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Шта је то људ ско би ће? — са вре ме нa  
пра во слав нa ан тро по ло ги јa:  
про со по ло шки пра вац*1

Са же так: Ова сту ди ја је сте по ку шај пре глед ног упу ћи ва ња у основ не исто риј ске и 
те о риј ске прет поствке са вре ме не пра во слав не ан тро по ло ги је, узе те у ње ном пер со-
на ли стич ком од но сно про со по ло шком ви ду. По се бан на гла сак да је се кон тек сту а ли-
за ци ји пра во слав не ан тро по ло ги је у исто ри ју раз во ја мо дер не ан тро по ло ги је. Та ко се 
ја сни је уоча ва чи ње ни ца да је она плод рас пра ве и са за пад ним иде ја ма, мо де ли ма и 
вред но сти ма ка да је чо век по сре ди. Аутор из два ја че ти ри па ра диг ма тич на те о ло га и 
по ка зу је ка ко они по др жа ва ју је дан ди на мич ки, ви ше сло јан и отво рен ан тро по ло шки 
мо дел, а ра ди об ја шње ња и оправ да ња би ћа и ствар но сти чо ве ка. У том сми слу, аутор 
фе но ме но ло шком ана ли зом по ка зу је осам динамички интегрисаних ком по нен ти или 
сло је ва тог мо де ла. Oн такође при ла же раш чла ње ња и на зна че ња сва ког сло ја мо де-
ла, као и мо де ла у це ли ни. Иако по ка зу је и раз ли ке ме ђу тим узо ри тим бо го сло ви ма, 
аутор пр вен стве но илу стру је њи хо во ду бин ско сла га ње око три ја до ло шких, хри сто-
ло шких и екли си о ло шких прет по став ки те о ло гу мен ског ми шље ња о би ћу чо ве ка. Уз 
сва ки осве тље ни слој те о ан тро по ло шког мо де ла, ука зу је се и на про бле ма тич не тач ке 
ко је иза зи ва ју кри ти ку или по зив на до пун ску раз ра ду. На кра ју, аутор пра во слав ну 
ан тро по ло ги ју кон тек сту а ли зу је и с об зи ром на ан тро по ло шка по ла зи шта мо дер ног 
сци јен ти зма, при род не на у ке и фи ло соф ске ан тро по ло ги је. Он ука зу је на тро стру ку 
стра те ги ју ин клу зив ног при сту па пра во слав ног те о ан тро по ло шког мо де ла, као и на 

*   Сви на ши кур зи ви у ци та ти ма озна че ни су асте ри ском [*]. На ше при мед бе у за гра да ма 
озна ча ва мо ова ко = БЛ. 

1 На пред лог ми тро по ли та ди о клиј ског Ца ри град ске па три јар ши је Ка ли ста Ве ра (Kal li-
stos Wa re), и уз ње гов бла го слов, овај рад (на ен гле ском је зи ку) при ло жи ли смо зва нич ној 
Ме ђу на род ној ко ми си ји за ан гли кан ско-пра во слав ни ди ја лог (ICA OTD). Рад је из ло жен 
03.09.2010. године у Крајст Чер чу у Окс фор ду (Christ Church, Ox ford) на ре дов ном струч но-
на уч ном за се да њу Ко ми си је ко ја, по сле сво је (1) екли си о ло шке и по том (2) три ја до ло шке 
фа зе, ра ди на про бле ми ма ве за ним за хри шћан ску (3) ан тро по ло ги ју од но сно на пи та њи ма 
ве за ним за идентитет и сми сао би ва ња људ ским би ћем. Главни за да так на шег ра да, на по ме-
ни мо, јесте упо зна ва ње ан гли кан ских те о ло га са основ ним еле мен ти ма но ви је пра во слав-
не те о ло шке ан тро по ло ги је у про со по ло шком кљу чу. Та ко ђе на по ми ње мо да је пред став-
ник Је ру салм ске па три јар ши је, про фе сор др Ге ор ги је Дра гаш (Fr Dr Ge or ge Dion Dra gas), 
од стране Комисије за ду жио рад о тра ди ци о нал ним па тро ло шким осно ва ма пра во слав ног 
уче ња о чо ве ку, та ко да је наш текст оста вио про сто ра ис ка зу др Дра га ша у сми слу ком пле-
мен тар но сти, на зна чу ју ћи би блиј ско-па тро ло шке осно ве са вре ме не пра во слав не ан тро по-
ло ги је са мо у нео п ход ној ме ри. Овде презентирамо знатно проширену верзију нашег рада. 
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ду хов не ди мен зи је тог мо де ла по ста вље ног у обр ну то-ра сту ћу пер спек ти ву. Сту ди ја 
су ге ри ше ка ко је 20. век у пра во слав ној те о ло ги ји ујед но век ина у гу ра ци је дôба човека: 
где питање о човеку ве ро ват но јесте глав но пи та ње те о ло ги је у бу дућ но сти.   

Кључне речи: Бог, човек, антропологија, теоантропологија, биће човека, природа 
човека, образ, подобије, личност, начин постојања, способност и неспособност, 
философска антропологија, сцијентизам, природна наука, инклузивни антрополошки 
модел, доба човека. 

„Јер Бог ко ји ре че да из та ме за си ја све тлост, Он за си ја у ср ци ма на шим ра ди про-
све тље ња зна ња сла ве Бо жи је у ли цу (ἐν προσώπῳ) Ису са Хри ста“ (2Кор 4, 6)

„Сви ми који откривеним лицем одражавамо славу Господњу, преображавамо 
се у тај исти лик (εἰκόνα) из славе у славу, као од Духа Господа“ (2Кор 3, 18)

A. Кон тек сту ал на ори јен та ци ја

Пра во слав на те о ло шка ан тро по ло ги ја у 20 ве ку, с јед не стгра не, је сте 
ре ак ци ја на кри зу људ ског би ћа. То је на ро чи то тако у све тлу кри зе мо-
дер них очеки ва ња и тра га ња. Оче ки ва ња мо дер не до ве де на су у пи та ње 
ве ли ким ра то ви ма и кроз ин тен зив но пре и спи ти ва ње про јек та про све-
ти тетљства од но сно про пи ти ва ње мо дер не као та кве. По ме ну ти про-
це си по ви си ли су са мо свест пра во слав не те о ло ги је у огром ној ме ри. 
Пост мо дер ни епи лог мо дер ни те та и убр за на гло ба ли за ци ја про бле ма 
чо ве чан ства ус пе ли су у знат ној ме ри да отво ре, или сен зи ти ви ра ју, 
„кон зер ва ти ви стич ке“ тен ден ци је или фор ме са мо за тво ре них исто риј-
ских фа за и на чи на зва нич не пра во слав не ми сли.

С дру ге стра не, пра во слав на те о ло шка ан тро по ло ги ја је сте про ак ци
ја у сми слу при хва та ња ди ја ло га са но ви јим при род ним и дру штве ним 
на у ка ма и са фи ло соф ском ан тро по ло ги јом. Ако се Ханс Јо нас (Hans 
Jo nas) пи та „ка ко је мо гућ Бог по сле Аушви ца?“2, он да пред ла же мо мо-
гућ ност да пра во слав ни те о ло зи (и не са мо они) уну тар пост ме та фи-
зич ке пер спек ти ве пи та ју „ка ко је чо век мо гућ по сле Аушви ца?“. Ако је 
од го вор на тај ра ди ка лан упит – „да“, он да ка ко и где на ћи оправ да ње 
за чо ве ка, од но сно за чо ве чан ство? На ша сту ди ја упра во је по ку шај ра-
све тља ва ња тих пи та ња у ме ри и на на чин на ко ји до ти чу но ви ју пра во-
слав ну ми сао у од но су на про блем чо ве ка.

Шта ви ше, ре пре зен та тив ни пра во слав ни те о ло зи зaхватају ан тро по-
ло шке мо де ле мо дер не на у ке и фи ло соф ске ан тро по ло ги је на кри тич ки и 

2  Hans Jo nas, „The Con cept of God af ter Auschwitz: A Je wish Vo i ce“, Jo ur nal of Re li gion 67:1 
(1987) 1-13.
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нерет ко на по ле мич ки на чин. То на ро чи то ва жи у од но су на иде је људ ске 
„лич но сти“, људ ске „при ро де“ и „сло бо де“, као и оне у ве зи са ци ље ви ма и 
за да ци ма чо ве ка у дру штве ним, исто риј ским и кул ту рал ним до ме ни ма. 
Пре о вла да ва ју ћа ан тро по цен трич ка или „аутар хиј ска“ уте ме ље ња ху ма-
ни зма, ан ти ци пи рај мо, од ба цу је се, а иза зов „пост ху ма ни зма“ би ва од-
го вор но при хва ћен. Исто ва жи у однoсу на то ме ана лог не кон струк те се-
ку лар не „ин ди ви дуе“ и  се ку лар ног „ко лек ти ва“. То је на ро чи то та ко ако 
се на ђе да су та кви кон струк ти уте ме ље ни пу тем ме ха ни за ма би ло шког 
ре дук ци о ни зма или со ци јал ног кон струк ти ви зма. Оп шти је на лаз да су 
те иде је или кон струк ти, без об зи ра да ли су ин то ни ра ни оп ти ми стич ки 
или пе си ми стич ки, за сно ва ни на раз у ме ва њу чо ве ка ко је је иде о ло шки 
и ме то до ло шки од се че но од сво јих ко ре но ва у ствар но сти бо жан ског. 
Сле де ћи су ма ри јум који даје ан тро по ло г Одо Мар квар да (O. Mar qu ard) 
ин ди ка ти ван је с об зи ром на оп шту кли му у са вре ме ној фи ло соф ској ан-
тро по ло ги ји. То је из раз ње ног са мо ра зу ме ва на пра гу 21 сто ле ћа:

„Чо век […] ни је но си лац жу те ма ји це на to ur de l’ evo lu tion. Он не во ди тр-
ку, он се са мо кре ће у истом сме ру. Он је све стан сво је смрт но сти, сво јих 
не до ста та ка, сво јих му ка као ‘ho mo pa ti ens’ и стал ног от по ра исто ри је с 
ко јим се су сре ће. Фи ло соф ска ан тро по ло ги ја чо ве ка опи су је као раз о ча-
ра ног и скеп тич ног, не то ли ко као би ће ко је стре ми ци љу ко ли ко као би ће 
ко је бе жи од сво јих не до ста та ка. Она се ба ви чо ве ком сву да где он не што 
тре ба, мо ра или чи ни. Због то га, као сна га ко ја се су прот ста вља не до ста-
ци ма гра ђан ског дру штва, она је и ан ти у то пи ја“3.

Пра во слав на ан тро по ло ги ја сва ка ко раз ма тра ре ле вант не ре зул та те, 
као и раз ло ге за та кве пост ме та фи зич ке опи се људ ског би ћа. Ме ђу тим, 
за раз ли ку од та квог на ту ра ли стич ког ан тро по цен трич ког пе си ми зма, 
пра во слав на ал тер на ти ва – или оно што мо же мо на зва ти те о ан тро
по ло ги јом, те жи да бу де за сно ва на дру га чи је. На рав но, то ни је та ко из 
раз ло га иде о ло шке твр до гла во сти. То ће ре ћи, но ви ји пра во слав ни ан-
тро по ло шки ми сли о ци твр де ка ко они, од но сно Цр ква ко јој при па да ју, 
по се ду ју су штин ски ва жно ду хов но ис ку ство и зна ње у ве зи са вред но-
шћу, до сто јан ством и пер спек ти ва ма људ ског би ћа. Те ме љи са вре ме них 
пра во слав них уче ња о чо ве ку утвр ђу ју се на два глав на ни воа ко ји су 
уза јам но по ве за ни. С јед не стра не, то је ни во три ја до ло шке и хри сто ло-
шке те о ло ги је, што на кра ју во ди екли си јал ној ан тро по ло ги ји4 (бу ду ћи да 

3  Odo Mar qu ard, „Phi lo sop hische Anthro po lo gie“, у Pe ter Ko slow ski (уред.), Ori en ti e rung 
durch Phi lo sop hie. Ein Le hr buch nach Te il ge bi e ten, Tübin gen 1991, 29.

4  �ρήστος Γιανναράς, Αλφαβητάρι της πίστης, Δόμος, Αθήνα 1983 = Хри сто Ја на рас, 
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се све то тро јич ни Бог от кри ва чо ве ку кроз Ису са Хри ста, од но сно кроз 
ова пло ће ње Хри ста као Си на Бо жи јег – та ко омо гу ћу ју ћи са му ре ал ност 
те о ло ги је, и то чи ном по ну ђе ног за јед ни че ња са Те лом Бо га жи вог – од но-
сно са Хри стом као Цр квом). С дру ге стра не, то је ни во те о ху ман стич ке 
те о ри је кри ти ке кул ту ре ко ја про пи ту је те ме ље чо ве ка уко ли ко су по-
ста вље ни на се ку лар ним би о ло ги стич ким или се ку лар ним со ци оп си хо-
ло шким прет по став ка ма. По то ње се де кон стру и шу „из ну тра“ та ко што 
се кри тич ким по ступ ком оспо ља ва ју по ти сну те или за та шка не ло гич ке 
или иде о ло шке не ко хе рен ци је. Оне се та ко ђе де кон стру и шу „из ва на“ та-
ко што се оспо ља ва ју ег зи стен ци јал но сми сле ни и ду хов но опи тљи ви 
он то ло шки осно ви људ ске лич но сти – она кви ка кви ма их уста но вљу је 
и да је Бог. Те струк ту ре се уто ли ко не да ју без о стат но екс пли ци ра ти би-
о ло ги стич ким, пси хо ло ги стич ким или ра ци о на ли стич ким струк ту ра ма 
као та квим. Пра во слав на еклиси јал на ан тро по ло ги ја, да кле, је сте те мељ 
по себ не те о ху ма ни стич ке кри ти ке кул ту ре. 

Та ан тро по ло ги ја би ва син те ти са на у кљу чу апо фа тич ког „ето са тро-
јич ног за јед ни че ња“5. То ће ре ћи, све ко ли ки сми сао и вред ност људ-
ског би ћа афир ми ше се у од но су на бо го на чал ство Бо га (τῆν Θεαρχίαν; 
ή Θεότης) – от кри ве но чо ве ку и опи то ва но њи ме, по бла го да ти, као 
пре веч на три јед на за јед ни ца лич но сти у ду хов ној љу ба ви и за тим по-
ну ђе но чо ве ку кроз ова пло ће ње Си на Бо жи јег Ису са Хри ста. A то је, 
на да ље, глав на прет по став ка уста но вље ња Цр кве као еми нент не за-
јед ни це лич но сти у Ду ху и по мо ћу бла го да ти. По ред дру гих зна че ња, 
апо фа ти ка у овом кон тек сту би ва на гла ше на као про цес екли си јал ног 
ра су ђи ва ња о лич но сти, али и као про цес ме та ин те лек ту а ли стич ког 
сти ца ња искуства не ис ка зи вих ду би на лич но сти као бо го чо ве чан ске 
ствар но сти par ex cel len ce, омо гу ће не љу ба вљу Оца кроз Ису са Хри ста 
у Ду ху Све том. То на па ра диг ма ти чан и про грам ски на чин ис ка зу је, 
на при мер Хри сто Ја на рас:

„Јер апо фа ти зам, пре све га, пред ста вља став у од но су пре ма зна њу и 
пре ма об и сти ња ва њу зна ња. Он пред ста вља не ги ра ње ‘ум стве них идо ла’, 
не ги ра ње пси хо ло шких упо ри шта его цен трич не обез бе ђе но сти и емо ци-
о нал не за шти те ко ју пру жа ју ра ци о нал не тврд ње“6. 

Азбуч ник ве ре, пре вод: С. Јак шић, Бе се да, Но ви Сад 2000, 83.
5  �ρήστος Γιανναράς, Ἡ ἐλευθερία τοῦ �θους, Γρηγόρη, Αθήνα 1979 = Хри стос Ја на рас, 

Сло бо да мо ра ла, пре вод: А. Ђа ко вац, Кра гу је вац 2007, 18-19.
6  �ρήστος Γιανναράς, �αίντεγγερ καὶ Ἀρεοπαγίτης, Αθήνα 1967 [²1986] = Хри стос Ја на-

рас, Хај де гер и Ди о ни си је Аре о па гит, пре вод: М. Ва си ље вић, Све ти Си ме он Ми ро то чи ви, 
Вр њач ка Ба ња 1997, 11.
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То ће ре ћи,
„... апо фа ти зам као де лат но од у ста ја ње од кон со ли до ва ња зна ња у ра ци-
о нал не де фи ни ци је, пред ста вља гно се о ло шки став ко ји во ди ка ди на ми-
ци он то ло ги је лич но сти*, од но сно ка јед ном осми шље њу ка ко су бјек та 
та ко и пред-мет ну те ствар но сти, ко ја се не мо же пот чи ни ти ни ка квој a 
pri o ri ну жно сти“7.

Глав на по ен та ове апо фа тич ке ан тро по ло ги је за јед ни че ња, пре ма то ме, 
је сте став да је лич ност ствар ност ко ја је бо жан ска по ре клом на осно-
ву бла го да ти – што по тра жу је ка ко „ду бо ку“ те о ри ју, та ко и „ди на мич-
ку“ те о ри ју ко ја би та квом ста ву и ре ал но сти мо гла учи ни ти прав ду. Та 
ре фе рент на тач ка као жи во на че ло пра во слав не ан тро по ло ги је има те-
мељ не по сле ди це на пла ну ис тра жи ва ња људ ског би ћа укљу чу ју ћи ње-
го ве ме ђу лич но сне дру штве не, исто риј ске и кул ту рал не спо соб но сти, 
деј ства и ци ље ве. Пра во слав на за ми сао о лич но сти обдарује људ ско би-
ће ап со лут ном вред но шћу. То има озбиљ не етич ке им пли ка ци је у рас-
пра ви ко ју во ди, ре ци мо, са гра нич ним про це ду ра ма би о ме ди цин ског 
по ступ ка или ге не тич ког ин жи ње рин га, али та ко ђе и са дру штве ном 
иде о ло ги јом. Дру гим ре чи ма, то је је ди ни на чин на ко ји се до сто јан-
ство људ ске лич но сти да за шти ти у на че лу. Ако До сто јев ски твр ди да 
„ако не ма Бо га, он да све је до зво ље но“, он да ми мо же мо твр ди ти да „ако 
не ма бо жан ски уте ме ље не лич но сно сти, он да све је до пу ште но...“. Ме-
ђу тим, од бра на лич но сно сти са да се вр ши на по ста по ло гет ски на чин. 
Хо ће мо ре ћи да тај на чин при сту па ни је фик си ран апри ор ним дог мат-
ским окви ром из ко јег сле де не из бе жне по сле ди це – не го пред ста вља 
нов на чин те о ло ги је. По ред оста лог, тај но в на чин пра во слав не те о ло-
ги је (the o lo gia) је сте ин клу зи ван и по ле мич ки. Он по чи ва на ме то ди 
ди ја ло шке бо го чо ве чан ске хер ме не у ти ке пу тем ко је при ма и адре сира 
иза зо ве по кре ну те од стра не пре о вла ђу ју ћих ан тро по ло шких прет по-
став ки, на ро чи то оних философије би о ло ги је и со ци о ло ги је. То ће ре-
ћи, нор ма тив на од бра на вред но сти људ ске лич но сти од стра не но ве 
те о ло ги је о лич но сти, у кон тек сту тра ги зма људ ске си ту а ци је, на си ће на 
је хер ме не у тич ким сен зи би ли те том отво ре ним пре ма на у ци и фи ло со-
фи ји, као и исто риј ском са мо све шћу у од но су на огром ну од го вор ност 
што је при хва ће на у име чо ве ка као „ли ка“ Бо жи јег у исто ри ји (Кол 1, 
15; 2Кор 4, 4).

У том сми слу, кри ти ке оних учењâ о људ ском ли ку (обра зу) ко је мар-
ги на ли зу ју или бри шу бо жан ско по ре кло људ ског би ћа при сно се ве зу ју 

7  Хри стос Ја на рас, Хај де гер и Ди о ни си је Аре о па гит..., 79.
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за за ми сли о „ико нич кој“ лич но сти, ду хов ном пре о бра жа ју би ћа и бо-
го чо ве чан ским успо ни ма људ ске „при ро де“. Људ ска при ро да би ва бра-
ње на као по зи тив но пре и на чи ва, а смрт се сма тра за не што што мо же 
би ти пре вла да но. Оне спо со бља ва ју ћа ствар ност гре ха, опа зи мо, не по-
сма тра се из мо ра ли стич ке пер спек ти ве, већ из „он то ло шке“ пер спек-
ти ве. Ја на рас то фор му ли ше ова ко: 

„То пре ла же ње (или па да ње БЛ) са лич но сти (τὸ πρόσωπο) на ин ди ви-
дуу (τὸ άτομο), са за јед ни це љу ба ви на ауто но ми зо ва ну ин ди ви ду ал-
ност пред ста вља ег зи стен ци јал ни са др жај чо ве ко вог гре ха* (ἁμαρτίας), 
од но сно ње го вог не у спе ха ка да су у пи та њу ње го ва ег зи стен ци јал на 
исти на и аутен тич ност“8.9 

Оту да се пре о бра жај чо ве ка осми шља ва као он то ло шко „по у ну тар-
ње ње“ бла го да ти, а ети ка (ин ди ви ду ал на или ко лек тив на) се кон цеп-
ту а ли зу је та ко да има мак си ма ли стич ке по сле ди це кроз лич но сну 
про ме ну на чи на би ћа људ ског би ћа. А све то, опет, из во ди се вр ли ном 
об ла го да ће ња ко је по ста вља пре ла зак од ин ди ви ду а ли зма ка пер со на-
ли зму, тач ни је, ка лич но сти као за јед ни ци са другима у Богу. Τај став 
се упечатљиво излаже кроз новије православне онтологије личности и, 
да додамо, он у крајњој линији почива на одбијању раздвајања етике од 
духовне теологије, како потврђује предање православне Цркве. 

Из по ме ну тих раз ло га, „но ва“ пра во слав на ан тро по ло ги ја не при-
хва та фак ти ци тет смр ти као да тост или као по след њи огра ни ча ва ју ћи 
хо ри зонт људ ске при ро де ни ти усва ја вла да ју ће епи сте мо ло шке кон-
струк те типа „не ка то ли чан ског су бјек ти ви зма“ или „без лич ног објек ти-
ви зма“10. За јед но с тим, она од би ја да при гр ли иде о ло ги ју исто ри ци зма 
(Hi sto ri zi smus) ко ја, као што зна мо, твр ди да чо ве чан ство има ди рек тан 
и при ви ле го ван при ступ у Ап со лут од но сно у на че лу нео гра ни че но са-
зна ње Ап со лу та ко ји упра вља ва пу те ви ма исто риј ске бу дућ но сти. Уто-

8  �ρήστος Γιανναράς, Ἀλήθεια καὶ ἐνότητα τῆς Ἐκκλεσίας, Γρεγόρη, Αθήνα, 1977 = Хри сто 
Ја на рас, Исти на и је дин ство Цр кве, пре вод: С. Јак шић, Бе се да, Но ви Сад 2004, 22.

9  Ци ти ра ни сег мент из мисли Ја на ра са, ако се па жљи ви је по гле да, пред ста вља ње го ву 
об ра ду стра ни це 122, па су са 2, ли ни је 8-13 сту ди је Ло ског „Те о ло шка за ми сао о људ ској 
лич но сти“ у ко јој ру ски бо го слов по зи ва на лич но сност „.... пу тем* од ла же ња у бла го да ти 
по врх ин ди ви ду ал них гра ни ца (in di vi dual li mits) ко је де ле при ро ду и те же да све ду лич но-
сти на ни во за тво ре ног би ћа по себ них суп стан ци (par ti cu lar sub stan ces)“, в. Vladi mir Lossky, 
„The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son’’, у исти In the Ima ge and Li ke ness, SVS Press, 
Crest wo od – New York 1974, 122.   

10  Vla di mir Lossky, „Cat ho lic Con sci o u sness: Anthro po lo gi cal Im pli ca ti ons of the Dog ma of  Vla di mir Lossky, „Cat ho lic Con sci o u sness: Anthro po lo gi cal Im pli ca ti ons of the Dog ma of 
the Church“, у исти, In the Ima ge and Li ke ness, 186. 
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ли ко она из ми че утопијским иде о ло ги ја ма ко лек тив ног чо ве чан ства и 
од њих под ра зу ме ва ним (про ме теј ским или ти тан ским) иде ја ма о људ-
ској при ро ди. У ства ри, ти ста во ви и уве ре ња су че ља ва ју се сме ло, и то у 
име нај ра ди кал ни је тран сфор ма тив них спо соб но сти људ ског би ћа, али 
те спо соб но сти по ста вља ју се кроз за ми сао те о ан тро по ло ги је ко ја је сте 
фи лан тро пиј ска, ме ђу тим не и ан тро по цен трич ка или уто пиј ска. 

За раз ли ку од то га, ан тро по цен трич ка ан тро по ло ги ја и њој сход не 
те о ри је о лич но сти опи су ју људ ско би ће ка квим он/она „је сте“ у ње го-
вом „све ту жи во та“ (Le ben swelt). Кан та је ов де не мо гу ће не по ме ну ти 
јер он је лич ност ко ја ина у гу ри ше не са мо мо дер но ме сто за чо ве ка, 
већ и мо дер но ис тра жи ва ње чо ве ка као исто риј ске и ства ра лач ке по-
ја ве. Кант (I. Kant) је то „ме сто“ за чо ве ка као „са мо кон сти ту тив ног“ 
чи ни о ца, од но сно ме сто људ ског би ћа као та квог, при пре мио дво-
стру ком кри ти ком: с јед не стра не, кри ти ком ап стракт не спе ку ла тив не 
ме та фи зи ке и с дру ге стра не, кри ти ком по зи ти ви стич ке на у ке. „Из-
ме ђу“ њих – на хо ри зон ту оног што је пре о ста ло из др жав ши кри ти ке 
и на хо ри зон ту оног што је ти ме осло бо ђе но – до шло је до про ја ве 
и ус по ста вља ња све та при ро де и све та исто ри је. Ти и та кви све то ви 
узе ти су за пра ви ха би тус чо ве ка као чо ве ка, ујед но као пред мет но ве 
на у ке – ан тро по ло ги је (у сми слу му дро сти чо ве ка и му дро сти о ње-
му). Шта ви ше, „свет“ као та кав по стао је сло бо дан да бу де ви ђен као 
свет чо ве ка – mun dus hu ma na. Исти на је, он да, да ан тро по цен трич-
ке ан тро по ло ги је што се по ја вљу ју по сле пост ме та фи зич ког „окре та“ 
Кан та по ку ша ва ју да из бег ну ре гре си ју у по зи ти ви стич ки на ив ну на-
уч ност и у ме та фи зич ку иде о ло ги ју, или се та ко чи ни. Упр кос то ме 
или због то га, те „хо ми ни стич ке“ ан тро по ло ги је по ста ле су фи ло соф-
ски ме га фо ни но ве на у ке до ла зе ћи под зна ча јан ути цај са те стра не11. 
Сто га оне пру жа ју но ве али пост ме та фи зич ке (та ко ђе и пост хри шћан-

11  От каз који „он тич кој“ фи ло соф ској ан тро по ло ги ји даје Хај де ге р оста је упу тан у том  От каз који „он тич кој“ фи ло соф ској ан тро по ло ги ји даје Хај де ге р оста је упу тан у том 
сми слу. Не мач ки фи ло соф уло жио је труд да се бе дис тан ци ра не са мо од ег зи стен ци јал–
изма, већ и од фи ло соф ске ан тро по–ло ги је. То је очи глед но у ње го вом по ку ша ју да, опа зи мо, 
раз ли ку је „ана ли ти ку ту-би ћа (Da sein)“ „… од ан тро по ло ги је, пси хо ло ги је и би о ло ги је“ ка-
ко он то да је у де лу Sein und Ze it (I, i, 10) 1927. го ди не. На при мер: „Та огра ни че ња, ме ђу тим, 
да ју се про на ћи не са мо код Дил та ја и Берг со на, већ и у свим ‘пер со на ли стич ким’ по кре ти-
ма ко ји ма су да ли пра вац и у сва кој тен ден ци ји пре ма фи ло соф ској ан тро по ло ги ји“. Хај де-
гер при го ва ра про тив објек ти ва ци је (1) би ћа као ства ри, (2) би ћа као ства ри са ло го сом и 
(3) би ћа као ства ри што по се ду је ло гос ана ло ган су пер и ор ној Ства ри ко ја по се ду је Ло гос. 
Те прет по став ке би ва ју од ба че не услед уви да Хај де ге ра у то да су оне ре ду ку ју ће у од но су на 
пи та ње Би ћа по ста вље но из ту-би ћа као на чи на Би ћа у вре ме ну и су бјек тив но сти. Ви де ти: 
Mar tin He i deg ger, Be ing and Ti me, пре вод: J. Mac qu ar rie and �. Ro bin son, Blac kwell, Ox ford 
(¹1962) 21987, 72-77.



Богдан Лубардић152

ске) по гле де на људ ску спо соб ност и не спо соб ност. Би ло ка ко би ло, 
супротно од би ја њу смр ти ис ка за ном у пра во слав ној ан тро по ло ги ји, 
те „се ку лар не“ ан тро по ло ги је, на на чин пра ви ла са ма ло или без из у-
зе та ка, при хва та ју смрт као де фи ни тив но да ту ну жност дик ти ра ну од 
стра не ho mo na tu ra. Се ти мо се нео кан тов ски ин спи ри са ног Дил та ја. 
На и ме, по гле дај мо ње го во уне ко ли ко на ту ра ли стич ко за па жа ње у ве-
зи са, опа зи мо, ње го вим ис тра жи ва њи ма у ду хов ним, од но сно ху ма-
ни стич ким на у ка ма (Ge i ste swis sen schaf ten). Исто ри ја нам го во ри...

„… да је људ ска при ро да увек* та ква да је ка рак те ри шу ра ђа ње, ства ра ње 
и смрт*“12. 

Ту се дâ при ме ти ти ин ди ка ти ван па ра докс. Та и таква људ ска не спо-
соб ност (in ca pax) узи ма се не са мо као спе ци фич на ка рак те ри сти ка 
би ва ња чо ве ком, већ се она по сма тра као на ша људ ска спо соб ност 
(ca pax) par ex cel len ce. То ће ре ћи, свест о фак ти ци те ту или смрт но-
сти уз ди же се као услов ег зи стен ци јал не са мо све ти. По то ње се за тим 
усва ја као крај њи хо ри зонт људ ског би ћа, односно као гранични услов 
раскривања Бића од стране ту-би ћа (Da sein) односно човека, ка ко 
је то сугерисао Хај де гер (Mar tin He i deg ger). Реч ју, ретроспективно 
гледано, „праг ма ти стич ка“ цр та кан ти јан ског и пост кан ти јан ског ан-
тро по ло шког ми шље ња, фо ку си ра ју ћи на ту ра ли зо ван и исто ри зо ван 
свет жи во та чо ве чан ства, у отклону од метафизичке идеализације 
човека, пре не та је од стра не (пост)ше лин ги јан ске фи ло со фи је при-
ро де (Na turp hi lo sop hie ко ја от кри ва бит чо ве ка као су блим ну по тен-
ци ју при ро де), пре ко Дил та јеве идеје о ду хов ним на у ка ма (Ge i ste swis-
sen schaf ten ко је от кри вају бит чо ве ка као исто ри ју самораз у ме ва ња 
чо ве ка), ка ми слиоцима по пут Мак са Ше ле ра (M. Sche ler). На ја вљу-
ју ћи „пе си ми стич ки окрет“ (Ke hre) ми шље ња о људ ском би ћу, Ше лер 
у том духу ка же: 

„… чо век ни је од ре ђен ем фа тич ким про гре сом у исто ри ји, не го 
при ро дом*“13. 

То је уоста лом истакну то у ра до ви ма чи та ве ге не ра ци је фи ло соф ских 
ан тро по ло га ко ји су сле до ва ли отре жњу ју ћим, али пе си ми стич ким 

12  Ра ди упо зна ва ња ње го вих гле ди шта што сле де овај смер ми сли, в. Wil helm Dilt hey,  Ра ди упо зна ва ња ње го вих гле ди шта што сле де овај смер ми сли, в. Wil helm Dilt hey, 
Wel tan scha u ung und Analyse des Men schen se it Re na is san ce und Re for ma tion, Ge sam mel te Schrif-
ten, vol. 2, Van den ho eck & Ru precht, 1914. � исти, Der Auf bau der geschic htlic hen Welt in den 
Ge i ste swis sen schaf ten, vol. 7, Van den ho eck & Ru precht, 1927.

13  Max Sche ler,  Max Sche ler, Die Stel lung des Men schen im Ko smos, Re ichl, Darm stadt 1928 (упор. Odo 
Mar qu ard, „Phi lo sop hische Anthro po lo gie“, 27-28).
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ин ту и ци ја ма Ше ле ра и ње му слич них, оног по ко ље ња ко је је иш че-
ки ва ло на до ла за к још јед ног ве ли ког ра та. Блат ња ве ур ви не ро во ва 
Пр вог свет ског ра та, „по пут […] дан те ов ског па кла, ужа сног“ (R. Bro-
o ke14), над ма ше не у злу са мо ци нич ком фа бри ка ци јом смр ти у кон-
цен тра ци о ним ло го ри ма Дру гог свет ског ра та, не ис кљу чу ју ћи тра у-
му Гу ла га, де фи ни тив но су по ста ви ли пи та ње чо ве ка, ка ко ре ко смо, 
у пост ме та фи зич ку пер спек ти ву, са да раз ве де ну од би ло ка квих оп-
ти ми стич ких или иде а ли зо ва них ви ђе ња то га шта људ ско би ће мо же 
по сти ћи у при ро ди и исто ри ји. 

Из та кве по за ди не из ро ни ле су хер ме не у тич ке (Дил тај), фе но ме но ло-
шке (Ше лер, Пле снер [Ples sner]), ин сти ту ци о нал не или адап та ци о ни стич-
ке (Ге лен [Ge hlen]) и ег зи стен ци јал не (He i deg ger, Ја сперс [Ja spers], Сар тр 
[Sar tre]) шко ле фи ло соф ске ан тро по ло ги је. Огра ни че ња по ста вље на чо ве-
ку од стра не при ро де постављена су као де фи ни ти ван ре зул тат ан тро по-
ло шког „окре та“ фи ло со фи је. По сле ди ца то га јесте да се људ ска при ро да, 
дакле потенцијали човека уопште, смештају „с ове стра не уто пи је“. Наиме, 
човеку остаје да своје неоствариве претензије ка апсолутности, услед 
увида у своја радикална ограничења и слабости, компензује отрежњујућом 
свешћу у виду критике утопизма, изградње про ла зних облика кул ту ре и 
ин сти ту ци о нал не ада п та ци је15 на прет ње и не си гур ности16 ра ди кал но 
нео д ре ди ве исто ри је. Људ ско би ће, ка ко се за кљу чи ло, је сте пра и звор но 
и су штин ски при род но би ће. Исто ри ја је сте исто ри ја адап та ци ја усме ра-
ва них од стра не не у са вр ши вог и не ус пе ва ју ћег ка рак те ра људ ске при ро де. 
За јед но с тим, и ана лог но то ме, кул ту ра је сте покушај симболичких ком
пен за ци ја17 или рас те ре ће ња (�n tla stung) тра гич ког усу да људ ске при ро-
де ко ја па да ис под соп стве не са мо и де а ли зо ва не сли ке којој не може а да 
не тежи. Људ ски лик – ко нач но, или фа тал но – по чео је да од ра жа ва лик 
све та. Ме ђу тим, свет је кон цеп ту а ли зо ван по гле дом ко ји је се бе од вра ћао 
од бо жан ског. По сле дич но то ме, људ ско би ће се пред ста вља као ко нач но, 
де фи ци јент но, гре ши во, зло чи не ће а опет као ди на мич но, кон струк тив

14  Ви ше о тра гич ком рат ном ис ку ству Бру ка у: Lin da Hart,  Ви ше о тра гич ком рат ном ис ку ству Бру ка у: Lin da Hart, They Li ved in Glo u ce ster shi re: 
A Dymock Po ets Ant ho logy, Green Branch Press, Ken cot, Glo u ce ster shi re 2000.

15  Ar nold Ge hlen,  Ar nold Ge hlen, Der Mensch, se i ne Na tur und se i ne Stel lung in der Welt, Jun ker und 
Dünnha upt, Ber lin 1940 (за па зи мо ше ле ров ску фор му ла ци ју на сло ва). Та ко ђе оба сја ва ју ћа 
је сте ње го ва из вр сна сту ди ја: исти, Die Se e le im tec hnischen Ze i tal ter. So zi alpsycho lo gische. Pro
ble me in den in du stri el len Ge sellschaft, Ro wohlt, Ham burg 1957.

16  Hel muth Ples sner,  Hel muth Ples sner, Die Stu fen des Or ga nischen und der Mensch. Ein le i tung in die phi lo sop
hische Anthro po lo gie, Fran cke Ver lag, Ber lin 1928.  

17  Odo Mar qu ard, „Ho mo com pen sa tor. Zur anthro po lo gischen Kar ri e re eines Be griffs“, у  Odo Mar qu ard, „Ho mo com pen sa tor. Zur anthro po lo gischen Kar ri e re eines Be griffs“, у 
исти, Phi lo sop hie des Stat tdes sen. Stu dien, Stut tgart 2000, 11-29.
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но, кре а тив но премда „при род но“ (би ће). Људ ско би ће је „би ће ка смр-
ти“ (Sein-zum-To de, Хај де гер) што жи ви у „све ту смр ти“ (пре не го у све ту 
жи во та). Шта ви ше, ње го ва при ро да је сте у то ме да не ма „при ро ду“, не-
го ком пен за ци о ну про јек ци ју уме сто ње, за до би ја ју ћи се бе у то ку свога 
индивидуалног „про гре са“ (Сар тр), сме шта ју ћи се бе ег зи стен ци јал но. 
Људ ско би ће је по зи ци о ни ра но екс цен трич ки, оно је би ће не до стат ка 
(Mängel we sen) и сто га увек ра њи во и не си гур но (Пле снер). Нај зад, људ-
ско би ће је отво ре них кра је ва пре ма све ту (open-en ded). У ства ри, оно јес-
те отво ре ност све та у се би са мом (Mensch als Wel tof fen he it). Он или она, 
та ко, за вр ша ва ју под зна ком пи та ња: они су не до вр ше ни и не до вр ши ви, 
сто га фун да мен тал но оне спо со бље ни (in ca pax), прем да тра гич ки оспо со-
бље ни да стре ме це ло ви то сти и са мо и спу ње њу. 

Има иро ни је у то ме, при ме ти мо, да се кан тов ско отва ра ње ан тро-
по ло шке по тра ге за „гра лом“ му дро сти о чо ве ку – с ове стра не уто пи-
је – на неки начин окре ну ло про тив се бе сâма. То ће ре ћи, са зна ва ње 
при род но-исто риј ског све та као на чин по тра ге за са зна њем чо ве ка (као 
конкретног, оваплоћеног и повесно ситуираног бића) до ве ло је на крају 
до на пу шта ња метафизике „људ ског би ћа“18 односно до нестанка „ан-
тро по ло шког фан та зма“ (Фу ко [Fo u ca uld]). Из гле да ло је ка ко тра ди ци-
о нала н по јам не про ме њи ве ме та фи зич ке су шти не чо ве ка иш че за ва за у-
век, а са тиме и читав скуп моралних, правних и културалних кодова који 
су њиме утемељивани. Додуше, традиционалном појму човека и људске 
природе ни је нађена, или још увек није нађена све о бу хват на за ме нска 
концепција, иако „човек“ и „људска природа“ остају деконструктивно 
разлабављени у савременом контексту. У тре нут но мно го знач ној ан тро-
по ло шкој си ту а ци ји, ме ђу тим, ан тро по ло шко пи та ње оста је ста бил но: 
пи та ње шта „је сте“ или шта „ни је“ пра во ва ља но „људ ско“ оста је сми-
сле но. Ис ка жи мо то уне ко ли ко за о штре но: људ ско би ће је по ста вље но 
као са мо све сна, вољ ству ју ћа и ства ра лач ка „дис по зи ци ја“ – не ви ше 
„квин те сен ци ја“ – при ро де (и исто ри је), али исто вре ме но као ње на ис-
так ну то проблематична, не чвр ста и про мен љи ва ин стан ца – као еми-
нен тан па ра докс сâме при ро де ко ја ево лу и ра, раз ви ја се и пре дру го ја чу је 
(veränderten) кроз дру штве не, кул ту рал не и ин те лек ту ал не струк ту ре. 

18  Ми шел Фу ко оти шао је још да ље, а то је учи нио и Ал ти се (Al tus ser), тврд њом ка ко  Ми шел Фу ко оти шао је још да ље, а то је учи нио и Ал ти се (Al tus ser), тврд њом ка ко Al tus ser), тврд њом ка ко  tus ser), тврд њом ка ко tus ser), тврд њом ка ко  ser), тврд њом ка ко ser), тврд њом ка ко , тврд њом ка ко 
не ма ни ка кве људ ске при ро де ко ја се дâ ис тра жи ва ти бу ду ћи да је она кон стру и са на упи си-
ма мо ћи у дис кур се о чо ве ку, и-или да је то пре ствар би о ло шке или со ци о по ли тич ке на у ке, 
што во ди до во ђе њу фи ло соф ске ан тро по ло ги је у пи та ње: ан тро по ло ги је као ди сци пли не 
фи ло со фи је за ди сци пли но ва ње чо ве ка у име са мо и сто вет не ло ги ке де ху ма ни зу ју ће иде о-
ло ги је и мо ћи у те о ри ји. 
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Овог пу та (у по сле кан тов ском сми слу) чо век, исто ри ја и при ро да оста-
вље ни су са ми ма се би, с ове стра не уто пи је19. Исто је ва жи ло за те о ло-
ги ју јер the o lo gia na tu ra lis ви ше ни је би ла „на ту рал но“ место (ha bi tus) 
тра га ња за од го во ри ма на пи та ње о то ме „Шта је то људ ско би ће?“.

Све то, као и дру ги чи ни о ци, на ро чи то за тва ра ње чо ве ка у би о ло шки 
фак ти ци тет уз пре се ца ње ве за са бо жан ском тран сцен дент ном ствар но-
шћу (ho mo se pa ra tus et eman ci pa tus a Deo), гур ну ло је фи ло соф ску ан тро-
по ло ги ју у ње но са да шње ста ње кри зе. Ти про бле ми при ме ћу ју се док из-
ра ња ју у по зи ву Вал те ра Шул ца (W. Schulz) на пре вла да ва ње (Auf he bung) 
ан тро по ло ги је. Шулц при го ва ра при ма ту би о ло шке ди мен зи је у ан тро по-
ло шким фи ло соф ским ис тра жи ва њи ма, узи ма ју ћи у кри тич ки об зир про-
блем не до стат них прет по став ки за оправ да ње (Ausric htung) етич ких ди-
мен зи ја људ ског би ћа на та квим би о ло шким и на ту ра ли стич ким осно ва ма. 
Шулц на ста вља да ју ћи су мор ну прог но зу да љих из гле да ан тро по ло ги је: 

„… мо дер на фи ло соф ска ан тро по ло ги ја пред ста вља ‘пре ла зну фа зу’20 и 
осу ђе на је да се рас пр ши у по себ ним ди сци пли на ма што их је нео пре-
зно при зва ла ка ко би до спе ла до су штин ског од ре ђе ња људ ског би ћа 
(Mensch), рас тва ра ју ћи се21, с јед не стра не, у ем пи ри ји свог ан га жма на 
са људ ском жи во ти њом и, с дру ге стра не, би ва ју ћи при си ље на да при зна 
сво ју не до вољ ност и да пре ђе ка јед ном ‘су штин ском зна њу’ и ка јед ном 
‘зна њу упра вље ном на спа се ње’“22.

Сце на је та ко по ста вље на за са вре ме ни фи ло соф ски и те о ло шки „(пост)
ху ма ни стич ки“ дис курс. Што се но ви је пра во слав не те о ан тро по ло ги је 
ти че, за бе ле жи мо на крат ко сле де ће у ве зи са Шул цом. Сви пра во слав ни 
ми сли о ци сло жи ли би се да за тва ра ње ан тро по ло ги је у натуралистички 
ем пи риј ска ис тра жи ва ња људ ске „жи во ти ње“ во де ан тро по ло ги ју у ста-
ње кри зе. Они би се та ко ђе сло жи ли да је зна ње о чо ве ку подржано от-
кри ве ним исти на ма и уче њем о спа се њу нео п ход но за пу но и ва ља но 
ан тро по ло шко уче ње. Ме ђу тим, они се не би сло жи ли да то по вла чи 

19 Odo Mar qu ard, „Der Mensch ‘di es se its der �to pie’. Be mer kun gen über Geschic hte und Ak-Odo Mar qu ard, „Der Mensch ‘di es se its der �to pie’. Be mer kun gen über Geschic hte und Ak-
tualität der phi lo sop hischen Anthro po lo gie“, у исти, Glück im Unglück. Phi lo sop hische Über le gun
gen, München 1995, 142-155.

20 Ди на мич ки раз вој фи ло соф ске ан тро по ло ги је по сле 80-их, ме ђу тим, ука зу је да она 
оста је ис пла ти ва и ви тал на ди сци пли на ис тра жи ва ња људ ске при ро де и ње ног ста ња.

21 Мо жда су те, или то ме слич не пу та ње ми сли, про во ци ра ле Мар квар да да ус твр ди ка-
ко је успех дар ви ни зма, у јед ној фа зи, фи ло соф ску ан тро по ло ги ју до вео до то га да се (ско ро) 
раз ло ми на „… би о ло ги ју и бе ле три сти ку“; в. исти, „Phi lo sop hische Anthro po lo gie“, 22-23.

22 Wal ter Schulz, „Die Auf he bung der phi lo sop hischen Anthro po lo gie“, у исти, Wal ter Schulz, „Die Auf he bung der phi lo sop hischen Anthro po lo gie“, у исти, Phi lo sop hie in 
der veränderten Welt, Ne ske, Pful lin gen 1972, 457-467.
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по вра так ме та фи зич ком есен ци ја ли зму у негативном смислу. То ће ре-
ћи, „су штин ско“ зна ње о чо ве ку ни је ну жно исто вет но оном есен ци-
ја ли стич ке вр сте. У но ви јем пе ри о ду фор му ли са на пра во слав на уче ња 
(ко ји ма ће мо се уско ро окре ну ти), ти ме што из ла жу ди на мич ке и ре-
а ли стич ке мо де ле уче ња о чо ве ку, то ме да ју све до чан ство. Та ко до се-
же мо још јед ну зна чај ну по ен ту ко ја нам омо гу ћу је да ре а фир ми ше мо 
на шу увод ну тврд њу. На и ме, на ста нак и раз вој са вре ме не пра во слав не 
ан тро по ло ги је (ка ко у пе ри о ду 30-их и по сле то га, та ко у пе ри о ду 60-их 
и псо лед то га) тре ба по сма тра ти кон тек сту ал но и то као ин тен зи ван и 
по ле мич ки ди ја лог са мо дер ном фи ло соф ском и на уч ном ан тро по ло-
ги јом23. При ље жно иш чи та ва ње сту ди ја са вре ме них пра во слав них те-
о логâ ја сно ће по ка за ти њи хо ву те о риј ску и кри тич ку свест у ве зи са 
са вре ме ном ре флек си јом  усме ре ном на про блем чо ве ка. Пре ма то ме, 
ни ти је тре ба по сма тра ти из ван кон тек ста ни ти као акон тек сту ал ну. 
Ни је оправ да но посматрати пра во слав ну ан тро по ло ги ју in va cuo, за рад 
ње „сâме“, ни ти је пре по руч љи во на апо ло ге т ски и мо ра ли стич ки на-
чин ње не прет по став ке и ста во ве усме ра ва ти ex cat he dra про тив спо-
ља шњих те о риј ских по ре да ка ко ји ле же из ван ње, уко ли ко се то ра ди 
на та кав – спо ља шњи – на чин... Реч ју, пра во слав на ан тро по ло ги ја ни је 
са мо сво ја „соп стве на“ исто ри ја (и сво ја соп стве на тра ди ци ја). Јер она је 
„увек већ“ уро ње на у исто ри ју ре флек то ва ња и рас пра вља ња о то ме шта 
„је сте“ и шта „ни је“ би ва ње чо ве ком на пра во ва љан и сми слен на чин.  

Ка да су на чел не ства ри по сре ди, у ве зи са ан тро по ло ги јом пра во слав-
них, мо же се ка за ти ка ко пра во слав ни ауто ри сво је ар гу мен те раз ви ја ју 
кроз: (а) за ми сао људ ске лич но сти ко ја се кон цеп ту а ли зу је као су штин-
ски бо го чо ве чан ска струк ту ра спо соб на да при ми пре о бра жај ну бла го дат 
(по што је та „струк ту ра“ те мељ но од ре ђе на три јед ним Бо гом као ње ним 

23  На при мер, ве ћи на њих (на ро чи то Ло ски, Ја на рас, Зи зју лас и Хо ру жи) при зна ју зна чај  На при мер, ве ћи на њих (на ро чи то Ло ски, Ја на рас, Зи зју лас и Хо ру жи) при зна ју зна чај 
фи ло со фи је Хај де ге ра. Они су при том кри тич ни ка ко пре ма Хај де ге ру, та ко и пре ма ње го-
вом на чи ну те ма ти за ци је људ ског би ћа. Као што зна мо, и Хај де гер је кри ти чан пре ма оно ме 
што он на зи ва ан тро по ло ги јом и ње ним пер со на ли стич ким стру ја ма, па у то ме тре ба ви де ти 
дво стру ку ди мен зи ју кри ти ке ко ју пра во слав ни фор ми ра ју у том кон тек сту. Кад је реч о Хај-
де ге ру, до дај мо и сле де ће. Не мач ки фи ло соф је кри ти чан пре ма ауто ри ма ка кви су Дил тај, 
Берг сон, Ху серл и Ше лер – уну тар про јек та по ку ша ја да по ну ди „праг ма тич ки усме ре но, ра-
ди кал но неан тро по цен трич ко уче ње о би ћу у чи јој жи жи сто ји чо век – ко ји са мим сво јим 
би ћем ге не ри ше јед ну до та да не ви ђе ну ‘он то ло ги ју’“ (в. сло во уред ни ка у Mar tin Haj de ger, On
to lo gi ja: her me ne u ti ka fak tič no sti, Aka dem ska knji ga, No vi Sad 2007). Не ће мо ула зи ти у про блем 
„не ан тро по ло шке ан тро по ло ги је“ ни ти у пи та ња он то ло ги је Хај де ге ра. Оста је да до да мо ка ко 
је пред пра во слав ним ис тра жи ва чи ма за да так да да ље про ми шља ју од нос са вре ме не пра во-
слав не ан тро по ло ги је и па ра диг мат ске ми сли Хај де ге ра, али та ко ђе – и на ро чи то – пре ма пер-
со на ли стич ким ан тро по ло ги ја ма Бу бе ра, Бер ђа је ва, Ма ри те на, Му ни јеа и дру гих.
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Ство ри те љем) и кроз: (б) став да је смрт по сле ди ца (по)гре шних на чи на 
бив ство ва ња, не ну жно ко смич ки да та ну жност. За јед но с тим, и из то га, 
пра во слав на ан тро по ло ги ја раз ви ја (в) те о ху ма ни стич ки кри тич ку хер
ме не у ти ку (ко јом де кон стру и ше се ку ла ри зо ва не колико и натурализоване 
иде је ин ди ви ду ал но сти и ко лек ти ви те та од но сно та кве при сту пе људ ској 
„при ро ди“, „дру штву“ и „кул ту ри“). Та ко тре ба об ја сни ти зна чај ко ји се, ту 
и то га ра ди, при да је (г) три ја до ло шкој и хри сто ло шкој он то ло ги ји лич но
сти, (д) не е пи сте мо крат ској фе но ме но ло ги ји пре о бра жај ног про стве тље
ња (ко ја опи су је деј ства бла го да ти на чо ве ка ко ји аскетски, ев ха ри стиј ски 
и цр кве но уче ству је у жи во ту Бо га Све те Тро ји це, од но сно Си на Бо жи јег 
Ису са Хри ста као гла ве Цр кве) и (ђ) те о ри ји ду хов не су бјек тив но сти ко ја 
је по то њој ком пле мен тар на и ко ја омо гу ђу је кри ти ку ин те лек ту а ли стич ке 
са мо кон сти ту ци је мо дер ног су бјек та у са мо зна њу ко је ис кљу чу је бо жан-
ског Дру гог или га ре ду ку је и ап со лу ти с тич ки ап сор бу је. 

Мо дер ни и пост мо дер ни по гле ди на људ ску при ро ду (на уч ни или фи-
ло соф ски), уко ли ко су се ку лар но ху ма ни стич ки, мо гу се од ре ди ти као 
„хо ри зон тал на“ или „па но рам ска“ гле ди шта. Супротно томе, пра во слав-
ни ду хов ни, ег зи стен ци јал ни и он то ло шки по гле ди на људ ско би ће мо гу 
се од ре ди ти као вер ти кал ни по гле ди из обр ну то ра сту ће пер спек ти ве24. 
Те из ра зе по зајм љу је мо из ико но ло ги је на мер но. То је та ко из раз ло га 
што ико но ло ги ја, или те о ло ги ја кул ту ре, пре ма на шем ми шље њу, из ви ре 
из те о ло шке ан тро по по ло ги је (при че му је пото ња из ну тра по ве за на са 
хри сто ло ги јом од но сно три ја до ло ги јом): умет нич ка и кул ту рал на де лат-
ност чо ве ка, да кле, од ре ђе на је ти ме ка ко чо ве ка схва та мо с об зи ром на 
Бо га као Ство ри те ља, на ро чи то у од но су на у вре ме ну, про сто ру и у тва ри 
ова пло ће ног Си на Бо жи јег или Ло го са Ису са Хри ста. У ве зи са пра во-
слав ним ми шљењм по тим пи та њи ма, Вла ди мир Ло ски упут но за о кру-
жу је „ан тро по ло шку“ си ту а ци ју. Сво јим ис ка зом, тај „пи о нир“ мо дер не 
пра во слав не ан тро по ло ги је од ре ђу је и те мељ ну раз ли ку из ме ђу ху ма ни-
стич ког (се ку лар ног) и те о ху ма ни стич ког (ду хов ног) при сту па чо ве ко вој 
при ро ди, а с об зи ром на на че ла, об у хват, за дат ке и ци ље ве ан тро по ло ги је:

„Те о ло шка ан тро по ло ги ја мо ра се кон стру и са ти од о зго на до ле, по чев ши 
од три ја до ло шког и хри сто ло шког дог ма та, ка ко би се у људ ској ствар но
сти* от кри ла при ро да и мно штве ност ство ре них ипо ста си, во ља ко ја је 
функ ци ја за јед нич ке при ро де, по се до ва ње бла го да ти од стра не ство ре них 
лич но сти […]. Та да ће мо пој ми ти ме ру у ко јој су ан тро по ло шке ствар но-

24  Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти,  Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти, In the Ima ge and Li ke ness, 136.
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сти25 на шег сва ко днев ног ис ку ства* де фор ми са не гре хом и ко ли ко ма ло 
од го ва рају чистим нормама нове творевине која се остварује у Цркви“26. 

Б. Четири обрасца образа

Но ви ји при ло зи пра во слав не ан тро по ло ги је у 20. ве ку мо гу се раз вр ста-
ти нај ма ње у три прав ца. Те прав це или стру је мо же мо на зва ти: 
(a) „со фи о ло шким“ (где се чо ве ко во би ће до во ди у уну тра шњу ве зу са 
енер ги ја ма Ду ха Све тог, али у о кви ри ма „со фи јан ске“ те о ло гу ме не27 [ту 
се уте ме ље ње пр вен стве но али не ис кљу чи во на ла зи у пневматологији 
и идеји теургички преображене твари]), за тим: 
(б) „енер го ло шким“ (где се на гла сак ста вља на аске ти ку, ис це љи ва ње 
и све тост [ту се уте ме ље ње пр вен стве но али не ис кљу чи во на ла зи у 
христологији и пневматичкој и христолошкој антропологији]) нај зад и
(в) „про со по ло шким“ или „ипо ста со ло шким“ од но сно „персоналистич-
ким“ (где се акцентује личносност и духовна аутентичност оличносње-
не заједнице [а ту се уте ме ље ње тра жи пр вен стве но али не ис кљу чи во у 
три ја до ло ги ји и еклисиологији и христолошкој антропологији28]). 

По то њи, на и ме пер со на ли стич ки пра вац, као и ње го ви пред став ни-
ци, из гле да да је од нај ве ћег зна ча ја за оне ан тро по ло шке те ме ко је у ви-
до круг при во де пи та ња људ ске сло бо де, ра ста, ства ра ла штва у кул ту ри, 

25  То бисмо мо гли про јек то ва ти и тран зи тив но да зна чи сле де ће: „Та да ће мо пој ми ти  То бисмо мо гли про јек то ва ти и тран зи тив но да зна чи сле де ће: „Та да ће мо пој ми ти 
ме ру у ко јој су ан тро по ло ги је* де фор ми са не гре хом и ко ли ко ма ло од го ва ра ју чи стим нор-
ма ма но ве тво ре ви не ко ја се оства ру је у Цр кви“.

26  Vla di mir Lossky, „Cat ho lic Con sci o u sness: Anthro po lo gi cal Im pli ca ti ons of the Dog ma of  Vla di mir Lossky, „Cat ho lic Con sci o u sness: Anthro po lo gi cal Im pli ca ti ons of the Dog ma of 
the Church“, у исти, In the Ima ge and Li ke ness…, 185.

27  Иако оп те ре ћен спо ро ви ма, и прем да не пред ста вља сна жно стру ја ње, тај пра вац  Иако оп те ре ћен спо ро ви ма, и прем да не пред ста вља сна жно стру ја ње, тај пра вац 
би ва дис крет но ре ха би ли то ван у но ви је вре ме. Одне дав но по ста је очи глед ни је да је ан ти-
со фи о ло шки оди ум 30-их и 40-их по крио или под вред но вао зна чај не до при но се со фи о ло-
шких ми сли ла ца об но ви ин те ре со ва ња за све то о тач ку те о ло ги ју, као и њи хо ве под сти цај не 
ис ка зе о бо го чо ве чан ској при ро ди чо ве ка, на ро чи то у кон тек сту раз ми шља ња о те ур гич кој 
мо ћи чо ве ка у од но су на пре о бра же ње ко смич ке тва ри. На рав но, об но вље но ин те ре со ва-
ње за те о ло ги је ота ца Цр кве ни је ну жно исто вет но нео па три стич кој те о ло ги ји ка квом су је 
фор ми ра ли ре цимо Ло ски и Фло ров ски. Ипак, па жљи ва и ква ли фи ко ва на ре ха би ли та ци ја 
ми сли ла ца какв је Бул га ков чи ни се по жељ ном. Ин струк тив на у том по гле ду, да узме мо тек 
је дан при мер, је су за па жа ња што их је дао Ан то ниј Ар ја ков ски: в. An to i ne Ar ja kovsky, „The 
Sop hi o logy of Fat her Ser gi us Bul ga kov and Con tem po rary We stern The o logy“, у S. N. Bul ga kov: 
The Re li gi o us-Phi lo sop hi cal Way (In ter na ti o nal Sci en ti fic Con fe ren ce in Me mory of 130 years of 
his birth), Rus sian Way (Rus skii put), Mo scow 2003.

28  На рав но, по сле при ме не осе тљи ви је хер ме не у тич ке кон тек сту а ли за ци је, дâ се уви- На рав но, по сле при ме не осе тљи ви је хер ме не у тич ке кон тек сту а ли за ци је, дâ се уви-
де ти ка ко се те стру је у из ве сној ме ри про жи ма ју и пре пли ћу па се не да ју из дво ји ти у кри-
стал но „чи сте“ об ли ке.
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до сто јан ства лич но сти и дру штве не прав де. Те те ме уте ме љу ју се те о риј-
ски кроз он то ло ги је лич но сти. А те он то ло ги је, оне по ку ша ва ју да све до-
чан ства за сво је пред ло ге из ве ду по зи ва њем на би блиј ске и па три стич ке 
из во ре. Ми не ће мо пре и спи ти ва ти да ли ти но ви ји пра во слав ни ан тро-
по ло шки пер со на ли зми је су или ни су у пу ној „са гла сно сти“ са пре да њи-
ма и те о ло гу ме на ма цр кве них ота ца.  Док на јед ној стра ни, те ан тро по-
ло шке те о ри је о људ ској лич но сти за си гур но је су у пу ној са гла сно сти са 
пре да њем (по пи та њу на чел них ста во ва), до тле на дру гој, хе ре ме не у тич-
ки ви ше фо рен зич кој стра ни би блиј ско-па три стич ке и екли си о ло шке 
тач ке упо ри шта тих ауто ра сва ка ко по зи ва ју на кри тич ку па жњу, па чак 
и на из ве сне ко рек ци је. Мо жда на овој тач ки мо же мо би ти за до вољ ни 
ука зи ва њем на сле де ће обе ћа ва ју ће при зна ње Вла ди ми ра Ло ског: 

„… до са да у те о ло ги ји ота ца, по ред њи хо вог ве о ма пре ци зног уче ња о 
бо жан ским лич но сти ма или ипо ста си ма, ни сам про на шао оно што мо-
же мо на зва ти у пот пу но сти ар ти ку ли са ним уче њем о људ ској лич но сти. 
Ме ђу тим, код ота ца пр вих осам ве ко ва, као и ка сни је у Ви зан ти ји и на 
За па ду, по сто ји хри шћан ска ан тро по ло ги ја; и ни је по тре бно ка за ти да су 
та уче ња не дво сми сле но пер со на ли стич ка“29. 

Би ло ка ко би ло, тре ба до да ти ка ко циљ на шег ра да, на овом ме сту, је сте 
да ва ње хер ме не у тич ког пре гле да мо делâ пра во слав них ан тро по ло ги ја 
она ко ка ко се про ја вљу ју код че ти ри па ра диг ма тич ка ауто ра пер со на ли
стич ког прав ца. Др же ћи у ре зер ви ши ре те о ло шке окви ре њи хо ве ми-
сли, сле де ћи за кључ ци мо гу се из ве сти из ан тро по ло шких те о ри ја Ло-
ског (1903-1958), Ја на ра са (*1935), Зи зју ла са (*1931) и Хо ру жи ја (*1941). 
Њи хо ва гле ди шта из ло жи ће мо на мо ду ла ран на чин и то пре ко иде ја ко-
је сва че тво ри ца ауто ра (на је дан или дру ги на чин) де ле у ве зи са пи та-
њем „шта“ кон сти ту и ше људ ско би ће и „ко“ је људ ско би ће као лич но сна 
ствар ност. Из ве сне по себ но сти сва ког ауто ра, ако не ма ње и ве ће раз ли ке 
ме ђу њи ма, би ће на зна че не, украт ко. Та ква екс по зи ци ја иде ја око ко јих се 
они сла жу, на рав но, ле ги тим на је у оваквом пре гле ду. Без о стат но сла га-
ње ме ђу њи ма, ипак, не узи ма се здра во за го то во иако се, из на ве де них 
раз ло га, дâ у од ређеној мери подразумевати. Главне идеје илуструјемо 
преко репрезентативних локуса из њихових кључних дела, а у вези са 
предметом нашег размишљања. Те идеје заправо треба разумети као (а) 
главне феноменолошке слојеве православне дескрипције и анализе људског 
бића, уколико се одвија у антрополошком кључу. Такође и уједно, треба 
их разумевати као (б) главне динамичке елементе који су конститутивно 

29  Vla di mir Lossky, „The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son“, у исти,  Vla di mir Lossky, „The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son“, у исти, In the Ima ge and 
Li ke ness…, 112.
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неопходни за успопстављање кохе рент но сти и све о бу хват но сти њи хо вог 
ан тро по ло шког мо де ла. Ако из о ста ви мо ма кар је дан од осам еле ме на та 
по бро ја них ни же, ин тегритет модела бива нарушен. Новопатристички 
покрет у православном богословљу, како се манифестује преко поменута 
четири узорита мислиоца30 персоналистичког правца, подвуцимо 
изнова, утемељује сво је ан тро по ло шке уче ње о људ ском би ћу кроз те о ло-
гу ме на о чо ве ку као но си о цу обра за Бо жи јег: 

„Дру га чи је и ни је мо гло би ти у те о ло шком уче њу за сно ва ном на от кри-
ве њу жи вог и лич но сног Бо га ко ји је ство рио чо ве ка ‘пре ма соп стве ном* 
обра зу и по до би ју“31. 

Учи тељ це лог по кре та, тај spi ri tus rec tor пер со на ли стич ког или про со-
по ло шког „окре та“ пра во слав ног бо го сло вља, Вла ди мир Ло ски, го во ри 
у име свих ка да твр ди сле де ће...

„Ако је чо век λογικός […] ако је образ Ло го са, он да све што до ти че суд бу 
чо ве ка – бла го дат, грех, ис ку пље ње од Логоса ко ји по ста де чо век – та ко ђе се 
мо ра ве за ти за те о ло ги ју обра за (ima ge). Исто мо же мо ка за ти у ве зи са Цр-
квом, све тим тај на ма, ду хов ним жи во том, осве шта њем и кра јем свих ства ри. 
Не по сто ји ни јед на гра на те о ло шког уче ња ко ја се мо же од се ћи од обра за…32.

1. Сла га ње

„Лич ност је он то ло шка ми си ја“  
(Сер геј Хо ру жи, Дип тих о ти хо ва њу, [1978] 1991).

(1) Људска природа � оно што је заједничко, али само свима нама 
као припадницима људске врсте. Сва четворица теолога слажу се да 
је људско биће природно (φυσικός) биће. Сва људска бића поседују 
природу (φύσις). Та природа одређује се као суштина (οὐσία) људског 

30  Та че тво ри ца ауто ра је су ре пре зен та тив ни и ис так ну то је дин стве ни у глав ним на чи- Та че тво ри ца ауто ра је су ре пре зен та тив ни и ис так ну то је дин стве ни у глав ним на чи-
ни ма об ли ко ва ња и раз ви ја ња сво јих про со по ло шких за ми сли. Ме ђу тим, њих ни по што не 
тре ба сма тра ти јед иним ан тро по ло шким ми сли о ци ма у са вре ме ном пра во сла вљу. Ни кос 
Ни си о тис, Па на јо тис Хри сту, Па на јо тис Не лас, Јо ван Ро ма ни дис, Је ро те ос Вла хос, Ге ор ги-
је Кап са нис или Сте ли ос Рам фос, ме ђу при пад ни ци ма ста ри је ге не ра ци је, та ко ђе се има ју 
узе ти у об зир; али и Ни ко ла ос Лу до ви кос, Ста врос Ја га зо глу и дру ги, ме ђу при пад ни ци ма 
мла ђе ге не ра ци је – да оста не мо код пред став ни ка но во је лин ских ва ло ва пра во славвне те-
о ло ги је. Не ма по тре бе на гла ша ва ти да тај спи сак ни је ис цр пан те да не ки од по бро ја них 
ауто ра, не рет ко, јед ни дру ги ма опо ни ра ју. 

31  Vla di mir Lossky, „The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son“, у исти,  Vla di mir Lossky, „The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son“, у исти, In the Ima ge 
and Li ke ness…, 112.

32  Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти,  Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти, In the Ima ge and Li ke ness…, 126.
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бића у смислу свеукупног збира одлика што на посебан разликују 
људска бића од свих других бића. Човечанство је различито од других 
врста бића. Што се тиче сâмих људских бића, људска при ро да је сте оно 
што је за јед нич ко свим по је дин ци ма без из у зет ка (на при мер, те ло сје-
ди ње но са ду шом). Она уто ли ко од го ва ра ка те го ри ји „вр сте“ или оном 
што људска бића имају заједничко „уопште“. Као и сва друга бића, и 
људско биће односно људска природа пројављује своју суштину (λόγος 
τῆς οὐσίας) кроз енергијска својства или атрибуте (ἐνέργειες τῆς οὐσίας). 
Из тог угла посматрано, „интелект“ (узет као способност решавања 
проблема) и „воља“ могу се узети као оне енергије заједничке људске 
природе или суштине које четворица изабраних теолога посебно истичу. 
Природну способност воље: њену тежња да нешто „чини“ и некако 
„делује“, истакнимо, не треба мешати са (а) функционалном слободом 
рецимо изабирања (choice-making), нити са (б) суштинском слободом 
онтолошког самоодређења. Јер потоње две врсте слободе пројављују се 
на нивоу људског образа којем правоваљано припадају (и који, видећемо, 
„уобразује“ људску природу као људску). Другим речима, сва људска 
бића поседују заједничку природу која се енер гиј ски про ја вљу је кроз 
те ле сно-ду шев на свој ства или атри бу те ко ји су спе ци фич ни за људ ску 
при ро ду. „Ин те ли гент но“ би ће (у сми слу „ра чу на ју ћег“33 мо зга) спо-
соб но за „хотеће“ де лат но сти (којима се, рецимо, савладавају препреке 
жељи или утажују потребе), та два својства, међутим, нису једина 
својства људске природе. Даље још, разноврсна психосоматска својства 
каталогишу се као функције шире природне „целине“ или „организма“, 
на пример: жеља, осећај, туга, превентивна акција, интенционалност, 
пластичност понашања... и тако даље. Објаснимо специфичну разлику 
између (а) „интелекта“-„разума“ (διάνοια; λογικό) и „воље“ (βούληση) као 
хтења, каквима се пројављују у људској природи и као људска природа, 
с једне стране, и (б) духов не ум но сти-ума (νοῦς) и ду хов не сло бо де 
(ἐλευθερία), с дру ге стра не. Од мах по ја сни мо да по то ња свој ства (ум и 
сло бо да) је су од ре ђе ња која правоваљано припадају тек слоју образа 
(икона, лик), и тек преко њега и с њим заједно припадају природи чо-
ве ка у де фи ни са ном сми слу (иако се, опа зи мо, образ чо ве ка и при ро да 
чо ве ка мо гу раз ли ко ва ти са мо у ана ли тич ком сми слу – не и ре ал но!). 
У том сми слу, тек ће образ, на и ме лич но сно ум на сло бо да, омо гу ћи ти 
да при род на „во ља“ бу де сло бод на у пра вом сми слу ре чи. По ђи мо да-

33  Не за бо ра ви мо ла тин ски ети мо ло шки ко рен из ра за „ра зум“: на и ме, ra tio по ти че од  Не за бо ра ви мо ла тин ски ети мо ло шки ко рен из ра за „ра зум“: на и ме, ra tio по ти че од ra tio по ти че од  tio по ти че од tio по ти че од  по ти че од 
– re or (што озна ча ва кал ку ла ци ју или ра чун).
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ље. Оба па ра од ре ђењâ (ра зум – хо те ћа во ља и ду хов ни ум – ду хов на 
сло бо да самоодређења), уосталом као и цела људска природа, јесу на 
инклузиван начин ношени или ипостасирани (ἐνυπόστατα) од стране 
личности или ипостаси као круне људске природе (од стране личности 
као круне и образа и подобија који такође улазе у најшире, али сада 
дубинско, схваћено одређење људске природе). Природа је тако садржај 
личности, а личност постоји само као личност неке природе. Међутим, 
у правоваљаном смислу, тек потоњи пар одређења (наиме: духовни ум – 
духовна слобода самоодређења) припада самосвесном од но су лич но сти 
као це ли не (при ро да, образ-по до би је, ипо стас) са Бо гом. Са мо људ ска 
би ћа, као лич но сти, мо гу са мо све сно и сло бод но да се од но се пре ма Бо-
гу. То на да ље по вла чи за кљу чак да „ин те лект“34 – као ра зум, ин те ли-
ген ци ја, па мет – ни је до вољ но од ре ђе ње обра за Бо жи јег (ima go Dei) у 
чо ве ку (на и ме, ин тер ак тив ни ком пју те ри мо гли би би ти ви ше људ ски 
ка да би са мо то ва жи ло, а дел фи ни и при ма ти би ли би ма кар јед на ко 
ин те ли гент ни у основ ним ства ри ма). Та ко ђе ни пу ка при род на во ља, у 
сми слу ин тен ци о нал ног хте ња, ни је до вољ но од ре ђе ње ни за по и ма ње 
ни ти за кон сти ту и са ње усло ва што отва ра ју ствар ност обра за Бо жи јег у 
чо ве ку (на и ме, ин те ли гент но хте ње мо же би ти екс клу зив но свој стве но 
људ ској при ро ди у од но су на дру ге при ро де, али, по ка зу је се, то ни је до-
вољ но за од ре ђе ње чо ве ка као бо го чо ве чан ског би ћа, ка мо ли за ствар-
ност та квог ик су ства у чо ве ку у фе но ме но ло шком и ду хов ном сми слу). 
До во љан раз лог, он да, био би чин од но ше ња пре ма тран сцен дент ном 
Дру гом у и кроз са мо све сну ду хов ну сло бо ду. На рав но, по но ви ће мо, 
по то ња два од ре ђе ња, на и ме свој ства са мо све сног ума и са мо о дре ђу ју-
ће сло бо де, прет по ста вља ју, зах те ва ју и не ис кљу чу ју ба зич на свој ства 
људ ске при ро де у ужем сми слу: укљу чу ју ћи и свој ства ин те лек та-ра зу-
ма и вољ ног по на ша ња. Шта ви ше, ре ко смо, ум и сло бо да та ко ђе се на-
ла зе „у“ при ро ди и та ко ђе је су при род на свој ства чо ве ка, али на дру гом 

34  Из ра зе „ин те ли ген ци ја“ и „ин те лект“ (in tel lec t[us]) ко ри сти мо као си но ним не из- Из ра зе „ин те ли ген ци ја“ и „ин те лект“ (in tel lec t[us]) ко ри сти мо као си но ним не из-in tel lec t[us]) ко ри сти мо као си но ним не из- tel lec t[us]) ко ри сти мо као си но ним не из-tel lec t[us]) ко ри сти мо као си но ним не из- lec t[us]) ко ри сти мо као си но ним не из-lec t[us]) ко ри сти мо као си но ним не из- t[us]) ко ри сти мо као си но ним не из-t[us]) ко ри сти мо као си но ним не из-[us]) ко ри сти мо као си но ним не из-us]) ко ри сти мо као си но ним не из-]) ко ри сти мо као си но ним не из-
ра зи ма „ра зум“ и „ра цио“ (ra tio) и те из ра зе раз ли ку је мо од тер ми на „ду хов на ум ност“ 
или „ум“ (no us). Све сни смо при том да код Ав гу сти на ин те лек тус озна ча ва над ра зум ску 
спо соб ност ин ту и ра ња бо жан ског при су ства и бо жан ског све тла. Та ко ђе смо све сни да се 
тер мин „ин те лект“ у ен гле ском је зи ку упо тре бља ва ра ди пре во да је лин ског из ра за „нус“ 
или ум на ен гле ски. Ме ђу тим, тер мин ин те лект зна чај но је под ри вен са вре ме ним лин-
гвал ним кон тек стом у ко јем ин те лект, ин те ли ген ци ја, ин те лек ту а ли зам итд, озна ча ва ју 
упра во су прот но од оно га што је „ин те лек тус“ пред ста вљао Ав гу сти ну и сред њове ков ној 
тра ди ци ји умо ва ња ко ју је за чео. Оту да за нас ра зум = дианоиа, логики, ин те лект, а ум = 
нус или ду хов на ум ност.
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ни воу и на дру га чи ји на чин од пр во по ме ну тог па ра, ка ко ће мо ви де ти35. 
С на ве де ним у ве зи, по гле дај мо не ке узо ри то про грам ске ста во ве:

Ло ски: „Ство ре ње (cre a tu re), ко је је исто вре ме но и ‘фи зич ко’ и ‘ипо ста сно’…“36.

Ја на рас: „Исту мо гућ ност лич ног (лич но сног – прев.) по сто ја ња Бог је 
ути снуо и у чо ве чи ју при ро ду. Чо ве чи ја при ро да је ство ре на, да та, а лич-
на сло бо да чо ве ка ни је оно што са чи ња ва ње го во би ће, што чи ни ње го ву 
су шти ну или при ро ду. Ипак, та ство ре на при ро да по сто ји са мо* као лич-
на ипо стас жи во та...“37.

„… при ро да по сто ји са мо ‘у лич но сти ма’ – и при ро ду и лич но сти по зна-
је мо са мо по сред ством енер ги ја при ро де, ко је су увек лич но сне. Лич ност 

35  [Осврт на не ке про бле ме]. Ме ђу пи та њи ма ко ја се да ју по ста ви ти у ве зи са из ло же-
ном за ми сли о људ ској „при ро ди“ иза бра ли смо два. По гле да ће мо ка ко се ти упи ти по ста-
вља ју по себ но у ве зи са ми шљу Зи зју ла са (прем да се мо гу пре не ти и на оста ле иза бра не 
ауто ре, на ро чи то на Ло ског и Ја на ра са. Пр во (1): ако се људ ска „при ро да“ по и ма као оно 
што је љу ди ма за јед нич ко и као оно што је да то, и ако од лу ке да се де ла сло бод но и ум но 
при ли ком ус по ста вља ња од носâ пре ма Дру гом је су оно што тран сцен ди ра при ро ду – зар то 
не уво ди (a) „спрат но“ сло је ва ње или чак це па ње ина че ин те грал ног људ ског би ћа, и (б) зар 
то не по ста вља par ex cel lan ce eнергијску људ ску при ро ду као па сив ну и ева ку и са ну од увек 
већ при сут не ипо ста сно сти људ ске при ро де? Тај упит не дав но је упу тио Ни ко ла ос Лу до ви-
кос у ра ду: Ni ko la os Lo u do vi kos, „Per son In stead of Gra ce and Dic ta ted Ot her ness: John Zi zi o u-
las’s Fi nal The o lo gi cal Po si tion“, Heythrop Jo ur nal 48 (2009) 1-16. Дру го (2): про блем де мент них 
људ ских би ћа чи ни се акут ним у од но су на из ло же но схва та ње људ ске лич но сне при ро де. 
То ће ре ћи, у окви ри ма те кон цеп ци је не ви ди се по че му су де мент ни љу ди лич но сти – „да-
кле“: сло бод ни да се ум но у ду ху од но се пре ма Бо гу (а то се по ка зу је про бле ма тич ним нпр. у 
слу ча је ви ма ко ме ко ја чо ве ка ре ду ку је у ве ге тал но ста ње, или у слу ча је ви ма ра ди кал ног де-
би ли те та), па гра нич но ста ње њи хо вих би ћа иза зи ва пи та ње шта, у тим слу ча је ви ма ег зи-
стен ци јал но кон крет не не сво ди во сти, пред ста вља ју са др жа ји та ко по ре ме ће не, уна ка же не 
и оне спо со бље не људ ске при ро де – уко ли ко то ни су ра зум но хте ње или са мо све сна сло бо да 
бо го од но ше ња (ко ју услед оште ће ња или бо ле сти нема ју, сва ка ко не у фе но ме но ло шки ис-
по ље ном об ли ку)? Не што слич но то ме (по зи ва њем на Ала на Лу и са [A. Le wis]) пи та Алан 
То ренс док – у ина че ве о ма афир ма тив ној ана ли зи ми сли Зи зју ла са – про бле ма ти зу је за ми-
сли иде а ли за ци је или фун да мен та ли за ци је (ка ко сма тра) појмовa „при ро де“ и „лич но сти“ 
код је лин ског бо го сло ва; в. Alan Tor ran ce, „Tri u ne Per son hood. John Zi zi o u las“, у исти, Per
sons in Com mu nion, T & T Clark, �din burgh 1996, 296 и да ље; Alan Le wis, „The Bu rial of God: 
Rup tu re and Re sump tion as the Story of Sal va tion’’, Scot tish Jo ur nal of The o logy 40:3 (1987) 351 и 
да ље. � На рав но, упра во ду хов на ствар ност лич но сно сти људ ског би ћа (ро ђе ног од стра не 
људ ских ро ди те ља – лич но сти – уз бо жан ски бла го слов ства ра ња но ве ипо ста си при за че-
ћу) спре ча ва нас да људ ско би ће ко је на ве га та лан на чин ис тра ја ва у од го ва ра ју ћем оде ље њу 
бол ни це тре ти ра мо као пу ку „биљ ку“ или „жи во ти њу“ – али ти ме се пи та ње пре ме шта и 
оста је на сна зи. На ша по ен та, он да, је сте у по зи ву да се ви ше раз ми шља ња по све ти про бле-
му „где“ и „ка ко“ је лич но сност као нео т кло њи во свој ство чо ве ка, као „со“ би ћа, уси дре на 
у тим – гра нич ним (Gren zen) слу ча је ви ма, и ка ко смо ми, као за јед ни чар ска и ре ла ци о на 
би ћа, иза зва ни тим и та квим ин стан ца ма…

36  Vla di mir Lossky, „The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son“, 122. Vla di mir Lossky, „The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son“, 122.
37  Хри сто Ја на рас,  Хри сто Ја на рас, Азбуч ник ве ре..., 91.
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је но си лац при ро де, што зна чи да је на чин по сто ја ња при ро де је сте лич
но сна осо бе ност*...“38. 

(2) Образ – се бе о дре ђу ју ћа ум на сло бо да све сна се бе и Д/дру гих вр ли
ном чи ње ни це да је ство ре на ло го сном: Оцем кроз Ису са Хри ста Ло го
са у Ду ху Све том. Су шти на или ло гос људ ске при ро де (λόγος τῆς οὐσίας), 
ме ђу тим, ни је тек ана ли тич ки „оста так“ оно га што се да је ра зум ском по-
сма тра њу чо ве ка: на и ме, она ни је тек „го ла“ при ро да (у сми слу оштих 
при род но да тих од ре ђе ња, нпр. ра зум, хте ње, осе ћа ње...). Че тво ри ца те-
о ло га по зи ва ју се на Би бли ју и пре да ње све тих ота ца ка ко би ло гос „људ-
ског би ћа“ осми сли ли као од нос пре ма Ство ри те љу људ ског би ћа – на и ме, 
пре ма Ло го су par ex cel len ce или Бо гу. Ка ко по ка зу је мо у би бли о граф ском 
при ло гу, oни по ред оста лог на во де би блиј ски ло кус из Књи ге по ста ња 
(1, 26-27), ка о и од го во ра ја у ће од лом ке из Ата на си ја Ве ли ког, Гри го ри ја 
Ни сиј ског, Гри го ри ја Бо го сло ва, Ки ри ла Алек сан дриј ског, Мак си ма Ис-
по вед ни ка, Ле он ти ја Ви зан тиј ског, Јо ва на Да ма ски на, Гри го ри ја Па ла-
ме и још не ке дру ге (Ло ски се не ус те же да упу ћу је и пре ма Ори ге ну). 
Из би блиј ско-апо стол ских и би блиј ско-па три стич ких пер спек ти ва, они 
по ка зу ју да је људ ско би ће ство ре но од стра не Бо га као при род но би ће, 
ме ђу тим, та ко ђе и то да је људ ско би ће ди на мич ка це ли на ко ја се на дâ 
за тво ри ти ни ти све сти на „при ро ду“ као „при ро ду“. Дру гим ре чи ма, че-
тво ри ца ауто ра твр де да људ ска „при ро да“, са ма по се би, ни је исто вет на 
људ ској лич но сти као це ли ни ко ја, опа зи мо, укљу чу је и ствар ност људ ске 
при ро де (а то на да ље зна чи да је од нос лич но сти и при ро де од кључ ног 
зна ча ја за раз у ме ва ње њи хо вог схва та ња чо ве ка39). Али, ако је људ ско би-
ће ство рио нат при род ни Бог, ко ји ње му или њој да је свој образ и спо-
соб ност за по доб ност, кроз Хри ста Ло го са у Ду ху и бла го да ћу, он да то 
зна чи да људ ско би ће не мо же би ти пу ко или го ло при и род но би ће. То 
ће ре ћи, у том слу ча ју (в. на по ме ну ни же) мо ра се озбиљ но при хва ти ти 
да је људ ско би ће при ми ло не што што је за јед нич ко ка ко ње му или њој 
– та ко и су штом Ство ри те љу. Ка ко то Но ви за вет и по твр ђу је: „Јер ко је 

38  Хри сто Ја на рас,  Хри сто Ја на рас, Исти на и је дин ство Цр кве..., 44, 53-55.
39  По ен та на овом ме сту је у то ме да људ ска при ро да  По ен та на овом ме сту је у то ме да људ ска при ро да као та ква ни је до вољ на да у ег-

зи стен ци јал ном и фе но ме но ло шком сми слу по кри је ак те и фак те оно га што је за јед нич ко 
ка ко чо ве ку та ко и Бо гу, а то су образ (ико на, лик) од но сно лич ност (ипо стас)… Ипак, ако 
се тај од нос (ипо ста си пре ма при ро ди) не ква ли фи ку је и не ту ма чи ва ља но (уви ђа њем да 
је људ ска при ро да људ ска тек као ипо ста си ра на, а да је људска ипо стас људ ска са мо ако је 
упри ро ђе на) он да се мо же пот кра сти гре шка учи та ва ња не же ље ног нео пла то но и стич ког 
схва та ња где су образ или ипо стас не ка вр ста ре лик та пла тон ске иде је „од о зго“ ко ју, уто ли-
ко и за то, тре ба ми сли ти уне ко ли ко или са свим од во је но од људ ске при ро де. На рав но, сва 
че ти ри ауто ра и сâми кри ти ку ју пла то ни зу ју ће ис кри вља ва ње хри шћан ског уче ња.
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уна пред по зна, уна пред и од ре ди, да бу ду са о бра зни ли ку* (συμμόρφους 
τῆς εἰκόνος) Си на ње го ва, да он бу де Пр во ро ђе ни ме ђу мно гом бра ћом“ 
(Рим 8, 29). Та ду хов на и он то ло шка „за јед нич кост“ (what is com mon on 
both si des) чо ве ка са Бо гом у Хри сту пу тем бла го да ти упра во је сте јед но 
од нај ду бљих зна че ња обра за и по до би ја Бо га од но сно услов са о бра зно-
сти чо ве ко вог обра за Бо гу и, сâмим тим, услов обра зо ва ња и Цр кве као 
исто риј ско-над и сто риј ске за јед ни це Бо га и љу ди у Хри сту – Пр во о бра зу 
свих об ла го да ће них љу ских обра за (Украт ко: образ Бо жи ји у чо ве ку има 
екли си о ло шке, хри сто ло шке и три ја до ло шке ди мен зи је и по тен ци ја ле). 
Оту да не из не на ђу је да се ти те о ло зи сла жу, опа зи мо, да образ је сте у при-
ро ди чо ве ка, али да ни је, као та кав, од при ро де. След стве но то ме, образ 
ни је при род но уро ђен у на ту ра ли стич комм сми слу. Ме ђу тим, то не зна чи 
да је образ пу ки „до да так“ при ро ди од но сно то не зна чи да је он „на ле-
пљен“ спо ља људ ској при ро ди – а не ва жи ни обр ну ти слу чај (јер чо век 
је ство рен као це ло ви то упри ро ђе но лич но би ће, и то ства ра лач ким чи-
ном у јед ном и не де ље ви вом, ова пло ће ном а ка то ли чан ском Ло го су: Ису-
су Хри сту). Шта ви ше, образ пред ста вља на ју ну тар њи ји кон сти ту тив ни 
те мељ људ ске при ро де, а обо је, и образ (ико на) и при ро да (фи сис), у он-
то ло шком сми слу пред ста вља ју дво јед ну ствар ност. Пре ма то ме, образ 
је не из бри сив и нео ту ђив од људ ског би ћа ко је кон сти ту и ше као људ ско. 
Ни смрт као ка та стро фич ко пре и на че ње људ ског би ћа не мо же да уни-
шти образ Бо жи ји у чо ве ку (ко ји ис тра ја ва и у ста њу раз дво је но сти ду ше 
од те ла). На да ље, ствар ност обра за је сте та ко ја при род не ка рак те ри сти-
ке чо ве ка (ре ци мо ра зум, хте ње, осе ћа ње) чи ни – ду хов ним (πνευματική) 
отва ра ју ћи све ко ли ког чо ве ка све сти о Бо гу. У то ме је спе ци фич на раз-
ли ка обра за у од но су на људ ску при ро ду. Сва при род на свој ства чо ве ка 
или енер ги је, на и ме, пре ко обра за би ва ју тран спо но ва на и ин те гри са на у 
функ ци је са мо све сне од но шај но сти пре ма Бо гу као Ство ри те љу и као ре-
ал ном лич но сном при су ству. Пре ма то ме, раз ли ка из ме ђу обра за и при-
ро де ни је би ло ко ја или би ло ка ква вр ста сло бо де или ра ци о нал но сти. Jер 
од ре ђе ње те раз ли ке, им пли ци ра ум стве ну сло бо ду све сну се бе као та кве 
упра во у су штом ак ту све сти о Бо гу (Ло го су свих ло го са: образâ, сми сло-
ва, енер гијâ). Τај акт та ко ђе је сте и акт par ex cel len ce ду хов ног са мо о дре ђе
ња ум не сло бо де (αὐτεξούσιον). То је ра злог из ко јег се ум стве на сло бо да 
ис по ста вља као си но ни ма са ду хов ном сло бо дом. На и ме, сло бо да је ум на 
тек ако је за њу мо гу ћа свест о ра зли ци пре ма ин те лек ту-ра зу му и, ујед но, 
ако је за њу мо гу ћа свест о пре ва зи ла же њу гра ни ца на ту рал ног ра зу ма 
све шћу о Бо гу као бла го дат ном при су ству у све сти и за њу. Ако је образ 
су штин ски основ људ ске при ро де, он да при ро да за до би ја свој пра во ва-
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љан и аутен ти чан ста тус, као и свој пра ви на чин по сто ја ња, је ди но ако се 
ис по ља ва у са гла сно сти са обра зом: да кле, је ди но ако је све сно сло бод на 
да се опре де ли за ду хов ни жи вот. Не за бо ра ви мо, то је омо гу ће но чи ње-
ни цом да је образ „у-при ро ђен“ а при ро да „у-убра зо ва на“40.

Ло ски: „За ми сао ‘обра за Бо жи јег’ ов де је по ве за на са ипо ста си Си на* ко-
ји, по ста ју ћи чо век, сво ју бо жан ску Лич ност, јед но су шну са Оцем, чи ни 
ви дљи вом у људ ској при ро ди ко ју пре у зи ма“41. 

‘‘… упра во чи ње ни цом ова пло ће ња* до га ђај ства ра ња чо ве ка пре ма 
обра зу Бо жи јем до би ја сву сво ју  те о ло шку вред ност, ко ја је оста ла нео-
па же на (или уне ко ли ко оси ро ма ше на) у сло ву све ш те ног (sa cer do tal) 
на ра ти ва о ства ра њу...“42.

„Мо же мо ре ћи да је образ бо жан ски пе чат ути снут у при ро ду, и ко ји њу 
ста вља у лич но сни од нос* са Бо гом“43.

На во де ћи по тврд но спис Гри го ри ја Ни сиј ског о ства ра њу чо ве ка (De ho
mi nis opi fi cio, XVI) ру ски ми сли лац ка же: „… он пра ви ка рак тер чо ве ка 
ство ре ног пре ма обра зу Бо жи јем ви ди пр вен стве но у ‘чи ње ни ци да је 
сло бо дан од ну жно сти и да ни је под ло жан до ми на ци ји при ро де, не го је 
спо со бан да сло бод но* сле ди сво је соп стве но ра су ђи ва ње. Јер вр ли на је 
сво ја соп стве на го спо да ри ца’. Сло бо да је […] ‘фор мал ни’ образ, на и ме 
ну жни услов за по стиг ну ће са вр ше ног сје ди ње ња са Бо гом’’44.

Ја на рас: „Ико на (образ БЛ) тро јич ног Пра о бра за оти сну та је при чо ве ко-
вом ства ра њу – чо век је ство рен да би се обра зо ва ла Цр ква*“45. 

„Та све о бје ди њу ју ћа си ла еро са* ко ја је у су прот но сти са те жњом за ег зи-
стен ци јал ном са мо стал но шћу (ауто но ми јом БЛ) ин ди ви ду ал но сти на кон 
па да* […] на ста вља да чу ва ико ну (образ БЛ) тро јич ног пра о бра за жи во
та* у гра ни ца ма тво ре ви не. […] То је исти на гон ко ји одр жа ва ка ко би-
о ло шко жи вље ње, та ко и мо гућ ност чо ве ко ве упу ће но сти пре ма Бо гу“46.

40  [Осврт на не ке про бле ме]. Је дан од те о риј ских про бле ма на овом ме сту био би по- [Осврт на не ке про бле ме]. Је дан од те о риј ских про бле ма на овом ме сту био би по-
ку шај уста но вље ња  по дроб ни је и осе тљи ви је из ве де не раз ли ке из ме ђу „обра за“ vis-à-vis 
„лич но сти“ у стро гом сми слу ре чи; та ко ђе и по ку шај до пун ске ар ти ку ла ци је на чи на на ко ји 
„образ“ по сто ји „у“ људ ској „при ро ди“, од но сно од го вор на пи та ње: ка ко схва ти ти то „уну-
тар“ људ ске при ро де...  

41  Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти, Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти, Ima ge and Li ke ness…, 136.
42  Исто. Исто.
43  Vla di mir Lossky, „Ima ge and Li ke ness“, у исти,  Vla di mir Lossky, „Ima ge and Li ke ness“, у исти,  The Mysti cal The o logy of the Eastern 

Church, SVS Press, Crest wo od – New York 1976, 127.
44  Vla di mir Lossky, нав. д., 119-120. Vla di mir Lossky, нав. д., 119-120.Vla di mir Lossky, нав. д., 119-120. di mir Lossky, нав. д., 119-120.di mir Lossky, нав. д., 119-120. mir Lossky, нав. д., 119-120.mir Lossky, нав. д., 119-120. Lossky, нав. д., 119-120.Lossky, нав. д., 119-120., нав. д., 119-120.
45  Хри сто Ја на рас,  Хри сто Ја на рас, Исти на и је дин ство Цр кве..., 21.
46  Хри стос Ја на рас,  Хри стос Ја на рас, Хај де гер и Ди о ни си је Аре о па гит..., 115.
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(3) По до би је – оства ре ње обра за: об ла го да ће на умна сло бо да и до
бра во ља: нат при род ни (об ла го да ће ни) на чин по сто ја ња као при
род ни на чин по сто ја ња. Али ка ко раз у ме ти по до би је (са о бра зност 
Пр во о бра зу од но сно слич ност ли ка Пр во ли ку)? Сва че тво ри ца те о ло-
га сла жу се да је то на ред ни све ва жан бо жан ски дар Бо га чо ве ку, уз онај 
обра за. Тај дар омо гу ћа ва да оно што је образ по тен ци јал но по ста не 
ак ту а ли зо ва но: на и ме, да ум на сло бо да за вољ но са мо о дре ђе ње све сно 
Бо га по ста не сло бо дан жи вот у Бо гу, а схо дан ње го вој во љи и бла го-
да ти. Дру гим ре чи ма, по до би је по чи ва на де лат но сти оду хо вље ња во ље 
ко ја чо ве ка (да кле „упри ро ђен“ образ од но сно „уобра зо ва ну“ при ро ду) 
чи ни са о бра зним жи во ту Бо жи јем кроз са рад њу (συνενέργεια) са бла го
да ћу (то јест, са не ство ре ним а це леб ним енер ги ја ма лич ног при су ства 
Бо жи јег). Ме ђу тим, во љу не тре ба ме ша ти са ого ље ним при род ним 
хте њи ма ни ти са пу ким наг ну ћи ма (ка ко по ка зу ју ови те о ло зи по зи-
ва њем на ми сао Мак си ма Ис по вед ни ка). Во ља као та ква је сте функ ци-
ја људ ске при ро де (при род на во ља: θέλημα φυσικόν): на и ме, сви љу ди 
про ја вљу ју спон та ну те жњу ка не чем до бром. Али, она су штин ски под-
ра зу ме ва чо ве ков по тен ци јал за ум ну сло бод ну де лат ност, чи ме по ста је 
во ља ко ја од лу чу је (ни во лич но сног обра за: θέλημα γνωμικόν). Упра во 
чо ве ко ва спо соб ност сло бод ног из бо ра (γνώμη) – ко јим при род на во ља 
по ста је ствар лич но сти од но сно обра за („ак тив на си ла ум не при ро-
де“47) – ука зу је на не са вр ше ност људ ске при ро де услед гре хо па да. Али, 
упра во то про ја вљу је и спо соб ност за вољ но пре вла да ва ње те па ло сти, 
и то ум но, сло бод ном са рад њом са бла го да ћу у прав цу пре о бра жа ја и 
упо до бље ња чо ве ка Бо гу. У том сми слу, во ља (ко ја у па лом ста њу „би-
ра“ и „не до у ме ва“ услед гре ха) ипак оста је не за ви сна од ста ња у ко јем 
се на ла зи људ ска при ро да. А то ва жи и за образ чо ве чи ји у од но су на 
по сле ди це људ ског гре ха по људ ску при ро ду у це ли ни. У про тив ном, 
про тив при род ни чи но ви чо ве ка уни шти ли би образ као та кав (укљу-
чу ју ћи по тен ци јал за ум ну сло бо ду са мо о дре ђе ња), а во љу би учи ни ли 
су штин ски не сло бод ном. А то ни је слу чај, ка ко из о штре но по ка зу је ду-
хов но аскет ско ис ку ство. Ме ђу тим, под ву ци мо и то, не за ви сност во ље 
– спо соб ност за сло бод ну од лу ку ко јом се при хва та са рад ња са во љом 
и бла го да ћу Бо га, ипак, не по вла чи то тал ну или фор мал но ап стракт-
ну „не за ви сност“ од обра за и при ро де – на про тив. Ме та фо рич ки го-
во ре ћи, образ (по тен ци јал за ум ну сло бо ду са мо о дре ђе ња) и по до би је 
(вољ но оства ри ва ње умне сло бо де у бла го да ти) пред ста вља ју две нео п-

47  Vla di mir Lossky, „Ima ge and Li ke ness“, у исти,  Vla di mir Lossky, „Ima ge and Li ke ness“, у исти,  The Mysti cal The o logy…, 127, 125, 124.
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ход не „ру ке“ ко ји ма људ ска лич ност – во љом, сло бо дом и умом – об гр-
љу је Бо га. Образ и по до би је, та ко, пред ста вља ју сло бо ду за Бо га и сло-
бо ду са Бо гом. Ви ди мо: образ се мо же ми сли ти одво је но од по до би ја, 
као и обр ну то, али са мо у услов ном сми слу. Чо век је це ли на ди на мич ки 
ис пре пле та них мо ме на та и ка рак те ри стикâ људ ске при ро де. Че тво ри-
ца бо го сло ва, на да ље, сла жу се да образ и по до би је, сâми по се би, иако 
ну жни ни су до вољ ни чи ни о ци за оства ре ње крај њег ци ља људ ског по-
сто ја ња. Jер тек дар бо жан ске не ство ре не лич но сне енер ги је, или бла го
дат, до вр ша ва и пе ча ти бо го чо ве чан ски про цес пре о бра же ња људ ског 
би ћа у це ли ни, где та це ли на, на по ме ни мо, укљу чу је не са мо по је дин ца 
већ и од но се ко је тај по је ди нац ус по ста вља са дру ги ма – на ро чи то у 
ви ду цр кве не за јед ни це, за ко ју је обра зом пред зна чен да је оства ру је, 
и то про це сом упо до бље ња (ка ко ре ко смо). На при зив Бо жи је бла го да-
ти, да кле, не ода зи ва се „не што“ (qu i di tas). Уоста лом ни бла го дат ни је 
„ствар“ (res). На лич ни за лог, од лу ку и чин Бо га ода зи ва се – не ко. Ка ко 
ти те о ло зи по твр ђу ју, Бог се бе за ла же кроз лич но сне енер ги је сво га бо-
жан ског Би ћа ко ји ма по зи ва чо ве ка у од нос – и то већ чи ном ства ра ња 
чо ве ка, као и кроз ико но ми је Си на и Ду ха Све тог, то ће ре ћи у и кроз 
до га ђај Цр кве, ко јим бо жан ски ро ди тељ жи ви са сво јом де цом у исто-
ри ји. То је он да раз лог из ко јег ће на ша че ти ри бо го сло ва, ви де ће мо, 
уве сти и по јам лич но сти као до вр ше ње и вр ху нац пу ног пој ма људ ске 
при ро де уосталом, као врхунац свеколиког постојања (ко ја, опа зи мо и 
то, може имати негативно и позитивно зна че ње: без лич но и лич но сно, 
оп ште и по себ но [ипостас по се ду је сва ки чо век али ни јед на ипо стас 
ни је исто вет на дру гој, бу ду ћи да је она озна ка – лич но сне по је ди нач но-
сти и имена])48. Шта ви ше, је дан од че тво ри це – Хо ру жи – ће и по до би је 
као бла го дат но оства ре ње обра за, као и образ као фор ма лан услов сло-
бо де за упо до бља ва ње,  на зва ти пред лич ност, бу ду ћи да још не зна мо 
„шта ће мо би ти“ у ес ха то ло шком сми слу (1Јн 3, 2 ).

Ло ски: „… то је је ди но схва та ње обра за (или оног ‘пре ма обра зу’) ко је мо-
же за до во љи ти зах те ве хри шћан ске ан тро по ло ги је. Чо век ство рен ‘пре-
ма обра зу’ је сте лич ност* ко ја је спо соб на да про ја ви Бо га у ме ри у ко јој 
ње го ва при ро да до зво ља ва да бу де про же та обо жу ју ћом бла го да ћу*. Сто га 
образ – ко ји је нео ту ђив – мо же по ста ти по до бан или не по до бан, до крај-
њих гра ни ца: до сје ди ње ња са Бо гом, ка да обо же ни чо век у се би бла го-

48  Осврт на не ке про бле ме. Је дан од те о риј ских про бле ма на овом ме сту, на при мер,  Осврт на не ке про бле ме. Је дан од те о риј ских про бле ма на овом ме сту, на при мер, 
је сте по ја шње ње од но са из ме ђу ство ре них и не ство ре них по ре да ка и чи ни о ца укљу че них у 
бо го чо ве чан ску си нер ги ју. То мо же мо пла си ра ти кроз сле де ћи упит: ка ко ми као ство ре ни 
опи су је мо и уоп ште мо же мо опи си ва ти оно не ство ре но?
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да ћу Бо жи јом по ка зу је шта Бог је сте по при ро ди, пре ма из ра зу све тог 
Мак си ма; или да ка ко до екс тре ма от па да ња ко је Пло тин на зи ва ‘ме стом 
не слич но сти’ (τόπος τῆς ἀνομοιότητος)“49.

Х ор ужи: „… ‘с рце’ – то је ч ов ек ова сп осо бност да б уде ц ел ов итост; ‘ум’ – је 
њ ег ова сп осо бност да б уде ц ел ов итост к оја стр еми Б огу и к оја се с њим 
сп аја. К ада ‘с рце’ с аб ира ц елог ч ов ека у ј еди нств ену ц ел ину, т ада је ‘ум’ тај 
к оји ту ц ел ину устр емљ ује ка Б огу и у с ара дњи (с ине рг ији БЛ) с њим, њу 
пр е обр аж ава у н ову, в ишу пр ир оду50. И об ож ење, к оје укљ уч ује у с ебе и 
‘д ела тност с рца’ и ‘д ела тност ума’51, п ок аз ује се на кр ају као дв ој еди нствен* 
пр оцес с ам ос аб ир ања и бл аг ода тног с ам опр ев аз ил аж ења ч ов ека“52. 

„… н аз ив аћ емо Ли чност х ор изо нтом ства рн ости к оји је ра зл ичит од о вд а- 
шњег б ића и к оји је пре дмет ч ов ек овог ‘фу нд аме нта лног стр емљ ења’. Сâм 
ч овек се т ада д еф ин ише као н ешто што н оси у с еби тек* ‘образ и п од о- 
б ије’ ли чн осног б ића, н еки н ед ов рш ени з алог, њ егов з ад атак – што ми 
в ише в ол имо да н аз ов емо ‘пре дли чн ошћу’“53.

(4) Ли чност – оно што ч ов ека узетог као образ  подобије ч ини н есв о 
д ивим: оно што сви у н ач елу јесмо као ј еди нств ене с ам овл асне п осе
бн ости к оје се о дн осе је дне са др уг има, и са Др угим путем умне 
слободе самоодређења. Ако је „пр ир ода“ (φύσις, οὐσία) оно што је з аје-
дни чко свим љу дским б ић има, као љу дска пр ир ода, о нда ли чност или 
ип остас (ὑπόστασις)  ј есте ч ин илац од в рху нског зн ач аја б уд ући да љ уде 
ч ини не с амо п осе бним, већ и н ез ав исним – к ако уз аја мно т ако и у о дн о- 
су на све др уге в рсте б ића и пр иродâ. Др угим р еч има, ип остас ч ини да 
љу дско б иће б уде не с амо н ум ери чки ј ед ин ита и нд ив ид уа лност, већ да 
љу дско б иће (укљ уч уј ући љу дску пр ир оду у см ислу о пшт ости њ ених 
сво јст ава) б уде и ост ане – ли чн осно. То о нда зн ачи да љу дско б иће (иако 
п ос ед ује сво јства љу дске пр ир оде уо пште) в рл ином св оје ип ост асн ости 
б ива а пс олу тно н есв од иво на о пшта сво јства пр ир оде к оју, м еђ утим, п о- 
с ед ује и д ели са свим др угим љ уд има као и нд ив ид у ама (нпр. пл ава б оја 

49  Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти, Ima ge and Li ke ness…, 139.
50  Ето још јед ног по ка за те ља да на ши ауто ри раз ли ку ју ужи и ши ри по јам људ ске при- Ето још јед ног по ка за те ља да на ши ауто ри раз ли ку ју ужи и ши ри по јам људ ске при-

ро де: не са мо да раз ли ку ју без лич ну оп шту и лич но сно по себ ну при ро ду, већ раз ли кују и 
об ла го да ће ну од нео бла го да ће не при ро де.

51  Ви ди мо ка ко за Хо ру жи ја „ср це“ од го ва ра оно ме што оста ли озна ча ва ју као „образ“,  Ви ди мо ка ко за Хо ру жи ја „ср це“ од го ва ра оно ме што оста ли озна ча ва ју као „образ“, 
а „ум“ оно ме што оста ли озна ча ва ју као „по до би је“.

52  Сер гей С. Хо ру жий, Дип тих без мол вия: аске ти че ское уче ние о че ло ве ке в бо го слов
ском и фи ло соф ском осве щ е нии, Цен тр пси хо ло гии и пси хо те ра пии, Мо сква (1978) 1991 = 
Сер геј Хо ру жиј, Дип тих о ти хо ва њу: аскет ско уче ње о чо ве ку у бо го слов ском и фи ло зоф
ском  ту ма че њу, Бри мо, Бе о град 2002, 40.

53  Сер геј Хо ру жиј, нав. д., 17. Сер геј Хо ру жиј, нав. д., 17..
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оч ију код љ уди уо пште н икад н еће б ити св од ива на и зр азе оч ију  пл а  ве 
б оје, к ам оли на и зраз пл авих оч ију Ј ов ана)54. От уда ип остас љу дска 
б ића ч ини уз аја мно п осе бним, ра зл ич итим и а пс олу тно ј еди нств еним 
у см ислу ли чн ости. Иако о дг ов ара к ат ег ор ији „п осе бног“ (или оном 
што је н есв од иво сп ец ифи чно у д атом б ићу), ип остас не тр еба меш ати 
са ко нце пт уа лном к ат ег ор ијом сп ец ифи чних сво јст ава б ића у о дн осу 
на оно што је о пште; н ити њу тр еба м еш ати са о дн осом ‘п рве’ пр ема 
‘др угој’ су пста нц ији у см ислу н ам ера Ар ист от ела оглашених у п етом 
п огл ављу К ат ег ор ија (C at eg or iae, 2a 35-2b 7). Иако ип остас ј есте н ез а-
в исно п ост ој ање, њ ена пр ава з ам исао – пр ема нашим а нтр оп ол ошким 
т е ол оз има – н ије ист ове тна по јму и нд ив идуе к оја пр ип ада в рсти, н ити 
по јму д ате и ндв ид уа лне су пста нце. Н а име, иако се дâ фо рма лно оп и-  
с ати (што оци Ц ркве ч ине), ип остас је у б ити м ет ако нце пт уа лна к ат е-         
г ор ија, то јест: на дпо јмо вна ства рност (што оци Ц ркве зн ају). Она пре 
св ега и зр аж ава духо вну ства рност ј еди нств ен ости св аког љу дског б ића 
– д ар ов ану н аче лно од стр ане Б ога при ств ар ању ч ов ека, као и  при з ач е- 
ћу св аког љу дског б ића. Пр ема т оме, иако ип остас озн ач ава (a) п ост о 
ј ање (ὕπαρξις) и пре мда озн ач ава (б) оно што п ост оји с обом сâмим и 
на осн ову п ост ој ања што га оно сâмо ко нст ит у ише (τὴν καθ’ αὐτὸ καὶ 
ἰδιασύστον ὕπαρξιν), она н ије с амо и нд у ив ид уа лна п ој еди нч аност (τὸ 
ἄτομον) н ум ери чки ра зл ич ита од свих ост алих. К ако к аже р ец имо Ло-
ски, т аква д ам аск ино вска55 д еф ин иц ија „ип ост аси“ тек је пр еа мб ула „… 
што води пр ема д еко нце пт у ал из ов аној* з ам исли ли чн осн ости (pe rso-
nhood) к оја в ише није она о и нд ив идуи к оја пр ип ада в рсти“56. Јер ип о- 
стас је т ак ође, и то п рве нств ено, слободна ж ива ства рност и слобо- 
дно ж иво н ач ело ли чн осног иде нт ит ета к аквим б ива ко нст ит у исан од 
Б ога и п отв рђ иван д ухо вним о дн осом са њ име и, пр ен осно, са др уг има. 
У тој и нте р пр е    т а              ц ији,  о нда, ип остас ј есте оно што љу дско б иће ч ини 
ли чн осним иде нт и т етом. То ће р ећи, ене рг ије љу дске пр ир оде (д ухо вне, 
д уше вне, т ел есне) увек већ ј есу пр иро дне ене рг ије н ек ога, а н ик ада ене р- 
г ије н еког др угог или н ечег др угог. ра злог из к ојег ч етв ор ица т е ол ога 
к ор исте те рмин ли ч                            ност (πρόσωπον) као с асвим с агл асан али не иде н- 
т ичан те рм ину   ип о     с   тас (ὑπόστασις) јесте сл ед ећи. Док „ип остас“ у ф ил о- 
со фском см ислу озн ач ава „п осе бно н ез ав исно п ост ој ање“ (hypo–st asis), 

54  Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти, Ima ge and Li ke ness…, 137.
55  Јо ван Да ма скин,  Јо ван Да ма скин, Ди ја лек ти ка (Фи ло соф ске гла ве) = Di a lec ti ca (Ca pi ta phi lo sop hi ca) 42, 

PG 94, 612.
56  Vla di mir Lossky, „The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son“, у исти,  Vla di mir Lossky, „The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son“, у исти, In the Ima ge and 

Li ke ness…, 114.
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д отле „ли чност“ т е ол ошком см ислу озн ач ава ип остас која ује дно п ос е 
д ује д ухо вна сво ј    ства. З атим и још, образ и п од об ије Б ога у ч ов еку ј есу 
п рве нств ене д име нз ије пр ој ављ ив ања љу дске пр ир оде к оју н оси, ут ем е- 
љ ује и оств а    р ује � ли чност (пр ос опон) у ип ост асном см ислу. Би тни 
и зраз ип ост асна ли чност (к оји се ј авља у њ их овим д ел има, или код 
аут ора под њ их овим ут иц ајем), т ако пост аје ј асн ији, ако не и о дг о- 
в ар ај ући. Ре чју, п о им амо з ашто та си нта гма н ије пл е он азам. Ип ост асна 
ли чност – д акле пр осопон – н ик ада н ије п ука и нд ив идуа (чак и ни о нда 
к ада ж иви на н ачин и нд ив ид у ал изма). Јер и нд ив идуе су у б и ол ошком 
см ислу р азн ол ике, па ипак ост ају пр иро дно или с оц ија лно з аме нљ иве 
као ј еди нке, бр ој еви или др уштв ене фун кц ије. Ип ост асна ли чност, или 
пр ос опон, п ос ед ује к ара ктер (нпр. о длу чност) и те мп ер амент (нпр. к ол е- 
ри чност) б уд ући да она н оси и ип ост ас ира (hypo–st as izes) т ело и д ушу – 
г ене, н ав ике, ос ећ ања, скл он ости... и др уго. Али она, као т аква, н ије н еки 
„к ара ктер“ или н ек акав „те мп ер амент“. Ли чност се ра зл ик ује не с амо 
од о пшт ости љу дске пр ир оде, већ и од и нд ив ид у ал из ов аних сво јст ава 
љ уд има з аје дн иче – „о пште“ – пр ир оде. Д ода јмо још и то да сп осо бност 
за „п ос ед ов ање“ и „ко нст ит у ис ање“ со пств ене пр ир оде – то з аг оне тно 
по дн ош ење св оје пр ир оде – н аши аут ори н аз ив ају, схо дно тр ад иц ији 
Л ео нт ија В иза нти јског и др угих, „уип ост ас ир ањем“ (а оно се о дн оси на 
у-обр азну пр ир оду к ол ико и на у-пр иро дну обр азност ч ов ек ову). П осл е 
    д ица св ега н ав ед еног ј есте да су и образ и п од об ије ули чн осњ ени о дн о- 
сно уип ост ас ир ани, а о нда то в ажи за ц елу љу дску пр ир оду, к оја је увек 
већ пр ир ода са обр азом сп осо бна за уп од обљ ав ање пр еко ли чн осног 
о дн оса пр ема Ли чн ости Тр ије дног Б ога57. 

57  [Осврт на не ке про бле ме]. Јед на од те шко ћа мо же би ти си но ни ми ја или уза јам на  [Осврт на не ке про бле ме]. Јед на од те шко ћа мо же би ти си но ни ми ја или уза јам на 
за ме њи вост из ра за „лич ност“ и „образ“ у уоби ча је ној упо тре би те о ло шког дис кур са пра-
во слав них, прем да на ша че ти ри ауто ра ја сно раз ли ку ју та два тер ми на. Ипак, уче ста лост 
из јед на ча ва ња тих тер ми на њи хо во раз ли ко ва ње чи ни „ма гло ви тим“ (прем да оно то ни је 
ни ти та квим тре ба да бу де) а њи хо во је дин ство би ва ти ме пој мов но за мра че но. На том пла-
ну по требно је ви ше па жљи ви је ар ти ку ла ци је. � Та ко ђе про бле ма тич ном мо же по ста ти 
мо гућ ност да се људ ска „при ро да“ и „лич ност“ схва те као су ко бље не ствар но сти, или као 
јук ста по зи ци о ни ра ни на спо ља шњи на чин. То под сти че оси ро ма ше ње по и ма ња њи хо вог 
ду бо ко при сног и син те тич ки има нент ног од но са.  По то њу по ен ту упор но по на вља ре ци-
мо Ни ко ла ос Лу до ви кос (ко ји при зна је фор ма ти ван ути цај Зи зју ла са). По гле дај мо сле де ћи 
од ло мак in ex ten so. Лу до ви кос пре ко ре ва Зи зју ла са ова ко: „[У спи су Ка ко го во ре ћи три Лич
но сти у Бо гу ми не ми сли мо на три Бо га…, гл. 18-19] Гри го ри је Ни сиј ски из ри чи то по ве зу је 
људ ске ипо ста си са раз ли чи тим би ћев ним/при род ним свој стви ма ко ја име ну је упо тре бља-
ва ју ћи ари сто те лов ски тер мин συμβεβικότα (и то у тек сту у ко јем по и сто ве ћу је лич ност са 
ипо ста си, а обо је са оним ато мон [јединком БЛ] – су прот но зи зју ла сов ском раз два ја њу лич-
но сти од ато мо на [јединке БЛ]) [p. 3]“; или: „Оно што је од нај ве ћег ин те ре са је сте мак си-
мов ско од ре ђе ње људ ске лич но сти, ко је је са свим раз ли чи тио од оног Зи зју ла са и ње го вих 



Богдан Лубардић172

ко ле га пер со на ли ста: за Мак си ма лич ност ни је ек ста тич ки бег из при ро де у сло бо ду, не го 
упра во на чин по сто ја ња ко ји омо гу ћу је да при ро да бу де пре и на че на ти ме што ‘де лу је или 
при ма деј ство на се бе’, а да при том не про ме ни ‘ло гос сво га би ћа’ [PG 91, 1342 D – 1345 A]. 
То зна чи да пре ма Ис по вед ни ку лич ност је сте вр ста ви ше стру ке ди ја ло шке свр хо ви то сти 
(en te lec he ia) при ро де: то ће ре ћи, она је при ро да ко ја је сте лич но сна, т.ј. лич но сно кон сти ту-
и са на. То се из во ди из за ми сли о ло го су би ћа ко ја је, за Мак си ма, ду бо ко ре ла ци о ни тер мин, 
и озна ча ва ка ко ‘бо жан ску умет ност ства ра ња при ро да’ [PG 91, 1328 A] та ко и бо жан ску 
во љу као по зив на ди ја лог. Сва ко би ће ство ре но је бо жан ским ло го сом/во љом; то зна чи да 
сва ка при ро да већ пред ста вља лич но сни по зив на ди ја лог из ме ђу чо ве ка и Бо га. […] Гре шка 
Зи зју ла са у то ме је што он то дво је раз два ја…’’ [p. 4]; или „За Мак си ма да кле при ро да/би ће 
(na tu re/sub stan ce) – као што из ри чи то твр ди – мо же и мо ра би ти ком би но ва на са сло бо-
дом. Увек је лич но сно кон сти ту и са на при ро да, а не лич ност са ма, та ко ја је сте сло бо да или 
чи ста ин тен ци о нал ност; […] ‘при ро да ло го сних би ћа ни је све за на ну жно шћу’ [PG 91, 293 
BC]. То зна чи да Зи зју ла со во там но, сле по и изо ло ва но би ће/при ро да (sub stan ce/na tu re), 
ко је је ре ла ци о нал но ‘не по се би’ већ у дру гом, лич но сном ко ра ку, за пра во не по сто ји, по-
што при ро да по сто ји са мо као са др жај лич но сног ди ја лог из ме ђу ло го сних би ћа. При ро да 
и лич ност не пред ста вља ју две одво је не ствар но сти, већ је дин стве ну ствар ност би ћа-  као-
ди ја ло шког-до га ђа ја – ди ја ло га ко ји је увек лич но сан – прем да не и увек успе шан (sa lu tary) 
[…]. Ова пло ће ње Ло го са је сте не пре ва зи ђен пред лог Бо га у име ис пу ње ња тог ди ја ло га“ [p. 
4] (в. Ni ko la os Lo u do vi kos, „Per son In stead of Gra ce and Dic ta ted Ot her ness: John Zi zi o u las’s 
Fi nal The o lo gi cal Po si tion“, Heythrop Jo ur nal 48 [2009] 1-16). � Ана ло ган млаз кри ти ке Лу до-
ви кос упу ћу је и про тив Ја на ра са, не са мо у јед ној од сво јих сту ди ја. На при мер, у сво јој Апо
фа тич кој екли си о ло ги ји јед но су шно сти он сма тра да Ја на ра со во „… ек ста тич ко по ла зи ште 
као та кво де фи ни тив но угро жа ва људ ско би ће [ἀνθρώπινο ὄν] да п ост ане ч иста пр азна ип о- 
стас, ли чност [πρόσωπο] без пр ир оде, к оја у св ојој и спр ажњ ен ости [κενότητά] ип ост ас ира 
с амо н еств ор ене б ожа нске ене рг ије“ (в. Νικόλαος Λουδοβίκος, Ἡ Ἀποφατικὴ Ἐκκλησιολογία 
τοῦ �μουσίου. Τὰ �ρια τῆς Εὐχαριστιακῆς Ἐκκλησιολογίας, �ρμός, Ἀθήνα 2002, 22, 50, 150). 
Т оком б ора вка на Пр ав осла вном б ог осло вском ф аку лт ету у Б е огр аду (28.10.2009) пр о- 
ф есор Ј ан арас је упитан о кр ити чким гл ед ишт има к оја му упућује Л уд ов икос, н а име: сл аже 
ли се он да њ ег ова т е ол ог ија д оп ушта „о нт ол ог из ац ију“ ли чн ости (пр ос оп она) на уштрб 
љу дске пр ир оде (ф ис иса)? О дг овор је гл асио: „Не ра з умем оца Н ик ол а оса кад ме кр ит ик ује. 
Е кст ати чка ип ост асност ли чн ости н икад н ије без ни пр отив љу дске пр ир оде као ли чн осне 
пр ир оде...“ (из н аших б ел ешки). [Напомена: оно што се код З изј ул аса и Ј ан ар аса дâ кр ит и- 
к ов ати, рецимо, јесу м огу ћн ости к оје они ост ављ ају др уг има да п огр ешно ра з ум еју њ их ове 
те кст ове у пра вцу „екст ат исти чког“ и „еск ап исти чког“ а хр ишћа нски пе рс он ал изованог 
„не опл ат он изма“. Али то не важи за н аче лне ст ав ове и идеје н ити за н ам ере дв ој ице т е о- 
л ога (уост алом об ој ица наглашено кр ит ик ују пл ат он из ов ање и м ист иц изам, н ар оч ито З изј-
улас). дакле, може им се зам,ерити што не рачунају са могућности погрешног разумевања 
и тенденциозног учитавања од стране других критичара. М еђ утим, Л уд ов икос пр или чно 
с ам ос игу рно суг ер ише да је њ их ова м исао пр и обл ем ати чна на н ивоу т еме љних ид еја, ако 
не н аче лних пре тп оста вки, а то нам се чини претераним. У сваком сл уа чју о т оме се тек 
тр еба п ов ести ра спр ава, и то ф оре нзи чком ан ал изом св ет о ота чких те кст ова у о дн осу на 
хе рм ен е ути чке з ахв ате тих те кст ова од стр ане обојице пе рс он ал исти чких те ол ога, као и 
богослова к оји сл ед ују З изј ул асу и Ј ана расу. За с ада, оно што је п оз ити вно ј есте су пти лно 
ф ен ом ен ол ошко и хе рм ен е ути чко гл ед ање Л уд ов ик оса на о днос л огос – ф исис – ип ост асис 
код от аца у о дн осу на н ов ије т е ол оге: м акар у см ислу п оз ива за п ажљ ив ије и зр аж ав ање или 
р ефо рм ул ис ање тих м еста. На кр ају, Л уд ов ик ос ова кр ит ика р ец имо З изј ул ас овог ра з ум е- 
в ања Л ак ана, њ ег ове уп отр ебе Л ев ин аса, или њ ег ових те нде нц ија ка е гз исте нц иј ал исти-
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Ло ски: „Из раз ло га што је ство рен пре ма обра зу Бо жи јем, чо ве ка тре-
ба по сма тра ти као лич но сно би ће, као лич ност ко ју не кон тро ли ше при-
ро да, већ ко ја сâма мо же да кон тро ли ше при ро ду та ко што је при це љу је 
 (as si   mi la ting) бо жан ском Пра о бра зу“58.

„Чо век ни је тек пу ка ин ди ви дуа од ре ђе не по себ не при ро де ко ја је укљу че-
на у оп шти (ge ne ric) од нос људ ске при ро де пре ма Бо гу Ство ри те љу це ле 
ва се ље не, не го је он та ко ђе […] лич ност не сво ди ва* на оп шта (или чак ин-
ди ви ду а ли зо ва на) свој ства при ро де ко ју де ли са дру гим људ ским ин ди-
ви ду а ма. Лич но сност при па да сва ком људ ском би ћу вр ли ном је ди ни т ог и 
је дин стве ног од но са пре ма Бо гу ко ји га је ство рио* ‘пре ма сво ме обра зу’“59.

Зи зју лас: „… у кон тра сту пре ма делимичноcти ин ди ви дуе ко ја је под-
ло жна са би ра њу и ком би но ва њу [општ их да то сти фик си ра них, по но-
вљи вих и ко је по се ду ју сви при пад ни ци исте при ро де БЛ], лич ност у 
сво ме ек ста тич ком ка рак те ру от кри ва сво је би ће на са бо ран (cat ho lic), 
т.ј. ин те гра лан и не по де љен на чин. Сто га би ва ју ћи ек ста тич на она по-
ста је ипо ста тич на* (hypo sta tic), од но сно но си лац сво је при ро де у ње
ној све у куп но сти*“60.

„… од до дат ка би ћу (од вр сте ма ске) лич ност по ста је су што би ће и 
ујед но – а то је по ен та од вр хун ског зна ча ја – кон сти ту тив ни еле мент 
(‘на че ло’; или ‘узрок’) бићâ61“, оту да „Би ти* и би ти у (лич но сном БЛ) 
од но су по ста ју иден тич ни*“62.

Ја на рас: „[…] пра во слав но цр кве но ту ма че ње пој ма по сли ци Бо жи јој (по 
обра зу БЛ) са жи ма мо сле де ћом фор му ла ци јом: Бог је об да рио чо ве ка да ром 
да бу де лич ност*, од но сно* да по сто ји на исти на чин као што по сто ји Бог“63. 

(5) На чин по сто ја ња: на чин лич но сти по ну ђен у Хри сту Ду хом Све
тим као бо го чо ве чан ски на чин би ћа све ко ли ког би ћа. На да ље, оства-
ри ва ње ипо ста сних по тен ци ја ла људ ске при ро де, на и ме лич но сна сло-
бо да ко ја са ра ђу је са бла го да ћу Бо га ра ди пре о бра жа ја те па ле при ро де, 

чком и ид е ал исти чком с убје кт ив из му, ј есу уб едљ ив ије и ост ају подстицајне.
58  Vla di mir Lossky, „Ima ge and Li ke ness“, у исти,  Vla di mir Lossky, „Ima ge and Li ke ness“, у исти,  The Mysti cal The o logy…, 120.
59  Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти, Ima ge and Li ke ness…, 137.
60  John D. Zi zi o u las, „Hu man Ca pa city and Hu man In ca pa city: A The o lo gi cal �x plo ra ti on  John D. Zi zi o u las, „Hu man Ca pa city and Hu man In ca pa city: A The o lo gi cal �x plo ra ti on Hu man Ca pa city and Hu man In ca pa city: A The o lo gi cal �x plo ra ti on 

of Per son hood“, Scot tish Jo ur nal of The o logy 28 (1975) 401-448: 407-408 = Јо ван Д. Зи зи у лас, О 
људ ској спо соб но сти и не спо соб но сти, пре вод: Б. Лу бар дић, БФ СПЦ, Бе о град 1998, 46-47.

61  John Zi zi o u las, „Per son hood and Be ing“, у исти,  John Zi zi o u las, „Per son hood and Be ing“, у исти, Be ing as Com mu nion: Stu di es in Per son
hood and the Church, SVS Press, Crest wo od – New York 1985, 39.

62  John Zi zi o u las, „Truth and Com mu nion“, у исти,  John Zi zi o u las, „Truth and Com mu nion“, у исти, Be ing as Com mu nion…, 88 = Јо ван Зи-
зју лас, „Исти на и за јед ни ца“, пре вод: Б. Лу бар дић, Бе се да (1-4) 1993.

63  Хри сто Ја на рас,  Хри сто Ја на рас, Азбуч ник ве ре..., 90-91.
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увек под ра зу ме ва је дин ствен, по се бан и не по но вљив на чин по сто ја ња 
(τρόπος τῆς ὑπάρξεως) те исте при ро де људ ског би ћа (λόγος τῆς οὐσίας), 
и то ва жи за сва ког по је дин ца. То нас во ди раз у ме ва њу за ми сли о на
чи ну по сто ја ња људ ског би ћа. Сва че тво ри ца ауто ра, на ви ше или ма ње 
из ри чи те на чи не, та ко ђе упо тре бља ва ју по ме ну то раз ли ко ва ње из ме ђу 
би ћа-по сто ја ња и на чи на би ћа-по сто ја ња. Ипо стас као но си лац са мо-
све сне сло бо де (за ло же не да ром обра за) упра во и омо гу ћу је да људ ско 
би ће све сно и свр хо ви то оства ру је и по ста вља на чин сво га би ћа. А то 
је у крај њој ли ни ји не са мо лич но сни (ипо ста сни) на чин би ћа, већ на-
чин лич но сне сло бо де би ћа чи ји је са др жај бла го дат Бо жи ја, по твр ђи-
ва на под ви жнич ким од лу ка ма. За то мо же мо ре ћи сле де ће. Спе ци фич на 
раз ли ка из ме ђу људ ске при ро де или ло го са те при ро де (као су штин ско 
од ре ђе ње вр сте) и на чи на ње ног по сто ја ња или тро по са, ка ко се сма-
тра, је сте спо соб ност ипо ста сне лич но сти да оства ру је по до би је сво-
га обра за Бо жи јег � ти ме што и се бе (ипо стас) и при ро ду ко ју ипο-
ста си ра уве де у од нос (σχέσις) са Дру гим ко јег ујед но пре по зна је као 
ре ла ци о ни за лог и ди ја ло шки по тен ци јал сво је при ро де, бу ду ћи да се 
Дру ги по ка зу је као кон сти ту ти ван по зив на за јед ни че ње, оства ри ва-
ње сло бо де и са рад њу. Тај од нос, на да ље, оства ру је се кроз са мо жр тве-
но ис ту пље ње (екс та сис), са мо и спра жње ње (од па лих на чи на и та квих 
енер ги ја при ро де [дакле, не од природе као такве]) и кроз љу бав (ерос) 
пре ма Дру гом и све му дру гом што је пре ко ње га у об у хва ту међулич-
но сне сло бо де, од го вор но сти и деј стве но сти. На чин по сто ја ња чо ве ка, 
у сми слу ипо ста сне лич но сти, је сте ста вр ност ко ја је истин ски за јед-
нич ка и Бо гу и људ ском би ћу. Ипо ста сна лич но сност ни је са мо ну жна 
он то ло шка „ве за“ (σύνδεσμος) из ме ђу чо ве ка и Бо га. Ви ше од то га, то 
је нај ду бља бит људ ског би ћа као обра за и по до би ја Бо га. Кроз лич ност 
образ се упо до бљу је Бо гу а мо гућ но сти људ ске при ро де оства ру ју бла-
го да ћу као „но ва твар“ (Кор 5, 17). Тај про цес и ње гов ис ход име ну-
ју се као пра во пре о бра же ње или као обо же ње чо ве ка у Бо гу. Иако се 
тај про цес оства ру је по мо ћу Бо га и у ње му, људ ска лич ност за др жа ва 
и по твр ђу је сво ју по себ ност, је дин стве ност и не ис ка зи вост: она оста је 
пер со нал ни иден ти тет упра во за хва љу ју ћи том пре о бра же њу. А та кав 
је и Бог чи ји на чин по сто ја ња она ана ло ги ше: на и ме, и Он је по се бан, 
је дин ствен и не ис ка зив прем да опи тљив иден ти тет. Че тво ри ца те о ло га 
сна жно ис ти чу да ек ста тич ки и ке но тич ки аспек ти ипо ста сног на чи на 
људ ског би ћа, бу ду ћи да по ста вља ју и бра не од но сност пре ма дру гом, и 
то као услов мо гућ ност аутен тич не он то ло ги је, ти ме огла ша ва ју пост-
мен та ли стич ки и по сте сен ци ја ли стич ки окрет у он то ло ги ји.  Штавише, 
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ипостасна личност и њена суштинска пројавност у виду одношења, 
као иступања „ван“ граница палог постојања, не повлачи иступљење у 
мистицистички вакум. Напротив, то је иступљење управо у виду чина 
заједничења са Другим (оно зато јесте апофатичко – као искуство не-
истраживе слободе сусрета са другим – али, поновимо, оно није ми-
стицистичко, нити је окултно). Чин заједнице човека и Бога, тако, и 
није друго до аутентичан садржај личносног иступљења. Иступљење, 
опазимо изнова, не оставља природу „иза“ себе већ собом предстваља 
чин преображене оличносњене природе човека потврђене сусретањем 
Бога и човека у благодати. Другим речима, ипостасна личност собом 
одражава божанско тријединство, тиме што постаје подобна Богу кроз 
чин заједничења са другим личносним ипостасима у љубави, пре свега 
са личношћу Сина Божијег Исуса Христа – Логоса. Из тих разлога наши 
теолози одређују црквено биће – односно биће Цркве – као ништа друго 
до историјску и метаисторијску реализацију образа и подобија Божијег 
у човеку и кроз људска бића. Будући створен кроз Логос, односно кроз 
Исуса Христа, човек свој циљ и смисао остварује животом са Христом 
у Телу Христовом или Цркви као личносној заједници par excellence.

Ја на рас: „Чо век од го ва ра сво ме ства ра њу ‘по ико ни Бо жи јој’, у оној ме-
ри у ко јој оства ру је сво је би ће као еро сно са мо пре ва зи ла же ње и са мо-
при но ше ње, од но сно, у оној ме ри у ко јој оно од го ва ра лич но сном на чи ну 
по сто ја ња*“64. 

„Тро јич ни пра о браз исти не чо ве ка* (је сте) Хри стов на чин по сто ја ња*, 
од но сно је дин ство Цр кве*…“65.

„Цр кве но бо го по зна ње пред ста вља аналоган томе на чин жи вље ња* – 
зна ње је чин и чи ње ни ца уче ство ва ња у јед ном но вом на чи ну по сто ја ња. 
То ни је иде о ло шко уса гла ша ва ње ни ти мо рал на са о бра зност, не го ег зи-
стен ци јал на ‘про ме на’ ко ја се бла го дат но од ви ја уз по моћ Ду ха Све тог 
у без гра нич ним гра ни ца ма сло бо де, од но сно ли тур гиј ске* са гла сно сти 
чо ве ка. […] Цр ква пред ста вља објек тив ну мо гућ ност апо фа тич ког бо го-
по зна ња, а апо фа тич ко бо го по зна ње је ис ку ство жи во та ев ха ри стиј ског 
те ла, од но сно, жи во та ко ји се од ви ја уз по моћ Ду ха Бо жи јег“66. 

Зи зју лас: „Цр кве но би ће је на да све по ве за но са сâмим би ћем Бо га. Из чи-
ње ни це да је људ ско би ће члан Цр кве оно по ста је ‘образ Бо га’, оно по сто-
ји она ко ка ко сâм Бог по сто ји, оно за до би ја ‘на чин по сто ја ња’ Бо га. Тај 

64  Хри стос Ја на рас,  Хри стос Ја на рас, Хај де гер и Ди о ни си је Аре о па гит..., 113.
65  Хри сто Ја на рас,  Хри сто Ја на рас, Исти на и је дин ство Цр кве..., 26.
66  Хри стос Ја на рас,  Хри стос Ја на рас, Хај де гер и Ди о ни си је Аре о па гит..., 110.
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на чин по сто ја ња ни је мо рал но по стиг ну ће, не што што чо век оства ри. То 
је на чин од но са* са све том, са дру гим љу ди ма и са Бо гом, на и ме, до га ђај 
за јед ни ча ре ња, и то је раз лог из ко јег он не мо же би ти оства ре ње ин ди ви
ду е  већ са мо на на чин цр кве не чи ње ни це“67.

„Како би заједничарење створеног и нествореног било лично (pe rs onal) 
није могуће а немати својство (property) личносности на обе* стране“68.

(6) Спо соб ност и не спо соб ност – преображајно стре мље ње ко јем не
до ста је не што или не ко би тан: не до ста так или гра ни ца под сти чу нас 
на оства ре ње, али и неко Други. Пре ма то ме, људ ско би ће има спо-
соб ност да до сег не сво ју по доб ност Пра о бра зу, и то пу тем бла го дат ног 
оства ре ња по тен ци јалâ упри ро ђе ног обра за, кроз бо го чо ве чан ско за јед-
ни че ње са три јед ним Бо гом. Ме ђу тим, та спо соб ност би ва оне спо со бље-
на сво је вољ ним од ба ци ва њем тог пу та: пу та лич но сти у бла го д ат ном 
од но су са Лич но шћу Бо га. По сле дич но то ме про ис хо ди „пад“ кон крет-
ног људ ског би ћа ко ји, ујед но, по твр ђу је пр во бит ни пад људ ског ро да. 
То зло пр вен стве но је он то ло шки до га ђај. Јер њи ме се пре ки да од нос би
ћа људ ског би ћа са би ћем Бо га као ње го вог жи во то дав ног Ство ри те ља. 
То ко ин ци ди ра обез ли че њу као фе но ме но ло шки пр вот ном сло ју ни за 
дру гих не спо соб но сти ко је ти ме по ста ју мо гу ће и по твр ђе не. Упра во то 
се сма тра ко ре ном (ra dix) ра ди кал ног зла ко је при сти че у фе но ме но ло-
шком, со ци о ло шком и исто риј ском ви ду. Tо је оно што је истин ски ра-
ди кал но у сва ко ме злу. Смрт је нај а кут ни ја про ја ва обез ли чу ју ће про-
ме не на чи на по сто ја ња. Она је страст par ex cel len ce. До ду ше, смрт не 
уни шта ва – ни ти мо же уни шти ти – образ чо ве ков, бу ду ћи да је образ 
Бо жи ји у чо ве ку из у зет од ње ног до хва та (вр ли ном бла го дат не во ље бо-
жан ског Ро ди те ља). У ства ри, оно што смрт је сте, или оно што она чи-
ни је сте уки да ње мо гућ но сти – или по ку ша ја – чо ве ка да се уте ме љи ис
кљу чи во на вла сти тој би о со ци јал ној при ро ди, а без лич но сног од но са са 
укре пљу ју ћом бла го да ти Бо га. Смрт нас за пра во спре ча ва да не оства-
ри мо се бе као обра зе и по до би ја за јед ни це љу ба ви са из на чал ном Љу-
ба ви – Го спо дом. Са ду хов но-цр кве ног гле ди шта упра во то ме све до чи 
рас па да ње пло ти, али и дру штве но-исто риј ских те ла. Би о ло шка ипо стас 
осу ђе на је да умре услед сво га на чи на по сто ја ња. На и ме, бу ду ћи да та-
кво људ ско би ће – као би о ло ги зо ва на ипо стас – сво је по сто ја ње по ста-

67  John Zi zi o u las, „Per son hood and Be ing“, у исти,  John Zi zi o u las, „Per son hood and Be ing“, у исти, „Per son hood and Be ing“, у исти, Per son hood and Be ing“, у исти, “, у исти, , у исти, Be ing as Com mu nion…, 15 (пре вод БЛ).
68  Ιωάννης �ηζιούλας (Μητροπολίτης Πέργάμου), „Το είναι του θεού και το είναι του  Ιωάννης �ηζιούλας (Μητροπολίτης Πέργάμου), „Το είναι του θεού και το είναι του 

ανθρώπου“, Σύναξη 37 (1991) 11-36 = John D. Zi zi o u las, „The Be ing of God and the Вeing of 
Man“, у исти, The One and the Many: Stu di es on God, Man and the Church and the World To day 
[уред. G. �dwards], Se ba stian Press, Al ham bra CA 2010, 33.
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вља кроз чин на ту ра ли стич ке ин ди ви ду а ли за ци је и са мо до вољ но сти, 
оно раз ли ке опи ту је као раз два ја ње, ста сис као апо ста сис, дру гост као 
ту ђин ство; а сло бо да, уме сто да по твр ди ње го во по сто ја ње, не успе ва 
да утвр ди ње го во стре мље ње. То је раз лог из ко јег се људ ско би ће про-
ја вљу је као тра гич ко. Не из раз ло га сво јих би о ло шких или дру штве них 
аспе ка та, већ сто га што да сво је ди на ми се или мо гућ но сти по ку ша ва 
да оства ри ис кљу чи во кроз те аспек те – без Бо га и из ван Цр кве. Из тог 
раз ло га је по треб на но ва кон сти ту ци ја чо ве ка као ипо ста си, и то у са-
гла сно сти са но вим на чи ном по сто ја ња. А ње га про ја вљу је и да ру је ипо-
стас Си на Бо жи јег као ова пло ће ни Ло гос – Исус Хри стос. Упра во Исус 
Хри стос, вр ли ном ова пло ће ња, пре у зи ма људ ску при ро ду из ну тра (по-
ка зу ју ћи да људ ска при ро да ни је про блем као та ква) и њу Ду хом Све тим 
по ста вља у нов на чин по сто ја ња осве до чен до га ђа јем ње го вог бо го чо ве-
чан ског Те ла или Цр кве. То по ка зу је да са мо за јед ни чар ском ипо ста сном 
љу ба вљу пре ма дру гом, као и ди ја ло шим од го во ром на љу бав лич но да ту, 
људ ско би ће би ва спо соб но да пре о бра зи свој на чин по сто ја ња из про-
тив при род ног, ин ди ви ду а ли стич ког на чи на у – при ро дан или, тач ни је, 
нат при ро дан (об ла го да ћен) на чин. То је услов пре и на че ња људ ске не спо-
соб но сти у ко ре ни то учин ко ви ту спо соб ност. Постојање на начин Бога, 
у светотајинским и есхатолошким структурама Цркве, као и мрежама 
односâ што отуда извиру, представља прве плодове натприродног – 
дакле благодатног – начина постојања људског бића. У том смислу, о 
крштењу људског бића у име Христа Духом Светим може се говорити и 
као о првом чину оспособљавања људске природе за оно што она јесте по 
својој природи: богочовечанско стваралачко биће кадро да себе, друге и 
све друго преображава у Богу. Крштење потенцирано евхаристојом као 
догађајем оцрквењења, тако, представља реконституицију банкротне 
самокоинституције човека, или при акт разгреховљења. Ново рођење 
крштењем у Богу и њиме, поновимо, преокреће људску неспособност 
у способност за Бога и благодат. Утолико морализам или реторика 
друштвене конструкције, нити томе сходни механизми, нису довољни да 
опишу тај догађај нити да преокрену проблем назначен њиме – покајање је 
надасве онтолошка промена човековог ума и бића: me ta no e ia. Једино тако 
оно бива суштински оспособљујуће, наиме, уз услов драговољне сарадње 
са благодаћу. На крају додајмо како то духовно рођење није једносмеран 
покрет „одозго надоле“ него опитни догађај изнутра, наиме из Бога у 
човеку – ἐκ τῶν κάτω (како примећује Зизјулас указујући на Атанасија 
Великог, унеколико исправљајући Лоског). Такве линије мишљења струје 
више-мање изричито кроз дела наших изабраних теолога.
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Зи зју лас: „Тра ге ди ја би о ло шке кон сти ту ци је људ ске ипо ста си не ле жи у 
то ме што она ни је лич ност услед ње; тра ге ди ја ле жи у то ме што она те-
жи да по ста не лич ност кр оз њу и при том не успе ва у то ме. Грех и је сте 
упра во тај не у спех*. […] ни је да тре ба пр о на ћи мо рал ну пр о ме ну или 
по бољ ша ње, не го но ву вр сту ро ђе ња за чо ве ка. То зна чи да иако ни ерос 
ни те ло ни су од ба че ни они, ипак, ме ња ју сво ју де лат ност, при ла го ђа ва ју-
ћи се но вом ‘на чи ну по сто ја ња’ ипо ста си, од ба цу ју ћи из сво је де лат но сти 
– ко ја је кон сти ту тив на за људ ску ипо стас – све оно што ства ра тра гич ки 
еле мент у чо ве ку (он то ло шку ну жност, ин ди ви ду а ли стич ку раз дво је ност 
и на по кон смрт БЛ), а при сва ја ју ћи све оно што лич ност чи ни љу ба вљу, 
сло бо дом и жи во том. Упра во то кон сти ту и ше оно што сам ја на звао ‘ипо-
стас цр кве ног по сто ја ња’“69.

„[у…] све тој тај ни кр ште ња […] струк ту ра Све те Тро ји це по ста је струк-
ту ром ипо ста си лич но сти ко ја би ва кр шта ва на; то је чи ње ни ца ко ја омо-
гу ћу је Па влу да сми сао кр ште ња са жме из ра зом, ‘... при ми сте Ду ха уси но-
вље ња, ко јим ва пи је мо: Ава Оче’ (Рим 8, 15)“70.

„[…] раз ли ка пре ста је да бу де раз два ја ју ћа и по ста је до бром. Di ap ho ra 
(раз ли ка БЛ) не во ди у di a i re sis (раз два ја ње БЛ), а је дин ство или за јед ни ца 
не уни шта ва ју већ, пре, по твр ђу ју ра зно ли кост и дру гост…’’71.

Хо ру жи: „... по ка ја ње је сте ‘си нер ги са ње (са ра ђи ва ње БЛ) у ста њу стра-
сти’: то је ‘по чет на’ или ‘не га тив на’ де лат ност си нер ги је ко ја има за циљ 
раз ла га ње гло бал но-све тов не кон фи гу ра ци је мно штва енер ги ја“72. 

(7) Свр хе и ци ље ви лич но сти – те жње ства ра ла штву, про ме ни и ра
сту, али на ду хов но фун да мен та лан на чин. Циљ лич но сти у то ме је да 
оства ру је пун по тен ци јал људ ске при ро де у најширем и еминентном 
смислу њеног одређења73. Она то до сти же путем или методом аскет-

69  John Zi zi o u las, „Per son hood and Be ing“, у исти,  John Zi zi o u las, „Per son hood and Be ing“, у исти, Be ing as Com mu nion…, 52-53. 
70  John Zi zi o u las, исто…, 56 n. 50. John Zi zi o u las, исто…, 56 n. 50.
71  John D. Zi zi o u las, „In tro duc tion: Com mu nion and Ot her ness“, у исти,  John D. Zi zi o u las, „In tro duc tion: Com mu nion and Ot her ness“, у исти, Com mu nion and 

Ot her ness: Furt her stu di es in Per son hood and the Church [уред. P. McPar tlan], T & T Klark, �din-
burgh 2006…, 7 (пре вод БЛ).

72   Сер геј Хо ру жиј,   Сер геј Хо ру жиј, Дип тих о ти хо ва њу…, 87.
73  Не за бо ра ви мо: на ни воу це ло ви то по сма тра не ства ра лач ке во ље Бо га, ис цр пан и  Не за бо ра ви мо: на ни воу це ло ви то по сма тра не ства ра лач ке во ље Бо га, ис цр пан и 

ва љан оп сег ло го са (смисла) људ ског би ћа укљу чу је „при ро ду“, „образ“, „по до би је“, „ипо-
стас“ као од ре ђе ња ко ја за јед но чи не пун по јам људ ске при ро де. Дру гим ре чи ма, ужи по јам 
људ ске „при ро де“ (општа телесна и душевна својства заједничка свим људима) не тре ба 
да нас за ве де у став да је оста ло (образ, подобије, личност) не при род но или нат при род-
но у ап стракт ном сми слу (јер и умна слобода самоодређења, вољна сарадња са благодаћу, 
персоналност) јесу еминенти моменти људске природе, тј. човековог бића. На при мер, људ-
ска во ља је сте при род на – али ни је све што во ља чи ни ауто мат ски „при род но“, па тре ба 
раз ли ко ва ти при род ну људ ску во љу од про тив при род них на чи нâ ње не упо тре бе, ко ји се 



Шта је то љуД ско би ће? — са вре ме на пра во слав на ан тро по ло ги ја: просополоШки праваЦ 179

ског на по ра за јед ни чар ски – од но сно цр кве но – по ста вље не личносне 
во ље која се усаглашује са откривеном вољом Бога. Тек уз ис пу ња ва ње 
тог усло ва, образ Бо жи ји у чо ве ку (ум на сло бо да) по ста је по до би је Бо-
жи је (об ла го да ђе на сло бо да ко ја упра вља до бром во љом). Та ко чо век 
по ста је бо го лик тј. оства рен. То ће ре ћи, циљ лич но сти у то ме је да ум-
ном сло бо дом са мо о дре ђе ња (образ) – уз са радњу са бла го да ћу Бо га 
(по до би је) – пре вла да не при род не на чи не гре хом ра ње не и огра ни че не 
људ ске „при ро де“ ра ди обнове поретка бо го оп ште ња. Вр ху нац тог про-
це са пре ко очи шће ња (од ин ди ви ду а ли зма и на ту ра ли зма) и про све
тље ња (уви дом у за јед ни чар ски на чин жртвеног по сто ја ња са дру гим у 
Цр кви) во ди сје ди ње њу са Бо гом: на и ме, ис пу ње њу човека или обо же њу 
у Ису су Хри сту Бо го чо ве ку, и то бла го да ћу Ду ха Све тог. Тиме се 
дефинитивно потврђује усиновљење човека Богу Оцу, и то у Исусу 
Христу као Сину Човечијем. Надаље, Дух Све ти је сте чи ни лац ко ји уво-
ди Хри ста у људ ски ду хов ни и дру штве ни про стор и у људ ско ег зи стен-
ци јал но и исто риј ско вре ме и обр ну то: Дух Свети потврђује дејствену 
реалност догађаја Христа у виду преображеног простора, времена од-
носно одговарајућих облика културе људске заједнице. Оту да тре ба 
има ти на уму да су тријадологија и хри сто ло ги ја обо же ња чо ве ка, као 
основи пра во слав не ди на мич ке ан тро по ло ги је, у кон сти ту тив ном 
 сми слу (а) пнев ма тич ки и (б) ин кул ту ра циј ски ефективни у смислу 
конкретне исто риј ске ситуираности сусрета човека и Бога. Тек у том 
тријадолошком и хри сто ло шко-пнев ма то ло шком кон тек сту, ко ји је не-
за о би ла зно екли си ја лан, пра во слав но осве тље ње ан тро по ло ги је лич но-
сти до би ја пу ни ну. То ће ре ћи, чо век оства ру је сво ју при ро ду у пу ној 
ме ри тек отва ра њем сво га би ћа деј ству бла го да ти (да кле Ду ху Све том) 
кроз симултано отва ра ње свога бића пре ма ре чи ма, де ли ма и сми сло-
ви ма ова пло ће ним у црквеном Те лу Си на Бо жи јег (да кле Ису су Хри-
сту). Тек та ко чо век за до би ја сво ју исти ну у сми слу ду хов но хри сто о-
бра зне а усиновљене лич но сти. Он та ко по ста је „бог“ по бла го да ти, 
односно брат и при ја тељ Си на Бо жи јег, стога и сâм „син“ Очев по бла-
гослову чина црквеног усвојења. Дру гим ре чи ма, ло гос људ ског би ћа по-
ста је уну тра шњи „део“ су штог Ло го са: Те ла Хри сто вог или Цркве, која 
Духом Светим обитава у наручју љубави Оца. „Форма“ тог он то ло   - 
шког пута усиновљења, односно форма те ме то де духовно-црквеног 
преображаја је сте си нер ги ја (или бо го чо ве чан ска са рад ња сло бо де и 

пре и на чу ју са рад њом са бла го да ћу, а то, на да ље, омо гу ћу је да об ла го да ће ну во љу (одно-
сно облагодаћену људску природу) на зо ве мо „на т пи род ним“ на чи ном деј ства људ ске воље 
односно при ро де... 
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бла го да ти) а ње н „са др жај“ је сте ства ра ла штво. Упра во те две де тер-
ми нан те, си нер ги ја и кре а тив ност, про ја вљу ју још две ве о ма ва жне ка-
рак те ри сти ке чо ве ка као обра зо но сца Бо жи јег, а с об зи ром на пер спек-
ти ву ци ље ва и свр хâ људ ског би ћа. На и ме, људ ско би ће се не по сма тра 
као па сив ан при јем ник „по мо ћи“ с ви ше. Ако би то био слу чај, бла го-
дат би се де гра ди ра ла у уру че ње објективиране „ми ло сти ње“ (благодат 
као „ствар“)... На про тив: људ ско би ће се по сма тра као про ак тив ни са-
рад ник и са ства ра лац са Бо гом. То зна чи да он/она има ју он то ло шку 
од го вор ност за ста ње по сто ја ња, а не са мо де он тич ке ду жно сти према 
корпусу „морала“74. Али за шта је чо век од го во ран у нај при мар ни јем 
сми слу? Он/она је од го во ран за за до би ја ње пуноте лич но сно сти као 
на чи на по сто ја ња у ко јем се ста ње обо же ња људ ског би ћа (односно 
људске природе), или по тен ци јал за ње га, не само ја сно про ја вљу ју и 
потврђују већ и омогућују као такви. На да ље, од зив на по зив Хри ста, 
ко ји је ипостасни Образ спа со но сне кра со те или енер гиј ске сла ве Оца, 
ко ин ци ди ра не са мо од го вор но сти за соп стве ну бо го ли кост, већ и од-
го вор но сти за уво ђе ње пре о бра жа ва ју ћих деј ста ва-енергија Бо га у све-
ко ли ку твар. А та деј ства – бу ду ћи бо го чо ве чан ска – ко ин ци ди ра ју 
про ја ви есте тич ких кон се квен ци он то ло ги је обо же ња чо ве ка. При че-
му је та есте ти ка ви ше од уте ме ље ња до жи вља ја „ле пог“. Наиме, по што 
су то деј ства Бо га она су истовремено лич но сна, не твар на и спа со дат-
на. А то значи да умет ност и спа се ње ту, у си нер гиј ским до га ђа ји ма, 
кон вер ги ра ју. То ће рећи, дејства Цркве као богочовечанског организма 
сједињују красоту и спасење. А кон текст ев ха ри сти је ту кон вер ген ци ју 
(као сједињење силе и славе) најистакнутије са жи ма и референтно 
про ја вљу је. Надаље, вр ли ном цр кве но утемељеног обра за у смислу 
остварења по до би ја човека Богу, да кле врлином остварења све то та-
јин ске или ев ха ри стиј ске личности (ипо ста си), људ ско би ће је спо соб-
но да Богу уз не се (ἀναφορά) тело св ек ол ике тв ор ев ине кроз св ешт ено 
де јство литургије – па се то уз има за модел пр е обр аж ења и пр е ин ач ења 
п алог св ета у целини. Четворица теолога, наиме, инсистирају на 
благодати светотајинског дејства којим се нови онтолошки услови и 
могућности уводе у ред, тачније, у неред космички узете природе 
(фисис). Томе наравно претходи, и то условљава, преображај става 
„доминације“ (�γεμονία) људског бића „над“ другима и „над“ природом 
у став самоограничавајућег собомвладања (αὐτεξουσία): тај став је 

74  Ка ко ви ди мо, та иде ја има огро ман по тен ци јал у кон тек сту де ба те о узро ци ма и иза- Ка ко ви ди мо, та иде ја има огро ман по тен ци јал у кон тек сту де ба те о узро ци ма и иза-
зо ви ма еко ло шке кри зе.
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уједно прочишћен кроз црквене службе одговорне бриге за другог и 
све друго. То је аутентичан смисао значења „господарства“ „... над све-
коликом земљом...“ у библијском исказу о стварању и предзначењу чо-
века (Пост 1, 26-27). Одговорност за другог и друго (у виду црквено 
постављеног братста-сестринства човека и твари) посматра се у хори-
зонту есхатологије који Дух Свети (указујући ка Христу и са њиме ка 
Оцу) отвара Цркви. А то значи да литургијски дејствена синергија по-
везује теургију са будућносним димензијама простор-времена. Пошто 
је теургија процес преиначавања овосветских ствари, и одговарајућих 
стањâ ствари, кроз синергију Бога и човека, то онда значи да је евха-
ристија литургије „онтолошка радионица“ за производњу теургијских 
делâ – делâ која су производ освећења твари силом Бога и врлином 
оваплоћења Бога. У есхатолошком смислу, та дела носе превратни ка-
рактер стога што већ овде и сад омогућују учествовање у смислу и сили 
онога што ће бити. Теургија (као богомделовање), литургија (као заје-
дничко дело са Богом) и јерургија (као освећење учествовањем у делу 
оваплоћења Бога), истакнимо и то, јесу три вида истог будућносног 
догађаја који се символички реализује овде и сад (премда још увек не у 
савршеној пуноти). Ако јерургија (ἱερουργία) јесте свештено саудело-
вљавање догађаја оваплоћења Бога (а оваплоћење Бога јесте теургијско 
дело par excellence = θεουργία), онда се то јерургијско сауделовљење 
оваплоћења (по обећању и дејству верности љубави Божије) поклапа 
се са сваким евхаристијским догађајем, односно збива се у свакој ли-
тургији кроз службе свештенодејства како свештеника тако и верног 
народа у целини, којег они пред Богом представљају органски. То онда 
значи да евхаристија омогућује и собом  представља догађај изградње 
сакралне културе. Најистакнутија дела те културе свештене сарадње са 
Богом (јерургија – теургија – литургија) пројављују се, опазимо, у об-
лику људских бића која заједниче са оваплоћеном пунотом Бога – 
личносно учествујући у слави Божијој она тако пројављују своју и Бо-
жију красоту: дакле, красоту богочовештва или Цркве. Иако пут 
оличносњења (који води од греха, ружноће и нереда до освећења, кра-
соте и хармоније) има еколошке, етичке и социјалне консеквенце, наша 
четири теолога истичу приоритет онтолошких, теургијских и јерур-
гијских последица и могућности тог пута (не раздвајајући први од дру-
гог скупа последица: напротив). 

Лоски: „Створење, које је и ‘физичко’ и ‘ипостасно’ уједно, позвано је да 
оствари јединство своје природе као и своју истинску личносну особеност 



Богдан Лубардић182

тиме што* у благодати одлази поврх индивидуалних граница које деле 
природу и теже да личност сведу на ниво затвореног75 бића појединачних 
јестастава (p ar ti cular s ubst ances)“76.

 Зизјулас: „… захтев је сотириологије, то ће рећи, љубави Божије 
према своме свету, да трага за начином на који човек може задобити 
непропадљивост и бесмртност који су својствени начину постојања Бога* 
– оно што светоотачко предање назива θéωσις, ‘обожење’. Та легитимна и 
императивна сотириолошка потреба за ‘обожењем’ може се задовољити 
само следовањем путу личности“77.

„Вечни опстанак личности као јединствене, непоновљиве и слободне 
‘ипостаси’, као оне која воли и бива вољена, конституише суштину 
спасења, приношење Јеванђеља човеку. Језиком отаца речено, то се 
назива обожење […]. Циљ спасења јесте да се личносни живот који се 
остварује у Богу такође треба реализовати на плану људског постојања“78. 

„Личносност јесте стваралаштво*. То важи за људску личност и 
последица је разумевања слободе као љубави и љубави као слободе. 
Слобода није од него за нешто или некога који је друг(ачиј)и од нас сâмих. 
То личност чини ек-статичком, тј. таквом да излази изван и поврх граница 
‘јаства’. Али тај екстасис не треба разумети као покрет према непознатом 
и бесконачном; то је покрет потврђивања другог. Покрет личности 
према потврђивању другог толико је снажан да није ограничен само на 
‘другог’ који већ постоји, него жели да афирмише ‘другог’ који је сасвим 
слободна благодат личности. Исто као што је Бог створио свет сасвим као 
слободну благодат, тако и личност жели да створи своје сопствено ‘друго’. 
То је оно што се збива у уметности; и само личност може бити уметник 
у истинском смислу, то ће рећи, стваралац који произноси сасвим други 
идентитет као чин слободе и заједничарења. Живети у Цркви у заједници 
са нашим другим , према томе, значи стварање културе*“79.

Хоружи: „Ако је стваралаштво […] такво моделирање које открива 
‘непосредни смисао’ предмета (различит за сваку од конкретних сфера 
стваралаштва), онда по аналогији са овом формулом можемо рећи да 

 75 Ехо те ми сле не на ме ре мо же се чу ти у на сло ву сту ди је Лу до ви ко са,  Ехо те ми сле не на ме ре мо же се чу ти у на сло ву сту ди је Лу до ви ко са, За тво ре на ду
хов ност и сми сао ја ства = Νικόλαος Λουδοβίκος, � κλειστή πνευματικότητα και το νόημα του 
εαυτού. Ο μυστικισμός της ισχύος και η αλήθεια φύσεως και προσώοπου, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα 1999. 

76 Vla di mir Lossky, „The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son“, 122. Vla di mir Lossky, „The The o lo gi cal No tion of the Hu man Per son“, 122.
77 John D. Zi zi o u las, „The Be ing of God and the Вeing of Man“, 31. John D. Zi zi o u las, „The Be ing of God and the Вeing of Man“, 31.D. Zi zi o u las, „The Be ing of God and the Вeing of Man“, 31.Zi zi o u las, „The Be ing of God and the Вeing of Man“, 31.„The Be ing of God and the Вeing of Man“, 31.
78  John Zi zi o u las, „Per son hood and Be ing“, у исти,  John Zi zi o u las, „Per son hood and Be ing“, у исти, Be ing as Com mu nion…, 49-50.
79  John D. Zi zi o u las, „In tro duc tion: Com mu nion and Ot her ness“, у исти,  John D. Zi zi o u las, „In tro duc tion: Com mu nion and Ot her ness“, у исти, Com mu nion and 

Ot her ness…, 10.
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је теургија* поновна изградња која открива синергијност предмета 
и на тај начин га доводи до бића Личности. Одавде је разлика између 
двају појмова потпуно очигледна (наиме: разлика између овосветског 
и духовног стваралаштва као теургије личности и теургијског рађања 
личности БЛ)…“80.

„… игноришући теургију (као елеменат који разара узајамну изолацију 
‘духовног’ и ‘световног’ и који је нераскидиво повезан и са једним и са 
другим) религија не може истовремено да игнорише есхатологију“81. 

(8) Бог и бо го сло вље – три је дан лич но сни Ство ри тељ оно га што је у 
на ма нај бо ље: за јед ни ца љу ба ви пре ма дру гом от кри ве на Оцем кроз 
Си на у Ду ху Све том: све то тро јич на Цр ква као те мељ на прет по став ка 
бића, жи во та и ми шље ња. Људ ско би ће је сте обра зо но сац не са мо „Бо-
га“ већ Бо га ко ји је три је дин ствен82: Бог у Тро ји ци. По гле дај мо. Бо го на-
чал ство Бо жи је је сте са вр ше но је дин ство три ју Лич но сти ко је де ле јед ну 
при ро ду јед на ко и пре веч но. Ни ти су бо жан ске Лич но сти (да кле: ко је 
Бог за нас) ни ти је при ро да Бо га (да кле: ко је Бог уну тар се бе и за се бе) 
по ста вље ни јед ни „из над“ дру гих, ни ти је би ло ко ја од бо жан ских Лич-
но сти по ста вље на из над дру ге две. Ме ђу тим, лич ност Оца (θεός-Πατήρ) 
је сте та ко ја се от кри ва и са гле да ва као „узро ку ју ће“ на че ло Бо го на чал-
ства. Отац, ко ји да је ипо стас сво ме бо жан ском Би ћу, сло бод но да је оно 
што је ње го во (да кле: сво је Би ће) дру гим две ма лич но сти ма, на и ме Си-
ну и Ду ху Све том (за ко је та ко ђе пред ста вља „узро ку ју ће“ на че ло), и, 
ујед но, Он по твр ђу је не са мо да су му оне јед на ке, већ да су оне та ко ђе и 
раз ли чи те као лич но сти (дру га Лич ност је сте „Је ди но род ни“ али „Не-
ро ђе ни“ Син, а тре ћа Лич ност про ис хо ди као Дух). По ред оста лог, та кво 
от кри ве ње и ње му аде кват но са гле да ва ње има ју зна чај не ан тро по ло шке 
по сле ди це. То ће ре ћи, оно што је исти на за от кри ве не од но се и свој ства 
три јед ног Бо га ва жи и за људ ско би ће, кроз Си на Бо жи јег Ису са Хри ста 
и Цр кву јер је по обра зу Хри ста од но сно Цр кве људ ске би ће ство ре но 
по бла го да ти (од нос људ ског би ћа и Бо га, на по ме ни мо, је сте он то ло-
шки од нос, али је тај од нос ана ло гиј ски [омогућен да ром лич но сно сти 
и благодати] па не из ви ре из јед но су шно сти чо ве ка и Бо га [из ис то сти 
на осно ву при ро де или сушт ине]). Шта ви ше, Бо го на чал ство Бо га не им-
пли ци ра са мо лич но сну не сво ди вост јед не и-или све три ипо ста си, већ 

80  Сер геј Хо ру жиј,  Сер геј Хо ру жиј, Дип тих о ти хо ва њу…, 126.
81  Сер геј Хо ру жиј, нав. д., 136. Сер геј Хо ру жиј, нав. д., 136.
82  Vla di mir Lossky, „God in Tri nity“, у исти,  Vla di mir Lossky, „God in Tri nity“, у исти, Vla di mir Lossky, „God in Tri nity“, у исти, The Mysti cal The o logy of the Eastern Church…, 

43.
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и лич но сну је дин стве ност ко ја се кон сти ту и ше у „мо мен ту“ сло бод ног 
да ва ња сво га би ћа дру ги ма. То зна чи да деј ство да ва ња би ћа у и кроз 
лич но сност (као и да ва ња сâме лич но сно сти), као деј ство Оца, по вла чи 
по крет ек ста тич ког да ри ва ња (έκστασις) љу ба ви дру ги ма (Си ну и Ду ху) 
у сло бод ном не при си ље ном са мо и спра жње њу или ке но си су (κένοσις). 
Нај зад, лич но сна дру гост три ју ипо ста си ни је „по сле ди ца“ бо жан ског 
је дин ства, не го је она упра во кон сти ту ти ван услов тог је дин ства (на и-
ме, иако је Бог је ди нит, то је дин ство и је ди ни тост не по се ду ју лич но-
сне раз ли ке као под ре ђе не или дру го сте пе не ин стан це). По сма тра ју ћи 
ту ствар ност ана лог но пла ну људ ског, мо же мо до да ти сле де ће, и то оно 
што нам се на овом ме сту чи ни нај ва жни јим. На и ме, то зна чи да се сми-
сао на шег (и сва ког) лич но сног иден ти те та (дру го сти, не сво ди во сти, 
је дин стве но сти) при ма као дар кроз ди ја ло шку за јед ни цу са дру гим, а 
то је он да и прет по став ка тра же ног је дин ства. Оту да дру ги је сте основ 
лич но сног је дин ства и иден ти те та, али уз услов уза јам но сти за јед ни ча-
ре ња љу ба вљу (κοινονία). Лич но сност се та ко про ја ву је као „дво стру ко“ 
ду бо ка: не са мо у од но су на ми сте ри ју на ше су ште са мо и сто вен то сти, 
већ и у од но су на дру гог (бра та или се стру) као услов мо гућ но сти на шег 
(„са мо“)от кри ва ња и („са мо“)кон сти ту и са ња као та квих.

Че тво ри ца иза бра них бо го сло ва сла жу се да упра во тај и такв Бог 
чо ве чан ству да је и пред ла же пут бо го чо ве чан ски кон сти ту ти са ног би-
ћа у за јед ни ци: би ћа као за јед ни це. Кроз чин ства ра ња чо ве ка пре-
ма сво ме обра зу, до пу шта њем ди на ми ке упо до бља ва ња се би Су штом 
као Пра о бра зу, по но ви мо, Бог се бе от кри ва као кон сти ту тив ни основ 
нај ду бљег и нај ин тим ни јег иден ти те та људ ског би ћа, а то се, опа зи-
мо, исто риј ски и ме та и сто рисјки по твр ђу је ова пло ће њем, стра да њем 
и вас кр се њем Оче вог Си на у Ду ху, а оства ру је у про сла вље ном Те-
лу Си на, од но сно у обо же ној људ ској при ро ди Ису са Хри ста – про-
ја вље ној у и кроз све тост Цр кве (ek kle sia). Људ ско би ће је при зва но 
(ek ka le so) да уче ству је у тој ствар но сти, и то већ на чи ном из вор ног 
ства ра ња људ ског би ћа као хри сто о о бра зног. Они то да ље по твр ђу ју 
на гла ша ва ју ћи ка ко људ ско би ће ни је са мо ima go Dei, ни ти са мо ima go 
Tri ni ta tis не го је оно та ко ђе ima go Chri sti et Ec cle si ae. (Ме та)исто риј ско 
кре та ње на шег љу бе ћег Дру гог (та ико но ми ја три јед ног Бо га) под сти-
че нас да за пе ча ти мо дар за јед ни чар ске лич но сно сти пу тем љу ба ви 
пре ма дру ги ма, не ис кљу чу ју ћи ни на ше „дру ге дру ге“: упра во као што 
Он свој иден ти тет по твр ђу је љу бе ћи је ди но род ног а не ро ђе ног Си на 
и сло бод но ис хо де ћи  Ду ха Све тог, упра во као што Он из љу ба ви пре-
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ма све ту ства ра свет кроз Си на у Ду ху, а Син, Исус Хри стос, крсном 
жртвом по ла же свој жи вот за све „ов це“ од но сно за жи вот све та83.

Ло ски: „У сво јој три ја до ло шкој упо тре би из раз ‘образ’ озна ча вао је јед ну 
бо жан ску Лич ност ко ја у се би про ја вљу је при ро ду или при род на свој-
ства упра во док их ре ла ци о ни ра пре ма дру гој* Ипо ста си: Све ти Дух пре ма 
Си ну, Син пре ма Оцу. То је прет по ста вља ло […] иден ти тет при ро де или 
јед но су шност…“84. 

Jaнарас: „Начело свега постојећег није некаква безлична нужност, него 
слобода једне Личности, Бога Оца, који слободно (‘агапијски’) дарује 
ипостас своме Бићу, рађајући вечно Сина и исходећи Духа Светог“85.

„Апсолутно нам је непознато шта је Бог, али кроз искуство његовог 
природног и историјског откривења знамо начин на који постоји. А тај 
начин (по чијем  ‘образу’ постоји и човек*) показује се кроз личносне 
енергије Божије. Бог делује као личност (тројица личности), односно, 
као ипостас самосвести изражене кроз узајамни однос, уз апсолутну 
особеност која се открива у ек-статичком односу, тј. у логосу његове 
стваралачке, промислитељске, љубавне и непосредне дијалошке 
енергије“86.

 Зизјулас: „Не постоји модел за ваљан однос између заједнице и другости 
било за Цркву било за људско биће осим тројичног Бога. Ако Црква 
жели да остане верна својој истинској суштини (her true self) она мора 
покушати да одражава заједницу и другост који постоје у тројичном 
Богу. Исто важи за људско биће као ‘образ Божији’. Однос између 
заједнице и другости у Богу јесте модел како за еклисиологију тако и за 
антропологију“87.

Што се тиче општих теолошких матрица везаних за просополошки правац 
савремене православне антропологије, издвојићемо их у виду следећих 

83  [Осврт на не ке про бле ме]. Јед на од те шко ћа на овом ме сту, ка ко су при ме ти ли не ки  [Осврт на не ке про бле ме]. Јед на од те шко ћа на овом ме сту, ка ко су при ме ти ли не ки 
кри ти ча ри, је сте пре ја ко ак цен то ва ње мо нар хиј ске за ми сли о Бо гу (Отац као „узрок“ бо-
жан ског Би ћа и бо жан ских Ипо ста си) што мо же (а) су ге ри са ти из ве сну „суб ор ди на ци ју“ 
дру ге две ипо ста си (уз ина у гу ра ци ју је ди ни то сти по це ну је дин ства), и-или опа сност  (б) 
уво ђе ња „ко сми стич ке“ узро ков но сти у Све ту Тро ји цу, на при мер „... пу тем ‘лан ца’ за ви-
сно сти ‘кроз Си на’, уме сто да се [ипостаси] по и ма ју ви ше […] у сми слу њи хо ве ко ин хе рент-
не и не по де ље не це ло ви то сти, у ко јој сва ка Лич но сти је сте ‘це ли на це ли не’“, ка ко то ис ка-
зу је То ренс, в. Tho mas F. Thor ran ce, The Tri ni ta rian Fa ith, T & T Clark, �din burgh 1988, 238.

84  Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти Vla di mir Lossky, „The The o logy of the Ima ge“, у исти, Ima ge and Li ke ness…, 138.
85  Хри стос Ја на рас,  Хри стос Ја на рас, Хај де гер и Ди о ни си је Аре о па гит..., 113 н. 135.
86  Хри стос Ја на рас, нав. д., 87-88. Хри стос Ја на рас, нав. д., 87-88.нав. д., 87-88.. д., 87-88.д., 87-88.., 87-88.
87  John D. Zi zi o u las, „In tro duc tion: Com mu nion and Ot her ness“, у исти,  John D. Zi zi o u las, „In tro duc tion: Com mu nion and Ot her ness“, у исти,  у исти, , Com mu nion and 

Ot her ness…, 4-5.
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сажетих приказâ богословља Јанараса и Зизјуласа. Према нашем мишљењу 
нема ничег код Лоског и Хоружија што би се суштински и начелно косило 
са следећим сумарним прегледом мишљења друге двојице. 

А. Ја на рас. Он др жи да: 
(a) исти на је сте пр вен стве но ис ку ство на чи на по сто ја ња, а не ре зул-

тат објек ти ви стич ког он то ло шког до ка за (ре ци мо по сто ја ња Бо га), ни-
ти је она ин сти ту ци о нал но-со ци о ло шки кон структ ко ји се осла ња на 
бро је ве, функ ци је или иде је; 

(б) те о ло ги ја је оту да опит но по и ма ње до га ђа ја уче ство ва ња у енер-
гиј ским при су стви ма Ду хом Све тим кон сти ту и са не за јед ни це лич но-
сти у Те лу Хри сто вом; 

(в) при мар на вред ност са зна ња, и то са зна ња ко је се по тен ци ја ли зу је 
он то ло шки (бла го дат но)  и ег зи стен ци јал но (пер со нал но), у то ме је да 
оно је сте функ ци ја спа се ња; а то по др жа ва од бра на 

(г) пост мо ра ли стич ког, по стин те лек ту а ли стич ког и по стин ди ви ду-
а ли стич ког „ето са тро јич не за јед ни це“88 као усло ва аутен тич но хри-
шћан ског зна че ња „до га ђа ња све тог“ (He il sgesche hen)89. Још јед ну ва жну 
по ен ту тре ба ов де до да ти, од но сно по но ви ти ка ко би се уви део из ра зи-
то он то ло шки ка рат кер бо го слов ске ми сли Ја на ра са. На и ме, три ја до ло-
ги ја, христологија и ан тро по ло ги ја на чи на би ћа/по сто ја ња (τρόπος τῆς 
ὑπάρξεως) по вла чи то

(д) да грех ни је мо рал ни не го он то ло шки до га ђај, па га пр вен стве но 
та ко тре ба ка те го ри зо ва ти. Дру гим ре чи ма, грех ни је по сто ја ње (би ће) 
сход но пра вом на чи ну по сто ја ња (би ћа). Оно што је ин те ре сант но је сте то 
да ово ујед но пред ста вља кри те ри јум ко јим Ја на рас раз ли ку је аутен тич-
ну цр кве ну за јед ни цу од је ре си (ко ју схва та као ла жан на чин по сто ја ња). 

Ја на ра со ва он то ло ги ја лич но сти, ти ме што те о риј ски обез бе ђу је ње-
го ва ан тро по ло шка тра га ња, во ди га ка са зре ва њу у ви ду ње го ве пер-
со на ли стич ке екли си о ло ги је, ко јом ње го ва ан тро по ло ги ја до би ја пу но 
ду хов но оправ да ње и де фи ни тив ну те о риј ску по др шку. Ка ко већ ре ко-
смо, он отво ре но по зи ва на из град њу „екли си о ло шке ан тро по ло ги је“90. 

Б. Зи зју лас. Услов но го во ре ћи, Зи зју лас по ла зи „обр ну тим“ пу тем од 
Ја на ра са, ко ји је на ње га не ма ло ути цао. То ће ре ћи, он на пре ду је од 
екли си о ло ги је пре ма ан тро по ло шким прет по став ка ма сво је про со по-

88  Хри стос Ја на рас,  Хри стос Ја на рас, Сло бо да мо ра ла..., 18-19.
89  Ту фра зу (не и ње ну ин тер пре та ци ју) по зајм љу је мо од Кар ла Ле ви та, в. Karl L�with,  Ту фра зу (не и ње ну ин тер пре та ци ју) по зајм љу је мо од Кар ла Ле ви та, в. Karl L�with, 

Welt geschic hte und He il sgesche nen. Die the o lo gischen Vo ra us set zun gen der Geschichtsphi lo sop hie, 
W. Kohlham mer Ver lag, 1953.

90  Хри сто Ја на рас,  Хри сто Ја на рас, Азбуч ник ве ре..., 83.



Шта је то љуД ско би ће? — са вре ме на пра во слав на ан тро по ло ги ја: просополоШки праваЦ 187

ло ги је („пер со на ли зма“). Али, чи не ћи та ко, он стре ми истим основ ним 
ци ље ви ма. Што бо го сло вља ми тро по ли та Пер гам ског ти че, уоп ште но 
узев ши, мо же мо за кљу чи ти сле де ће: 

(a) он ис тра ја ва на пр вен ству ис ку ства и до га ђа ја за јед ни ча ре ња нед 
епи сте мич ким схва ће ним от кри ве њем; он то по сти же пре вла дав њем 
„от кри вењ ског“ мо де ла Цр кве, и то у име „ли тур гиј ско-ев ха ри стиј ског“ 
мо де ла Цр кве; 

(б) он упе ча тљи во по тен ци ја ли зу је ин те гра ци ју, ако не иден ти фи ка-
ци ју, уче ство ва ња у за јед ни ча ре њу са са зна њем (исти не), сто га код ње-
га ев ха ри стиј ско уче ство ва ње и те о ло шко са зна ње ко ин ци ди ра ју; 

(в) он ин те гра ци ју он то ло ги је све то тро јич не лич но сно сти са он то ло-
ги јом бо го чо ве чан ског за јед ни ча ре ња по ста вља уну тар кон тек ста екли
си о ло ги је, што омо гу ћу је и во ди ка 

(г) „пе ри хо ре тич кој“ ин те гра ци ји жи во та Бо га са екли си јал ном прак
сом, а све то је сте кон трол на ин стан ца за те о ло ги ју ко ја, на да ље, би ва 
де кон стру и са на и, за пра во, „осло бо ђе на“ од ње не по зи ци је апри ор ног 
ин те лек ту ал ног до ми ни ра ња над до га ђа јем Цр кве; 

(д) он три ја до ло шку ми сао уво ди као ре гу ла тив ну „нор му“ за све 
дру ге обла сти бо го сло вља; 

(ђ) уте ме ље њем ди на мич ке и отво ре не „хри стоп нев ма тич ке“ екли-
си о ло ги је и ан тро по ло ги је, он омо гу ћу је ина у гу ра ци ју ме ђу лич но сне и 
ујед но ре ла ци о нал не он то ло ги је би ћа – у и кроз вред ност по твр ђи ва-
ња дру гог, а ти ме пра во слав ну те о ло ги ју по ме ра ка пост ме та фи зич ким 
на чи ни ма „он то ло шке“ ре флек си је, уто ли ко што ин тер су бјек тив ност 
пре по зна је као кон сти ту тив ну за ми шље ње би ћа и сми сла људ ске ег зи-
стен ци је уоп ште; нај зад, 

(е) он по сти же об но ву, ако не ма сов ну ре ха би ли та ци ју, ко смо ло шких, 
кул ту ро ло шких и еко ло шких ди мен зи ја те о ло ги је – кроз хер ме не у ти ку 
описâ су штин ског зна ча ја он то ло шког жи во та олич но сње ног би ћа ка-
квим се от кри ва у у и кроз ев ха ри стиј ско уче ство ва ње-за јед ни ча ре ње, 
од но сно у и кроз Бо га као жи во Би ће par ex cel len ce. 

Зи зју ла со ва он то ло ги ја три јед не лич но сно сти, та ко ђе, је сте ре зул тат 
ње го вог тра га ња за фор му ли са њем ан тро по ло шког зна ча ја би ћа Цр кве 
у ко јој се Све та Тро ји ца бит но оспо ља ва ју. То је мо гу ће, а и убе дљи во, 
бу ду ћи да ње го ва он то ло ги ја три јед не лич но сно сти, у ства ри, је сте од-
ра же на у ње го вој хер ме не у ти ци ду хов них, ег зи стен ци јал них и етич ких 
кон се квен ци бо го чо ве чан ског за јед ни ча ре ња, ко је је, опет, омо гу ће но 
чи ње ни цом да образ чо ве ка и образ Цр кве из ви ру из су штог Пра о бра-
за: из за јед ни ча ре ћег три јед ног Бо га (De us Tri ni tas).
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2. Су ми ра ње

„Од ре ђе ње и исти на чо ве ка је сте за јед ни ца и од нос, тј. ствар ност лич
но сти – образ тро јич ног Бо га у чо ве чан ској при ро ди, она ко ка ко се тај 
образ (ико на) от кри ва у осни вач ком чи ну Цр кве. Осни вач ки чин Цр кве 
је сте очо ве че ње Бо га, ова пло ће ње Бо га Ло го са“ (Хри стос Ја на рас, Исти
на и је дин ство Цр кве, 1977)91.

Са да мо же мо по ну ди ти спи сак бит них од ре ђе ња исти не људ ског би-
ћа сход но сла га њу са вре ме них пер со на ли стич ких („про со по ло шких“) 
пра во сла вих те о ло га, на и ме, пре ма раз ви је ним ан тро по ло шким уче њи-
ма Ло ског, Ја на ра са, Зи зју ла са и Хо ру жи ја.  

(a) Лич ност је сте оно што људ ско би ће чи ни (1) не за ви сним (2) је-
дин стве ним (3) ра ди кал но дру га чи јим и (4) не сво ди вим на да то сти 
људ ске при ро де, а та свој ства кон сти ту ти шу (5) иден ти тет чо ве ка. Лич-
ност је сто га, и та ко ђе, ду хов них „су бјект“ или „ипо стас“ (sub-jec tum; 
hypo-sta sis) ко ја но си од но сно ипо ста си ра образ и по до би је, као и при-
ро ду људ ског би ћа (сто га се дâ го во ри ти о људ ској при ро ди у „ужем“ 
– без лич ном – и о људ ској при ро ди у „ши рем“ – олич но сње ни ом – сми-
слу, прем да је сва ко људ ско би ће об да ре но лич но шћу у на чел ном и по-
тен ци јал ном сми слу). Оци Цр кве лич ност на зи ва ју про со пон или, ви ше 
фор мал но, ипо стас.

(б) Образ јесте (1) умна или логосна (2) слобода самоодређења која се 
[пошто је оличносњена = ипостасирана] пројављује начином (3) односа 
према Другом и другима, па тако омогућује самосвесну одношајност према 
другим личностима или ипостасима, а управо то јесу претпоставке за 
(4) заједничарско превазилажење граница индивидуализоване природе, 
чиме (оличносњен) образ постаје чинилац (5) раста у одговорности и 
стваралаштву. Црквени оци тај вид човековог бића називају ликом или 
иконом (εἰκών), а то је, опет, синонимно изразима дух (πνεῦμα), ум (νοῦς, 
φρόνημα), и, ређе, срце (καρδία).

* Напомена: Пошто су образ и подобије увек већ ипостасирани, то 
значи да је (6) непојамност односно апофатичка неисказивост још једно 
одређење које се може приписати образу Божијем у човеку, јер и Бог 
је (као ипостас par excellence) непојаман  (нема Другог „иза“ Другог: 
ипостасност, односно друост јесу радикални и апсолутни). Отуда се 
људско биће да опитовати („сусрести“) на катафатички начин путем 
његових енергија (узетих у виду онтолошких динамичких атрибута), 

91  Хри сто Ја на рас,  Хри сто Ја на рас, Исти на и је дин ство Цр кве..., 18.
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али, тај опит и сазнање које он омогућује никад не може исцрпети 
људско биће у целини, будући да је оно ипосасни образ. То ће рећи, 
начини на који енергије човека јесу омогућују сазнатљивост човека, 
али, оне су такође неисцрпиве у својим комбинацијама, а такође су и 
непредвидиве и непредодредиве услед личносне слободе коју ипостасни 
образ собом имплицира.

 (в) По до би је је сте спо соб ност (1) во ље да на осно ву ум не сло бо де 
са мо о дре ђе ња при хва ти на чин жи во та ка квим га пред ла жу ре чи Ису са 
Хри ста и ка квим се оства ру је у ње го вом об ла го да ће ном Те лу или Цр кви. 
Оту да по до би је је сте и спо соб ност (2) при је ма бла го да ти ра ди пре о кре-
та на чи на људ ског по сто ја ња из аутар хиј ске ауто но ми је (са мо до вољ ног 
чо ве штва) ка те ан дро но ми ји (отво ре ном чо ве штву или бо го чо ве штву). 
Пу тем сло бод не са рад ње чо ве ка и бла го дат ног при су ства Бо га (у сим-
во ли ма, уста но ва ма и де ли ма Цр кве) нат при род ни на чин по сто ја ња по-
ста је мо гућ као при ро дан на чин по сто ја ња, уз услов одбацивања не при-
род ног на чи на по сто ја ња (у ко јем чо ве чан ство, у про тив ном, ис цр пљу је 
сво је по тен ци је и сна ге). То омо гу ћу је да по до би је бу де по сре до ва но 
спо соб но шћу до бре во ље за (3) љу бав кроз се бе жр тву ју ћи ерос. Сло-
бо да обра за или сло бо да као образ, та ко, по ста ју бла го дат ни, бла го сло-
ве ни и осве ће ни � да кле, по доб ни Бо гу. Ак ту а ли за ци јом по тен ци ја ла 
обра за (оства ре њем сло бо де у бла го да ти) по твр ђу је се по до би је чо ве-
ка Бо гу. Управо подобије чини да очи шће ње, про све тље ње и обожење 
људ ског би ћа буду аспекти нео гра ни ченог про цеса (4) ис пу ње ња чо ве-
ко вог би ћа. Црквени оци тај вид људског бића називају, како рекосмо, 
подобије или сличност (ὁμοίωσις.).

(г) При ро да је сте оно што је (1) оп ште и за јед нич ко, и то (2) су шти-
ном, све ко ли ком чо ве чан ству у род ном сми слу, и оно што људ ски род 
чи ни спе ци фич но (3) раз ли чи тим од свих дру гих вр ста би ћа. Надаље, 
иако људ ско би ће је сте „део“ при ро де, оно притом ни је исто вет но ни 
„при ро ди“ као та квој92, нити природи других врста бића. То ће ре ћи, 
људ ско би ће у хри шћан ски схва ће ном сми слу ни је мо гу ће све сти на 
на ту ра ли стич ки кон цепт самодовољне „при род но сти“, ни ти се ње го ва 
од ре ђе ња мо гу по сма тра ти као „де дук ци је“ из на ту ра ли стич ког мо де ла 
људ ске при ро де (physis, na tu ra).

(д) Ци ље ви лич но сти про ја вљу ју се кроз све по ступ ке ко ји ма се за-
до би ја по доб ност Бо гу од стра не обра зо но сног људ ског би ћа, са крај-

92  Wol fhart Pan nen berg,  Wol fhart Pan nen berg, Anthro po logy in The o lo gi cal Per spec ti ve, West min ster, Phi la delp hia 
1985.
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њим ре зул та том у (1) обо же њу. Обо же ње ни је са мо тер ми нал ни циљ 
већ се про ја вљу је уну тар са мог про це са упо до бље ња. Оно ни је сво ди во 
на фор мал ни де он тич ки мо рал, не го пред ста вља ак ту а ли за ци ју ето са 
пу не за јед ни це Бо га и чо ве ка, па је сто га и не пре до дре ди ви ди на мич-
ки про цес сти ца ња сло бо де у он то ло шком сми слу. То зна чи да по ста ја-
ње „по доб ним“ ве о ма на ли ку је ства ра њу (2) умет нич ког де ла: уто ли ко 
сло бод но ства ра ње не че га или не ко га из но ва про це сом са де ло ва ња са 
Дру гим (и то са ве скр слим, жи во то да ва ју ћим и про сла вље ним Дру гим) 
је сте ну жан услов за успех; услед по то њег, обо же ње се раз ли ку је од ху-
ма ни стич ког или ми сти ци стич ког про це са l’art po ur l’art „оду хо вље ња“, 
јер се ни кад не под у зи ма се бе сâма ра ди, ни ти ин ди ви ду а ли стич ки. 
Услед сво јих аскет ских и ли тур гиј ских ди мен зи ја, ко је су уза јам но нео-
де љи ве, обо же ње на зна чу је ства ра ње (3) цр кве не ду хов не кул ту ре ко ја 
из гра ђу је (и сим во лич ки раз ви ја) ни шта ма ње од оно га што се от кри-
ва у про сла вље ној људ ској при ро ди Ло го са Ису са Хри ста, у ко јем све 
ства ри на ла зе во згла вље ње и, ре ко смо, пре са зда ње сла вом енер гиј ских 
да ро ва Бо га Жи вог: Ства ра о ца par ex cel len ce. Тво ре ви не те и та кве кул-
ту ре ни су до вр ше не у ста тич ком сми слу, на про тив, оне су „за че те“ и 
„за ква ше не“ Ду хом Го спо да (ко ји увек из но ва по се ћу је чо ве ка и при ро-
ду [Јн 3, 31]), а то омо гу ћу је ис тра жи ва ње ес ха то ло шких пер спек ти ва и 
ди мен зи ја тог про це са ко ји во ди „из сла ве у сла ву“ (2Кор 3, 18). Цр кве-
ни оци тај про цес на зи ва ју те о сис (θέωσις). Тај из раз мо же се до ве сти у 
при сну ве зу са ствар но шћу је рур ги је, ка ко би се ис та кло обо жу ју ће деј-
ство све ште ног и све то та јин ског – да кле, је рур гич ког – уче ство ва ња у 
де лу Бо жи јег ова пло ће ња, стра да ња и вас кр се ња. И још, упра во пу тем 
је рур ги је де ло Бо жи је – то јест, те ур ги ја – по ста је на ше де ло у сми слу 
све то та јин ске са рад ње (си нер ги је) са Бо гом, па се оцр кве ње на људ ска 
би ћа мо гу на зи ва ти те ур зи ма93 (од но сно са рад ни ци ма у де лу Бо жи јем, 
где ова пло ће ње Ло го са је сте де ло Бо жи је по пре вас ход ству). Пре ма то-
ме, обо же ње је сте ре зул тат те ур гич ких и је рур гич ких ак тив но сти чо ве-
ка ко је по твр ђу ју пут упо до бље ња чо ве ка де ли ма Бо жи јим.

(ђ) Бог: ὁ θεός је сте (1) Лич ност (Ипо стас) или са мо све сни Де лат ник 
сло бо дан од сво је при ро де или су шти не, прем да Он ни је без при ро де 
(ко ју три Ипо ста си или Лич но сти Бо жи је ме ђу соб но де ле и по се ду ју 
као оно што им је за јед нич ко); Бог је ап со лут на (2) Сло бо да, али, бу-
ду ћи да је сло бо дан као Лич ност Он је (3) је дин ствен и не сво див. Бог 
је ме ђу тим и за јед ни ца Лич но сти јер као Отац он сво је би ће сло бод но 

93  Ка ко то од ре ђу је Ди о ни си је Аре о па гит у спи су  Ка ко то од ре ђу је Ди о ни си је Аре о па гит у спи су Цр кве на је рар хи ја (PG 4, 429 CD). 
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да је дру гим два ма Лич но сти ма (Си ну и Ду ху) сâмим тим по твр ђу ју ћи 
сво ју Лич ност кроз и као (4) ек ста тич ки од нос94 Лич но сти. На и ме, бо-
жан ска ипо стас Оца ни је сво ди ва на ње го ву Су шти ну или При ро ду (јер 
она ни је пу ка функ ци ја су шти не или при ро де [у сми слу три ја до ло шког 
есенцијализма]), ни ти је она сво ди ва на дру ге две Ипо ста си, па је оту да 
ра ди кал но сло бод на. Али ипо стас Оца упра во за то мо же би ти и је сте у 
(5) од но су за јед ни це (κοινωνία) са дру гим ипо ста си ма бо го на чал ства – 
да ју ћи, ка ко ре ко смо, сво је Би ће њи ма чи ном пре веч не и не пре ки ди ве 
са мо жр тве не (6) Љу ба ви (оту да при ро да Бо жи ја ни је пу ка функ ци ја бо-
жан ских лич но сти [у сми слу три ја до ло шког егзистенцијализма] јер она 
је сте њи хов Жи вот). Жи вот тог и та квог Бо га са гле да ва се и као жи вот 
све та (Jн 5, 61) по твр ђен ико но ми јом ова пло ће ња, кр ста и вас кр се ња 
Оче вог Си на у Ду ху; та ко се Син Бо жи ји, као пра о браз чо ве ков, узи ма 
за ипо ста сни жи вот све та ко јим се, и у ко јем се пре вла да ва „гор дост 
жи во та“ (� ἀλαζονεία τοῦ βίου 1Jн 2, 16) п об едом над гр ехом, ра сп адљ-
ив ошћу и см рћу. Ре чју, Бог се уз има као д ел отво рни обр азац (7) с ам
ож ртво вне љ уб ави пр ема др угом к оја ут аж ује глад и жеђ за б ићем као 
ж ив отом, и за ж ив отом као љ уб ављу у з аје дн ици са др угог. 

3. Спе ци фич но сти и уза јам не раз ли ке 

Са си гур но шћу мо же мо за кљу чи ти ка ко се че тво ри ца те о ло га не раз ли-
ку ју по пи та њу на чел них ста во ва у ве зи са ти ме шта лич но сност, обра-
зност и по доб ност чо ве ко ве при ро де је су или мо гу би ти у од но су на свр-
хе и ци ље ве људ ског би ћа. Ме ђу тим, сле де ће иза бра не спе ци фич но сти и 
од ре ђе не раз ли ке мо гу се из дво ји ти. Вла ди мир Ло ски је сте spi ri tus rec tor 
обог пер со на ли стич ког, од но сно про со по ло шког прав ца у са вре ме ној 
пра во слав ној ан тро по ло ги ји. Хри стос Ја на рас пре у зи ма све глав не пој-
мов не, идеј не и те о риј ске прет по став ке што их је по ну дио Ло ски. То су 
пре све га: (1) три ја до ло шки и те ан тро по ло шки кон тек сти те о ло ги је, (2) 
свест о ин те лек ту ал ним иза зо ви ма са стра не За па да, а по себ но ре ин тер-
пре та ци је па тро ло шких раз ли ко ва ња из ме ђу (3) лич но сти и при ро де, 
(4) при ро де и енер ги ја и, на ро чи то, (5) апо фа тич ке ди мен зи је бо го чо-
ве чан ског за јед ни ча ре ња. Што се ти че уче ња о лич но сно сти чо ве ка, он 
по себ но упа дљи во пре у зи ма три од ред бе лич но сти (ипо ста си) ка квим 
их уво ди Ло ски, на и ме: (1) ек ста тич ки, (2) ре ла ци о ни и  (3) ке но тич ки 
на чин ко ји ма лич ност пре ва зи ла зи (сво ју) „при ро ду“. Ме ђу тим, по ме ра-

94  Vla di mir Lossky, „Re demp tion and De i fi ca tion“, у исти, Vla di mir Lossky, „Re demp tion and De i fi ca tion“, у исти, Ima ge and Li ke ness…, 106.
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ње у од но су на Ло ског ви дљи во је у чи ње ни ци да Ја на рас „ек ста тич ност“ 
лич но сти син те ти ше ка те го ри јом (1) eроса, док „ре ла ци о нал ност“ по-
дроб но про ра ђу је кроз ка те го ри ју (2) од но шај них енер ги ја лич но сти (у 
то ли кој ме ри на гла ше но да при вла чи кри ти ку од стра не по ме ну тог Ни-
ко ла ја Лу до ви ко са [који га уко ре ва за тен ден ци ју ис пра жње ња људ ске 
при ро де у при лог ек ста тич ког еро са ипо ста си ис пу ње не са мо нат при-
род ним енер ги ја ма благодати]95). За тим, он ка зу је мно го ви ше о три јед-
ном или тро јич ном аспек ту обра за чо ве ко вог, не ус те жу ћи се да људ ски 
образ – на рав но, ана ло гиј ски – по и сто ве ти са обра зом Све те Тро ји це и, 
по врх то га, он су ге ри ше да је образ Бо га у чо ве ку у ства ри образ Цр кве у 
по тен ци јал ном сми слу. Сто га се образ Бо жи ји (ima go Dei) за пра во осми-
шља ва као (3) образ Све те Тро ји це (ima go Tri ni ta tis) тј. као образ Цр кве 
(ima go �c cle si ae). Он та ко ђе ра ди ка ли зу је кри ти ку ко ју Ло ски упу ћу је 
ла тин ском и мо дер ном За па ду, до се жу ћи при том став иде о ло шког не-
ги ра ња за пад них „ства ри“, го то во en block. Јо ван Зи зју лас обо ји ци, Ло-
ском и Ја на ра су, ду гу је не ма ло од те мељâ сво га бо го сло вља. Ме ђу тим, 
он ра ди је при зна је дуг Ја на ра су не го ли Ло ском. Јер по то њег сум њи чи 
за из ве сно ре ду ко ва ње или угро жа ва ње ме ђу лич но сног ви да бо го чо ве-
чан ског оп ште ња (ти ме што, као Зи зју лас др жи, Ло ски Лич но сти Бо га 
за там њу је или рас тва ра у име над лич не апо фа ти ке „тро јич но сти“). То 
до не кле мо же об ја сни ти ре зер ве Зи зју ла са пре ма Аре о па ги ту (ко јим се 
Ло ски на дах њу је) а та ко ђе и је дан од раз ло га за ње го во ус те за ње да се 
из ри чи ти је отво ри па ла мит ском бо го сло вљу (у ко јем се Ло ски та ко ђе 
утвр дио, уоста лом као и Хо ру жи). Зи зју лас та ко ђе кри ти ку је и Ја на ра са, 
и то за под ле га ње на чи ну ми шље ња (ако не не ким ре зул та ти ма) ег зи-
стен ци јал не он то ло ги је Хај де ге ра96; а де ло ве сво је кри ти ке сâм Зи зју лас 
осла ња на кри ти ку ко ју је Хај де ге ру упи тио Ле ви нас97 (чи је иде је, до дај-
мо и то, Зи зју лас на не ки на чин „про на ла зи“ [или учитава] у ми шље њу 
цр кве них ота ца, прем да на под сти ца јан и оба сја ва јућ на чин...). 

95  Νικόλαος Λουδοβίκος, Ἡ Ἀποφατικὴ Ἐκκλησιολογία τοῦ �μουσίου. Τὰ �ρια τῆς  Νικόλαος Λουδοβίκος, Ἡ Ἀποφατικὴ Ἐκκλησιολογία τοῦ �μουσίου. Τὰ �ρια τῆς 
Εὐχαριστιακῆς Ἐκκλησιολογίας, �ρμός, Ἀθήνα 2002, 22, 50, 150. 

96  На при мер: по вре ме ња ва ње Бо га, он то ло ги за ци ја смр ти и про јек то ва ње три ја до ло-
шког опи са кроз „па но рам ску“ он то ло ги ју чиме се стапа план унутартројичних односа са 
икономијом светотројичног откривења у историји итд. Уз гред, чи ни се да Зи зју лас ни је са-
свим пра ве дан пре ма Ја на ра со вим чи та њи ма Хај де ге ра, ко ји се мо же уве сти у де ба ту, и то 
на пло дан на чин. Шта ви ше, Ја на ра со ва да ка же мо „тео-он то ло ги ја“ или „тео-про со по ло-
ги ја“ је сте сна жан ин стру мент за пре вла да ва ње про бле ма тич них аспе ка та хај де ге ров ских 
ана ли за ту-би ћа (Da sein) и вре ме на (Ze it).

97  Ви де ти упе ча тљи ву на по ме ну Зи зју ла са у: John Zi zi o u las, John Zi zi o u las, Be ing as Com mu nion…, 44 
н. 40.
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У од но су на Ло ског и Ја на ра са, Зи зју лас ви ше па жње обра ћа на (1) 
екли си јал ни и (2) ев ха ри стиј ски иден ти тет лич но сти; а ње го ву ре ла-
ци о нал ну те о ло шку (3) он то ло ги ју дру го сти мо же мо та ко ђе узе ти за 
јед ну од ње го вих те о риј ских осо бе но сти у од но су на по ме ну ту дво ји цу 
(иако се не мо же ре ћи да је Јанaрас ли шен та кве он то ло ги је; кад смо код 
то га, и Хо ру жи је раз вио спе ци фич ну он то ло ги ју ре ла ци о нал но сти и 
дру го сти у те о ло шко-фи ло соф ском кљу чу). На да ље, и ве о ма услов но 
го во ре ћи, Ло ски и Хо ру жи при па да ју оној стру ји пра во слав ног ан тро-
по ло шког пер со на ли зма ко ја ко ја ви ше фо ку си ра уче ње о не ство ре ним 
и бла го дат ним енер ги ја ма, док Ја на рас и Зи зју лас при па да ју оној стру ји 
(тог истог прав ца) ко ја ви ше фо ку си ра уче ње о лич но сти као та квој. 
До ду ше, опа зи мо, сва че тво ри ца по се ду ју раз ви је но уче ње о ипо ста си 
ко ја ипо ста зи ра енер гиј ски про ја вље ну при ро ду чо ве ко вог би ћа. На ро-
чи то Ја на рас и Зи зју лас да ље раз ви ја ју тре ће кар ди нал но раз ли ко ва ње 
што под ле жи но ви јој пра во слав ној те о ло ги ји лич но сти од но сно ње ној 
хри сто ло шкој ан тро по ло ги ји. На и ме, уз раз ли ко ва ња из ме ђу лич но сти 
и при ро де, од но сно су шти не и нер ги је, они ар ти ку ли шу и осми шља ва ју 
раз ли ко ва ње из ме ђу на чи на по сто ја ња и су шти не по сто ја ња98 (прем да 
то раз ли ко ва ње ни је не по зна то Ло ском, а и Хо ру жи је ње га са свим све-
стан). На по слет ку, Сер геј Хо ру жи се бе од ли ку је ти ме што пра во слав-
ну ан тро по ло ги ју раз ви ја из фи ло соф ских прет по став ки, тач ни је ме-
то дом фе но ме но ло шког oписа струк ту ра, енер ги ја и стањâ чо ве ка као 
ра су тог „ов де-би ћа“, ујед но по ка зу ју ћи кон вер ген ци ју фи ло соф ског и 
те о ло шког при сту па ко ји је ком пле мен та ран са пр вим и, шта ви ше, ово-
ме нео п хо дан ка ко би ре ше ња ан тро по ло шког про бле ма би ла мо гу ћа 
и де ло твор на. Оту да, ре ци мо, про из ла зи ње го во ин си сти ра ње на пре-
вла дав њу струк турâ ин ди ви ду а ли зи ра ног „ов де-би ћа“ „ка-лич но сним“ 
би ћем (сто га ра ди опи са пр вог уво ди ква зи-хај де ге ри јан ске ка те го ри је, 
а ра ди опи са и из во ђе ња дру гог уво ди ква зи-па ла мит ске ка те го ри је). 
Ње га по себ но ка рак те ри ше и упот пу ње на (1) си нер гиј ска он то ло ги-
ја и (2) те о ри ја те ур гиј ског деј ства. То је сте ње гов спе ци фи чан до при-
нос (прем да се он ус те же да ода при зна ње Сер ге ју Бул га ко ву у ве зи са 
те ур го ло шком те о ло ги јом99; до ду ше, то је нај пре та ко из раз ло га што 

98  Та ко, при ме ра ра ди, чо ве ко ва во ља је сте сло бод на по  Та ко, при ме ра ра ди, чо ве ко ва во ља је сте сло бод на по при ро ди, али тек од ре ђен на
чин лич но сне упо тре бе во ље ак ту а ли зу је при род ну сло бо де људ ске во ље – оно што чо век 
има по при ро ди, опет ви ди мо, ак ту а ли зу је се тек аде кват ним на чи ном лич но сног об ра за 
те при ро де.

99  Зна чај ни до ка зи ино ва тив ног и ва жног бо го слов ство ва ња о те ур ги ји мо гу се про на-
ћи у де ли ма Бул га ко ва Све тлост не ве чер ња (Мо сква [С. Посад] 1917) и Фи ло со фи ја при вре



Богдан Лубардић194

је Хо ру жи ан ти со фи о лог ло ски јан ског ти па). До при нос Хо ру жи ја за-
о штре но је пер со на ли стич ки иако (то га ра ди) по све ћен енер гиј ским и 
си нер гиј скимм стра на ма (бо го чо ве чан ског) би ћа. Он чи ни прав ду Гри-
го ри ју Па ла ми (нпр, ука зи ва њем на ипо ста сан ка рак тер енер ги ја). То 
му по ла зи за ру ком без упли та ња у по вре ме но јед но стран на гла сак на 
над лич ном апо фа ти зму енер ги ја, ка ко се чи ни да по не кад је сте слу чај 
код Ло ског. Из гле да да Хо ру жи (иако ње го ва ми сао је сте по гру же на у 
енер го ло шке ре флек си је) успе шно ми ри оно што мо же мо зва ти „енер-
го ло шким“ и „про со по ло шким“ ни ти ма пра во слав не пер со на ли стич ке 
ан тро по ло ги је (при том,  до дај мо и то, он оста је ве о ма строг – ви ше не го 
Ја на рас и Зи зју лас – у кри ти ци со фи о ло шке „уко ре ње но сти“, од но сно 
пан те и стич ких цртâ со фи о ло ги је100.

В. Пра во слав на те о ло ги ја у од го во ру на ан тро по ло шки иза зов

На осно ву из не се ног сле де ће мо же мо за кљу чи ти о од но су ко ји је пра-
во слав на те о ло шка ан тро по ло ги ја ус по ста ви ла пре ма оном што смо 
на зва ли „ан тро по ло шким“ окре том те о ри је у 20 ве ку. Тај од нос у сми-
слу при о ри те та укљу чу ју ће пи та ње пер спек ти ва за по нов но от кри ва ње 
ду хов ног обра за људ ског би ћа, чи ји је жи вот „са кри вен“ са Хри стом у 
Бо гу (Кол 3, 3). Раз у ме се, ука зи ва ће мо пре ма че тво ри ци па ра диг ма-
тич ких те о ло га ко је смо раз ма тра ли: пре ма Ло ском, Ја на ра су, Зи зју ла-
су и Хо ру жи ју (на рав но, дâ се по ка за ти да и зна чај ни дру ги мо гу би ти 
у сла га њу са по ме ну том че тво ри цом у на чел ним ства ри ма). Ме ђу тим, 
код иза бра не че тво ри це опа жа ју се упе ча тљи ви раз во ји ан тро по ло шког 
по тен ци ја ла пра во сла вља. 

1.  Теоантропологија и критика антрополошког сцијентизма.  
Уопштено говорећи, када је посреди питање савремене судбе човека 
као таквог, и одређивања његовог бића у односу на сврхе и циљеве, 
православље је усвојило више нормативан, вредносни и херменеу-
тички приступ. Тај приступ различит је од дескриптивног приступа 
који су понудиле природне науке (које, поред осталог, такође ради 

де (Moсква 1912). Ка ко на та чан и ве о ма ва жан на чин при ме ћу је Мил банк: „[Булгаков први] 
… из рав но и из ри чи то до да је те ур ги ју (the urgy) уз обо же ње (the o sis)…“, в. John Mil bank, 
„Sop hi o logy and The urgy: the New The o lo gi cal Ho ri zon“ [http://www.the o logyphi lo sophycen tre.
co.uk/pa pers/Mil bank_Sop hi o logyThe urgy.pdf]; та ко ђе в. исти, „Wis dom and the Rus si ans: the 
Sop hi o logy of Fr Ser gei Bul ga kov“, у S. C. Bar ton (уред.), Whe re shall Wis dom be fo und?, T. & T. 
Clark, �din burgh 1999, 169-181.

100  Сер геј Хо ру жиј,  Сер геј Хо ру жиј, Дип тих о ти хо ва њу…, 129-133
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досезања одређења људског бића, инсистирају на комбинацији емпи-
ријске верификације позитивних података и на дедуктивној анали-
зи). Разлог из којег тако следи јесте тај што православна антрополо-
гија, каквом смо је овде представили, прави разлику између људског 
бића као функције природе (које она или она јесу „део“) и природе 
људског бића. Иако она уважава природну димензију људског бића, 
она одбацује натуралистичке интерпретације људског бића, погото-
во биологистичке врсте „натурализма“101. Штавише, то разликовање 
аналогно је разликовању између антропоцентричне (хоминистичке) 
и теоцентричне (или теохуманистичке) антропологије или, како смо 
предложили, теоантропологије. Дакле, људско биће јесте природ-
но биће. Али, како наши теолози сматрају, људско биће је божански 
потенцијализовано откривеном чињеницом да је биће човека ре-
зултат чина стварања који своје корене има у божанској сфери, тј. 
у стваралачкој благовољи Бога. Људско биће, тако, није само образ 
космоса него, још значајније, оно је образ и подобије триличносног 
Створитеља космичке природе (како новији богослови показују, та 
се чињеница, такође, изнова може откривати посебним феномено-
лошким поступцима на основу духовног искуства). То значи да се 
људско биће не може исцрпети, а још мање да се може редуковати, 
дескрипцијама људске природе које су сцијентистичке. Другим ре-
чима, сложеност духовних димензија људског бића није достпуна 
сцијентистички „баждареним“ инструментима опажања и анализе. 
Последично томе, теолошка антропологија православних мислила-
ца одбацује и „сцијентизам“102. Али, треба подвући, управо у истом 
ставу новија антропологија православља остаје посвећена слушању 
гласа науке (не и гласа сцијентизоване науке). Наши теолози тврде 
да дубина, отвореност и динамички потенцијали раста и преиначења 
људског бића не само да захтевају већ доказују да постоје радикално 

101  Узе ће мо да  Узе ће мо да на ту ра ли зам озна ча ва (1) ме та фи зич ко-он то ло шки став да је све са зда-
но од при род них је ста ста ва – и то оних ко ја се из у ча ва ју у на у ка ма (стро же: у при род ним 
на у ка ма) – чи ја свој ства де тер ми ни шу сва свој ства ства ри, укљу чу ју ћи лич но сти, за тим 
ап стракт на је ста ства по пут по си би ли ја (мо гућ но сти) и ма те ма тич ке објек те, ако по сто је, 
ко ји су кон стру и са ни од ап страктâ што их до пу шта ју на у ке; и (2) ме то до ло шки став да при-
хва тљи ве ме то де оправ да ња и об ја шње ња је су на не ки на чин са мер љи ве (са мо) они ма у 
на у ка ма.

102  Узе ће мо да  Узе ће мо да сци јен ти зам под ра зу ме ва иде о ло шки став ума да све ства ри је су, или 
тре ба ју би ти, об ја шњи ве „(при род но)на уч но“: оне ства ри ко је се не мо гу об ја сни ти кроз 
„на у ку“ од ба цу ју се као илу зор не, фан та зма го рич не или на про сто као не на уч не, по што се 
њи ма (ка ко се сма тра) ни ка ква озна ка „об јек тив не“ исти не не мо же при пи са ти. 
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други извори, или тачке упоришта, за одређивање генезе, структуре 
и смисла људског бића. Тек односом и са тим изворима може се ус-
поставити претпоставка за целовито разумевање људског бића. Како 
видесмо, ти извори артикулишу се кроз синтетичку теолошку антро-
пологију – опитовану и промишљену на основу библијског текста, 
предања Цркве и рецентних а смелих теологумена ( t he ol o go umena). 
Тумачењем образа Божијег у човеку на начин основе сржног иденти-
тета људског бића православна антропологија утемељује негативну 
евалуацију редуктивног интелектуалног и друштвеног понашања, 
нарочито с обзиром на поруку о људском бићу као образоносној лич
ности. Људско биће не сме се сводити на биоанималистичку слику 
његових или њених функција, могућности и сврхâ.

2. Tеоантропологија у ди ја ло гу са на у ком и фи ло соф ском ан тро
по ло ги јом: тро стру ка стра те ги ја и обр ну тора сту ћа пер спек ти ва. 
Hије сва ки при ступ ан тро по ло ги ји, ме ђу тим, ре дук ти ван у ме ри у ко-
јој то је сте сци јен ти стич ки би о ло ги зам (или ре ци мо би хеј ви о ри стич ки 
со ци о ло ги зам). Не ће сви на уч ни ци при хва ти ти ста но ви ште да све што 
је смо је сте да то a pri o ri, на де тер ми ни стич ки на чин у ге нет ским ‘струк-
ту ра ма’, то ће ре ћи, у ‘ге но му’. Ка ко смо ре кли, фи ло соф ска ан тро по ло-
ги ја 20. ве ка (иако је сте ува жи ла раз во је при род них на у ка – усва ја ју ћи 
та ко ем пи риј ске осно ве за опи се људ ске по себ но сти103: не ис кљу чу ју ћи 
ево лу ци о ни стич ке обра сце ми сли) убе дљи во је до ка за ла мно го слој ни, 
мно го ди на мич ки и мно го ди мен зи о нал ни ка рак тер при ро де ка квом 
се про ја вљу је у људ ском би ћу – тим на чи ном са мо у људ ском би ћу. До 
истог оп штег за кључ ка до шло се у ди ја па зо ну од фе но ме но ло ги је Пле-
сне ра и Ше ле ра, пре ко адап та ци о ног со ци јал ног кон струк ти ви зма Ге-
ле на, до ег зи стен ци ја ли стич ких ко рек ти ва нсту ра ли стич ком есен ци ја-
ли зму, ка вим су их по ну ди ли Ја сперс и Сар тр. На овом ме сту још јед на 
по ен та од зна ча ја ула зи у на ше гле ди ште у ве зи са ди ја ло гом из ме ђу те-
о ло шке ан тро по ло ги је, на јед ној стра ни, и фи ло соф ске и на уч не ан тро-
по ло ги је, на дру гој стра ни. Уме сто да (а) ка пи ту ли ра пред ре ду ку ју ћим 
сци јен ти стич ким мо де ли ма ту ма че ња људ ске при ро де (тако од би ја ју ћи 

103  На при мер, при ли ком сво је ина у гу ра ци о не бе се де у Гро нин ге ну 1936. Пле снер го- На при мер, при ли ком сво је ина у гу ра ци о не бе се де у Гро нин ге ну 1936. Пле снер го-
во ри о за дат ку ан тро по ло ги је: По ред дру гог, она тре ба да раз ви је ем пи риј ске осно ве за 
опи се фун да мен тал не си ту а ци је чо ве ка као би ћа – и то кроз иде ју (у кан тов ском сми слу) 
„не си гур но сти“ чо ве ка. Оту да мо гу про ис те ћи нор ма тив ни осно ви за до но ше ње од лу ка 
у исто риј ској и дру штве ној обла сти. У том сми слу ан тро по ло ги ја пре у зи ма уло гу ко ју су 
древ ни при пи си ва ли скеп си – кри ти ци ла жних ам би ци ја и ауто ри те та. Ви де ти: Hel muth 
Ples sner, „Die Auf ga be der phi lo sop hischen Anthro po lo gie“, у исти, Zwischen Phi lo sop hie und 
Ge sellschaft. Aus gewählte Ab han dlun gen und Vorträge, Bern 1953. 
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да по ста не су ви шан апен дикс на у ке: на у ке схва ће не као са мо дово љне 
осно ве за  об ја шња ва ње ‘рели гиј ских’ ди мен зи ја чо ве ка) и уме сто (б) 
кон фрон та циј ског не ги ра ња зна ча ја на уч них от кри ћа за бо ље раз у ме ва-
ње чо ве чан ства – са вре ме ни пра во слав ни те о ло зи усва ја ју (в) одређену 
тро стру ку стра те ги ју, односно јед ну вр сту „тре ћег пу та“. Тај пут ће мо 
пред ста ви ти ова ко:  

(i) Пр во, они се др же по зи тив ног или ин клу зив ног ста ва пре ма на у ци. 
Они у нај ма њу ру ку до пу шта ју и, шта ви ше, си сте ма тич но ра де на то ме 
да бу ду ква ли тет но ин фор ми са ни од стра не са вре ме не на у ке (то ва жи за 
Ја на ра са [нпр. ње го во ин те ре со ва ње за су ба том ску фи зи ку, квант ну фи-
зи ку, те о ри ју спе ци јал не релативностиi, али, и за ње гов ди ја лог са пси-
хо а на ли зом итд] и Зи зју ла са [ нпр. ње го во ин те ре со ва ње за ево лу ци о ни-
стич ку би о ло ги ју, ге нет ски ин жи ње ринг итд], а Хо ру жи је ни шта ма ње 
не го и ква ли фи ко ван ма те ма ти чар квант них по ља). – То ме је по сле ди ца 
да они од ба цу ју ста тич ки по јам људ ске при ро де (то ће ре ћи, по ла зи ште 
за кон цеп ту а ли за ци ју људ ског би ћа ни је не по крет на суп стан ца ко јој се 
атри бу ти до да ју post fe stum по пут ме та фи зич ких „чи о да“);

(ii) Дру го, они ус по ста вља ју при лич но им пли цит не па ипак учин ко-
ви те „са ве зе“ са фи ло соф ском кри ти ком екс трем ног сци јен ти зма и, у 
од ре ђе ној ме ри, са фи ло соф ском ан тро по ло ги јом ко ја и сâма ну ди ме-
то де ко ји ма се људ ско би ће опи су је као при род но би ће прем да и као не-
сво ди во на са мо је дан слој оно га што „при род но“ је сте; а све то вр ли ном 
исто риј ских, дру штве них и кул ту рал них ка рак те ри сти ка људ ског би ћа, 
ко је, као та кве, ни су на ту рал не. Под се ти мо и на ви ше не го на зна че но 
пре у зи ма ње (по го то во од стра не Ло ског и Ја на ра са), ре ци мо, Хај де ге-
ро ве кри ти ке он то те о ло ги је и тех но ло ги је као кул ми на ци о них та ча-
ка ме та фи зич ког пост ва ре ња би ћа од но сно „до га ђа ња“ би ћа. – То ме је 
по сле ди ца то да они усва ја ју ди на мич ки и ви ше ди мен зи о нал ни по јам 
људ ске при ро де (у том сми слу, на при мер, фе но ме но ло шки опис чо ве ка 
као „екс цен трич ког по зи ци о ни ра ња“ – код Пле сне ра, и опис чо ве ка као 
„ек ста тич ког ре ла ци о ни ра ња“ – код Ја на ра са, кон вер ги ра ју, до ду ше са-
мо у фор мал ном сми слу);

(iii) Tреће, они за у зи ма ју кри тич ки став пре ма на у ци као оп ти ми стич-
ком а ре ду ку ју ћем сци јен ти зму од но сно пре ма на у ци као ква зи е тич ком 
си сте му ми сли и вред но сти ко ји слу же не про ми шље ној ко ли ко не ко ри-
го ва ној мо ћи, а та ко ђе су ре зер ви са ни пре ма фи ло соф ској ан тро по ло-
ги ји104 у сми слу пе си ми стич ки ба зи ра ног ан тро по ло ги зма. На при мер, у 

104  Њи хо ва ре зер ва пре ма „ан тро по ло ги зму“, ука жи мо, у од ре ђе ној ме ри и на од ре ђен  Њи хо ва ре зер ва пре ма „ан тро по ло ги зму“, ука жи мо, у од ре ђе ној ме ри и на од ре ђен 
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ве зи са сци јен ти фи ко ва ним ево лу ци о ни змом, лич но ду хов но са мо жр-
тво ва ње да ле ко је од са гла но сти са ме ха ни змом се лек ци је би о ге не тич ки 
нај ја чих; или, кад је ан тро по ло ги зам по сре ди, ре ци мо, Пле сне ро ва за ми-
сао о „не си гур но сти“ чо ве ка као би ћа „не до стат ка“ (Mängel we sen) дâ се 
пре вла да ти по ка зи ва њем да је не си гур ност по сле ди ца сво је вољ ног од-
би ја ња бла го да ти и ду хов ног уси но вље ња, као и по ка зи ва њем да „не до-
ста так“ ни је не што ну жно не га тив но – на и ме, де фи ци јент ност при ро де 
као та кве ко ја се он да ком пен зу је кроз ред сим бо лич ког, од но сно кроз 
кул ту ру кроз ко ју цир ку ли ше нео ства ри ва же ља – не го је „не до ста так“ 
за пра во по сле ди ца ди ја ло шке бо го чо ве чан ске кон сти ту ци је лич но сти 
чо ве ка, где се „не до ста так“ рас кри ва као по зи ти ван, мо ти ви шу ћи учи нак 
еро сне ди на ми ке од но са Бо га и чо ве ка: на и ме, не до ста так је не до ста так 
из ви шка, па чо ве ку не до ста је још љу ба ви и сми сла од Бо га, а не Бог или 
ута же ње же ља као та кви (уто ли ко пра во слав но ан тро по ло шко по и ма ње 
мањ ка или не до стат ка би ћа чо ве ка је сте, у ства ри, ок си мо рон ска ствар-
ност „не до стат не до стат но сти“ или „мањ ка ве пу ни не“ – услед осе ћа ја 
да нам тре ба још бо жан ске љу ба ви, али, упра во услед љу ба ви ко ја је већ 
да та од Бо га (а она је у по тен ци ја лу не мер љи во ду бо ка). � То ме је по сле
ди ца да они „пре о кре ћу“ ан тро по цен трич ку пер спек ти ву вер ти кал нио, 
и то у име те ан тро по ло шки уз диг ну тог људ ског би ћа (иако, ис так ни мо, 
они оста ју ан га жо ва ни са при ро дом и дру штве но-кул ту рал ном исто-
ри јом, укљу чу ју ћи раз ма тра ња и „исто ри за ци је при ро де“). То ће ре ћи, 
они уво де ду хов но лич но сно-за јед ни чар ско схва та ње људ ске при ро де ко-
је има оба сја ва ју ће и кри тич ке по сле ди це ка ко по би о на ту рал не та ко и 
по дру штве но-кул ту рал не ди мен зи је чо ве ка као ге не рич ког исто риј ског 
би ћа. С јед не стра не, то су по сле ди це у при лог огра ни ча ва ња би о ло шког 
ре дук ци о ни зма и со ци јал ног де тер ми ни зма (мо дел апо фа тич ког пер со-
на ли зма, ре ци мо, шти ти лич ност од ма ни пу ла тив не те жње си сте ма да 
њо ме овла да са свим, па је код на ших те о ло га им пли цит на чак из ве сна 
пост-то та ли тар на апо фа тич ка со ци о ло ги ја105). С дру ге стра не, то су по-
сле ди це у при лог од ре ђи ва ња ства р а ла штва људ ског би ћа као чи ни о ца 
ко ји опри сут њу је Бо га вр ли ном да ра об ла го да ће ња. 

на чин сле ди ре зер ву Хај де ге ра пре ма том при сту пу, ма кар у сми слу по сма тра ња чо ве ка не 
као ства ри (чо век на и ме ни је res + спе ци фич ни at tri bu tum).

105  На рав но, још је Бер ђа јев го во рио о „апо фа тич кој со ци о ло ги ји“: на при мер, у сту-
ди ји Са мо спо зна ја: по ку шај ауто би о гра фи је, пре вод: М. Чо лић, Ан тро пос, Но ви Сад 1987 
(об ја вље на пост хум но 1949. г. у Па ти зу); дух апо фа тич ких ди мен зи ја лич но сти про ве ја ва 
це лом сле де ћом сту ди јом из 1934. го ди не = исти, Ја и свет обје ка та, пре вод: Д. Ара ни то-
вић, Бри мо, Бе о град 2002.
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3. Ин клу зив ни ан тро по ло шки мо дел и од бра на ду хов них ди мен
зи ја људ ског би ћа. Од три глав на мо де ла при сту па чо ве ку, а то су: (a) 
сци јен ти стич ки, (б) фун да мен та ли стич ко-кон фе си о нал ни или екс клу-
зи ви ра ју ћи, пра во слав на ан тро по ло ги ја ка квом смо је пред ста ви ли 
при хва та тре ћи, на и ме: (в) ин клу зив ни или ин тер ак тив ни мо дел у од-
но су на иза зо ве ко је, по пи та њу то га шта је сте или ни је људ ско би ће, 
упу ћу ју мо дер на фи ло со фи ја и при род на на у ка. Пре ма ин клу зив ном 
при сту пу те о ло шка ан тро по ло ги ја је ин фор ми са на ка ко при род но-на-
уч но за сно ва ном ан тро по ло ги јом та ко и фи ло соф ском ан тро по ло ги јом 
(па за хва љу ју ћи то ме до ла зи до плод них уна кр сних обо га ће ња). Ме ђу-
тим, по то њи ма се не до пу шта да бу ду са мо дово љне, ни ти до вољ не, у 
из град њи ко хе рент не, об у хват не и отво ре не ан тро по ло шке хер ме не у-
ти ке људ ског би ћа, као и ње го ве при род не, исто риј ске и ме та и сто риј-
ске суд бе. Исто ри ци зам и ње го ва уто пи стич ка за во ђе ња (ко ја опе ри шу 
ли ше на бо жан ског Дру гог као про ми сли тељ ског ко рек ти ва ин ди ви ду-
а ли стич кој или ко лек ти ви стич кој ауто но ми ји), за тим би о ло ги стич ки 
ре дук ци о ни зам и ње го ви пре те ћи ме ха ни зми (што су у до слу ху са не-
ги ра њем ра ди кал не сло бо де људ ског чи ни о ца и спе ци фич ног иден ти-
те та људ ске при ро де, од но сно лич но сти), нај зад со ци о ло ги стич ки кон-
струк ти ви зам и ње гов би хеј ви о ри стич ки ре ла ти ви зам (ко ји пре ла зи 
пре ко опо зи ва смр ти, гре ха и тру ље ња) � све те ин стан це мо гу се узе ти 
као пред ме ти Ло ски је ве, Ја на ра со ве, Зи зју ла со ве и Хо ружи је ве ис трај не 
кри ти ке за кло на бо го чо ве чан ске лич но сно сти у име исто ри ци стич ких, 
на ту ра ли стич ких, со ци о ло ги стич ких или ин те лек ту а ли стич ких кон-
стру ка та о „чо ве ку“. Јер те иде о ло шке пред ста ве о лич но сти иг но ри шу, 
или по ти ску ју, осло ба ђа ју ће по сле ди це људ ске спо соб но сти за са мо пре
ва зи ла же ње у име Дру гог и ње го вом енер ги јом, и то ова пло ће ним су сре-
том с Дру гим ли цем к Ли цу. Упра во то је сте не сво ди во на би ло шта 
дру го осим на до га ђај от кри ћа соп стве ног бо жан ског Д/дру гог као са-
мо от кри ћа par ex cel len ce � при че му је то ре фе рент ни сми сао све га што 
мо же би ти, и је сте, сми сле но чо ве ку и чо ве чан ству. „По сле не ко ли ко 
ве ко ва ми се бе на ла зи мо су о че ним са ви ђе њем пре о бра же ног Хри ста, 
кроз ко јег Отац у Ду ху Све том са оп шта ва све тлост сво је не при ступ не 
при ро де...“, ка зу је Ло ски про роч ки, и до да је ка ко:

„… ви ђе ње ли цем к ли цу је сте оп ште ње (com mu nion), вр ста ег зи стен ци-
јал ног оп ште ња са Хри стом, где сва ка лич ност у том оп ште њу про на ла зи 
сво је оства ре ње (ful fil ment), са зна ју ћи Бо га лич но сно и би ва ју лич но сно 
са зна та и љу бље на од стра не Бо га […] где си ја ју ће ли це Бо га би ва окре-
ну то пре ма сва ком чо ве ку…“106.

106  Vla di mir Lossky, „The Pa la mi te Synthe sis“, у исти,  Vla di mir Lossky, „The Pa la mi te Synthe sis“, у исти, The Vi sion of God, SVS Press, Crest-
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4. Ра ђа ње дôба чо ве ка у пра во слав ној те о ло ги ји. По тен ци ја ли та кве 
три ја до ло шке, хри сто ло шке и ан тро по ло шке де скрип ци је и ана ли зе, 
хер ме не у тич ке и со ци о кул ту ро ло шке кри ти ке, али из над све га нов на-
чин от кри ва ња до га ђа ја Бо га и чо ве ка у за јед ни ча ре њу ко је во ди очи-
шће њу, про све тље њу и обо же њу, ка квим је под у зе то у но ви јој пра во-
слав ној про со по ло ги ји (пер со на ли зму) – још увек оста ју пре врат ни и 
ра ди кал ни сво јим те о риј ским и прак тич ким прет по став ка ма. На из-
глед на екс тра ва гант ност тог на чи на ми шље ња (од но сно на не при пре-
мљен ум) де ли ми це је учи нак чи ње ни це да је све тлост ко ја га оба сја ва 
ес ха то ло шке, а не са мо исто риј ско-кон струк тив не при ро де. Уоста лом, 
до бре ве сти (εὐαγγέλιον) би блиј ске по ру ке Цр кве и сâме има ју ана ло ган 
ста тус аутен тич ним из ра зи ма хри шћан ске ми сли, на и ме, оне се мно ги-
ма чи не „нео ства ри вим“ ко ли ко „не ствар ни ма“. Ми тро по лит Јо ван је 
то га и сâм све стан ка да уви ђа да: 

„Исто ри ја не ова пло ћу је ни ти увек по твр ђу је Је ван ђе ље, без об зи ра ко ли-
ко оно је сте ре во лу ци о нар но, на про сто сто га што има мо по сла са исти-
ном ко ја је ес ха то ло шка по сво јој при ро ди […]. Исто ва жи и за за ми сао 
о лич но сти, ко ја ни је ни шта дру го до по зај ми ца из ес ха то ло шког на чи на 
на шег по сто ја ња“107.

Ипак, сва че тво ри ца иза бра них те о ло га, ов де и са да, ра де у при лог те-
о риј ског ра све тља ва ња то га шта је сте људ ско би ће sub spe cie Chri sti et 
ec cle si am. Оту да учи мо не са мо шта ће мо „би ти“ (а то нам ни је до кра ја 
по зна то), већ и то шта смо и ко смо већ са да у овом про це су по ста ја
ња љу ди ма као лич но сти ма ко је за јед ни ча ре у љу ба ви Хри ста Ду хом 
Све тим. Стро гост њи хо ве не ко ле бљи ве по све ће но сти ан тро по ло шком 
пи та њу, страст ко јом они (и дру ги) све ви до ве бо го сло вља по ве зу-
ју са ми сте ри јом људ ског би ћа као обра за су штог Бо га, и, по врх то га, 
њи хо ви плод ни до при но си (ти ду бо ко су ге сти ви ни уви ди што до ти-
чу ср це сми сла би ва ња чо ве ком пред Бо гом и у ње му) од ла зе да ле ко у 
прав цу за кључ ка да сто ји мо на пра гу но вог ду хов ног до ба пра во слав-
не Цр кве � до ба чо ве ка у Хри сту (l’age d’ hom me). Сме ли се прет по-
ста ви ти да ће сле де ћи све пра во слав ни Ва се љен ски са бор Цр кве, in ter 
alia, би ти ис так нут ти ме што ће у сво ју аген ду уне ти за да так да об ли-
ку је дог ма те у слу жби ори јен та ци је, ста би ли за ци је и да ље сло бод не 
ар ти ку ла ци је пи та ња шта је сте и шта зна чи би ти људ ско би ће у Бо гу 

wo od – New York 1983, 168-169.
107  Ιωάννης �ηζιούλας (Μητροπολίτης Πέργάμου), „Το είναι του θεού και το είναι του  Ιωάννης �ηζιούλας (Μητροπολίτης Πέργάμου), „Το είναι του θεού και το είναι του „Το είναι του θεού και το είναι του Το είναι του θεού και το είναι του 

ανθρώπου“, 77.
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и за хва љу ју ћи Бо гу? Ми ра Лот-Бо ро ди на (Myrr ha Lot-Bo ro di ne 1882-
1957) је би ла у пра ву ка да је ус твр ди ла да „... ва се љен ски Са бо ри ни-
ка да ни су те ма ти зо ва ли ан тро по ло ги ју, не го са мо три ја до ло ги ју и хри-
сто ло ги ју“108. Наше избране теологе, надаље, можемо сагледати и као 
коснуте проантрополошким „заквашењима“ профетски пројављеним 
од стране православних мислилаца почетком 20. столећа. На пример, 
током 1902-1903. године следећи дијалог одвијао се између епископа 
Сергеја Страгородског (касније местобљуститетља Руске православне 
цркве) и припадника руске религијско-философске интелигенције, 
В. А. Тернавцева (1866-1940)109. Обраћајући се епископу Сергеју, који 
је тада председавао религијско-философским скуповима у Санкт-
Петерсбургу110, Тернавцев износи своје мишљење овако: 

T.: „У чињеници спасења, поред две мистерије, оне о Богу и оне о Христу, 
садржана је и трећа, наиме, она о Човеку. Та религиозна мистерија није 
раскривена у раду васељенских Сабора… Богословље и христологија су 
се развили, али антропологија остаје неразвијена. Управо то јесте велики 
задатак за будућност* […]“.  Епископ Сергеј је узвратио упитавши:

С.: „Хоћете ли да нам кажете како унутар хришћанства није откривено 
шта човек јесте?“. Религијски мислилац је одговорио:
T.: „Да“.

Sum mary: This study represents an over vi ew of the ba sic hi sto ri cal and the o re ti cal pre mi ses 
of con tem po rary Ort ho dox anthro po logy, ta ken in its ‘per so na list’ or ‘pro so po lo gi cal’ aspect. 
Spe cial ac cent is gi ven to con tex tu a li zing Ort ho dox anthropology in to the hi story of de ve-
lop ment of mo dern anthro po logy – the German anthropological school in particular. Hen ce 
one may com pre hend the fact that modern Ort ho dox anthro po logy is also the re sult of its 
ongoing de ba te with we stern ide as, the o re ti cal mo dels and va lu es con cer ning the be ing of 
Man. The author se lects fo ur pa ra dig ma tic the o lo gi ans (Lossky, Yan na ras, Zi zi o u las and Ho-
ruzhy) in or der to show that (despite variations) they sup port one dyna mic, mul ti layered and 
open anthro po lo gi cal mo del. This theoretical model is used to ex pla in and ju stify the re a lity 
of humanity enticed in being, history and life. With that in vi ew, the aut hor ap pli es a met hod 

108  Myrr ha Lot-Bo ro di ne, La déifi ca tion de l’hom me se lon la doc tri ne des Pères grecs, Cerf, 
Pa ris 1970, 88-89.

109  Ту ин фор ма ци ју ду гу је мо уви ду у сле де ћи рад:  Ту ин фор ма ци ју ду гу је мо уви ду у сле де ћи рад: Дип тих о ти хо ва њу: аскет ско уче ње 
о чо ве ку у бо го слов ском и фи ло зоф ском  ту ма че њу, Бри мо, Бе о град 2002, 10. 

110  Tи за па њу ју ћи раз го во ри из ме ђу пред став ни ка ру ске ре ли гиј ски ори јен ти са не ин- Tи за па њу ју ћи раз го во ри из ме ђу пред став ни ка ру ске ре ли гиј ски ори јен ти са не ин-Tи за па њу ју ћи раз го во ри из ме ђу пред став ни ка ру ске ре ли гиј ски ори јен ти са не ин-
те ли ген ци је и зва нич них пред став ни ка Цр кве одр жа ва ни су у пе ри о ду из ме ђу 1901. и 1903. 
го ди не. Ис так ну ти мо ти ва то ри и ор га ни за то ри тих су сре та, по ред оста лих, би ли су: Ме-
ре шков ски, Фи ло со фов, Ро за нов, Ми ро љу бов, Тер нав цев али и По бе до но сцев у свој ству 
про ку ра то ра Си но да Ру ске пра во слав не цр кве, као и дру ги цр кве ни зва нич ни ци. Ви де ти 
ви ше у: Ni co las Zer nov, The Rus sian Re li gi o us Re na is san ce of the Twen ti eth Cen tury, Har per & 
Row Pu blis hers, New York and �van ston 1963, 90-93.
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of phe no me no lo gi cal analysis which ex po ses eight dyna mi cally in te gra ted layers or com po-
nents of this anthropological mo del that the theologians listed share. He al so in tro du ces ex-
pla na tory ar ti cu la ti ons of each layer of the mo del, and of the mo del as a who le. Alt ho ugh 
dif fe ren ces bet we en the se lec ted the o lo gi ans are no ted, the aut hor pri ma rily il lu stra tes the ir 
de ep agre e ment over tri a do lo gi cal, Chri sto lo gi cal and ec cle si o lo gi cal pre mi ses of thin king 
abo ut the be ing of Man. Co u pled with every il lu mi na ted layer of the the o anthro po lo gi cal mo-
del are re marks re gar ding pro ble ma tic po ints which may at tract cri ti cism or ap peal for re-
con struc tion. Lastly, Ort ho dox anthro po logy is con tex tu a li zed in vi ew of the anthro po lo gi cal 
pre mi ses of mo dern sci en tism, self-critical natural sci en ce and phi lo sop hi cal anthro po logy. 
In clo sing he in di ca tes at the three-fold stra tegy of the in clu si ve ap pro ach en dor sed by means 
of the Ort ho dox the o anthro po lo gi cal mo del. The aut hor finally sug gests that in the 20th cen-
tury Ort ho dox the o logy has ina u gu ra ted the nascent of its ‘anthropological age’: the question 
of Man being pro bably the main qu e sti on of the o logy in the fu tu re.


