja 
umjetnička ostvarenja. Zatim se umjetnost preselila iz svetišta u 
dvorove. Danas se zadovoljava da stoji u galerijama ili muzejima, 
dakle daleko od života ljudi. Galerija je, u nekom smislu, mjesto 
koje već po sebi izražava zalutalost umjetnosti, njezino udaljava-
nje od života, od svega dakle onoga što je istinsko. Galerija nije 
život, u njoj se stoji pola sata i izlazi van. Ili treba priznati da mo-
derno društvo više voli smještaj u nepropustljivim pregradama, 
ali u svakom slučaju treba prihvatiti da galerija nije mjesto života.

Da li možda ovo razdvajanje umjetnosti i života ima iste 
korjene kao i razdvajanje vjere i života?

U osnovi, da, jer i jedno i drugo imaju u korjenu pad organ-
ske vizije, životne prožetosti. Kada više ne postoji ta organičnost, 
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ono što se gubi jest upravo ljepota. A kada se izgubi ljepota – u 
teološkom značenju riječi – i sama umjetnost postaje problema-
tična. Postoji jaka veza između krize umjtnosti i krize vjere. Da 
bi se ova veza shvatile, mislim da bi bilo veoma korisno istražiti 
kako je promijenjeno kršćansko shvaćanje „logosa“. Za kršćane 
logos nije apstraktna ideja. Kršćani su je preuzeli od Grka ali su 
u njoj pronašli apsolutno novo značenje – vezano za Krista. Već 
Ivan u logosu promatra utjelovljenog Sina Božjega; za Oce će 
logos biti uvijek osobna stvarnost, agapska. U Kristu, dakle, i 
ideja ima osobno lice. Logos jest lice Sina, jest otvorenje ka trini-
tarnoj relaciji. U tijelo utjelovljenog Logosa i mi se ucjepljujemo 
po krštenju. Logos za kršćane ne samo da ne može biti apstrak-
tna ideja, nego ima Lice; to je pashalna ljubav, trojstveno zajed-
ništvo, zajedništvo otkupljenih ljudi i preobraženoga stvorenog 
svijeta. I ovaj Logos, tako osoban i tako konkretan, utjelovljen, 
sačinjava i teološki temelj kršćanske umjetnosti, jer ima Lice 
koje se može naslikati. Međutim već od više stoljeća kultura je 
ponovno donijela shvaćanje logosa kao apstraktne ideje. To je 
prodrlo također u teološko područje, prouzročivši veliku štetu, 
jer, kada se teologija počne služiti sa predkršćanskim logosom, 
događa se proces ideologizacije. A to sa sobom nosi odvajanje od 
života, jer – oprosti što to ponavljam – nije u naravi ideja i poj-
mova da prenose život, ljubav, vjeru. Koja je slijedeća posljedica? 
Jest da za teologiju, koja je sve više ograničena na racionalni svi-
jet, jedina spojnica sa životom ostaje moralizam. Nema zajedniš-
tva, nema ljubavi, nema ljepote i, ne na zadnjem mjestu, nema 
vjere. Kada praktično jedini sugovornik teologije ostane misao 
filozofije i modernih znanosti, teologija nije više snaga koja bi 
bila u stanju da oplođuje. Spekulativna teologija, na koju smo se 
navikli u našim priručnicima, postepeno nas je isušila. Također 
Crkva pod vidom umjetnosti, nakon manirističkoga vala uslije-
dio je barok, i Crkva se našla bez ljepote. Ova odsutnost ljepote 
nije potvrđena samo u arhitekturi, figurativnim umjetnostima, 
muzici, pjesništvu, gdje je očito da mi kršćani donekle nismo 
bili u stanju da nadahnjujemo kulturu, već je potvrđena takođe 
u nedostatku zajedništva: naši pastoralni čini nisu mogli stvarati 
ljepotu jer je nedostajalo ono što tvori bit Crkve – zajedništvo 
osoba u Kristu. Zato, kada se logos vraća da bude ono što je bio 
u predkršćanskom svijetu, tj. kada se logos i za kršćane svodi na 
ideju ili na sistem pojmova, očito je da se događa rastava između 
vjere i života. Dapače, više negoli govoriti o odvajanju vjere i ži-
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vota, bilo bi ispravno reći da imamo posla sa dekadencom vjere, 
svedene na bilo koju religiju, dok se na mjesto novoga, krsnog 
života, vraća prepotentno predkršćanski život, život naturalali-
stičkog čovjeka. To se vidi također u umjetnosti. Kada se Logos 
vraća da bude ideja, očito ne može rađati ljepotu u umjetnosti. 
Ako je ljepota tijelo istinskog i dobrog, kada dobro i istinito po-
stanu autonomni i odvoje se od ljepote, ostajući idejom ili etič-
kim imperativom, znači da je prekinuta njihova veza s materijal-
nim svijetom i da su u nekom smislu „obestjelovljeni“. Stoga mi 
činimo veliki napor da istinito i dobro smjestimo u realnost ži-
vota, ali to je već krivo jer je proces obrnut: istina i dobro – uko-
liko su povezani s istinskim životom – jesu u stanju da budu ži-
votvorni i da preobražavaju naš život. Ono što veli Solovjev o 
nemoći ideje da stvara ljepotu preko svoje inkarnacije, o tome 
imamo svakodnevno iskustvo. Za promaknuće evangelizacije 
možda nismo nikada radili kao danas, a možda nismo nikada 
tako brzo ni pali. Sve naše ideje, naši projekti, naša uvjerenja, 
ostaju apstraktnim i sterilnim. Ako istinito i dobro više ne pripa-
daju živoj, osobnoj realnosti, nego apstraktnom svijetu ideja, i 
ljepota se jednostavno svodi na oblačenje tih ideja te prema tome 
postaje samo estetska forma. Doista je sav ovaj proces osiroma-
šenja ljepote započeo baš kada smo počeli usvajati estetsku lje-
potu, umjetnost kao formu nečega idealnog. Ta umjetnost nije 
više komunikacija božanskoga, već naše ideje. 

Kako može biti lijepa istina koja je ideološka, hladna, 
objektivistička i lišena svoje osobnosti?

…Danas je doista komplicirano reći što je zapravo umjet-
nost, jer bi je trebalo definirati izvan kategorije ljepote, kao real-
nost odvojenu od ljepote. Umjetnost može biti shvaćena kao kon-
testacija idealističke, romantičke, lišene tjelesnosti i formalne 
ljepote, može biti izraz očaja zbog izgubljene ljepote, tjeskoba što 
ne posjeduje ništa čvrstoga, može biti srce koje plače… U kultu-
ri u kojoj se apsolutni primat spoznaje pridaje pojmu i znanstve-
noj metodi, ne samo da se umjetnost stavlja na stranu, nego po-
staje problematičnim također sve što se odnosi na materiju. U 
umjetnosti se doista odražava naš odnos prema materiji. Kao što 
više ne postoje čiste rijeke i zdrave šume, isto tako i umjetnost 
postaje krik koji izražava skršenu realnost. Danas umjetnost 
izražava tu čovjekovu tragediju, a to je ujedno i tragedija materi-
je. Idi u galeriju i gledaj kako umjetnik upotrebljava materiju: 
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maltretira je… Umjetnost izražava ono što se dogodilo s čovje-
kom. Ostaje joj samo krik, vika iz protesta ili jauk od boli, ali ne 
uspijeva pokazati izlaz, put, jer je izgubila organsku vezu s ljepo-
tom, tj. sa tijelom istine i dobrote. Postala je radije prijava zla…

Ili „silazak nad pakao“, kako je govorio Olivier Clément. 
Ili također „ispovjedaonica“ gdje se čovjek ispovijeda, gdje se 
događa preokret srca, kako ste pisali u Pastoralnoj teologiji…

Umjetnost je u nekom smislu uvijek imala dimenziju ispo-
vijedi. Da bi se bilo pravim umjetnikom, nije dovoljno gledati 
izdaleka ono što hoćeš izraziti. Trebaš o tome imati iskustvo. 
Umjetnik ima dar intuicije, dar da prodre „kroz koru“, da ga re-
alnost privuče, da je iskusi u svoj svojoj dramatičnosti, da ima 
iskustvo i njezine tragične strane. U tom smislu umjetnik doista 
čini silazak nad pakao. I upravo je to ono po čemu se umjetnost 
razlikuje od kiča: umjetnost otkriva napetost između smrti i ži-
vota, između zla i dobra, dok kič traži da izbjegne tu napetost, da 
je kamuflira, da stvari učini laganim koje to zapravo nisu. No ta 
je napetost između smrti i života katkada odveć jaka i, ako osob-
no tkivo umjetnika ne uspijeva da je izdrži, riskira da bude slo-
mljen, da ostane zatvoren u tragičnosti zla a da ne uspije otkriti 
izlaz, da ne otkrije da s one strane nasilja postoji otkupljeni svijet, 
pobjeda nad zlom… Kada se razbije onaj unitarni horizont, or-
ganičnost istine, dobra i ljepote, o čemu smo govorili, tada i 
umjetnik, izražavajući samoga sebe, daje glas toj slomljenosti. 
Zato je teško da njegova umjetnost mogne imati nosivost nade, 
uzmogne otvoriti tračak svjetla gdje je tama, da može donijeti 
utjehu gdje su suze … Uspijeva pogoditi čovjeka u njegovu dra-
matičnom aspektu, ali ga ne uspijeva izvesti na svjetlo. Suvišno je 
i govoriti da su najveći umjetnici imali često tragičan osobni ži-
vot. Kada se radi o istinskoj umjetnosti, ona je neodvojiva od 
umjetnika. I ako promatramo suvremenu umjetnost u toj di-
menziji ispovjedaonice, gdje čovjek izlijeva srce i ponekad viče, 
izražavajući prepotentno ono što se događa, taj aspekt treba u 
nama pobuditi poštovanje i samilost. U tom smislu postoji neka 
„sakralnost“ u suvremenoj umjetnosti baš zato što je izliveno 
srce, a čovjekovo srce je najsvetije mjesto u svijetu. Sjećam se da 
sam se, već kao mladi umjetnik, nakon posjete izložbama često 
vraćao kući žalostan zbog onoga što mi je umjetnost komunici-
rala obzirom na čovjeka i život. Umjetnost izražava, ispovijeda 
realnost koju čovjek živi, koja mu pripada, ali koja ne izražava 
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svu njegovu istinu, jer pravi čovjek jest otkupljeni čovjek u Kri-
stu. Nije dovoljan samo stvoriteljski podatak Potrebno je otku-
pljenje… Ako umjetnost ne govori sve to, nema razloga za prezir, 
snobizam ili različite vrste moralizma, već radije područje susre-
ta … Susret koji se toliko puta dogodi u suzama, u boli … Pred 
ispovjednikom, znam da nijedan grijeh nije lijep, svi su grijesi 
ružni. Grešnici su različiti, ali su grijesi manje-više jednaki, ne 
samo slični. Na isti način i suvremena umjetnost, tako skoro 
patološki osjetljiva u obrani unikatnosti subjekta i njegova izra-
za, jest u određenom smislu sva izjednačena. Izrazi su veoma 
različiti, ali ono što govore je skoro uvijek isto…

Što je forma praznija osjetnim sadržajem, tim više je ne-
ograničena u svojim kombinacijama, rekao bi uvijek Evdoki-
mov koji je u apstraktnoj umjetnosti gledao vrstu igre koja 
beskrajno mijenja boje duge a da nikad u tome ne prizna sa-
vez između neba i zemlje. Ali se fenomen apstraktne umjet-
nosti može promatrati i kao providnost, ako je to napuštanje 
figure u modernoj umjetnosti bilo na neki način nužno da nas 
očisti od svih slika koje su na neki način odveć banalno pred-
stavljale misterij. Kako vidite odnos između figure i apstrak-
tnog u umjetnosti?

Treba se upitati zašto je umjetnost u svojoj povijesti donekle 
odbacila figuru. Sigurno je jedan od razloga činjenica, počev od 
renesanse i dalje, da smo bili zasuti tako savršenim prikaziva-
njem figura s formalnog gledišta i koncentriranim na površini 
da je bila zatvorena svaka mogućnost da se nešto vidi iznad figu-
re. Jedino „iznad“ bila je neka vrsta intelektualne analogije, tj. 
pokušaj da se racionalno istumači ono što stvari znače. Toliko 
smo njegovali figuru u najsitnijim detaljima, obradili smo povr-
šinu prema ukusu formalne estetike. A da bi se išlo dalje od po-
vršine, trebalo je stvoriti more tumačenja. Bilo je prilično logič-
no da ta impostacija završi kao neodrživa… Ali je u stvari lažna 
alternativa između figure i apstrakcije. To je nešto tipično za sta-
ru religioznost koja želi biti modernom, koja misli da se prenese 
iz jednog konkretnog, materijalnog svijeta, u jedan pseudo-du-
hovni svijet u kojem su sve stvari fluidne, bez forme, svijetle, itd. 
Međutim kršćanska novost stoji u činjenici da je Krist ušao u 
svijet uzimajući sve što je stvoriteljsko – zajedno sa svojim grani-
cama, tragedijom grijeha, itd. – i živeći sve to u prijelazu k Ocu. 
Sinovska ljubav, ljubav poslušnosti, nije ga vodila da bi izbjegao 
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ovaj svijet, već da ga prožme da bi ga preobrazio i učinio ga si-
novskim. Naša je vjera utemeljena na inkarnaciji i na preobraže-
nju; zbog toga za nas ne može vrijediti aksiom što je neka strvar 
apstraktnija više je duhovna, inače se Bog ne bi bio utjelovio. Za 
nas je kršćane jasno da neka stvar, da bi bila duhovna, ne treba 
postati eterična, apstraktna, idealna, izbjegavajući figure ovoga 
materijalnog svijeta. Čovjek je u svojoj cjelovitosti pozvan da se 
izloži Duhu jer i samo njegovo tijelo, u svojim strukturama i u 
svojim ritmovima, je stvoreno da objavi materijalno miješanje 
Logosa sa stvorenim svijetom i zato je pozvan da postane „hram 
Duha“. Kozmički Krist, štoviše, u ritmovima života, u disanju i u 
krvi, kao što naučava praksa Isusove molitve. A samim time su-
djeluje ne u kozmifikaciji osobe, već u radikalnoj personifikaciji 
stvorenog svijeta. Kršćanska novost je preobrazba materije po-
čev od Kristova utjelovljenja, odnosno od silaska Duha… Mi-
slim da treba ozbiljno uzeti u obzir s jedne strane vezu između 
nedostatka pneumatologije u zadnjim stoljećima, i s druge strane 
veliki razvoj filozofske i znanstvene misli, te prijelaz od formalno 
savršenoga figurativnog prikazivanja ka uništenju bilo kakve fi-
gure i bijeg u nefigurativni svijet. Za kršćane je nedopustiv bijeg 
od stvorenog svijeta, od stvorenenosti, pa i kada je oz načena gri-
jehom što je čini dramatičnom. Isto tako nema smisla ni uljepša-
vanje ovoga svijeta ispravljajući njegove forme radi veće savrše-
nosti. Nije tipično kršćanski tako stvarati umjetnost ni onda ka-
da se teme uzimaju iz Biblije, niti kad se želi priopćiti neki vjerski 
sadržaj takvim idealnim govorom, moduliranim u potpunosti na 
vanjskim formama. Ono što zanima kršćane jest da umjetnost 
učini vidljivom povezanost svega s Kristom i kako se stvari i oso-
be preobražavaju u njihovu odnosu s Bogom u Duhu Svetom. To 
je ono što se događa u liturgiji: umjetnost je orijentirana da joj 
služi u liturgijskom prostoru, ali već svaka umjetnost prema kr-
šćanskoj viziji nalazi se na putu prema tom otvaranju. Stoga ne-
ma smisla realizirati umjetnost da bi spriječila ili isključila ovaj 
put, jer bi to značilo promatrati čovjeka kao zatvorenu realnost, 
ili bez mogućnosti ljubavi, bez zanosa prema drugome.

Evdokimov zapravo primjećuje da nefigurativna težnja 
ide uporedo sa sekularizacijom društva. Međutim, ne može 
postojati liturgijska umjetnost bez figure, bez Lica, kako ste 
tvrdili u članku „Primjena Koncila: kakvu umjetnost za litur-
giju“. Je li, dakle, prema vama, smanjenje svetačkih likova u 
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našim crkvama, uključujući i odsutnost Kristova Lica – osim 
onoga s raspeća – povezano s nedostatkom pneumatološke 
dimenzije?

Jasno, jer je upravo Duh objavitelj Kristova Lica! Prijelaz od 
preegzistentne Riječi u utjelovljenu Riječ jest sinergijsko djelo 
Duha Svetoga i Djevice iz Nazareta. Jest božansko-ljudski čin. 
Mi hoćemo učiniti prijelaz od Logosa u tijelo preko filozofskog 
procesa i moralnog zahvata, kao da bi bilo dovoljno reći: „shva-
tio sam, a sada treba da sam činim tako“. Ali prijelaz od Logosa u 
tijelo je plod sinergije Duha Svetoga i čovjekova prihvaćanja. 
Odsutnost liturgijske umjetnosti upozorava sigurno na slabu 
pneumatologiju. Ako ustanovimo da Zapad ima poteškoću s li-
turgijskom umjetnošću, treba također priznati da teologija Du-
ha Svetoga nije baš bila naša jaka točka stoljećima… Kao što je 
krivo misliti da je umjetnost samim tim duhovnija što je apstrak-
tnija, jer se radi, kao što smo već rekli, o jednoj varijanti gnosti-
cizma, na isti način jednako je krivo misliti da se može stvoriti 
liturgijski prostor bez lica. Naša se vjera odnosi na osobu, na lice, 
jer je naš Bog prije svega Bog Otac. Otac Špidlik je uvijek govorio 
da, kada izgovaramo Vjerovanje, ne smijemo nikada staviti zarez 
iza riječi „Vjerujem u jednoga Boga, nego iza „Vjerujem u jedno-
ga Boga Oca svemogućega“. Kada je Vjerovanje sastavljeno nije 
bilo „ateista“, je u kasnoantičkom vremenu svi su vjerovali u ne-
ko božanstvo. Nije se dakle radilo o tome da se istakne vjera u 
postojanje nekoga boga. Prvi članak Vjerovanja se odnosi na 
Božje očinstvo, i u tome je razlika. Ako ja vjerujem u jednoga 
Boga bez lica, jasno je da si ga tumačim filozofski kao apsolutno 
transcendentno biće, kao anonimnu objektivnost. No pred ano-
nimnim, neosobnim Bogom, teško je moliti. Većina kršćana se 
žali da ne mogu moliti: „ne uspijevam moliti“, „zaboravljam mo-
liti, „rastrešen sam u molitvi“, itd. A pitanje je zapravo: gdje mo-
lim, pred Kime molim, tj. tko je Onaj koga molim, a tko je onaj 
koji moli, tj. tko sam ja? Rekli smo da vjera znači biti nađeni u 
Kristu. Tada nisam više „ja“ subjekt. Ja ne molim više kao „ja“, 
već ukoliko sam inkorporiran u Krista, ukoliko je moja ljudskost 
sjedinjena s Kristovom ljudskošću. Onda molim kao sin u Sinu, 
dakle molim Oca. A jer molim u Kristu i po Kristu, molim jer 
Duh Sveti pokreće u meni moj identitet prema sve punijoj sinov-
skoj svijesti, jer u moje srce sve potpunije usjeca riječi „Abba, 
Oče“. Moja molitva je tada molitva Ocu, moje Vjerovanje je „Vje-
rujem u Boga Oca“. Kada to kažem, kažem tko je Bog, ali kažem 
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i tko sam ja: ja sam sin. Na temelju toga je jasno da se ide prema 
Licu, jer smo u kontekstu relacije, komunikacije. Biblija je puna 
ove nostalgije za Licem: „Dokle ćeš sakrivati lice svoje?“ (Ps 13,2); 
„kada ću doći i lice Božje gledati?“ (Ps 42,3); „Da, lice tvoje, Gos-
podine, ja tražim“ (Ps 27, 8), itd. U biblijskom govoru lice označu-
je upravo to odnositi se, to obraćati se drugome. Bogatstvo lica 
stoji u komunikaciji, u odnosu. Krist kaže: „tko vidi mene, vidi i 
Oca mojega“. To vrijedi i za nas. Ti postojiš, ja postojim. Vjeru-
jem u Boga Oca, u Sinu promatram njegovo Lice, a Duh mi ot-
kriva da sam i ja sin, dakle i ja imam lice… No tu se otvara sav 
govor o tjelesnosti našega netjelesnoga Boga. Ovaj naš Bog Otac 
Stvoritelj već u stvaranju svijeta vidi stvoreno u optici njegova 
Sina; promatra već utjelovljenog Sina i sve stvoreno s gledišta 
njegova utjelovljenja. Radi se o procesu u kojem Bog uzima tije-
lo. Bog živi u pokretu, kenozi, prema uzimanju ljudskoga tijela, 
čovječanstva kao takvoga. Čovjek je međutim u procesu divini-
zacije, a za njega proces divinizacije se podudara sa kristoliko-
šću, jer Krist otkriva čovjeka čovjeku. Čovjek je doista čovjek 
samo u Bogu. Čovjek se pobožanstvenjuje, ide prema Bogu, što 
znači da će moj život uvijek sve više biti identificiran s Kristovim 
životom. Budući da naš Bog nije neki apstraktni Bog, već Otac, 
da ima Lice koje se objavljuje u Sinu, mi kad se pobožanstvenju-
jemo ne gubimo tjelesnost, gubeći tijelo, materijalnost, nego se 
događa proces preobrazbe ovoga našega tijela. Ta preobrazba se 
vrši po smrti i uskrsnuću. Kao što se zrno preobražava u klicu, 
tako se i naša tjelesnost preobražava u duhovnu tjelesnost. Stoga 
ne idemo prema apstraktnosti, već prema sve kristolikijem licu. 
Tim se želi reći ne samo Kristovo povijesno Lice, nego i Lice 
Kristova Tijela, a to je Crkva.

A Crkva je simbolizirana ckrvom kao zgradom, kako nas 
uči tradicija… ili, kako se izrazio jedan suvremeni autor, Ric-
hard Giles, na liturgijskom skupu u Bosi, „liturgijski prostor 
jest platno na kojem živuća Crkva slika svoj autoportret“. Što 
onda znači za shvaćanje našega identiteta kao crkvenog tijela, 
praznina naših crkava, što znači činjenica da promičemo golu 
arhitekturu?

Stvar je veoma ozbiljna, jer se doista radi o pitanju identite-
ta. Takav prostor ne pobuđuje nikakav religiozni osjećaj, jer ne 
evocira nikakvu prisutnost. Ovaj apstraktizam umjetnosti, favo-
riziran od opće kulturalne klime, zastupa upravo arhitektura 
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modernih crkava, arhitektura koja promiče prazninu, odsutnost, 
a to čini obično u ime ideje transcendencije i duhovnosti. Za 
ovovrsnu arhitekturu čini se skoro neprihvatljivim ono što je za 
nas kršćane fundamentalno pitanje. Za nas se ne radi jednostav-
no o tome da iz materije, tijela, izroni ideja. Za nas je fundamen-
talno pitanje proslavljeno Tijelo, Tijelo Logosa, tj. izvanvremen-
ska i opća Crkva. Izgleda da su ova dva pojma neshvatljiva ono-
me koji nije unutar crkvene življenosti i ne uspjeva da ih prihva-
ti kao stvaralački i planirani princip crkvene zgrade. I, eto, onda 
se stvara prostor koji nije svet, jer u njemu ne boravi Logos, nego 
ideja, makar se ta ideja i zove „transcendencija“. I crkvena zgrada 
postaje jednostavno tek vanjština ideje – bilo arhitekta, župnika, 
ili neke komisije. Na taj način, na žalost, crkva ovisi o veoma 
subjektivnoj viziji, a dokaz za to su ljudi unutra koji se ne osjeća-
ju dobro. Naprotiv, kako je drugačije ako ulazimo u prostor koji 
nije jednostavno forma ideje već izražava živi organizam. Već 
smo vidjeli da, ako je Logos Krist, samim tim imamo otvaranje 
Trojstvu – jer Krist je Sin Božji, i otvaranje eklezijalnosti – jer 
Krist ima svoje Tijelo, to smo mi, Crkva. Ako sam ja tijelo Logo-
sa, jer sam dio Kristova Tijela, onda sudjelujem u pashalnoj žrtvi, 
u uskrsnuću, u trinitarnom zajedništvu… Sve je to kršćanski 
Logos, koji je sasvim drugačiji od shvaćanja da bi bio forma ili 
čin ideje. Ta se razlika zamjećuje, jer kad ulazim u crkvu, ne na-
lazim ništa od onoga što je Logos-Sin Božji, koji je i moj identi-
tet. U posljednjim vremenima stvorili smo liturgijske prostore 
koji ne idu ka crkvenom životu, tj. koji nisu uistinu slika Tijela, 
jer se ne rađaju od Tijela. Sadašnji trend je onaj koji povjerava 
rad arhitekti koji, unutar svoga uhodanoga stila za sve zgrade 
drugih vrsta, pravi crkvu unoseći jednostavno poneku izmjenu 
u onom svome stilu. Tako današnje crkve više ne izražavaju iden-
titet kršćana koji, gradeći zidove i ukrašavajući ih slikama, fre-
skama i mozaicima, pišu svoju istinu. A da danas praktično ne-
mamo više svetih prostora, dokazuje primjerice činjenica da da-
nas svećenici moraju stalno koriti skup i upozoravati ga na šut-
nju da bi narod upozorili da smo u crkvi, jer sam prostor to ne 
govori sam od sebe. Dok je zanimljivo konstatirati kako su crkve 
nekoć bile tako jako slika Crkve koja, kada se događalo da ju je 
netko želio upotrijebiti u druge svrhe, kao primjerice u vrijeme 
turskih osvajanja, morao je najprije srušiti sve znakove Prisutno-
sti, a to je nama kršćanima nanosilo nepodnošljivu muku. Kada 
su kod nas komunisti oduzeli neke crkve i htjeli ih profanirati 
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namjenjujući im drugu svrhu, toliko su im smetali oltari da su ih 
morali porušiti, i freske da su ih morali okrečiti. Danas bi sav taj 
napor bio nepotreban jer crkve koje smo sagradili su bez identi-
teta… Mogle bi se pretvoriti praktično bez ikakva zahvata u 
show-room za automobile ili za klavire. Što to znači? Da je naš 
radikalni antropocentrizam toliko prodro sve do temelja, da više 
ne odgajamo vjernike za vjeru koja bi bila u stanju da utječe na 
sav njihov život, za vjeru koja je objava radikalne novosti čovje-
čanstva, nego ih odgajamo za vrstu religije koja dobro odgovara 
za svašta i svima. Odgoj što ga ove crkve daju vjernicima ne pro-
miču sazrijevanje novosti, ni snagu krštenja. To je, na žalost, po-
sljedica kada stvari nisu napravljene tako da polaze od Crkve i 
vode ka Crkvi. Zato mislim da bi ove crkve trebale biti „evange-
lizirane“, eklezializirane… Zbunjenost koju vjernici obično osje-
ćaju prema arhitekturi modernih crkava, izaziva objektivnu ne-
ugodnost koja se odnosi na samu bit takve arhitekture, jer mo-
derna arhitektura nema za cilj da izradi organsku arhitekturu. 
Naprotiv. Moderna arhitektura je arhitektura koja veoma jako 
ističe geometrijsku i matematičku linearnost, za razliku od arhi-
tekture koja se nadahnjuje na teologiji hrama, svetišta, gdje se ne 
radi o matematici, već o Kristovoj tjelesnosti i ljudskosti. Kada se 
kreira od Crkve i za Crkvu, tada postoji dinamika između člano-
va i glave Tijela, a sagrađeni prostor će odražavati tu organičnost. 
Arhitektonski prostor će funkcionirati kao produženje tijela. Stari 
su znali da tijelo u svojoj jezgri ima geometrijsku, matematičku 
strukturu, ali nju skrivaju mišići, tj. tijelo, život. Ono što nepo-
sredno vidim jest organizam. Tek poslije naslućujem, e da bi se 
moglo stajati na nogama i biti dinamičan, da i taj organizam 
treba imati unutra geometriju i matematičko računanje. Dok je 
moderna arhitektura otvorila tijelo, izvukla van geometriju, ra-
čun. Već Gaudì, veliki proročki genij, htijući se suprotstaviti toj 
težnji moderne arhitekture, jer ju je shvaćao kao agresiju na život 
i na misterij, iznova je počeo skrivati geometriju unutar „mišića“, 
u organizam. Primjećivao je veliku nepomirljivost ove racionali-
stičke i tehnokratske arhitekture, jer takva arhitektura ne unapre-
đuje život, nego se oslanja na samu strukturu, strukturu koja se 
otkriva najviše kada je prostor prazan. Ali je to protuslovlje u sebi 
za crkvenu zgradu: najviše odsijeva svojom formom kada u njoj 
nema nikoga! Stvara se idealan i formalno savršen prostor, ali 
nema duše, jer nema utjelovljenog Logosa. Nedostaje tjelesnost, 
nema Lica, nema Tijela našega Gospodina Isusa Krista, a Tijelo 
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– to smo mi. Stoga se ljudi unutra ne osjećaju dobro. Ti su prosto-
ri rađeni za ideje, za katalog izložbe, ali ne da budu nastanjeni.

Stvarno je zanimljivo da se u časopisima arhitekture li-
turgijski prostori redovito snimaju prazni, bez ljudi unutra…

Ako je crkvena zgrada slika Crkve – Kristova Tijela, onda je 
očito da prazni prostor, bez duše, bez života, govori da smo još 
izgubljeni, jer smo bez Lica Očeva. Ne radi se o tome da se izgra-
de prostori, kao što sam više puta čuo da govore arhitekti, da 
pomognu naći mir, koncentrirati se, sabrati se. Kažu: „Potreban 
je prazan prostor, gol, jer je narod danas već pun slika“. Taj pro-
stor ne treba služiti za psihološko smirenje, već da se susretne s 
Bogom i, u Bogu, s drugima. Radi se o susretu, a ne o koncentra-
ciji i sabranosti! I ovdje se vidi taj protagonizam: ja se koncentri-
ram, ja mislim, ja razmišljam… uvijek ja. To ne služi ničemu. Što 
se misli pod susretom? Ne radi se o susretu sa samim sobom, jer 
se ja ne mogu susresti sa samim sobom kao sâm. Ti postojiš, 
dakle ja postojim: ja vidim tko sam tek nasuprot Drugome. Oso-
ba, na sliku Trojstva, proizlazi iz relacija. Iza arhitekture onog 
tipa krije se također osobna izgubljenost. Neki arhitekti, budući 
da su vjernici, tvrdoglavo insistiraju na tim arhitektonskim mi-
nimalističkim, suhoparnim i pustim tokovima dodajući im duga 
verbalistička tumačenja. Jedan od tih arhitekata jednom mi je 
iskreno rekao: „Ja ne podnosim tvoju umjetnost s tim bistrim 
licima i tim sunčanim bojama, jer mislim da je to sve fantazija. Ja 
više volim puste i stroge prostore, jer vjerujem da poslije smrti 
nema ništa i da ću biti tu, ispružen u praznini“. Bitna je dakle 
činjenica da budemo ucijepljeni u neki organizam; ne samo mi-
sliti da smo to, nego se s iznenađenjem otkriti u prostoru otku-
pljenih koji su Tijelo Kristovo. Taj prostor zatim prepoznajemo 
u svojim relacijama, u svojim pogledima, u svojim susretima. Jer 
sve će biti po ovom jedincatom hramu u kojem stanuje Duh, a 
mi smo njegovo živo kamenje. Vidiš, činjenica da mi nismo više 
u stanju izgraditi sakralni prostor jest na neki način znak naše 
nesposobnosti uspostaviti osobne relacije. Ako nešto ne funkci-
onira, to su doista baš relacije među osobama. Zbog toga i sa-
kralni prostor, prostor u koji netko ulazi na nožnim prstima a što 
je pravi znak naše realnosti Tijela, više ne postoji …

Možete li reći još neku riječ o odnosu između onoga što 
shvaćamo kao „sakralni prostor“, onoga što se odnosi na grad-
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nju hrama u Starom zavjetu i „hrama Novoga zavjeta“ koji se 
odnosi na Kristovo eklezijalno Tijelo?

Da bi se produbio ovaj odnos bilo bi dovoljno razmatrati 
samo jedan odlomak, onaj iz Druge knjige o Samuelu gdje se Da-
vid savjetuje s prorokom Natanom o gradnji hrama kao Božjeg 
stana. U prvom trenutku Natan pristaje na Davidov prijedlog. 
No, međutim, u noći se oglašava Gospodin. Natan se onda vraća 
Davidu i tom zgodom najavljuje izvanredno proroštvo: iz po-
tomstva Davidova doći će Mesija komu će Bog biti Otac, a on 
njemu Sin (2 Sam 7, 1-14). Već iz ovoga biblijskog odlomka je očito 
da hram kao obitavalište Boga ne može biti građevina podignuta 
od jednoga čovjeka, nego prije svega samo čovječanstvo jer će u 
njemu stanovati Sin Božji. Prvi su kršćani to jasno razumjeli. 
Minucije Feliks veli da mi kršćani nemamo žrtvenika, nemamo 
oltara, jer je svu bogoštovnu stvarnost svete povijesti – Pashu i 
njezino janje, hram, njegovu žrtvu i njegova svećenika – preuze-
la osoba utjelovljenoga Krista; u Njemu je sažeta i poosobljena 
sva ta realnost. Liturgija božićnog vremena predstavlja nam to 
proroštvo na približenoj distanci u Lukinom izvješću o rođenju 
i u Ivanovu prologu. U 14. retku se kaže da se Riječ „ušatorila“, da 
je napravila svoj šator. Moderna egzegeza, navodeći razna mjesta 
iz Staroga zavjeta, doziva nam u sjećanje duboko značenje te 
slike. Kada je zavjetni kovčeg premješten u hram, rečeno je što-
više da je Bog ušao u hram kao u šator, jer „ušatoriti se“ označu-
je upravo ovo: „podići šator i u njemu se nastaniti“. No budući da 
je taj šator u stvari ljudski rod, znači da je Bog već stvorio ljudski 
rod po Riječi, posredstvom Riječi i s obzirom na Riječ kao Sina. 
Kada zatim u Betlehemu Djevica rađa Krista, pravoga Boga i 
pravoga čovjeka, Bog se nastanjuje u ljudskome rodu. Čovječan-
stvo tako živi po Božju. Bog postavlja šator i nastanjuje se u nje-
mu, tj. na početku vremena stvara ljudski rod, da bi se nastanio 
u njemu utjelovljenjem Sina. Zato se ne radi o gradnji hrama da 
bi se Boga postavilo unutra. Bog je koji stvara čovjeka i u inkar-
naciji se nastanjuje u tom čovjeku kao pravi Bog i pravi čovjek, a 
ne kao u svom stvorenju postavljena izvanzemaljska energija. 
Već u 25 poglavlju Knjige Izlaska, kada Mojsije prima od Boga 
objavu o šatoru, skriven je misterij Kristova čovještva, preegzi-
stentna u Bogu i povijesno objavljenog inkarancijom. Sv. Grgur 
Niški, štoviše, u Životu Mojsija jasno obrazlaže da se ne radi sa-
mo o Kristovu povijesnom i osobnom čovještvu, nego i o Crkvi. 
Eto jednog presjeka o dimenzijama živoga Hrama, tj. čovjeka, 
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Crkve. Moglo bi se u stvari nastaviti s ekleziologijom sv. Pavla, 
nerazdvojivo povezanom s kristologijom (usp. Kol 1,18; Ef 1,22-23, 
itd.). Za Pavla je posve jasno da smo mi Kristovo Tijelo, koje je 
jedino svetište, jedini hram, jedini svećenik, a da smo mi njegovi 
udovi. Moglo bi se navesti još i Prva Petrova poslanica i živo ka-
menje jedinog hrama koji je Krist (1 Pt 2, 4-8)… I sama činjenica da 
Krist preuzima i personalizira svaku bogoštovnu stvarnost, do-
kazuje da je jedini kult koji je Ocu mio sami Kristov život, smrt i 
uskrsnuće. I jer, zahvaljujući krštenju, ulazimo u Krista, naša li-
turgija, naše bogoštovlje, jest njegov žrtveni život za nas, življeni 
naš život u pashalnoj dinamici. Dovoljno je ovih malo napome-
na da se shvati kako je teško da moderna arhitektura, duboko 
racionalistička, pragmatična, tehnokratska i ikonoklastična, mo-
gne stvoriti nešto što bi omogućilo da se vidi i iskusi sami prostor 
kao Kristovo čovještvo koje je i Crkva, tj. mi sami. Najvažniji 
tekst, međutim, jest Poslanica Hebrejima, poglavlja 8, 9. i 10. Tu 
je konačno jasno da Krist u svome čovještvu prolazi kroz smrt, 
razdire zastor i ulazi u Svetište koje nije učinjeno ljudskim ruka-
ma, tj. u istinsko Svetište Boga Oca na nebesima. Pasha Isusa 
Krista zauvijek otvara put ka Svetištu po njegovu čovještvu. Taj 
prolaz ostaje otvoren u umrlom i uskrslom Kristu, a nama je 
dostupan u liturgiji Crkve koja je, kao Kristovo tijelo, prostor 
prolaza k Ocu. Ta je struktura bila i ostaje stoljećima struktura 
koja obrazlaže gradnju crkvene zgrade, jer objašnjava da zajed-
nica krštenih osoba u svome zajedništvu formira prolaz otku-
pljenog čovječanstva, već postalog sinovskim, u eshatologiju, u 
puno sudioništvo sa trinitarnim zajedništvom. Krist je prolaz, 
Duh Sveti nam ga omogućuje i, u Kristu, čini da ga upoznamo i 
ljubimo sa svima svetima Kristova slavnoga tijela. Iz ove kristo-
loške i ekleziološke stvarnosti, sv. Maksim Ispovjedalac izvodi 
također viziju otkupljene antropologije. Prvi šator, lađa, je naše 
tijelo, a svetište je srce. Ako arhitektura, kao i umjetnost unutar 
te arhitekture, nema kao pilastre ekleziologiju i kristologiju sa 
trinitarnom pozadinom, moguće je da želi izraziti nešto posve 
drugo, pojmovno čak i veoma razrađeno. Ipak, što god drugo 
željela reći, ako ne polazi od svojih temelja, bit će izložena kultu-
ralnim strujama, subjektivnim ukusima, ali neće imati veze s 
misterijem koji se unutra slavi. Ali već shvaćaš kako je štetno i 
zavodljivo predložiti parcijalne i subjektivne detalje i optike kao 
način na koji Crkva predstavlja ono što je identificira. Danas je 
to tim opasnije, kako smo rekli, jer živimo u vremenu bez vizije 
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cjeline, nema odgoja za teološku, kulturalnu i duhovnu sintezu i 
zato se ne zna gdje smjestiti detalje, gdje im je mjesto u cjelini. 
Osim toga, mislim da bi bilo veoma mučno ako bismo željeli 
reći da je za nas crkva jednostavno zgrada koja nas štiti od nevre-
mena i koja, da bismo izbjegli anonimnost, biva obogaćena od 
strane arhitekata našega vremena. Kad bi to bilo ispravno, a da-
nas to na žalost mnogi tvrde, tada bi se otvorila zabrinjavajuća 
daljna pitanja. Radilo bi se u stvari o tragičnoj sociologizaciji i 
sekularizaciji vjere i Crkve kao takve. Crkva bi naime s jedne 
strane htjela djelovati u svijetu kao sakramenat svijeta, koja radi 
na preobrazbi društva, kulture i čovjeka, a s druge strane se vidi 
da čak i sami sakramenat, sa svom snagom liturgije, jest realnost 
za sebe, inertna, nesposobna za realnu akciju, ograđena unutar 
svojih preciznih granica, a to su one gdje se zajednica okuplja i 
gdje se njezina snaga iscrpljuje. Međutim tradicija nam daje vi-
djeti da sakramenat djeluje na oltaru, ali se tu ne zaustavlja. Dje-
luje na zajednicu i to se vidi na zidovima i u prostoru same crkve, 
jer sveta zgrada je autoportret zajednice, tj. Crkve. Ako sami am-
bijent liturgije nije označen liturgijsko-sakramentalnom realno-
šću koja se tu slavi, onda tvrdimo nemoć samoga sakramenta. 
Liturgijski prostor je doista pouzdan svjedok preobrazbe koja se 
događa u sakramentu i koja pogađa zajednicu i sav stvoreni svi-
jet, i koja s nestrpljenjem očekuje objavu sinova Božjih. Stoga 
arhitektura, kamenje, drvo, staklo, ikonografija svetaca i događa-
ja iz povijesti spasenja – u njihovoj punoj narativnosti, od „u 
početku stvori Bog nebo i zemlju“ sve do kraja vremenā – objav-
ljuju i svjedoče ovo spasonosno, preobražavajuće i životvorno 
djelovanje liturgije. Odričući se toga svjedočanstva, naglašava-
mo da liturgija ima učinak samo na zajednicu te da ovaj učinak 
za svijet, za one izvan Crkve, ostaje nečitljiv, pa i kad bi mogao 
biti vidljiv. Kao kad bi se radilo samo o psihomoralnom učinku, 
a ne ontološkom i egzistencijalnom. No ovo je već falzificiranje 
sakramenata i liturgije. Materijalna dimenzija vjere je od bitne 
važnosti, jer u liturgiji sav čovjek biva prozvan i, po čovjeku, ta-
kođer kozmos. Liturgija – nadam se da ćemo se na to vratiti – 
ima kozmičku, ekleziološku i eshatološku narav.

Volio bih da se vratite na distinkciju između vidljivosti i 
čitljivosti…

Za čitanje riječi Božje uvijek je potrebna sinergija s Duhom 
Svetim da bi mi sveta knjiga postala riječ koja mi govori. Isto 
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vrijedi i za svetu sliku ili štoviše i za Kristovo Tijelo, Crkvu. Radi 
se o slici koja je vidljiva, ali drugačije od slovâ riječi. U svakom 
slučaju riječ je podložna poznavanju jezika, dok je slika sigurno 
neposrednija. Ipak, da ova slika ne bude samo vidljiva, već i čit-
ljiva, shvatljiva, sama slika traži posebnu pozornost. Pozornost 
na komunikabilnost. Budući da je ono što Crkva kaže božansko- 
-ljudsko, važno je djelo Duha Svetoga, ali i posebna pozornost nas 
koji smo u Tijelu, u Crkvi, da ono što se čita na slici bude komu-
nikacija Krista čije smo mi Tijelo. Doista, budući da ono što je 
vidljivo nisu slova nego Slika, štoviše Tijelo Riječi, potreban je 
Duh Sveti da nam to otkrije. Crkva nije samo Kristova vidljivost, 
nego čitljiva vidljivost i kao ljubav Oca koji ljubi i djeluje danas. 
A kako i zgrada u kojoj se slavi liturgija nema organsku vezu s 
tim stvarima, tj. nije čitljiva kao Tijelo Kristovo, dakle ni kao 
Crkva, ni kao ljubav Oca, na isti je način nedostatna i čitljivost 
kršćanske zajednice. I naše djelovanje, naša dobra djela, naša 
sociokulturalna i karitativna zauzetost ne pobuđuje u drugima 
hvalu Bogu Ocu. Sjećam se jednog razgovora s predsjednikom 
jedne velike kršćanske fondacije koja već nekoliko stoljeća odr-
žava brojna dobrotvorna djela Crkve. Bili smo pred jednom od 
tih crkava, djelo nekoga suvremenog genijalnog arhitekta, ali li-
šenog organske veze s onim što se slavi u liturgiji i sakramenti-
ma. Taj me je gospodin iznenadio. U jednom momentu, iznena-
da je napravio ozbiljno lice i, držeći ruku na licu, rekao: „Ova me 
crkva podsjeća na našu fondaciju. Unutra su ljudi koji rade stva-
ri od izvanredne važnosti, ali je već sada, kako po njima tako i po 
primateljima njihove dobrotvornosti, teško vidjeti prijelaz od 
dobra koje biva učinjeno na svome izvoru, a to je Bog. Naš način 
rada je poduzetnički, financijski, bankarski. Nalazimo se unutar 
čovjekoljubivih kategarija naše kulture. Dobro smo skriveni i, 
premda izgledamo kao nešto izvanredno, baš kao i ova zgrada, 
praktično je nemoguće da to netko može shvatiti kao važno ot-
kriće za svoj život, jer se radi o poslu pod utjecajem ljubavi koja 
ide od Boga prema ljudima u tolika područja svijeta“. Doista je 
nemoguće raditi iz ljubavi prema Bogu a da se ne bude zahvaćen. 
Upravo sa zgradom crkve se dogodila jedna zanimljiva stvar. 
Nekoć, polazeći od crkve, oko crkve se gradio samostan, a oko 
samostana naselje, grad, prebivalište ljudi. Danas je proces uisti-
nu obrnut. I ovo kretanje u suprotnom smjeru nije se zaustavilo 
samo na liturgijskoj zgradi, nego je ušlo također u liturgiju. I tu 
smo počeli davati prednost prihvatljivijem i općenitijem ukusu: 
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bilo bi dovoljno ispitati pjesme koje se upotrebljavaju u liturgiji, 
umetanje stalnih tumačenja, uvođenje gesta i simbola izmišlje-
nih za tu priliku… I ne smeta ako se liturgija podloži ukusima i 
težnjama kulturalne mode nostalgičnog tipa, jer se jednako radi 
o proizvoljnim i subjektivističkim modama kao neki talasi post-
moderne. Danas želimo graditi crkvu afirmirajući dežurne kul-
turalne tokove, opterećujući teološkim, eklezijalnim ili čak litur-
gijskim tumačenjima elemente koje želimo naglasiti, ali koji su u 
stvari subjektivna izmišljotina, primjenjena nekom kulturalnom 
podatku, nekom građevinskom stilu. Tako vjerujemo da smo 
blizu kulturi vremena, ali ne znajući da na taj način svodimo na 
ništicu svoju mogućnost da nešto svijetu dadnemo, da nadahne-
mo i nadasve da komuniciramo život, spasenje, što zatim posta-
je stvaralačka i preobrazbena snaga humanog, dakle i kulture. 
Ponekad mi se dogodi da uđem u neku redovničku kuću u kojoj 
mi dadnu vidjeti, s određenim ponosom, preuređene prostore ili 
novu kapelu. No često se radi o žalosnoj slici iz koje se vidi kako 
je svijet ušao u naše kuće i postaje im noseća osovina. Ako ne 
uspijevamo dati ni našem životnom prostoru otisak vjere i spa-
senja, jasno je da je svijet uspio neutralizirati našu stvaralačku 
snagu, čineći vjeru sterilnom idejom umjesto da ju se živi kao 
bujnost života i stvaralaštva. Ako nismo sposobni da stvorimo 
jedan agapski i duhovni prostor u svojoj kući, onda je jasno da je 
naše djelovanje u svijetu u najbolju ruku posrednički događaj, ali 
bez utjecaja na život svijeta, pogotovu na život vječni. Postajemo 
jednostavno jedna udruga među drugima… Ako je liturgija, 
kako veli Florenskij, unutarnja artikulacija života Crkve, ona 
koja konstituira Crkvu iznutra, srce crkvenoga života, onda je 
nemoguće da bilo koji prostor dobro odgovara za liturgiju. No 
danas se nalazimo u situaciji u kojoj je arhitektura ona koja vodi 
i jednu od dubljih i unutarnjih realnosti vjere, kao što je liturgij-
ski prostor. Florenskij je držao također da je umjetnost „ti“ arhi-
tekture i obratno. Ali danas – to mogu potvrditi iz svoga skro-
mnog iskustva suradnje s arhitektima – veoma je teško naći jed-
noga od njih koji promatra svoj rad u dijalogu s figurativnom 
umjetnošću, jer je normalno da arhitekt odlučuje i određuje gdje 
i kako će biti uvrštena umjetnost u „njegovu“ crkvu. To je na 
poseban način mučno jer se ukrštava s onim što je bitna narav 
vjere i duhovnog života svakoga vjernika. Kao što je govorio kar-
dinal Luciani, u Crkvi smo svi gosti. Zato nijedna umjetnost nije 
autonomna, nitko nije neovisan. Ako arhitektura ne cijeni umjet-
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nost, to je diktatura, guši život, čini život neodrživim. Isto je tako 
arhitektura „ti“ umjetnosti. Ako arhitektonska struktura nije na-
stanjena, treba se onda zadovoljiti sa zidovima galerije, što znači 
da je već izvan života. Arhitektura živi ako cijeni umjetnost i 
umetnost živi ako živi u arhitekturi. Ta dijaloška svijest koja vodi 
životu, danas je veoma problematična. Jer su arhitekti formirani 
na takav način da imaju autoritet što su ga potpunoma svjesni. 
Ima ih vrlo malo koji su raspoloživi da za to umru. I budući da su 
arhitekti koji određuju ono što će ući u crkvenu zgradu, imamo 
mnoge crkve koje u svojoj unutrašnjosti ugošćavaju umjetnička 
djela najslavnijih umjetnika prema kriterijima kritičke umjetno-
sti. Riječ je o umjetnosti jakoga govora i subjektivnog sadržaja 
što ga vjernici ne razumiju i ne prepoznaju kao svoj. Kao reakci-
ja na ovu situaciju, često se događa da narod nosi u tako sterilan 
ambijent bilo kakav kip ili kič sliku. U stvari, tko malo poznaje 
pitanje duhovne teologije, zna da je sigurno lakše moliti pred 
kičem koji barem aludira na neki sadržaj vjere, pa i u slučaju da 
ga ublažuju, negoli pred posve subjektivnom slikom. Rezultat je 
da odsutnost organske arhitekture i duhovne umjetnosti ne pro-
miče teologiziranje molitve, već je zatvara samo u čuvstveni, su-
bjektivni svijet. Jer ako umjetnost nije tijelo istine i dobra, tj. 
Logosa, bit će samo izraz neke ideje i zato će uvijek trebati netko 
tko će je, u ime umjetnika, tumačiti; treba se vratiti na takvo 
gledanje na umjetnost. Naprotiv, ako umjetnost ima udjela u 
ljepoti, a to je tijelo Logosa, tada izražava vjeru Crkve. Tvorac 
takvih djela nije ni arhitekt, ni umjetnik, nego Duh Sveti. Zani-
mljivo je da smo mi kršćani danas raspoloživi da raspravljamo, 
da držimo studijske sastanke i susrete, ali ono što s mukom čini-
mo jest upravo da molimo. Ali odsutnost molitve svjedoči jed-
nostavno odsutnost vjere.

Preveo s talijanskog
Benedikt Vujica
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О АУТОРИМА (азбучним редом)

Балашов, Николай, протоиерей. Заместитель предсе-
дателя Отдела внешних церковных связей Московского Па-
триархата, настоятель московского храма Воскресения Сло-
вущего на Успенском вражке, член президиума Межсобор-
ного присутствия Русской Православной Церкви. Учился 
на химическом факультете Московского государственного 
университета (1973-1977), выпускник Московской духовной 
семинарии (1991), Санкт-Петербургской духовной академии 
(1997). Кандидат богословия (Санкт-Петербургская духовная 
академия, 1977; Диссертация по теме История пред соборного дви
жения. Вопросы упорядочения и развития литургической жизни 
Русской Православной Церкви по материалам церковнообществе
нной дискуссии 19051917 годов). Магистр богословия1 (Москов-
ская духовная академия, 2006; диссертация по теме: На пути к 
литургическому возрождению: Дискуссии на Поместном Соборе 
Православной Российской Церкви 19171918 годов и в предсоборный 
период). Рукоположен в сан священника в 1989 году. Служил 
на приходах Вологодской и Новгородской епархий. С 1998 
года – сотрудник Отдела внешних церковных сношений 
Московского Патриархата. 

В 2002-2009 годах – секретарь ОВЦС по межправослав-
ным отношениям. 

В 1999-2000 годах принимал участие в деятельности Ра-
бочей группы по подготовке Основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви. В 2003-2007 годах – секре-
тарь Комиссии Московского Патриархата по диалогу с Рус-
ской Зарубежной Церковью. С 2005 года – член Комиссии по 
делам старообрядных приходов и по взаимодействию со 
старообрядчеством. С 2007 года – член Совета Император-
ского православного палестинского общества. Координа-
тор и научный редактор исследовательского проекта «Цер-
ковные реформы. Дискуссии в Православной Российской 
Церкви начала ХХ века. Поместный Собор 1917-1918 гг. и 
предсоборный период». В 2001-2008 годах преподаватель 

1 По системе, приня-
той до недавнего вре-
мени в духовных ака-
демиях Русской Пра-
вославной Церкви, 
ученые степени при-
сваиваются в следую-
щем порядке: канди-
дат богословия – ма-
гистр богословия – 
доктор богословия, 
что соответствует до-
революционной прак-
тике Российской им-
перии и приблизи-
тельно соответствует 
степеням Ph.D., Th.D 
и D.D. в западноевро-
пейской системе. Ма-
гистерская защита 
протоиерея Николая 
Балашова стала по-
следней в Московской 
духовной академии, 
которая в настоящее 
время, как и другие 
учебные заведения 
Русской Православ-
ной Церкви, включена 
в болонский процесс
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Филиала аспирантуры Московской духовной академии 
при ОВЦС МП по предмету Межправославные отношения. 
Автор многочисленных статей по вопросам истории и со-
временной жизни Русской Церкви, литургики, этики, лите-
ратуроведения, а также книг: 

На пути к литургическому возрождению – Предисл. ми-
трополита Смоленского и Калининградского Кирилла. М.: 
Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 
[2000]. 508 с. Сербский перевод: На путу ка литургиjском 
препороду – Прев. К. Кончаревић, К. Симић. Предговор Еп. 
Бачки Иринеj. Нови Сад: Беседа, 2007. Т. 1. С. 424. Т. 2. С. 354.

И сотворил Бог мужчину и женщину: Комментарий к 
Социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: 
Даниловский благовестник, 2001. С. 96. (совместно с Л.И. Са-
раскиной:) Sergei Fudel’: Messaggi dal km 101. Milano: La Casa 
di Matriona, 2007. Р. 275. 

®
Vujica, Benedikt. Član je Franjevačke provincije Bosne 

Srebrene. Rodio se 20. 2. 1936. Postdiplomski studij je završio u 
Rimu: doktorirao je 1971. na Papinskom Liturgijskom Institutu 
Anselmianumu radnjom De origine, natura et contentu doctrinali 
Praefationum ad ‘Pater noster’ in anaphoris rituum orientalium. 

Od 1968. profesor je Liturgije, Istočne teologije i Latinskoga 
jezikа, na Franjevačkoj Teologiji u Sarajevu, a od 1993-1996. pre-
davao je Liturgiju i na Katehetskom institutu Katoličkoga bo-
goslovnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. Bio je u dva navrata 
odgojitelj studenata u Sarajevu, zatim je u samostanu Teologije 
vršio službe vikara, gvardijana (1991-2000) i ekonoma (2000-2009), a 
od 2012. vrši službu gvardijana i župnog vikara u samostanu i 
župi sv. Ante Padovanskog u Beogradu. Biran je za prefekta stu-
dija (1976-1982) i definitora (1982-1985) te je do 2009. bio član više 
provincijskih vijeća i komisija. U više navrata je bio službeni 
prevoditelj na talijanski jezik službenih akata Uprave Provincije 
za nadležne ustanove u Rimu, a ista mu je dužnost iznova po-
vjerena 29. 3. 2011. U Konferenciji provicijala OFM Jugoslavije, 
odnosno Južno-slavenskoj Konferenciji, bio je od 1978. do 1992. 
drugi tajnik Konferencije, a od 1980. do 1989. bio je članom Me
đunarodnog vijeća za odgoj i izobrazbu pri Generalnom tajništvu 
za odgoj i izobrazbu Franjevačkog reda u Rimu te na njenom 
prvom zasjedanju izabran je za člana njenoga tek uspostavljenog 
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Izvršnog odbora. U tom je svojstvu sudjelovao u radu spomenutog 
Vijeća na zasjedanjima tri puta u Rimu, zatim u Nairobiju (Ke-
nija), Limi (Perù) i na Gori sv. Ane kod Krakova u Poljskoj. Bio je 
jedno vrijeme i članom Komisije za duhovnost i liturgiju Vijeća 
Franjevačkih zajednica Jugoslavije. Dekretom Generala Franje-
vačkog reda bio je 2002/3. generalni vizitator te predsjednik ka-
pitula i kapitulskoga kongresa Provincije Presv. Otkupitelja Dal-
macije. Više godina bio je članom raznih vijeća svoje Pro vincije: 
Vijeća za odgoj i izobrazbu, V. za pastoral i liturgiju, V. za sakral-
nu umjetnost i građevinarstvo, V. za ekumenizam i među ljudski 
dijalog, kao i članom Zbora odgojitelja. Kao stručnjak u litur-
gijskim pitanjima imenovan je 3. 11. 1969. članom Litur gij skog 
odbora Vrhbosanske metropolije, od 1973. član Hrvatskog litur
gijskog vijeća Biskupske konferencije Jugoslavije, zatim od 1998. 
do 2012. član Vijeća za Liturgiju Biskupske konferencije BiH. Od 
2004. do 2011. bio je i članom Građevinskog odbora Vrh bosanske 
nadbiskupije. 

®
Вукашиновић, Владимир. Протопрезвитер-ставрофор. 

Рођен је 22. 9. 1967. године. Ванредни је професор на Право-
славном богословском факултету Универзитета у Београду 
на катедри за Литургику. Предаје Теологију литургијског про
стора, Историју српског богослужења и Теологију 18. века. 
Духовник је у Цркви Ружици и капели Свете Петке на Калe-
мегдану, Београд.

®
Debevec, Leon. Rojen 1963 v Postojni. Po končani osnovni 

šoli in gimnaziji vpisal študij arhitekture na Fakulteti za arhitek-
turo ter leta 1988 diplomiral s temo «Kontinuiteta pivške hiše». 
Zaposlen najprej kot izdelovalec prostorskih dokumentov, ka-
sneje kot vodja oddelka «za varstvo okolja in urejanje prostora» 
občine Postojna ter kot samostojni kulturni delavec. Podiplom-
ski študij zaključil leta 1997 z doktorsko dizertacijo: «Prenova in 
gradnja sakralnih objektov v Sloveniji». Istega leta ustanovil za-
sebni raziskovalni zavod (Inštitut za sakralno arhitekturo) in ga od 
ustanovitve tudi vodi. Istega leta izvoljen v naziv asistenta za 
področje arhitekture na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Lju-
bljani. Leta 2000 prvič izvoljen v naziv docent za področje arhi-
tekture, ponovno 2006 in 2011. Od leta 2000 sodeluje na Teolo-
ški fakulteti v Ljubljani ter na oddelku v Mariboru s ciklusi pre-
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davanj s področja cerkvene umetnosti. Leta 2002 pridobil od 
«Kongregacije za katoliški pouk» v Rimu «Nihil obstat». Znan-
stveno raziskovalno delo osredotoča na področje antične arhi-
tekture in sakralne arhitekture. Njegovo umetniško ustvarjanje 
je v pretežni meri usmerjeno v reševanje arhitekturnih proble-
mov s področja krščanske sakralne arhitekture. 

®
Драгутиновић, Предраг. Доцент на катедри за Свето 

Писмо Новог Завета на Православном богословском фа-
култету Универзитета у Београду. Постдипломске студије 
похађао у Швајцарској и Грчкој. Тежишта интересовања Би-
блијска херменеутика и теологија Новога Завета.

®
Ђуровић, Зоран. Презвитер. рођен 12. 11. 1968. у Бару 

(Црна Гора). Завршио је дизајн у Подгорици, дипломирао 
теологију на Богословском факултету СПЦ у Београду. Од 
2002. студира на Pontificio Istituto Patristico Agostiniano, Ponti-
ficia Università Lateranense, у Риму, где магистрира у тео ло-
гији и патристичким наукама 2007, са тезом: La condizione 
originaria dell’uomo nella teologia di Agostino. Un riesame dei 
suoi commenti alla Genesi e dei suoi scritti della polemica pela
giana sulla mortalità di Adamo. Vocabolario e questioni. Јуна 
2010. брани докторску тезу (публиковану исте године): La pro
tologia e l’escatologia nel De Genesi ad litteram di sant’Agostino. 
Analisi esegeticoteologica, на истом институту код професо-
ра: Vittorino Grossi, Robert Dodaro, и Nello Cipriani. Ђакон је 
од 1992. у Београду; професор византијског сликарства од 
1994. на Универзитету за Треће доба у Београду; свештеник 
и парох од 1996. у Смедереву. Реализовао различите личне и 
колективне изложбе (фреске, иконе и слике) у Србији, Црној 
Гори и Италији. Публиковао стрипове и илустрације у но-
винама, ревијама и књигама. У Италији се првенствено ба-
ви сликарством, превођењем и писањем научних студија. 
Његова сликарска дела поседују: Papa Giovanni Paolo II, кар-
динали: Fiorenzo Angelini, Tarcisio Bertone, Gianfranco Ra-
vasi, Tomáš Špidlík, владике (in primis Stanislav Hočevar, београд-
ски надбискуп), свештеници-уметници (Marko Ivan Rup nik, 
Giampiero Maria Arabia), свештеници-научници: Аngelo di 
Berardino, Franco Monteverde, Remo Piccolomini и личности 
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из културе (нпр., Erri De Luca, Massimo Cacciari). У највећем 
делу је изводио фреске и иконе у црквама у Ла цију: Centro 
Ecumenico Internazionale per la Riconciliazione (La vinio), Chiesa 
del Corpus et Verbum Domini (Lavinio), Santa Maria in cielo (Villa 
Claudia), Santi Pio ed Antonio (Anzio), Santa Barbara (Nettuno). За 
Istituto Patristico Agostiniano насликао је различите иконе 
великих димензија: за председникову канцеларију, за секре-
таријат и за библиотеку. Вредне су помена и иконе већих 
димензија реализоване за San Giovanni in Laterano (Centro 
diocesano per il diaconato permanente, dio cesi di Roma) и цркву Santi 
Gioacchino e Anna (Torre Maura, Roma). Предаје на Академији 
СПЦ за уметност и конзерва цију у Београду.

®
Јевремовић, Петар. Психолог, доцент на Филозофском 

факултету у Београду. Објављује књиге и текстове који по-
кривају области психоанализе, филозофије, теологије и 
књижевности.

®
Кубат, Родољуб. Ванредни је професор на катедри за 

Свето Писмо Старог Завета на Православном богослов-
ском факултету Универзитета у Београду. Теолошко-научна 
област којом се бави је старозаветна теологија/егзегеза и 
библијска херменеутика. Аутор је књига Основе старосавез
не антропологије (2008), Упоред ни преглед еванђеља – Си
нопсис (2008) иТраговима Писма – Стари Савез: теологија и 
херменеутика (2012). Живи у Бео граду са супругом Мир-
јаном и синовима Сергејем и Андрејем.

®
Lah, Avguštin. Roj. 1.8.1949 v Sodincih, je po srednji šoli v 

Mariboru diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani. Po petih 
letih pastoralnega dela je nadaljeval študij v Rimu na PU Grego-
riani in 1982 dosegel magisterij ter 1986 doktoriral iz teologije z 
delom Valutazione teologica della nozione marxista di Milan Ma
chovec sul senso della vita e della morte. Od leta 1987 predava 
Nauk o troedinem Bogu in Teološko antropologijo na Teološki 
fakulteti v Ljubljani in Enoti v Mariboru na Katedri za dogmatič-
no teologijo, katere predstojnik je. Nekaj časa je predaval tudi 
Kristologijo in Nauk o zakramentih, Osnovno bogoslovje in 
Teo logijo krščanskih cerkva. Je predsednik Slovenske sekcije 
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Evropskega združenja katoliških teologov ECST. Od 2008 do 
2012 je bil prodekan TEOF in predstojnik Enote TEOF v Mari-
boru. Ves čas je tudi dejaven v pastorali kot župnik, trenutno na 
župnij Vurberk. Glavno področje njegovega raziskovanja je vpra-
šanje človeka in vere v sodobnem svetu. 

®
Mateljan, Ante. Redovni profesor pri katedri dogmatske 

teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u 
Splitu. Rođen 1959. u Košutama (Trilj, Hrvatska), svećenik Split-
sko-makarske nadbiskupije. Studirao u Splitu i Rimu. Na Papin-
skom Sveučilištu Gregoriana 1991. doktorirao radom o Soteriologi
ji Jürgena Moltmanna, pod vodstvom prof. Geralda O’Collins-a. 

Uz pastoralne službe, članstvo u više vijeća HBK te akadem-
ske dužnosti, surađuje u teološkim časopisima i teološkim sim-
pozijima. Posebno se bavi sakramentologijom i teološkom an-
tropologijom, te ekumenskim temama. Uz dvadesetak knjiga 
poetskih, meditativnih i književnih radova u izdanju Crkve u 
svijetu, uz ostalo objavio je: Tražeći uporište, Split 2000; Otajstvo 
supatnje. Sakrament bolesničkog pomazanja, Split 2002; Otajstvo 
poslanja. Sakrament potvrde, Split 2004; Obdareni ljubavlju. 
Uvod u teologiju milosti, Split 2006; Kršćanska ženidba. Zašto se 
vjenčati u Crkvi?, Split 2007; Mala knjiga o vjeri i zdravlju, Split 
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„Pravde i mira“ Hrvatske dominikanske provincije, Non resident 
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