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Предговор 
 

 
«Најстаршнија ствар дарована човечанству јесте избор, слобода»; Тако 

каже писац Кјеркегор у свом Дневнику, и та тврдња представља основно 
уверење које ову књигу инспирише. Њена тема је «слобода славе деце Божије» 
(Рим 8, 21) – слобода која се постиже кроз подвижништво. Христо Јанарас није 
покушао да напише систематску расправу о етици, пошто он верује да је 
немогуће, унутар изворног православног контекста, устројити «систем» 
моралног понашања. Оно што нам он нуди, јесте нешто друго: једно 
истарживање критеријума и претпоставки које нам омогућавају да се суочимо са 
моралним проблемима. А најосновнији критеријум свега, према њему, јесте 
слобода. Он се пасионирано супротставља разумевању хришћанског морала 
схваћеног у јуридичким терминима и као потчињавање коневционалним 
законским прописима. Моралност, како је он види, се не тиче правила већ 
личности – личности у њиховој слободи, личности у њиховим узајамним 
односима. Након првог издања у Грчкој, 1970. године, ова књига је имала 
изненађујуће и чак експлозивано дејство. То је, свакако, књига чији значај 
превазилази границе Грчке, књига која се обраћа свима нама на Западу, били 
православни или не. 
 Широко сматран за најкреативнијег пророчког религиозног мислиоца 
који дела у Грчкој данас, Христо Јанарас је лаик теолог, ожењен, отац двоје 
деце. Рођен у Атини 1935, студирао је и у Грчкој и ван њених граница, у Бону и 
Паризу. Докторирао је на Теолошком факултету у Солуну и на Faculté des 
Letters на Сорбони. Предавао је на Универзитету у Женеви, а данас је професор  
философије на Пантеиос институту у Атини. Продуктиван као аутор, написао је 
двадесетак књига као и небројено чланака, од којих су многи објављени у 
водећим атинским новинама, попут То Виме. Док се неколицина његових књига 
већ појавила на француском, немачком и италијанском, ово је прва која се 
објављује на енглеском језику. «Слобода морала» је с почетка писана на 
француском, као православни допринос свесци La loi de la liberté: Evangil et 
Morale (Paris, 1972). Потпуна верзија је објављена на грчком у Атини, 1970, а у 
другом издању (Атина, 1979) текст је у зантној мери преправљен и веома 
проширен. На основу ове последње верзије начињен је и овај превод. 
 Др Јанарас је и теолог и философ, и он не види никакву оштру 
одвојеност или супротстављеност ове две улоге. Његов рад је обележен и 
сензитивношћу, веома ретком међу теолозима, у поређењу са књижевношћу и 
уметношћу.Његова је намера да гради мостове. У свету чију су перспективу 
уобличили Макрс, Фројд и «смрт Бога», он настоји да доведе светоотачко 
предање у однос са савременим темама. Он посебно настоји да разликује 
кључна места додира апофатичког приступа Отаца – који се, на пример, налази 
код Св. Максима Исповедника – и савремене егзистенцијалистичке философије, 
како ју је, у највећој мери, изложио Хајдегер. Грађење моста између ова два 
света јесте захтеван посао, те је грађење његове аргументације понекад тешко за 
праћење онима којима егзистенцијалистичка терминологија није блиска. Али 
сваки читалац, заплашен странама које отвара, може бити сигуран: прво 
поглавље је најтеже, а ауторово гледиште постаје све јасније и јасније како 
књига одмиче. 
 Оно што је светоотачкој теологији и егзистенцијализаму заједничко, 
према уверењу др Јанараса, јесте, пре свега, брига за личност. У сваком 
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покушају размевања човека, почетна тачка није апстрактна суштина већ оно 
што је личносно и посебно. Ова тема је најпотпуније обрађена у 
најамбициознијем од његових дела: To Prosopo kai o Eros (Личност и ерос: 
Атина 1976). 
 Личност, заузврат, подразумева одсутност. За др Јанараса, не представља 
случајност то што грчка реч за личност – prosopon -  у литерарном смислу значи 
«лице»: свако од нас је аутентична личност само утолико што он или она 
«сусреће» друге и гради односе љубави. Тако је један од његових кључних 
појмова koinonia, која на грчком језику једнако означава и «заједницу» и 
«друштво» (ово двоструко значење треба имати на уму, посебно при читању 
једанаестог поглавља). 
 Личност такође значи и јединство, интегрално јединство душе и тела: 
«икона Божија» подразумева читаво људско биће. Тело не треба посматрати 
просто као «компоненту» личности, већ као целосни личносни «начин» 
постојања, пројаву, у њеној целовитости, деловања енергија наше људске 
природе ка спољашњем свету. Овакво схватање јединства тела и душе, 
омогућава др Јанарасу, да опази дубље теолошко значење црквених канона – 
који се данас често одабацују као застарели и сујеверни – који се тичу тела и 
његовог функционисања (поглавље десет). Док инсистира на подвижништву, он 
ту борбу не види као битку против, већ за тело. Он увек уочава преображавање 
ероса и страсти и њихово преусмеравање према божанском, а не њихово 
гушење или уништење. Пошто цени материјлност тела, он се такође занима и за 
дух – који носи све могућности материјалних ствари – употребом материје у 
Евхаристији, у уметности и технологији. 
 У наслову књиге, Слобода  морала, речју «морал», преведена је грчка реч 
itos, што је реч која означава «етику», али такође има значење «етоса», 
посебности или «Ја» неке личности или ствари. Када употребљава појам itos, 
аутор на уму има оба ова значења. Моралност, «етика», није ни мање ни више 
до израз одређеног «етоса» личности. Моралност се не састоји у поштовању 
спољашњих правила, већ у томе да личност постане оно што стварно јесте. У 
истом смислу, грех не представља преступљење неког безличног закона, «већ 
промашај циља», неуспех самоостварења. Како каже др Јанарас на почетку 
другог поглавља: «Оно што називамо моралношћу или етосом човека јесте 
начин на који се он односи према егзистенцијалном догађају слободе». 
 Догађај слободе: управо је то кључна тема ове значајне књиге. На свакој 
страни нам Христо Јанарас показује праве последице речи Апостола Павла: 
«Где је Дух Господњи, тамо је слобода» (2Кор 3, 17). 
 
 

Епископ Калист Диоклијски 
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ПРВО ПОГЛАВЉЕ 
 

Маска моралности 
и етос личности 

 
 

 
1. Ауторитативна и конвенционална етика 

 
 У језику наше савремене културе, «моралност» има значење објективног 
критеријума за вредновање индивидуалног карактера или индивидуланог 
понашања. Моралност је у нашем мишљењу, постала омеђана друштвеним 
категоријама добра и зла, и представља опсег у коме индивидуално у друштву 
кореспондира са објективном дужношћу, са «моралним обавезама» разврстаним 
на посебне «врлине». Моралност или етос сваког човека јесте његово 
објективно вредновање заснованао на скали вредности прихваћеној од друштва 
као целине. 
 Ова скала објективних врлина или вредности, која одређује моралност 
индивидуе, јесте средиште или резултат опште религиозне, философске или 
рационалистичке «научне» интерпретације проблема који се тичу понашања 
индивидуе у друштву. Етиком се обично назива ова врста систематског 
занимања за проблеме који се односе на етос или морал људског бића. Етика 
може настати из философске интерпретације човековог етоса, или може бити 
последица датог обрасца религијског закона који одређује како би човек 
требало да се понаша. Етика, такође, може бити наука, грана такозваних 
«хуманистичких наука», која настоји да изнађе најделотворнију скалу 
вредности ради најбољег организовања човековог друштвеног суживота. 
 Без обзира на њено философско, религиозно или научно порекло, етика 
може бити преокренута у делање, у правило понашања које важи за друштво у 
целини, само уколико за основу и као предсулов има објективну примену. 
Изгледа да постоје два таква предуслова за примену етике: ауторитет и 
конвенција (= споразум)1. 
 На првом месту, само врховни и непогрешиви, и стога божански 
ауторитет, јесте тај који може да одлучи и наметне опште правило људског 
понашања без икакве расправе. Овај врховни ауторитет може бити «божански» 
у религијском или митолошком смислу: он такође може бити представљен 
партијским руководством, или безличним начелом државне моћи. 
 Уколико одбацимо ауторитет, дужни смо да прихватимо конвенционални 
карактер друштвене етике. Правила понашања и вредновања индивидуалног 
карактера онда следе из конвенције или споразума, било да је он свестан или 
диктиран обичајем. На темељу ултилитарности, прихватамо идеје о добру и злу, 
које могу бити било оне које важе у сваком посебном случају, било оне које су 
освештане искуством. Непрестано тежимо да их побољшамо, користећи 
философију или науку за изучавање друштвеног понашања. 
                                                 
1 Реч «convention, conventional» се на српски може превести као «споразум». Међутим, изабрали 
смо да се послужимо туђицом «конвенција, конвенционално», зато што је израз 
«конвенционална етика» који се обилно користи у овој књизи, постао tehnicus terminus и има 
шире заначење, које поред «споразума» обухвата још и «обичајност, уобичајеност». 
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2. Моралност човека и биће човека 
 

Јасно је да етика, у форми коју смо до сада описали, одваја етос или 
моралност од човека, његово индивидуално понашање као карактер, од његове 
егзистенцијалне истине и ипостасног идентитета – од онога што човек јесте, 
што претходи сваком друштвеном или објективном вредновању њега. Стога 
етика оставља изван свог видокруга онтолошко питање истине и стварности 
људске егзистенције, питање шта човек стварно јесте као нешто што се 
разликује од онога што би он требало да буде и да ли одговара том «треба». Да 
ли људска индивидуалност има онтолошку ипостас, ипостас живота и слободе с 
ону страну простора и времена? Да ли има јединствени, различити и 
непоновљиви ипостасни идентитет који је превасходан у односу на карактер и 
понашање, и који их одређује? Или је, пак, [ипостас]* пролазни успутни производ 
биолошких, психолошких и историјских услова којима је по неопходности 
детерминисана, па је «побољшање» њеног карактера и понашања све што 
можемо да постигнемо прибегавајући утилитарном законском припису? 
 Ако прихватимо моралност једноставно као усаглашавање човека са 
ауторитативним и конвенционалним законским прописом, онда етика постаје 
његов алиби за његов егзистенцијални проблем. Он бежи у етику, било 
религијску, философску или чак политичку, и прикрива трагедију своје смртне, 
биолошке егзистенције иза идеализованих и недостижних циљева. Он носи 
маску понашања позајмљену од идеолошког или партијког ауторитета, како би 
био безбедан од себе самог и од питања са којима се сучељава. 
 

3. Слобода етоса 
 
 У хришћанској цркви, а посебно у предању православног Истока, поблем 
људског морала је увек био поистовећен са егзистенцијалном истином човека. 
Моралност није неки објективни критеријум за вредновање карактера и 
понашања, већ динамички одговор личне слободе на човекову егзистенцијалну 
истину и аутентичност. Јер слобода са собом носи коначну могућност, управо за 
прихватање овог ризика: човек може да порекне своју сопствену 
егзистенцијалну истину и аутентичност, и да отуђи и изопачи своје постојање, 
своје биће. Човекова моралност је прво и пре свега један егзистенцијални 
догађај: динамичко остварење пуноће егзистенције и живота, или, пак, неуспех 
и изопачење његове истините ипостаси. 
 Другим речима, моралност се односи на догађај човековог спасења. Јер 
за човека бити спасен значи да он постаје «спасен и исцељен» или целосан, и да 
у потпусности остварује свој потенцијал за постојање и живот који надилази 
простор, време и конвенционалне односе: а то значи да надилази потчињеност 
смрти. Неутољива жеђ својствена свим људским егзистенцијама јесте жеђ за 
овим спасењем, а не за конвенционалним побољшањем карактера или 
понашања. Због тога за Цркву, питање етике, за своју почетну тачку има 
слободу етоса – слободу од сваког схематског вредновања или утилитарног 
предодређења. 
 У Предању Православне Цркве, ми одређујемо моралност изучавањем 
егзистенцијалне истине човека. Ово подразумева отпочињање са онтолошким 

                                                 
* Сва појашњења која су дата у угластим заградама [ ], као и алтернативни превод појеидних 
појмова (= ) су од преводиоца, осим ако није другачије назначено. 
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питањем: шта је биће, и шта за човека значи да јесте? Какав је однос између 
онога што човек јесте као биолошки ентитет и биће по себи, коначни и 
непроменљиви потенцијал егзистенције? Да ли индивидуална посебност сваког 
људског бића, јединствен, различит и непоновљив састав његове физичке грађе, 
његовог говора, његових мисли, његових стваралачких способности и његове 
љубави, суделује у бићу и поседује онтолошку суштину? Или је то, пак, 
једноставно споредна и случајна биолошка посебност, неумољиво 
предетерминисана нужностима човекове «врсте» или «природе»? 
 Јасно је да је, без одговора на питање о бићу, о бескрајности и истинитом 
потенцијалу постојања, немогуће приближити се егзистенцијалном догађају 
човекове слободе – начину на који он очувава или губи универзални потенцијал 
за живот, што би се рекло – за његову моралност. У Православној Цркви, стога, 
када изучавамо истину човека и његове моралности, ми отпочињемо са истином 
о бићу, са његовим извором и узроком: отпочињемо са прихватањем Божијег 
Откровења, отпочињемо од истине о Богу. 
 

4. Етос тројичне заједнице 
 
 У животу Цркве, Бог се открива као ипостас бића, лична ипостас вечног 
живота. Лично постојање Бога јесте широк и неисцрпан израз истине бића. Није 
суштина или енергија Божија то што конституише (= устројава) биће, већ Његов 
личносни начин постојања. Бог као личност јесте ипостас бића. 
 Другим речима, Црква не поистовећује истину бића са Богом као једним 
објективним и апстрактним узроком постојања и живота: Бог није неко нејасно 
врховно биће, нека безлична суштина којој се може приступити само 
интелектом или емоцијама. Нити је Он «први покретач», слепа енергија која 
покреће механизам света; нити је Он каква слика човека уздигнутог до 
апсолута, бескрајно  величање индивидуалних особина и психолошких захтева 
људског бића. Бог црквеног искуства, јесте Бог Који себе открива у историји 
као личносно постојање, као посебност и слободу. Бог је личност, и Он говори 
са човеком «лицем к лицу, као што говори човек са пријатељем својим» (Изл 33, 
11). 
 Управо као лично постојање, као посебност и слобода од било какве 
предодређености суштином или природом, Бог устројава биће и јесте ипостас 
бића. Када је Мојсије питао Ко је Бог чију ће вољу објавити Израиљцима, 
одговор је био: «Ја сам онај који јесам» (Изл 3, 14). Бог поистовећује истину 
постојања, стварност бића, са својом личном ипостаси. То значи да божанска 
суштина или природа не представља неку онтолошку стварност која претходи 
Божијем личном постојању и која то постојање детерминише. Божије биће није 
неки онтолошки datum, који би претходио посебности и слободи божанске 
личности. Управо је лична ипостас Бога та која представља обухватан израз 
Његовог бића. «Говорећи Мојисју, Бог није рекао, `Ја сам суштина`, него `Ја сам 
онај који јесам`; Јер Он Који јесте, није од суштине, него је суштина од Онога 
Који јесте. Он Који јесте обухвата у Себи сва бића».2 
 Поистовећење бића са личним постојањем Бога – поистовећење са 
суштинским последицама за истину човака и људски морал – објашњава 
откровење Бога Цркве, који је један и у исто време тројичан. Један Бог није 

                                                 
2 Св. Григорије Палама, У одбрану свештених исихаста, 3, 2-12; изд. Chrisou vol I, (Thessaloniki, 
1962, стр. 666. 
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једна божанска природа или суштина, већ пре свега једна личност: личност Бога 
Оца. Личносно постојање Бога (Оца) устројава Његову суштину или биће, 
«уипостазирајући» га. Слободно и из љубави Он рађа Сина и исходи Духа 
Светога.3 Следствено, биће не извире из суштине, што би представљало 
онтолошку неопходност, већ из личности и слободе њене љубави која 
«ипостазира» биће у личносну и светотројичну заједницу. Начин постојања Бога 
Оца устројава постојање и живот као догађај љубави и личносне заједнице. 
 Поистовећење [= идентификација] бића са слободом љубави – љубави која 
образује биће у ипотас – открива да је истина етоса или морала једнака истини 
бића. Када говоримо о јединству и заједници три божанске личности, то се 
односи на начин постојања бића Божијег, који представља етос божанског 
живота. А етос Бога је истоветан са Његовим бићем. Када хришћанско 
откровење објављује да је «Бог љубав» (1Јн 4, 16), оно тиме не указује на једну од 
многих особина Божијег «понашања», већ на оно што Бог јесте у пуноћи 
тројичне и личносне заједнице. 
 Тако је љубав издвојена као онтолошка категорија par excellence, једина 
могућност потојања, пошто Бог љубављу даје грађу [= субстанцију] својој 
суштини, и устројава Своје биће. Било које друго одређење Божијег етоса са 
вредносним садржајем онтолошки је неутемељено: оно a prirori примењује 
конвенционалне тврдње, узете из философске мисли или друштвеног искуства, 
на начин божанског постојања, које није ништа друго до лична посебност и 
слобода љубави. Уколико прихватимо вредносно одређењивање божанства, 
онда том вредносном одређењу подређујемо личну посебност, и следствено је 
одбацујемо. Вредносне категорије се могу односити само на природу или 
суштину, али ће онда лична посебност бити подређена неопходности 
наметнутој природним одређењем, и следствено, још једном, [личносно 
одређење] ће бити непостојеће или суштински умањено. У том случају, личност 
Божија би «претрпела» све што се дешава природи. «Удес» природе би тада био 
«страст» личности – оно што се пасивно трпи. Због тога Св. Максим говори о 
Божанству: «Оно није нити дивно нити добро: јер да је тако онда би било 
страсно, условљено и акцидентално».4 
 

5. Етос човека «по икони» Божијој 
 

Реалност стварања човека «по икони» Божијој односи се на јединство 
етоса или морала са бићем. У светлу истине о тројичној ипостаси бића, Цркви је 
могуће да осветли тајну људског постојања, и да пружи онтолошко утемељење 
човековој моралности. 
 Створен «по икони» Бога у Тројици, сам човек је један по суштини по 
својој природи, и у многим ипостасима по личности. Сваки човек је 
јединствена, различита и непоновљива личност; он представља егзитенцијалну 
различитост. Сви људи имају заједничку природу или суштину, али она нема 
постојање на други начин до као лична посебност, као слобода и надилажење 
њихових сопствених предодређености и природних неопходности. Личност 
јесте ипостас људске сушине и природе. Она у своме постојању [= егзистенцији] 
                                                 
3 «Бог Отац, покренут ван времена у љубави, происходи ипостасно разликовање, остајући без 
поделе или умањења у целосности Њему својственој, крајње јединствен и крајње једноставан». 
Масим Исповедник, Схолије на спис о Божанским именима, PG 4, 221A. 
4 Схолија на спис О Божанским именима, PG 4, 412C. Cf., такође и Дионисијев спис О 
Мистичној Теологији , PG 3, 1045D – 1048AB. 

 11



сабира општост људске природе, али је у исто време и надмашује, пошто је њен 
начин постојања слобода и посебност. 
 Овај начин постојања који представља личну посебност, твори икону 
Божију у човеку, чинећи човека учесником бића. Икону Божију човек не 
устројава по својој природи. Он није по икони Божијој због својих природних 
својстава заједничких са Богом, или подобних Њему. Човек устројава икону 
Божију као онтолошку ипостас слободну од простора, времена и природне 
неопходности. 
 Разлог овоме је то што људско постојање изводи своје онтолошко 
утемељење из догађаја божанске љубави, једине љубави која бићу даје суштину 
[= која га осуштаствљује]. Стварање човека јесте дело љубави Божије: не Његове 
«љубазне наклоности», већ љубави која устројава биће као егзистенцијални 
догађај личне заједнице и односа. Човек је створен да постане учесник у личном 
начину постојања који јесте живот Божији – да постане учесник у слободи и 
љубави која је истинити живот. 
 Човек не престаје да буде створено биће. Његова природа је створена 
природа, и његова природна индивидуалност је пропадљива и смртна. Његова 
егзистенцијална ипостас није одређена његовом природом; људска природа, 
сама по себи, не може образовати ипостас живота. У ову створену и смртну 
природу, Бог је устиснуо своју «икону»: «Дуну му у нос дух животни» (Пост 2, 7), 
могућност истинитог живота – с ону страну простора, времена и природне 
неопходности. Због тога егзистенцијална ипостас сваког човека јесте више од 
његове биолошке индивидуалности. Оно што човек јесте као ипостас живота, 
вечног живота, јесте његова лична посебност, која је остварена и откривена у 
егзистенцијалном догађају заједнице и односа са Богом и ближњима, у слободи 
и љубави. 
 Сва друга твар, изводи своју онтолошку ипостас из воље и енергије 
Божије, и представља динамичко остварење пројаве творачког начела божанске 
љубави. Човек, пак, не изводи своју онтолошку ипостас једноставно из воље и 
енергије Божије, већ из начина на који Бог даје суштину бићу. А тај начин јесте 
лично постојање, егзистанцијални потенцијал за љубавну заједницу и однос – 
потенцијал за истинити живот. Човек није само динамичка пројава речи Божије 
или унутрашњег начела, већ ипостас начела личне посебности и љубави 
слободне од било какве предодређености. Због тога је човек способан да 
прихвати или одбаци онтолошке предуслове своје егзистенције: он може да 
одбаци слободу љубави и личне заједнице, да каже «не» Богу, и да одсече себе 
од бића. 
 Истина личног односа са Богом, може бити позитивна или противна [= 
негативна] али је при свему томе то увек један егзистенцијални однос, одређење 
човека, начин његовог бића. Човек представља егзистенцијални догађај односа и 
заједнице. Он је личност, πρόσσωπον, што означава, и етимолошки и у пракси, 
да он има лице (ωψ) према (πρός) некоме или нечему; да је он насупрот (у 
односу према, или у вези са) неким или нечим.5 У свакој својој личној ипостаси, 

                                                 
5 Префикс πρός са субстантивом ωψ (ген. ωπός), значи «поглед», «око», «лице», «гримаса» твори 
сложени појам πρόσςω-πον. Видети Dimitrakos, Great Dictionary of the Greek Language (на 
грчком) vol 9, p. 8056. John Zizioulas, («From Prosopeion to Prosopon», in Tributes in Honour of 
Metropolitan Meliton of Chalcedon (Thessaloniki, Patriarchal Institute for Patristic Studies, 1977, p. 
290) пориче да појам просопон има оригинално значење «упућености или односа, на основу 
његове партикуларне етимолошке анализе». Он је склонији претпоставци да «појам просопон 
треба да буде изведен на основу стриктно анатомске анализе: на пример, део означен очима `део 

 12



створена природа човека је «насупрот» Богу: она постоји као упућеност и однос 
ка Богу. 
 Тако личност представља начин [постојања] бића који претпоставља 
природну индивидуалност, али се у исто време од ње разликује. Свака личност 
јесте збир особености својствених читавој људској природи, човечанству као 
целини, али их у исто време превазилази утолико што представља 
егзистенцијалну посебност, догађај постојања који не може да буде објективно 
одређен. Људска природа уопште – човечанство као целина, може да буде 
објективно одређена: природа поседује вољу, разум, интелект итд. Али свака 
људска личност остварује своју вољу и конверзира и размишља на јединствени 
начин, различит и непоновљив. 
 Следствено, личност није индивидуа, сегмент или део људске природе 
као целине. Она не представља однос дела и целине, већ могућност сабирања 
свега у различитости односа, у дêлу самонадилажења. Однос дêла према 
целини, индивидуалног према тоталитету (= свеопштости), увек представља 
аналогије и поређења која су коначна и стога ограничавајућа на индивидуално – 
ту нема места за егзистанцијалну слободу за коју је природа предодређена. С 
друге стране, однос који, у самопревазилажењу, сабира тоталитет природе, 
пркоси поређењу јер је јединствен је и посебан. Јединственост и посебност – 
која има своје биће и искуство само као догађај заједнице и односа – одређује 
лично постојање човека, начин његовог бића. 
 

6. Личност и индивидуа 
 
 У свакодневном говору имамо склоност да изопачимо значење речи 
«личност». Оно што називамо «личношћу» или «личним» углавном описује 
индивидуу. Постало је уобичајено да појмове «личност» и «индивидуа» 
сматрамо за стварне синониме, и користимо их без разлике да би изразили исту 
ствар. Ипак, с једне тачке гледишта, појмови «личност» и «индивидуа» су 
супротни по значењу.6 Индивидуа представља порицање или пренебрегавање 
посебности личности, покушај да се људска егзистенција одреди уз помоћ 
објективних особина [= карактеристика] заједничке природе људи, квантитативног 
поређења и аналогије. 
 Углавном на пољу социологије и политике, људско биће се махом 
поистовећује са идејом бројивих индивидуа. Понекад се овај рационалистички 
процес уравниловке сматра напретком, пошто помаже ефикасинијој 
организацији друштва. Сводимо људско биће на друштвену јединку која има 

                                                                                                                                            
око очију` (προς τοις ωψι)». Ипак, сасвим је очигледно, да оно што овде имамо није пре свега 
«партикуларна етимолошка анализа» већ анализа која је, на послетку, најшире прихваћена. 
Pierre Cntraine, Dicitionaire Étymologique de la Langue Grecque (Histoire des mots), vol. III, (Paris, 
1974), p. 942, и Hjalmer Frisk, Grechisches Etymologische Wörterbuch (Heidelberg, 1960), p. 602, а 
такође и Eduard Schwyzer, Grechisches Grammatik, vol. II (Munich, 1950), p. 517, прихватају 
етимологију која интерпретира просопон као оно «што је супротно очима [другог]», а само 
Sommer-у (Nominalkoposita 115, n. 1) приписују интерпретацију да је просопон «део главе око 
очију». Chantrinae пише: «Као и μετωπον, προσωπον јесте ипостас [овде појам «ипостас» 
означава именицу насталу из глаголског облика] и долази од корена ωψ са префиксом προτι  
(или προς)  - али интерпретација мора бити другачија и реч мора значити «оно што се суреће са 
очима (неког другог)»... Реч, напокон, може бити схвћена као глаголска именица која одговара 
изразима προτιοσσομαι, προσοψομαι» - cf. немачко Augesicht. Исто виђење налазимо и код Frisk-a 
и Schwyzer-a.  
6 В. V. Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church, (London, 1937), p. 121f. 
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особености, потребе и жеље, које су заједничке свима. Покушавамо да 
остваримо неку рационалистичку нагодбу о «правима индивидуа», или 
«објективну» примену социјалне правде која чини сва људска бића сличним и 
пориче њихове личне разлике. 
 У свакодневном животу, начелно разликујемо личности приписујући им 
индивидуалне карактеристике и одређења заједничка читавој људској природи, 
истичући једино квантитативне разлике. Када желимо да опишемо личност, 
стварамо збирку индивидуалних својстава и природних карактеристика које 
никада нису «личносне» у смислу једнинственог и непоновљивог бића, већ 
представљају квантитативне нијансе које користимо да би описали индивидуу. 
Кажемо, на пример, да је тај и тај човек такве и такве висине, таквог и таквог 
лица, карактера, емоционалне природе итд. Али, колико год био детаљан опис 
који дајемо, он је ограничен тиме што се у њега уклапа више од једне особе, 
пошто је егзистенцијалну јединственост и различитост немогуће објективно 
одредити речима и формулацијама нашег свакодневног говора. 
 Лична посебност се открива и бива позата једино у оквиру директног 
личног односа и заједнице, једино учествовањем заснованом на начелу личне 
непосредности, или љубавне и творачке силе која разликује личност од 
заједничке природе. И то откривање и познање личне посебности бива 
најпотпуније када се јавља као догађај заједнице и односа достигнутог у пуноћи 
љубави. Љубав је превасходни пут ка познању личности, пошто она представља 
прихватање једне личности као целине. Она не пројектује на другу личност 
индивидуалне особине, захтеве или жеље, већ је прихвата онаквом каква она 
јесте, у пуноћи њене личносне јединствености. Због тога познање посебности 
личности постиже своју коначну пуноћу у самонадилажењу и давању себе у 
сексуланој љубави, због чега је, библијским језиком, сексуални акт поистовећен 
са познањем личности.7 
 Лична посебност твори икону Божију у човеку. То је начин постојања 
који деле Бог и човек, етос тројичног живота утиснут у људско биће. У 
Православној Цркви и њеној теологији, ми приступамо човеку као икони 
Божијој, а не Богу као човековој икони уздигнутој до апсолута. Откровење 
личног Бога у историји нам објављује истину о човеку, његов етос и 
племенитост његовог порекла. 
 То не значи да ми примењујемо нека ауторитативно дата начела на 
објашњење људске егзистенције. У историјском откровењу Бога, ми изучавамо 
истиниту егзистенцију слободну од сваке принуде – од сваке принуде наметнуте 
човеку од стране његове сопствене природе након пада, који је представљао 
слободно потчињавање његове личне различитости неопходности и диктату 
природне индивидуалности, што ћемо разматрати на странама које следе. 
 Оно што нас овде начелно интересује јесте то да откровење Божије баца 
светлост на догађај личне човекове посебности и слободе, са свим трагичним 
последицама које слобода са собом носи. Икона Божија у човеку је очувана 
управо кроз трагедију његове слободе – личним начином постојања који има 
способност било да прихвати било да одбаци истинити живот љубави. Оно што 
називамо моралношћу човека јесте начин на који се он односи према догађају 
сопствене слободе. Морал отркива шта човек јесте у начелу, као икона Божија, 

                                                 
7 Уп. Пост 4, 1; 4, 17; 4, 25; Мт 1, 25; Лк 1, 34. Bultmann, in Theologishes Wörterbuch zum Neuen 
Testament, ed. Kittel, vol. I (Bonn, 1950), p. 199. 
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али и шта он постаје кроз догађај своје слободе; биће преображено, или «по 
подобију» Божијем. 
 

7. Непознавање истине личности и легалистичко схватање морала 
 
 Наше тумачење стварања човека «по икони» Божијој има суштинске 
последице за одређивање морала и етике. Када је хришћанска догматика пала 
под власт Западног рационализма, биће «по икони» је посматрано као природа 
човека уопште, као врста. Заиста, икона Божија у човеку је тумачена само у 
односу на један од два «дела» нужно подељене природе – на човеков «дух».8 
Одређене особине човекове «духовне» природе, посебно рационалност, 
слободна воља и «власт», представљају пројектоване елементе његовог бића 
које је «по икони». 
 Ове егзистенцијалне тврдње су коришћене од стране јелинских Отаца да 
би се указало на онтолошку разлику личности и природе, откривајући обоје као 
заједничку могућност природе и јединствени лични начин на који се ови 
природни потенцијали егзистенцијално остварују. 

Међутим, ако Бог даје основу живота у виду личне различитости, љубави 
и слободе од сваке природне предодређености, онда икона Божија не може да 
одговара човеку схваћеном као идивидуи или објективним својствима природне 
индивидуалности, а посебно не једном «делу» индивидуалне природе. «Икона 
није део природе», каже Св. Григорије Ниски.9 И Михаил Хонијатис* додаје: 
«Није душа сама, нити је тело само оно што се назива човек, него обоје заједно; 
и  на ово двоје заједно се односи реч Божија да је створио човека по својој 
икони».10 

Рационалност, слободна воља и владавина одређују икону Божију у 
човеку не због тога што се односе на његову «духовну» природу, већ зато што 
се односе на начин на који се личност разликује од природе и устројава у себи 
ипостас живота неспутану било каквим природним предодређењем.11 Човек је 
рационалан [= словесан] и има слободну вољу и власт у природи зато што је 
личносно биће, а не због тога што је «дух». Ове људске способности не 
познајемо као опште, објективне особине: мисао их једноставно преобраћа у 
независне и одвојене појмове. Познајемо их као нешто апсолутно различито у 

                                                 
8 Cf. Thomas Aquinas, Summa Theologica I, 93, 4-8. J-H. Nicolas, Dieu connu comme inconnu (Paris, 
Descleé de Brouwer, 1966), pp. 332, 334, 339. Ch. Androutsos, Dogmatics (на грчком – Athena, 
1907), p. 137. Trembelas, Dogmatics, (на грчком), vol. I (Athens, 1959), p. 487. 
9 О стварању човека 16, PG 44, 185. 
* Живео је од 1138-1222. Родом је био из Хоне у Фригији; старији је брат Никите Хонијата. 
1182. је постао Архиепсикоп Атински, а 1204. је емигрирао на Кеос. Написао је двадесет шест 
катихеза, недељне и празничне омилије, похвале светитељима и значајним личностима, 
многобројна писма, као и разговор о телу и души који је дуго био познат под именом Св. 
Григорија Паламе (прим. прев. – А. Ђ.). 
10 Prosopopoeiae, PG 150, 1361 C. 
11 Човек учествује у истинитом животу, с ону страну простора, времена и природне 
предодређености, пошто је он личносно биће, а не због тога што има «дух» или «бесмртну 
душу». «Ако је душа бесмртна по природи, онда лично преживљавање јесте неопходност... Чак 
је и Бог онда бесмртан по својој природи, што ће рећи по неопходности, а човек је - по 
неопходности – у односу са Богом. Све ово, што је било тако природно за древне Јелине, који 
нису имали појам личности, ствара огромне егзистенцијалне проблеме када се примени на 
личност. Јер неизбежна бесмртност није појмљива за слободног Бога и ствара искушење за 
личност. Како је, у том случају, осигуран апсолутни и јединствени идентитет личности, ако то 
суштина не може да обезбеди». J. Zizioulas,  From Prospopeion to Porsopon, p. 306. 
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свакој одређеној личности. То су, засигурно, могућности или енергије које 
поседује свако људско биће, али оне увек откривају јединственост личности. 
Оне немају другачије постојање до пројавом личне посебности. 

Ово питање је од кључне важности за одређење људске моралности. Ако 
икону Божију разумемо у односу на природу а не као личну посебност човека, 
онда морал, истина и аутентичност егзистенције, јесу нешто предодређено 
природом и представљају суштинску нужност за човека. У том случају, етика је 
схваћена као саображавање индивидуалног објективним и природним 
захтевима, и њено кршење има последице које су «деструктивне» за његову 
природу. Оно не унакажава просто икону Божију утиснуту у човекову природу, 
већ је заправо брише.12 Сходно томе, индивидуално подударање са објективним 
или природним захтевима морала је свакако одређено постигнуће, «врлина» са 
објективним заслугама; али сва њена сигурност је у верности природи. А 
природа по себи је створена и смртна: она није та која устројава ипостас вечног 
живота. 

Стога морал престаје да се односи на истину личности, на динамичко, 
егзистенцијално остварење истинитог живота, љубави и заједнице у слободи. 
Односи се на пиродну индивидуалност, у виду интелектуалне самосвести, 
психолошког ега и хтења стављеног у акцију – другим речима, на субјективну 
условљеност индивидуалног саображавања са природним захтевима «врлине». 

Ово је смер разумевања етике као индивидуалне обавезе или 
индивидуалног постигнућа. Неизбежно, обавезе и постигнућа су разврстани у 
опште прописе индвидуалног понашања и закона који се јавља као основа 
односа индивидуалних права и обавеза. Моралност је схваћена унутар 
објективног контекста друштвеног суживота, и представља једну спољашњу и 
сасвим законску неопходност. 

Када је истина личности потцењена или игнорисана на подручју 
теологије, то неизбежно има за последицу стварање легалистичког, спољашњег 
система етике. Тако човеков етички проблем престаје да буде егзистанцијалан, 
престаје да буде проблем како се спасити од природне неопходности – од 
простора, времена, страсти, пропадљивости и смрти. Етички проблем постаје 
псеудо проблем објективних обавеза које остају лишене егзистенцијалног 
оправдања. Када интелектуалне и конвенционалне категорије замене онтолошку 
истину и откровење у хришћанској теологији, онда такође у историјском 
животу Цркве, проблем спасења бива затамњен сенком мучења човечанства 
«законом» који никуда не води. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Ово је класична протестантска позиција по питању дејства пада на икону Божију у човеку. 
Видети нпр. Heinrich Heppe, Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirchen (Neukrichener 
Verlag, 1958), pp. 254-260. Wolfgang Trillhaas, Dogmatik (Berlin, 1962), pp. 207-208. Погледати и 
класичну формулацију у Вестминстерском исповедању (1647), поглавље 9, тачка 3. у Karl Müler, 
Die Bekenntinischriften des reformierten Kirche (Leipzig, 1903), p. 364. 
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ДРУГО ПОГЛАВЉЕ 
 

Грех: егзистенцијални неуспех 
и «промашај циља» 

 
 

1. Пад од живота на преживљавање 
 
 Оно што називамо моралом или етосом човека јесте начин на који се он 
односи према егзистенцијалном догађају своје слободе: морал пројављује шта 
човек јесте у начелу, као икона Божија – као личност – и такође шта он постаје 
кроз догађај своје слободе – биће преображено, или биће «по подобију» 
Божијем. Овакав поглед на морал нам допушта да се приближимо правом 
садржају који је Православна теологија дала истини пада и греха, садржају 
живота и егзистенцијалног искуства. 
 За Православну теологију, пад човеков представља његово слободно 
одрицање могућности учествовања у истинитом животу, у личном односу и 
љубавној заједници – што представља једину могућност за човека да буде 
ипостас личне посебности.13 Пад извире из човекове слободне одлуке да одбаци 
личну заједницу са Богом и да се ограничи на аутономију самодовољности 
сопствене природе. 
 Према Библији, узрок пада се односи на почетни избор природне 
независноси од стране првостворених људи: «У дан када будете јели од дрвета 
познања добра и зла, бићете као богови» (Пост 3, 5). Овај изазов је пред човека 
поставио егзистенцијалну могућност самодовољности аутономије његове 
природе: могућност природе да на основу саме себе одреди и исцрпи догађај 
постојања. 
 Овај вид «обожења» људске природе је усмерен против саме њене 
истине: то је «егзистенцијална лаж», фиктивна могућност живота. Човекова 
природа је тварна и смртна. Она учествује у бићу, у истинитом животу, само до 
оне мере када саму себе превазилази као егзистенцијлнаи догађај личне 
посебности. Човек има биће, и устројава ипостас живота и превазилази 
смртност своје природе, само уколико остварује личносни начин постојања који 
је и Божији начин постојања. 
 То значи да човек изводи своју могућност ипостасног идентитета, с ону 
страну простора, времена и ограничења природе, из Божије личносне 
егзистенције. То је његов егзистенцијални одговор на Божији позив на личносну 

                                                 
13 «У личности се живот и љубав поистовећују: личност не умире управо стога што је вољена и 
што воли. Изван заједнице љубави, личност губи своју јединственост, постаје једно биће као и 
друга, “ствар” без апсолутног идентитета, без апсолутног «идентитета» и «имена», без лица. За 
личност смрт значи да престане да буде вољена и да воли, да је јединствена и непоновљива, док 
живот за личност значи опстанак јединствености њене ипостаси, коју посведочује и одржава 
љубав.» J. Zizioulas, From Prospopeion to Porsopon, p. 307. Овој изванредној формулацији, треба 
само додати, у смислу додатног објашењења, да љубав овде није схваћена као просто 
сентиментална веза која осигурава «памћење» личности, већ као начин постојања који уздиже 
људску индивидуу до ипостаси личносне посебности и слободе, до ипостаси вечног живота. 
Тако смрт за личност не значи непостојање, већ начин постојања «супротан постојању», како 
примећује Св. Максим: то је егзистенција која није плодотворна, која одсеца себе од «краја» 
ради кога је створена – живота као љубави и заједнице. В. Личност и ерос, поглавља 80, 86. 
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заједницу са Њим, на позив који дарује биће. Од тренутка када људска личност 
одбаци тај позив и ту заједницу на којој је сама утемељена, од момента када 
затражи природну и егзистенцијалну независност, она постаје отуђена сама од 
себе. Личносна егзистенција није тиме уништена, јер управо она претпоствља 
човекову слободу да окуси егзистенцијално отуђење. Али његова лична 
посебност престаје да сабира могућности људске природе у егзистенцијалном 
догађају односа и заједнице која превазилази природу и ослобађа егзистенцију 
природних неопходности. Личносна посебност је омеђана природом, она је 
једна индивидуална аутономија која се сукобљава са аутономијама других, 
распарчавајући на тај начин природу. Људска природа је распарчана на 
индивидуалне воље које изражавају потребе и настојања индивидуалног бића да 
преживи у својој природној самодовољности. Постојање је поистовећено са 
инстиктивним, природним потребама за независним опстанком. Природне 
потребе индивидуалног бића, попут исхране, самоочувања, постају сврха по 
себи: оне владају човеком и завршавају као «страсти», узрокујући патњу и 
најснажнији бол, изазивајући, напокон, смрт. 
 

2. Овековечење пада  
 
 Оно што је до сада речено објашњава због чега је прво распарчавање 
природе било одлучујуће. Први избор индивидуалне аутономије је неповратно 
поделио природу, и осудио вољу свих осталих људских личности да буде 
превасходно воља која изражава и силом спроводи неопходности распарчане 
природе. Природне потребе индивидуалног опстанка иду на рачун личне 
слободе и посебности, које могу бити остварене само као љубав, претећи да је 
спутају. Слобода личности није уништена, само је унакажена и измењена у 
антитетску одвојеност од природе, у непрекидну поларизацију супротстављених 
порива. То је исксутво трагичне подељености унутар човековог бића. «Али 
видим други закон у удима својим који се бори против закона ума мојега, и 
поробљава ме законом греха који је у удима мојим» (Рим 7, 23). 
 Након почетног распарчавања људска природа задобија снажан имулс да 
себе учини апсолутном као индивидуална аутономија. Јер природа не постоји 
другачије до као лична ипостас, а први човек је поистоветио догађај свог 
постојања, не са личном посебношћу своје природне испостаси, већ са 
опстанком (= преживљавањем) и самопостојањем. Тако се свака нова људска 
личност рађа потчињена својим индивидуалним природним потребама, како би 
опстала као егзистенцијална аутономија. Човек се, тако, рађа осуђен да буде 
носилац индивидуалне или природне воље подређене апсолутним потребама 
опстанка. 
 Из овог разлога, распарчавање природе непрестано и неизбежно делује 
прилком сваког природног рођења, пошто свако рођење значи додавање још 
једне индивидуалне, егзистенцијалне самодовољности унутар заједничке 
природе. Свака индивидуа присваја од другога апсолутно право на сопствено 
постојање. Индвиудалност влада природним, инстиктивним потребама за 
опстанком, са намером да себе овековечи и да постане циљ, пошто је 
индивидуалност та која исцрпљује егзистенцијалне могућности природе, а не 
лична посебност која сједињује природно постојање у догађај заједнице и 
односности, превазилажењем сопствене индивидуалности. 
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 Тако трагичне Сартрове речи казују истину: «Мој првородни грех је 
постојање другог».14 «Други» је увек потврда неизбежног распарчавања наше 
природе. Сваки «други» је непосредно, емпиријско сведочанство немогућности 
личности да превазиђе тај снажни порив ка распарчавању људске природе на 
индивидуе, на аутономне јединке: «други» је моја осуда да будем носилац 
индивидуалне или природне воље за опстанком. Ова воља није производ 
слободе, већ је плод деловања порива, инстиката и потреба: она представља 
потчињавање личносне посебности природном захтеву за опстанком врсте. Овај 
захтев је за нас мучан, пошто може да буде испуњен само антагонистичким 
сукобом са егзистенцијалном аутонимијом других индивидуа. 
 Због овога је «други пакао», како поново каже Сартр у драми «Иза 
затворених врата».15 Ова изјава која долази из Сартровог пера, јасно говори да 
пакао за човека није индивидуална казна, објективно наметнута. Основа казне у 
човековом паклу су други људи. Неуспех личне егзситенције да оствари 
онтолошку ипостас, њено свођење на природну индивидуалност која полаже 
апослутна права на сопствено постојање, стваља је у сукоб са индивидуалном 
природом «другог». Тако «други» постаје потврда мог егзистенцијалног 
промашаја, моје немогућности да певазиђем своју природну вољу која се 
поситовећује са самоодбраном биолошког и психолошког ега. «Други» је пакао 
јер ме мучи орткривењем да сам трагично осуђен на индивидуалну аутономију, 
неспособну да постоји слободно од природних предодређености, да воли и да 
буде вољена. 
 Пре Сартра, Достојевски је, још потпуније, одредио пакао на исти начин: 
«Пакао је мучење невољења».16 Ово одређење значи да ми други људи 
једноставно пружају прилику за мој сопствени пакао, док се његов узрок налази 
у мојој сопственој немогућности да будем у односу, у затворности егоцентричне 
аутономије моје индивидуалности. Тако пакао постаје још мучнији када 
«други» није индивиуда на егзистенцијалној удаљености која поништава 
могућност односа, већ Личност чија ме љубеће самонадилажење и 
самопредавање позива у постојање и истинити живот, док сам ја прилепљен (= 
привржен) мојој индивидуалној аутономији. Пакао је човеков слободни избор, 
када себе заробљава у запањујућем недостатку живота, промишљено одбацујући 
заједницу са љубећом добротом Божијом, одабацујући истинити живот. 
 

3. Егзистенцијално «отуђење» природе 
 
 Човеково инсистирање на индвидуалности јесте показатељ његовог 
неуспеха да оствари своју личну посебност и слободу, његовог отпадања од 
пуноће постојања које почива у животу Свете Тројице, личне свезе и заједнице 
љубави. Ово отпадање је грех, αμαρτία, што значи промашај циља као 
егзистенцијалне истине и аутентичности. Светоотачко предање инсистира на 
оваквом схватању греха као науспеха и «промашаја циља», као губитка 
«ссмисла» или сврхе. А за људско постојање та сверха је самонадилажење, 
којим би човек био уведен у безграничну сферу личносне посебности 
[посебности] и слободе. Карактеристичне су речи Св. Максима Исповедника: 
                                                 
14 Ma chûte originelle c’est l’existencede l’autre: L’Ếtre  et le Néant (Paris, 1943), p. 321. 
15 Иза затворених врата, крај пете сцене: «L’enfer c’est les autres». Видети, такође: Св. Максим 
Исповедник, Ambigua, PG 90, 256B: «Једна природа је подељена на хиљаде делова; и ми који 
смо исте природе вребамо (= ловимо) једни друге, уподобљујући се гмизавцима». 
16 Браћа Карамазови, I, 6, 3. Из учења и разговора са страцем Зосимом, 9. 
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«Неуспех и слабост уводе зло, чинећи оно што је против природе због 
недостатка онога што јесте у сагласности са природом».17 На другом месту, 
коментаришући ареопагитске списе, он пише: «Недостатак или лишавање јесте 
оно што он (= Ареопагит) назива грехом (αμαρτία), што ће рећи, неуспехом да се 
задобије, и отпадање од онога чему се стреми. Под грехом он сматра, да се 
послужимо метафором из прошлости, хитац који промашује циљ уместо да 
погоди мету. Јер када не успемо да достигнемо добро, и кретање и поредак који 
су у складу са природом, ступамо у област бесловесног, свеобухватног и 
нестварног стања непостојања које је супротно нашој природи».18 
 Оци Цркве одбијају да грех виде као ипостасан, као ипостас живота 
другачију од јединог облика постојања који даје утемељење животу, божанске 
личне доброте. Грех није природа, зла природа која ипостасно постоји као 
супротна страна божанском постојању и животу љубави. Нема ничега у 
творевини Божијој што је ипостасно или природно зло – чак ни сам ђаво то није. 
Грех је неуспех, неуспех као постојање и живот: то је несупех личности да 
оствари своју егзистенцијалну «сврху», да потврди, и кроз љубав сачува, 
јединственост своје ипостаси. 
 Овај неуспех на пољу личности, има одређене последице на човекову 
природу, пошто је изопачује и распарчава, преносећи њене егзистенцијалне 
могућности од слободе и посебности личности на инстиктивне и апослутне 
потребе ради опстанка индивидуалног. Али, ово егзистенцијално «отуђење» 
природе19 не значи да се она у својој суштини претворила у злу природу. То је 
искључено објашњењем у коме Св. Максим иде дотле да означи пад природе 
као «невини грех», када се упореди са «прекорношћу» намерног греха. Он 
пише: «Усмерење Адамовог природног логоса је било прво изопачење, које је са 
собом изопачило и његову природу, одбацивањем благодати слободе од 
страсти, и тако је настао грех. Прво и кажњиво дело био је пад стремљења од 
добра ка злу: али друго, невино отуђење природе од непропадљивости ка 
пропадљивости, догодило се због овог првог. Јер постојала су два прегешења ( = 
промашаја) која је праотац починио када је прекршио божанску наредбу: прво је 
било кажњиво, али је друго било невино, пошто је било узроковано кажњивим. 
Прво је настало када је произвољење (= воља) добровољно оставило по страни 
оно што је добро, а друго, када је природа недобровољно оставила по страни 
бесмртност због [погрешног] произвољења».20 
 Егзистенцијално «отуђење» људске природе, отпад од истините 
егзистенције личног саодноса и заједнице љубави у пропадљивост аутономне 
али смртне индивидуалности, представља отпад од бића – у неку врсту 
«непостојања», како Св. Максим каже у једном од раније наведених цитата. 
Грех је начин постојања супротан постојању, и супротан природи, пошто је 
распарчава и уништава. Грех означава одвајање од бића и искључивање из 
живота. 

                                                 
17 Схолија на спис О Божанским именима, PG 4, 348C. 
18 Ibid., PG 4, 305B. 
19 Појам долази од Св Максима: «У осуди Адамовог слободно изабраног греха, његова природа 
постаје потчињена страстима, пропадљивости и смрти. Ово стање није узроковао Бог, нити је то 
нешто што је човек имао (= што му је било својствено) у почетку; Него је човек сам то 
узроковао и то је спознао када је кроз непослушност довео у постојање слободно изабрани грех. 
Његова осуда на смрт је чиста последица овога». Ambiqua, PG 90, 408C. 
20 Ambiqua, PG 90, 405C. 
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 Почињући од оваквог конкретног и егзистанцијалног схватања греха, 
Православно предање је одбило да читав човеков однос са Богом ограничи 
јуридичким, правним оквиром. Одбило је да грех види као индивидуално 
кршење датог, безличног, правила понашања које једноставно ствара само 
психолошку кривицу. Бог Цркве, како је познат и објављен у Православном 
искуству и предању, нема ничег заједничког са Богом римске јуридичке 
традиције, са Богом Анселма или Абелара21. Он никада није схватан као 
осветољубиви Бог који влада уз помоћ страха, припремајући за човека казну и 
мучење. 
 Бог није «судија» човеку, у смислу судије за прекршаје који наводи 
чланове закона и одређује казне, сведочећи о прегрешењу. Он је судија због 
онога што Он јесте: могућност живота и истинитог постојања. Када се човек 
добровољно одвоји од ове могућности постојања, он је самим тим «осуђен». 
Није Божији пропис, већ је Божије постојање, то што му суди. Бог није ништа 
друго до онтолошки догађај љубави и излив љубави: пуноћа добара, екстаза 
љубеће доброте. 
 Бог је по Себи постојање «у истини», ипостас живота, ипостас личносне 
посебности и слободе: Управо због тога што је човек створен по Његовој икони, 
Божије присуство је за човека суд. Како Св. Максим каже о Светој Тројици, 
једној по суштини: «Он је један Бог, по природи Творац, Који објављује 
промисао и суд својој творевини. Јер као што се стварање тиче Оца, Сина и 
Светога Духа, тако се и суд и делање промислитељског старања односе на оне 
које су Они створили».22 Када је починио грех, човек је већ «био осуђен»: «јер 
то је осуда, ... што је човек више заволео таму од светлости».23 Човек је осуђен 
по мерилима живота и постојања од којих је себе одлучио. Грех је самозадата 
осуда и казна коју човек слободно одабире када одбија да постоји као лична 
ипостас заједнице са Богом и определи се за  «прекрајање» и беспоредак свога 
постојања, раздељујући своју природу у индивидуалне ентитете – када се 
определи за пропадљивост и смрт. 
 

4. С ону страну добра и зла 
 

Такво схватање етике, које се заснива на разумевању греха као 
«промашаја циља» не зависи од конвенционалног друштвеног схватања «добра» 
и «зла», врлине или преступа. Овакво схватње етике уводи нејасноћу између 
живота и смрти,24 између егзистенцијалне истине и аутентичности с једне 
стране, и егзистенцијалног губитка и пропадљивости с друге. Етика Цркве је «с 

                                                 
21 Анселм, Архиепископ Кентерберија, 1033-1109. Пјер Абелар, француски схоластички теолог 
и философ, 1079-1142. За даље инфомације о њиховим јуридичким теолошким теоријама и 
утицају који су оне имале на духовни живот Запада, в: J. Romanidis, Original Sin (на грчком, 
Атина, 1957), стр 12, 87. (Књига је преведена и на српски језик: Ј. Романидис, Прародитељски 
грех, превод: С. Јакшић, Беседа, Нови Сад 2001). Такође видети и Étienne Gilson, La philosophie 
au Moyen Age, (Paris, 1962), pp243f, 286f. Jean Cottiaux, “La comception chez Abélard”, Revue 
d`histoire ecclésiastique 28 (1932), pp. 247-295, 533-551, 788-828. Jean Jolivet, Arts du langage et 
théologie chez Abélard, (Paris, 1969) посебно p. 276ff. Karl Barth, Fides quarens intellectum, 
(Darmstadt, 1958). 
22 Максим Исповедник, Ambiqua, PG 90, 364B. 
23 Јн 3, 18-19. 
24 «Постоје два пута, један је пут живота и други пут смрти... а пут живота је овај: прво, да 
љубиш Бога... друго, да љубиш ближњег као самог себе». Учење дванаесторице апостола, 1, 1-
2. 
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ону страну добра и зла»: она се односи на онтолошке стварности а не на 
вредносне категорије. «Треба знати», говори Св. Максим, «да оно што се 
једноставно зове зло није сасвим зло, него је на један начин зло а на други није. 
На исти начин, оно што се једноставно зове добро није сасвим добро, него је на 
један начин добро а на други није».25 
 Етика Цркве нема ничег са овом суштинском (= онтолошком) 
неодређеношћу добра и зла. Закључци и развој такве етике не могу бити 
другачији до конвенционални. А етика Цркве искључује релативност у 
вредновању, и не односи се нинашта конвенционално, било са аспакета обичаја 
или савести, што би омогућило објективно вредновање и јуридичко рачунање. 
Етика Цркве «суди» човеку откривајући икону Божију у човековој личности, 
разликујући постојање и живот од краткотрајног преживљавања и илузије 
самопостојања. 
 Оно што Црква има у виду, јесте слобода морала од схематске градације 
и утилитарне перскрипције. Она циља на моралност, на етос личне посебности и 
слободе: то не значи просто «побољшање» индвидуалних карактеристика и 
друштвеног понашања, већ васпостављање човека у пуноћу живота и постојања 
превазилажењем пропадљивости и смрти његове створене природе. 
 Ово васпостављење је могуће само ако човек претрпи једну 
егзистенцијалну промену, промену у свом начину постојања; то је циљ етике 
Цркве. Човек мора да обије да се упетља у индивидуалност која га као его, 
усмерава против индивидуалних природа других људи. Он мора да се ослободи 
од апсолутних захтева његове индивидуалне природе која га везује за безлични 
опстанак врсте. Само кроз овакво ослобођење од природне неопходности, која 
је постала егзистенцијално аутономна, човек може да постоји као посебна 
личност, стављајући у дејство живот љубави. 
 Само овим путем човек може постићи своје подобије Богу. Стога, само 
на тај начин, његова сопствена природа може да утемељи догађај живота и 
егзистанцијалне пуноће, догађај јединства и заједнице ипостаси слободних од 
пропадљивости и смрти. Али, ова егзистанцијална промена у људској природи 
«отуђеној» падом, превазилази способности палог човека. То је суштински дело 
Главе новог човечанства: дело другог Адама, Христа, који у Својој сопственој 
личности сабира и поново ствара људску природу као целину, као начин 
постојања човека. То је егзистенцијална стварност «нове твари» Његовог Тела - 
Цркве. У даљњем разматрању ћемо се вратити овом «обновљењу» људске 
природе кроз Христа. 
 

5. Психолошки комплекс кривице  
 
 Нека нам буде дозвољено да на овом месту приступимо једном додатном 
разматрању: шта ослобођење значи за човека, посебно за савременог човека 
пост-Фројдовске ере; шта за њега значи када грех није поистовећен са 
преступом и кривицом, већ са неуспехом и «промашајем циља». Идеја негована 
у западном хришћанству, која поистовећује грех са преступом закона а спасење 
са индивидуалним оправдањем и искупљењем, повезала је хришћанску етику у 
мислима људи са мноштвом психолошких комплекаса, без могућности да се од 
њих утекне. Стремљење ка индивидуалном оправдању и искупљењу оставило је 
човека поробљеног његовој аутономној индивидуалности, одвојеног од 

                                                 
25 Ambigua, PG 90, 413B. 
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могућности живота и постојања. Не само то, већ се [овакво стремљење] често 
пројављивало као морбидна утамниченост у психолошком супер-егу, или као 
схизофрени расцеп ега између стварности живота и апстрактног, вредносног 
«треба». 
 Безбројни примери друштвеног и индивидуалног начина живљења 
савременог западног човека – стремљења и кретања на пољу уметности, 
психологије, слоциологије и философије, као и моде и морала – изгледа да 
представљају напор човека да одбаци робовање психолошкој тиранији 
комплекса кривице, проузрокованим легалистичким схватањем греха.26 Оно 
што ми означавамо «моралном кризом» наших дана, понекад изгледа као 
очајнички покушај савременог човека да доведе под знак питања, или да 
одбаци, вредносну форму конвенционалне етике – етике која нема однос са 
његовим егзистенцијалним проблемима и трагичним подухватом његове 
слободе. Изгледа да је то његов покушај да се увери у сопствену посебност и 
слободу превазилазећи безлична, легална ограничења и утилитарна правила 
понашања: то је покушај човека да се без страха суочи са истином свог пада, и 
чак коначним отуђењем сопствене личности. То је, можда, настојање човека да 
се ослободи релативности добра и зла, лажног «супер-ега» друштвене 
пристојности и напокон, псеудо-хришћанског идеализма, лажног 
«ангелоподопства» утемељеног на конвенционалним формама етике, која се 
заснова на прописаним вредностима. 
 Овај захтев човека – његов напор да се суочи са истином о себи, каква 
год она била, и његово одбијање да сакрије, или споља зафарба, стварност свог 
неуспеха, без страха или законске кривице – представља једно животно 
гледиште које није сасвим неповезано са искуством неопходним за разумевање 
етике у Православној Цркви. Егоцентрични страх од преступа и настојање да се 
грех прикрије или да се достигне одређена угодност у њему, јесте проширење и 
последица психолошког осећаја кривице, те за такав страх нема никаквог места 
у духовној клими Православне етике. Напротив, савесно препознавање греха 
може у Цркви бити од користи као смерница за препознавање наше људске 
недовољности и тражењу благодати Божије – живота дарованог човеку као 
могућност учествовања у заједници и односу са Богом. 
 У човековом греху, у његовом промашају да буде оно што је позван да 
буде, Црква види потврду истине личности: личност је потврђена чак и у 
способности човека да каже «не» животу и самом постојању, да каже «не» Богу, 
иако су однос и заједница са Њим оно што чини да постојање буде испостас 
живота. У човековом греху, Црква види трагични пут човекове слободе, што 
представља људски морал у стварној, онтолошкој истини. Црква види човекову 
моралност у греху (стварној девијацији) и у обожењу (природном наставку и 

                                                 
26 Једна од оваквих појава у савременом животу јесте еротизам, који доминира литературом, о 
чему Алберто Морави карактеристично пише: «Еротизам у савременој литератури нема 
сличности са еротизмом у паганској литератури, нити са оним у литратури која је следовала. А 
ако уопште постоји нека сличност, онда је то сличност са претходним [паганским] пре него са 
каснијим. Али, постоји разлика, а то је да у паганској литератури еротизам јесте нешто невино, 
пошто бруталност и јединство природе још нису раздељени и окренути против себе 
хришћанским схватањем греха, док је еротизам у савременој литератури приморан да у обзир 
узме хришћанско искуство. Другим речима, еротизам се у модерној литератури не изводи из 
природног стања, већ из процеса ослобођења од претпостојећих забрана и табуа. Код пагана, 
слобода је била нешто несвесно, једноставно чињеница, док је код савремених људи она нешто 
изнова добијено, изнова откривено и преформулисано»: Man as an End: A Defence of Humanism 
(tr. Bernard Wall, London, 1965), p. 228 («Eroticism in Literature»). 
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последици човековог морала у Цркви). Нема апстрактних теоријских начела или 
конвенционалних, законских «аксиома» у етици Цркве, нема безличних 
императива. Основа овакве етике јесте човекова личност; а личност значи 
непрестани ризик, слободу од сваке објективизације и силу смрти и васкрсења. 
 

6.  Сила покајања  
 
 Грех је показатељ наше свесности о одвојености од Бога, одвојености од 
живота – он је мера нашег свесног препознавања смрти. А само кроз свесно 
искуство смрти, човек може да се приближи откровењу живота, могућности 
васкрсења са Христом. Тако грех постаје почетна тачка покајања, μετάνοια-е. 
Ове реч на грчком значи «промена ума (= преумљење)», другим речима, промена 
читавог човековог усмерења – у његовом егзистенцијалном становишту, не 
просто у његовом понашању. Покајање је препознавање да је човекова 
самодовољност неподесна; то је потрага за животом који се остварује у личном 
односу са Богом, жеђ за личном заједницом са Њим. 
 Преображај греха у покајање, егзистенцијалног промашаја у пуноћу 
живота – јесте права срж «Јеванђеља» Цркве, њена добра вест. А та вест није 
просто обећање, већ прави догађај историјског тела; то је тело Цркве, Тело 
Христово. Црква прихвата човекову природу, пропадљиву природу, грех и смрт, 
и доводи је у живот. Још једном јој даје могућност да постане ипостас вечног 
живота учешћем у животу Божијем. 
 Христово усвајање људске природе је догађај који доводи Цркву у биће. 
Оно што је Црква усвојила јесмо сви ми, који чинимо тело Цркве, обремењени, 
као што јесмо, нашим свакодневним неуспесима: Христос нас је показао 
учесницима у Свом животу, у Његовом сопственом начину постојања. 
Последице наше прародитељске побуне су поништене оног тенутка када је 
природа, која је постала егзистенцијално аутономна, ипостасно сједињена са 
Богом. С ове тачке, тамо је, унутар граница наше раздељене природе, Личност 
та која устројава ипостас живота – Личност Христова. И та Личност постаје 
основа око које се «расејана деца Божија сабиру у једно»,27 тако да раније 
аутономне индивидуе творе међусобну личну свезу и љубав. 
 Учешће у богочовечанском телу Христовом, у егзистенцијалном 
јединству заједнице светих, није осигурано индивидуалним заслугама и 
објективно препознатим «врлинама» индивидуе: осигурано је покајањем, новим 
стремљењем ка веровању у Бога – када, кроз Цркву, хришћанин поверава 
Христу сав живот свој, онако неуспешан и грешан какав је. Покајање не значи 
једноставно «побољшање» или чак «савршенство» индивидуалног понашања и 
индивидуалног психолошког осећаја, или снагу индивидуалне воље. Све ово 
може да се постигне а да човек и даље остане заробљеник своје аутономне 
индивидуалности, неспособан да воли или да учествује у заједници љубави која 
је истинити живот. Покајање јесте промена нашег начина постојања: човек 
престаје да верује својој сопственој индивидуалности. Он схвата да га постојање 
као једне индивидуе, макар и врлинске индивидуе, не спасава од 
пропадљивости и смрти, од његове мучне егзистенцијалне жеље за животом. 
Због тога он прибегава Цркви, где он постоји као неко ко воли и ко је вољен. 
Он је вољен од светих, који му дају «име» личне посебности и који га уводе у 
заједницу њихове љубави упркос његовој грешности. И он сам настоји да воли 

                                                 
27 Јн 11, 52. 
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друге упркос њиховој грешности, да живи слободан од неопходности своје 
смртне природе. Он се бори да превазиђе своје индивидуалне отпоре, своје 
индивидуалне жеље и аутономне пориве, не због тога да би индивидуално 
«побољшао себе», већ да би досегао «луду љубав» Христа и светих, што је 
предуслов неопходан за лични живот супротан природном опстајању. 
 Тако се хришћани не плаше греха психолошким страхом индивидуалне 
кривице, комплексом ниже вредности због индивидуалног прегрешења које 
умањује «моралну вредност» његовог индивидуалног селфа.* Он зна да га 
Христос, Богородица и Свети, љубе упркос чињеници да је грешник – Христос 
га је завеолео у његовој грешности и то «до смрти на крсту». Он зна да је у 
Цркви за њега грех постао почетна тачка за окушање искуства чуда спасења 
Христом. Он зна да је, чак и у «најврлинскијим» пројавама, стварност људског 
стања грех у целости, неуспех у целости и «промашај циља», и да је «само 
Христос без греха». Он се плаши греха као умањења способности да одговори 
на љубав Христову. Али, «страх» попут овог, већ представља први корак ка 
љубави. 
 

7. Изучавање слободе 
 
 Разматрајући силу преображаја греха у покајање, треба да се сетимо 
великих духовних путеводиеља Православног Предања: то су мудраци пустиње, 
са њиховим дуговременим проучавањем и истраживањем дубине човековог 
греха и изванредном потврдом истине човека, њиховим порицањем 
конвенционалног украшавања и улепшавања објективном «врлином». 
 Човеку је потребно да се суочи са својим падом, са својим 
егзистенцијалним неуспехом, што је основа Православног монаштва, предуслов 
«философије живота» покајања. Баш као што су визнатијски инонографи 
проводили много времена проучавајући стварности природне, пре него што би 
започели са сликањем икона, тако је и монах, и заправо сваки хришћанин, 
позван да изучава сопствену природу, пројаве скривених отпора изазваних 
аутономном индивидуалношћу, како би превазишао оно што је природно и 
остварио икону Божију у својој личности. Покајање је непомирљиво са 
идеалистичким илузијама и утопијским улепшавањем. Верност ономе што је 
природно је предуслов човековог преображаја. 
 «Онај ко не познаје зло, није сасвим чист у срцу, пошто је он просто 
попут животиње», каже Св. Исаак Сирин28. Познавање зла је познавање пада 
човека. Свако трагање за врлином које превиђа чињеницу пада завршава се или 
у кривотворењу и изопачењу или у моралној неутралности немуште животиње – 
а постоје и многи видови «идеалистичког» или «спиритуалног» дивљаштва. 
 Препознавање греха је стварна полазна тачка, од које човек почиње да 
трага за божанском истином о животним решењима и одговорима. «Ми који смо 
потчињени страстима, вапимо Господу постојано», пише Св. Јован Лествичник, 
«јер сви они који су слободни од страсти, напредовали су до тог степена од 
потчињености страстима»29 Подчињавање јарму страсти не спречава покајање. 
Напротив, окушање острашћености и чак поробљеност његовој природној 
пријемчивости, даје човеку прилику да постане свестан трагедије личног 
отуђења, да постане свестан различитих облика тиранија које су увежбане 
                                                 
* Израз «селф», одомаћен у психолошкој литератури, овде има значење «ја» (прим. прев.). 
28 Мистичке беседе 83 (Athens, ed. Spanos), p. 319. 
29 Лествица 28, PG 88, 1133D. 
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његовом природном вољом. Када ово истинито знање и проучавање природе у 
њеној побуни доведе покајању, преображава се у изобилно познање човека, 
оштроумност која своју праву вредност налази у служењу љубави. Св. Јован 
Лествичник, поново пише: «Нека се охрабре они који су понижени својим 
страстима. Јер чак и ако су запали у сваку замку и ухваћени у сваку клопку, када 
се исцеле постају исцелитељи, просветлитељи, водичи свима, подучавајући 
свакој врсти болести и сопственим иксуством спасавајући оне који би пали».30 
 Разликовање помисли, код Источних Отаца, понекад познаје, чак и у 
најекстермнијим видовима људског пада, жеђ човека, иако изопачену, за 
животом и пуноћом људске личности. У ареопагитским списима читамо: 
«Распикућа је поробљен добрим, врлином његове бесловесне жеље, али он, иако 
није добар, нити заправо жели добро, при свему томе учествује у добру управо 
кроз тај неразговетни одјек јединства и пријатељства... И он који је предан 
најгорем у животу учествује у добру, утолико што је у целости предан животу 
који му изгледа за њега најбољи. Он учествује у добру самом чињеницом 
његове жудње, његове жудње за животом и стремљењем за најбољим 
животом»31 Икона Божија у човеку и сила живота која твори људску личност не 
може бити избрисана, колико год да упрљамо изворну лепоту љубеће 
посебности и слободе. Истина Цркве просветљује пакао човековог неуспеха 
како би показала да код човека, чак и незасити пориви од којих страда његова 
егзистенција – а то су страсти задовољства у свом аутономном стању – јесу 
знаци отуђене личне жеље за учествовањем у истинитом животу, знаци који 
сведоче о узвишености његовог порекла. 
 Ово разматрање може бити допуњено следећим наводом Св. Јована 
Лествичника, који у аутономној страсти тела види исти порив који је изражен 
кроз љубећу силу која, кроз покајање, може одвести човека незаситном еросу 
према Богу. Он каже: «Видео сам нечисте душе помахнитале за телесном 
љубављу; али кад ове исте душе направиле од тога основу за покајање, као 
резултат њиховог искуства у плотској (= сексуалној)* љубави оне преносе тај исти 
ерос на Господа. Оне одмах прелазе с оне стране страха и бивају покренуте 
незаситом љубављу према Богу. Због тога је Господ рекао целомудреној 
проститутки не да је имала страха, већ да је волела много, и била спрема да 
одбаци ерос кроз ерос»32. 
 

8. Судар слободе и љубави 
  
 Морбидни страх од греха, егоцентрична фобија од умањења заслуга 
нашег индивидуалног селфа, јесте последица законског и јуридичког 
разумевања човековог односа са Богом. Унутар Цркве, пак, тај однос је 
преображен у љубави ерос према Христу, изведен из личног искуства Његове 
благодати и љубави према човечанству. Ова основа Црквене етике је истоветна 
са основом њене вере и живота; поистовећење живота и постојања са догађајем 

                                                 
30 Лествица 28, PG 88, 1016В. 
31 О Божанским именима, PG 3, 720BC. 
* У нашој богословској литератури је одомаћно да се уместо «сексуалност», «сексулано», 
употребљавају изрази «полно», «плотско» итд. Овакав приступ смо само делимично усвојили, 
јер постоји могућност да овакав начин превођења донекле замагли јасноћу израза коју је аутор 
желе да постигне (прим. прев). 
32 Лествица 5, PG 88, 777A. 
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личносне заједнице. Црквена етика је етика личне посебности и слободе, јер је 
њена истина, истина личности – једине стварности која утемељује биће. 
 Чак и у дубини свог палог стања и свог егзистенцијалног отуђења, човек 
остаје личност. Он оваплоћује страшне могућности усмеравања себе против 
Бога, супротстављања бездану божанске љубави вртоглаве висине сопствене 
побуне и порицања. «Мноштво мојих прегрешења и бездан Твога суда који ће 
их судити, о Спаситељу мој, ко ће спасити душу моју?» Тако иде стих из 
тропара на велики Уторак, познат у Православној Цркви као тропар монахиње 
Касијане, у коме се блудница која Му је опрала ноге, обраћа Христу 
бојажљивим поређењем. Ту је иста неистраживост величине дубине два 
бездана: греха човековог и милосрђа Божијег, неизмериве границе истине 
личног Бога и људске личности, откривене кроз дело покајања. Тешко је 
заобићи Пастернаков коментар на раније наведени стих. «Какава блискост, 
каква једнакост појмова Бог и живот, Бог и засебна личност, Бог и жена!»33 
 Препознавање греха може човеку открити егзистенцијалну димензију 
његове личности, која представља безграничну, и чак немерљиву, дубину тајне 
божанског живота. Оно што ми, пак, видимо као грех, често јесте законска и 
психолошка последица кривице која је установљена конвенционалним 
мерилима друштва: то је осећај да смо прекршили неки закон, осећај који нас 
оставља са неодговореним питањем ко га је успоставио и којим ауторитетом. 
Још чешће, ми преносимо стварност греха на случајеве погрешног понашања 
које излази изван норми грађанске пристојности: криминал, мучење човека од 
стане другог човека и флагрантно неправедни однос према људима. Ово 
померање осигурава да већина нас има осећај мање или веће безгрешности. 
Када се овоме дода важност коју савремени човек придаје рационалном 
испитивању установљених мерила и лакоћа са којом он интерпретира 
традиционалне «вредности» као друштвене предрасуде, све што остаје од греха 
јесте утисак ограничавајућег гушења човека, или чак комплекса, од кога се он 
мора ослободити по сваку цену. 
 Црква, опет, долази и усложњава наше поједностављено тумачење, 
откривајући грех у његовој егзистенцијалној димензији која одговара бездану 
божанског живота. Ово је другачији пут виђења греха, који превазилази циљ 
наших друштевених и објективних мерила. То је грех преображен у покајање, 
човеков неуспех мерен величнином његове аутентичне егзистенције, истина 
његове личности које је икона личносног Бога. 
 

9. «Јеванђеље» наде 
 
 На претходним странама смо више пута нагласили превасходну ствар: за 
Цркву, грех није законски већ егзистенцијални догађај. То није једноставно 
преступ, већ једно активно одбијање човека да буде оно што заиста јесте: икона 
и «слава», или пројава, Бога. Човек одбија да буде личност, у односу и 
заједници са личносним Богом,  и са личношћу свога ближњег. Грех, схваћен на 
овај начин, није једноставно порицање друштвене категорије «алтруизма» или 
«љубави према другима», већ он показује да човек чини себе сигурним у својој 
биолошкој и психолошкој индивидуалности, што је начин постојања супротан 
природи, начин који изопачује његову егзистенцијалну истину и који је 
супротан тројичном узору његове природе. Егзистенцијално изопачење 

                                                 
33 Доктор Живаго, XIII, 7. 
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неизоставно значи и изопачење природе, пропадљивост и смрт. Човек верује да 
се бори против пропадљивости и смрти, очајнички прибегавајући настојању да 
очува свој индивидуални селф; да очува своје власништво, свој положај у 
друштву и свој морални статус. Али он тиме једино успева да даље допринесе 
изопачењу свог бића у апсурдности и усамљености свог самоодносног 
противљења. 
 Човеков грех, његов неуспех да постигне своју истиниту егзистенцију, 
при свему томе јесте пројава једног аспекта његових личносних могућности. Ако 
човекова пуноћа као личности педставља силну и неограничену величину 
живота, једно «недовршено савршенство» - пројаву божанске иконе – онда 
индивидуалност «супротна природи», такође јесте људска способност која се 
показује као једнако неограничена, као негативна величина и изопачење 
божанске иконе. Човеково «да» или «не» његовој егзистенцијалној 
аутентичности открива бескрајну, динамичку магнитуду његовог личног односа 
са Богом или његове индивидуалне удаљености од Њега. Тако његови 
свакодневни греси, његов неуспех да достигне «крај» личне поноће, не 
представљају грех и насиље над установљеним конвенцијама. То су динамичка 
откривања удаљености – не у просторном смислу– која одвајају човека од Бога, 
контигентна пројава начина на који човек осуђује себе на искључење из 
истинитог живота. 
 Формулисано теоријским и објективним појмовима, све ово остаје 
незанимљиво, уколико није доведено у живот искуством покајања у оваплоћено 
у личном подухавату. Када хришћанин испитује бездане дубине људског 
неуспеха кроз непосредно искуство, он остварује магнитуду спсобности да воли 
и усуђује се да начини двиг покајања. Тада сусреће потпуно прихватање 
безграничне Божије љубави према човеку: «Онај ко познаје слабост људске 
природе, сам има искуство силе Божије», каже Св. Максим Исповедник.34 
Спасење је када се две безграничне магнитуде споје: само се тада збива да 
«једна дубина зове другу». 
 Порука коју Црква доноси, посебно савременом човеку, повређеном и 
деградираном схватањем Бога као «терористе» јуридичке етике, јесте управо у 
следећем: она га уверава да оно што Бог заиста тражи од човека није ни 
индивидуални подвиг нити дела врлине, већ крик поверења и љубави из дубине 
бездана. Или, можда само један тренутак трезвеног и грчевитог проваљивања 
кроз затворену и сигурну субјективност наше среће. 
 Ова порука стиже из сваког аспекта црквеног живота: то је један стално 
отворен позив, нада и утеха  за човека који је решио да завири у себе као у какав 
амбис, у сопствени губитак живота. То је порука која је тако добро сумирана 
код Достојевског у Злочину и казни, у монологу Мармеладова где он излаже 
своје мишљење о будућем суду: 
 

«А Христос ће нам рећи: Приђите и ви. Приђите и ви пијанице, приђите 
и ви слабићи, приђите и ви децо срама!» ... И рећи ће нам: «Ви сте свиње, 
направљени по слици Звери и са њеним печатом; али ипак дођите». А 
премудри и они који знају ће рећи: Господе зашто примаш ове људе? А 
Он ће рећи: Ево зашто примам те људе, о премудри; Ево зашто их 
примам, о ви који разумете, јер ни један од њих није веровао да је тога 
достојан. И Он ће ставити руку на нас и ми ћемо пасти пред Њим... и 

                                                 
34 Поглавља о љубави, II, 39, PG 90, 997A. 

 28



разумећемо све! Тада ћемо све разумети... Господе, нека дође Царство 
Твоје!»35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Злочин и казна, I, 2. 
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ТРЕЋЕ ПОГЛАВЉЕ 
 

Јеванђеоско одбацивање  
индивидуалне етике 

 
 

1. Свето Писмо и догађај Цркве 
 
 На претходним странама смо покушали да видимо прави 
егзистенцијални садржај морала и греха, онако како их је схватало предање 
Православне Цркве. Изгледаће као да смо направили заокрет, и да смо начинили 
грешку, пропустивши да пре свега потражимо истину о моралу и граху у 
Светом Писму – изворишту учења Цркве, писаном сведочанству прве 
апостолске заједнице. 
 При свему томе, овакав прескок је од суштинске важности; он је учињен 
да би се показало да догађај Цркве претходи свакој писаној, објективној 
формулацији њене истине. Овакав редослед не значи да је Писмо потцењено 
или превиђено. Свето Писмо има централну улогу у животу Цркве; 
богослужење и подвижништво, живот и благочестивост верних су њиме 
натопљени. Али само кроз искуство Цркве, кроз органско «калемљење» у то 
искуство, можемо да препознамо истину Писма. 
 Свето Писмо тада није објективни «извор» хришћанске истине и 
откровења, како какав «теоретски» текст које представља скицу безличних и 
објективних начела неке идеологије36. Нити су ово двоје – Писмо и Предање - 
објективни извори ауторитета, како то жели да види објективни римокатолички 
рационализам. Пре сваке писане формулације, хришћанска вера и истина јесу 
догађај, догађај Божијег оваплоћења и човековог обожења. То је непрекидно 
остваривање и пројава овог догађаја, његова опипљива реализација у историји – 
другим речима, то је Црква. 
 Овај поредак првенства је кључни предуслов приступу етици Јеванђеља 
– и, с тим у вези, читавом учењу Писма. Јеванђеље се пројављује у догађају 
Цркве;  ако превидимо тај догађај, остаје нам само неостварено учење чији 
значај може бити изузетан, али ограничен релативношћу. (Као што знамо, 
Писмо твори основу за сва јеретичка учења о догађају спасења, и многи од оних 
који одбацују хришћанство, посвећивали су се озбиљном истраживању текста 
Светог Писма, настављајући да и даље одбацују само хришћанство.) 
 Пре било какве писане формулације, историјска стварност Цркве јесте 
«јеванђеље», «добра вест» - новост оваплоћене истине и спасења. Из тог 
разлога, не можемо о Библији мислити као о «основном документу» Цркве, који 
садржи теоријски «statutes» хришћанске вере и законске «одредбе» хришћанске 
етике. Хришћанство није измишљено на основу «метафизичких» убеђења и 
моралних директива које увек захтевају a prirori интелектуално прихваћање. 
Јеванђеље Цркве је пројава њеног живота и њеног иксутва: а то искуство је 
утврђено на очевидцима Васкрсења, почетка спасења људи: «..Као што нам 
предадоше они који су од почетка били очевидци и слуге Логоса». (Лк 1, 2). 

                                                 
36 В.  Христо Јанарас, Истина и јединство Цркве (на грчком, Атина, 1977), стр. 77. (Српски 
превод: С. Јакшић, изд.: Беседа, Нови Сад, 2004). 
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 Ово донекле представља проширену дигресију, која је, међутим, од 
суштинске важности за тему којом се бавимо. Устврдити првенство Цркве над 
Писмом, за Православно Предање никада није представљало искушење 
теолошке схизофреније. Та схизофренија постоји у прављењу разлике између 
историјске «објективности» и неоспорног рађања живог предања, између 
«историјског Исуса» и «Христа црквене киригме», између вере и знања, или 
између етике и егзистенцијалне истине човека. Црква је јединствен догађај 
истине и живота. Њена истина јесте искуство живота, а њен живот је обзнањена 
истина стављена у дејство. Истина и живот Цркве јесте личност Христова, 
начин постојања откривен и уведен Оваплоћењем Речи. Црква поистовећује 
постојање са личном ипостаси а не са биолошком индивидуалношћу; Због тога 
је Христос, у искуству Цркве, «исти јуче и данас и заувек» (Јев 13, 8). Пре него 
учење, Јеванђеље је пројава чињенице да је Бог, Коме нико може да приступи, 
постао «Имануел» - С нама Бог. Он је постао Црква, временски почетак и 
остварење унутар људске природе тројичног начина постојања. 
 Христос је «глава» Цркве, не због тога што је Он био њен оснивач, већ 
због тога што Он Сам Собом устројава њено тело. Он твори њен тројични 
начин постојања, етос Цркве који је истоветан са истинитим животом. Етос 
морала објављен у Писму јесте богочовечанско постојање новог Адама, «новог 
човека» у Христу. Морал Јеванђеља се односи на стварни, егзистенцијални 
преображај људске природе, а не просто на потпунију деонтологију, која 
људску природу оставља егзистенцијално непромењеном. 
 

2. «Нова твар у Христу» 
 
 Карактеристично је да се реч «етика» не може наћи у Новом завету. 
Налазимо само изразе «благочестивост» и «побожаност», што је означено као 
«велика тајна» и поистовећено с догађајем Божије икономије, са Његовим делом 
постајања човеком, ради спасења људи. «И заиста велика је тајна побожности: 
Бог се јави у телу, оправда се у Духу, показа се анђелима, проповеди се 
незнабошцима, верова се у свету, вазнесе се у слави» (1Тим 3, 16). Побожност (= 
благочестивост), или етос Јеванђеља, је поистовећена са стварношћу Божијег 
овапложења, са устоличењем људске природе у животу Божијем – Христовим 
вазнесењем «у слави». 
 Јединство божанске и човечанске природе у личности Христовој, има за 
последицу коначну промену човекових егзистенцијалних могућности. Након 
пада, више није било могуће да лична посебност и слобода човека, превазиђу 
природни захтев за аутономијом и самодовољношћу индивидуалног биолошког 
ентитета. Односни карактер личне посебности, сада је потврђен унутар граница 
наше природе, стварајући разлике и супротсватљености унутар егзистенцијално 
индивидуалног ентита. Када је догађај постојања ограничен на аутономију 
индивидуалног, то ствара природни јаз између Бога и човека, који личности не 
могу да премосте, бивајући тако осуђене на индивидуалну вољу. 
 Оваплоћењем, пак, Бога Речи, овај природни јаз између Бога и човека је 
уклоњен: «преграда која је растављала» (Еф. 2, 14) је уништена. У првом Адаму, 
природна жеља за самоопстанком је постала аутономна сила која је осудила 
његов род да очекује опстанак од смртне индивидуалности. Али, ово је сада 
преокренуто: божанска и људска природа су сједињене, и две природне воље су 
доведене у хармонију, у личности Христа, другог Адама, што је ослободило 
људску природу самонаметнутог ограничења унутар егзистенцијалних граница 
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смртне индивидуалности. У личности Христовој, људска природа опстаје као 
лична ипостас заједнице са божанством. Личносна, богочовечанска егзистенција 
Христова, ипостазира смртно биће човека, творећи «нову твар», ново 
човечанство, које постоји  у заједници са Оцем, управо онакво какво је усвојено 
– смртно и огрезло у крви – ипостасном љубављу Сина. 
 «Обновљење» човека «у Христу» захтева само сарадњу човекове 
слободе, његов пристанак на Христову «луду љубав» према њему као личности. 
Оно што Бог тражи од човека, егзистенцијално отуђеног и униженог какав је, 
јесте напор, ма како мали био, да одбаци своју индиидуалну самодовољност, да 
се одупре њеним поривима и да пожели да живи као онај који воли и који је 
вољен. Ово је први корак ка учествовању у новом начину постојања, новом 
етосу који је увео Христос, ка постојању у новом Адаму, оцу новог људског 
рода. То је кеноза коју је Христос, као човек, спровео у дело: акт испражњења (= 
одбацивања) сваког елемента индивидуалне аутономије и самодовољности, и 
остварење живота љубави и заједнице. 
 Подударност с овим етосом одређује делатну побожност Цркве, дело 
подвижништва. Подижништво јесте настојање које потврђује човекову слободу 
и његову одлуку да одбаци побуну своје индивидуалне воље и да следује 
послушности другог Адама. То није, једноставно, послушност у смислу 
потчињавања неком спољашњем закону, већ у смислу верности «икони» 
Божијој која је Црква – саображавање тројичном начелу живота које је Христос 
оваплотио у људској природи. 
 

3. Закон као пројава истине и пут живота 
 
 Из прегледа који смо дали, постаје јасно да моралност Јеванђеља јесте у 
апсолутној супротстављености са било каквим видом индивидуалне етике, 
пошто морал Јеванђеља претпоставља прeoбражај индивидуалности у 
егзистенцијалну стварност зајединице и односа. А опет, у Библији читамо да 
постоји «закон» Божији, и да човек мора да се индивидуално потчини 
заповестима Закона. Навикнути на схватање закона које наглашава наш 
друштвени и грађански начин живљења, склони смо да о потчињавању 
заповестима мислимо као о неком индивидуалном постигнућу, као основи за 
стицање индивидуалне врлине и самодовољности. 
 Овде би требало да се присетимо да се истина Закона, у библијском 
откровењу, разликује по значењу од легислативе о којој се стара држава, или од 
друштвених односа, као и да нема значење које је библијском Закону дато у 
традицији фарисеја. У Старом завету, истина о Закону и његовом држању 
односи се на «уговор» или «завет» између Бога и народа Израеловог. Према 
књизи Изласка, изабрање Израела као «нарочитог» и «одабраног» народа 
Божијег, није представљало акт произвољности: тај призив је захтевао активни 
«пристанак» народа, делатни, потврдни одговор на Божији позив. 
 Тај делатни одговор је формулисан и објашњен у следећој књизи 
Петокњижја, Левитској, као «верност Закону». «Када човек остаје веран 
Закону», каже Хагада, рабинско тумачење и развитак Закона, «он је очишћен и 
преображен и показује се као дете Господа Домаћина, икона (= слика) и слава 
Онога Који је створио небо и земљу». 
 Реч «Закон», која се користи да би се превела јеврејска реч «Тора», не 
одговара тачно садржају ове јеврејске речи у Старом завету: појам «Тора» је 
значењски много богатији од појма «Закон», који више указује на обавезујући 
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пропис, наметнутог од стране државе, или уговором37. Нећемо се укључити у 
расправу о Платоновом схватању «закона», поретку и хармонији који откривају 
читав унивезум као космомс или украс, што ближе одговара библијском Тора 
или другом библијском појму, Хакахмá тј. Премудрост. Уколико хоћемо да 
пронађему неку аналогију, најближе ћемо бити истини ако Тору упоредимо са 
правилима Питагорејства и са правилима уметничког стварања и компоновања 
музике. 
 Ако неки уметник, на пример, жели да својом четкицом изрази лепоту 
личносне посебности у «стварима», онда мора да превазиђе своје субјективно 
виђење боје, самовољност својих индивидуалних сентименталних опажања, и да 
се потчини закону хармоније боја, како би био у могућности да открије и изрази 
унутрашње начело или однос, који твори унутрашњу лепоту објекта. Далеко од 
уништења личног квалитета дела уметности, ово поштовање га увећава, пошто 
се показује као упешно у изржавању начела односа уметника и објекта. 
Библијски појам закона је ближи овој истини, него појму закона у држави, или 
чак космичком закону Платона. 
 Да бисмо избегли удаљавање од теме кроз расправу ове врсте, потребно 
је само да се присетимо начина на који је Бог дао Закон Мојсију, што је дело 
које је у књизи Изласка поистовећено са откривањем Мојсију имена Божијег. 
Закон је пројава Божија, дар благодати – а не јуридичка легислатива која треба 
да послужи у друштвене сврхе. То је позив народу Израеловом да прими и 
представља име Божије, да се пројави као «блистање» истине која је Сам Бог. У 
семитској тредицији, име није било просто оно чиме је нека ствар или биће 
називано. То је био израз његове суштинске ипостаси [стварног постојања] и, још 
више, пројава личне посебности. Откривање имена означава заједницу и однос 
са особом чије је име откривено, могућност њеног стварног познања. 
 Управо због тога Мојсије, када преузима мисију коју му је Бог поверио, 
тражи од Бога да му открије Своје име (Изл 3, 13). Ово име је остало скривено од 
других народа, а народ Израелов му је могао приступити само у оквиру њиховог 
односа, њиховог «завета» са Богом. А завет је био формулисан Законом. 
Дарујући им Закон, Бог је поставио своје име над народом Израеловим. Верност 
Закону је била карактеристична црта «народа Божијег», начин на који је њихов 
живот одговарао њиховом нарочитом позиву: он је пројављивао истину Божију, 
Његово име, оваплоћено у телу изабраног народа. Ова је стварност изражена 
наредбом у књизи Левитској: «Будите свети, јер сам ја, ваш Господ Бог, свет» 
(Лев 19, 2). 
 Чак и у Старом завету, држање Закона није представљало послушност 
некој објективној легислативи ,која би осигурала добар поредак у друштву, или 
стицање индивидуалних врлина. Држање Закона је било оно што је обележавало 
сваког Израелца као припадника народа Божијег. Израелац је имао да држи 
Закон, не толико да би осигурао индивидуалну врлину, већ због тога што је сâмо 
то држање осигуравалао његово учешће у нарочитом народу који је примио 
обећање спасења. Циљ настојања да се буде веран Закону, није био 
индивидуално оправдање, већ пројава истине. Верност Закону је пројављивала 
завет (= савез) Божији са Његовим народом, и откривала истину живог Бога. 
Карактеристични су стихови једне вечерње химне читане у Синагоги: «Господе, 
свемогући Царе неба и земље, благодарим ти за дар Закона, којим ми је 
                                                 
37 В. Walter Gutbrod, Gesetz im Alten Testament, in Theologisches Wörterbuch zum Neuen 
Testamentum, ed. G. Kittel, vol. IV, p. 1029f. Такође и Walther Eichrodt, Theologie des Altes 
Testaments, part I (Berlin, 1948), p. 31f. 
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омогућено да на своме телу отиснем моју љубав према Теби, и да украсим које 
постојање Твојом благодаћу и Твојом лепотом»38. 
 Оваквим схватањем Закона као динамичког откровења Бога у људској 
личности, можемо разумети Христове речи да није дошао да «унушти» Закон 
већ да га испуни (Мт 5, 17). «Нова заповест» Јеванђеља је сама личност Христова, 
савршена икона Божија. Сваки верујући сада исписује ову савршену икону на 
својој сопственој личности, када остаје у Закону Јеванђеља, Закону љубави који 
га калеми на тело Христово, на Цркву. 
 

4. Љубав, испуњење закона. 
 

Сви прекори, и све заповести у Јеванђељу, имају за свој циљ љубав, 
динамичко превазилажење егоцентричне индивидуалности, чиме се икона Бога 
у Тројици остварује у људском бићу. Заповест љубави је «испуњење закона» (Рм 
13, 10) не као савршенији и делотворнији закон, нити као допуна Закона, већ као 
његово испуњење и «крај»: то је догађај у коме је циљ Закона постао стварност 
и пронашао своју пуноћу. 
 Следствено, представља криво разумевање, ако не и порицање 
јеванђеоске поруке, тумачити љубав као неку индивидуалну врлину, макар и 
најважнију, у складу са мерилима конвенционалне етике, засноване на «добрим 
односима» и сведене на «алтруизам» и «љубав према другима». Љубав 
Јеванђеља оваплоћује само испражњење (= кенозис) другог Адама; она 
успоставља живот и постојање унутар стварности човекове створене и смртне 
природе. Циљ љубави није да, једноставно, побољша наше друштвено 
понашање. Њен је циљ «јединство које има Света Тројица као њен учитељ», по 
речи Св. Исака Сирина39. 
 Непосредни израз ове везе између љубави о којој говори Јеванђеље и 
тројичног прототипа нашег постојања, може се наћи у «првосвештеничкој 
молитви» Христовој, у седамнаестом поглављу Јеванђеља Јовановог. Христова 
молитва Оцу, за његове ученике и за све који ће у Њега поверовати кроз њихову 
проповед, јесте молитва за све чланове Цркве, «да сви једно буду, као ти, Оче, 
што си у мени и ја у теби, да и они у нама једно буду» (Јн 17, 21); «Да буду једно 
као што смо ми једно» (Јн 17, 22). 
 Овај осврт на начин божанског постојања, на тројично јединство и 
заједницу личности, показује да је љубав «прва и највећа заповест» (Мт 22. 38). 
На тај начин се поистовећује љубав са васпостављањем иконе Божије у човеку и 
човековим повратком истинитом постојању и животу: «јер је љубав од Бога и 
сваки који љуби од Бога је рођен, и познаје Бога ... јер као што је Он и ми смо у 
овоме свету» (1Јн 4, 7; 4, 17). Раздвајање и «расејавање» деце Божије јесте дело 
пада и смрти. Дело живота и бесмртности – дело Цркве – је «да расејану децу 
Божију сабере у једно» (Јн 11, 52), да би саздао тело: «Јер смо многи једно тело  
Христу» (Рм 12, 5). Јединство Цркве није просто социолошка чињеница или 
морално постигнуће. То је откровење истине и пројава живота. Само унутар 
егзистенцијалног догађаја који јединство Цркве представља, познајемо човека 
онаквим какав он заиста јесте, са његовим личносним посебностима и слободом 
његове љубави. Ми познајемо Бога и постижемо заједницу и однос са Њим, 
                                                 
38 Cf. Oesterley and Box, Religion and Worship of the Sinagogue (London, 1911), p. 171. Такође 
видети и Hans-Joachim Kraus, Gottesdienst in Israel (Munich, 1962); I. Elbogen, Der judische 
Gottensdienst in seiner geschichtlichten Entwicklung (Frankfurt, 1931). 
39 Мистичка поглавља, 84, р. 323. 
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само до мере у којој смо у сагласности са начином постојања којим је Црква 
сједињена. Јединство Цркве пројављује истину о постојању и животу «сада у 
огледалу и загонтеки» (1Кор 13, 12), пошто је јединство још увек динамичко 
напредовање од покајања до савршенства: «Јер делимично знамо... а када дође 
што је савршено, онда ће престати што је делимично» (1Кор 13, 9-10) – «сада знам 
делимично, а онда ћу лицем у лице» (1Кор 13, 12). Али, какво год откровење 
истине да човек поседује, па макар и у огледалу и загонетки, оно је сабрано у 
јединству и љубави Цркве. 
 

5. Јеванђеоско укидање конвенционалних вредности 
 
 Љубав, дакле, није лак почетак, већ крај за којим се свагда тежи, 
«несавршено савршенство» човековог моралног напретка. Тај напредак почиње 
покајањем, када раскрстимо са индивидуалном самодовољношћу, препознамо 
нашу људску несавршеност и затражимо Божију благодат. Прво што је Исус 
прорповедао, била је порука о покајању, пошто је то предуслов за учешће у 
Царству Божијем, у Цркви: «А пошто предадоше Јована, дође Исус у Галилеју 
проповедајући Јеванђеље о Царству Божијем и говорећи: Испунило се време и 
приближило се Царство Божије; покајте се и верујете у Јеванђеље» (Мк 1, 14-15). 
Свака страна Јеванђеља наглашава потребу покајања и вере – потребу да се 
умакне из тамнице наше сопствене себичности и да се верује у Бога, предајући 
се Њему. 
 Радикално преобраћење, које води спасењу, захтева у исто време и болан 
губитак: Христос потврђује да ради спасења наше душе, морамо да је изгубимо 
(Мт 16, 25). А то значи да мораш да одбациш дубоко укорењено поистовећење 
себе са својом индивидуалном природом и са биолошком и психолошком 
самоодбраном свог ега. То значи одрицање од свих поуздања у људску снагу, 
доброту, ауторитет, дело или делотворност. Свако ко жели да живи, мора да 
изгуби свој живот – како би сачувао свој живот као личносну посебност и 
слободу: «нека се одрекне себе и нека узме крст свој». Прихватање крста и 
добровољна смрт за сва људска смоосигурања, дарује живот у његовом 
најснажнијем и најделотворнијем облику. Али, пре свега, губљење сопственог 
живота, значи одрицање од индивидуалних постигнућа, објективног 
препознавања врлина и заслуга, што је главно упориште нашег отпора потреби 
за заједницом са Богом и вером у Њега. 
 Они који су «уверени за себе да су праведни» (Лк 18, 9) искључују себе из 
Царства. Они сами себе избацују са свадбеног весеља, остајући задовољни 
својим врлинама, са самозадовољством рођеним из њиховог моралног 
постигнућа. Њима Бог није потребан, осим да награди њихове индивидуалне 
одлике. Због тога фарисеј, који је верно држао Закон, није оправдан пред Богом, 
иако није «као други људи, грабљивци, неправедници, блудници», већ заиста 
«пости двапут у седмици и даје десетак од свега што стекне». Он није оправдао 
своје постојање као догађај личне заједнице и односа са Богом, с ону страну 
пропадљивости и смрти. А цариник, погнуте главе због мноштва својих грехова, 
изиђе оправдан, јер је осетио своју сопствену неподесност као индивидуе да 
иште Божију милост, што ће рећи, да учествује у животу који је благодат, дар 
љубави (Лк 18, 10-14). 
 Одбацивање егоистичког здовољства које долази од вежбања у врлинама, 
јесте предуслов постизања покајања које Јеванђеље проповеда. Овај захтев је 
увек изгледао као саблажњјући и провокативани прекорет принципа и правила 

 35



утилитарне друштвене етике. У двадесетом веку, искушење секуларизације 
хришћанске поруке, пре свега је сумирано у напору да се утупи радикални 
карактер покајања у Јеванђељу, да се направи компромис са формалним 
системом вредности које захтева друштвени утилитаризам. 
 Јеванђеље, пак, отворено негира наше рационално класификовање 
врлина. Врло често је оно, што је од друштва препознато као «прво», у 
Јеванђењу смештени на «последње» место (Мт 19, 30). Сакупљачи пореза и 
блуднице, који су најмање цењени међу људима, постали су водичи на путу 
покајања, и одлазе пре нас у Царство Божије (Мт 21, 31). У Јеванђељу нема 
упоришта за рационалистичку, објективну «праведност» или «правду», по 
којима би врлине биле вредноване. «Како можеш назвати Бога праведним када 
дођеш до одломка који говори о надници радницима?», пита се Св. Исак Сирин. 
.... «Не зови Бога праведним, јер се Његова праведност не види у нашим 
стварима... Он је добар, као што каже, и према злима и покваренима»40. 
 Људи који постају становници Царства, Цркве Христове, нису они који 
су у свему «исправни», према њиховој сопственој приватној религиозној 
савести, нити споља поштовани, «морални обрасци» за масе. Они су грешници, 
они који се не боје да препознају своје сакодневне неуспехе и отпор своје 
побуњене природе, и који и не покушавају да то сакрију. Само на овај начин, 
они имају способност да прихвате позив на покајање, да потраже уточиште у 
животодавној благодати Божијој. 
 Христос каже: «Нисам дошао да зовем праведнике но грешнике на 
покајање» (Мт 9, 13). Последице овог исказа су дубоко узнемиравајуће за 
утврђену етику секуларизованог хришћанства. Свест о индивидуалном 
оправдању, свест о томе да живи у складу са моралним обавезама, сама је по 
себи довољна да одсече човека од позива који му је Христос упутио – позива да 
учествује у животу и истинитом постојању. Због тога Му «прилажаху сви 
цариници и грешници да га чују. А фарисеји и књижевници гунђаху говорећи: 
овај прима грешнике и једе с њима» (Лк 15, 1-2). 
 Покајање грешника није, напросто, психолоши осећај кривице: то је 
свест човека о неуспеху, свест о неподесности која га показује спремног да 
прими благодат Божију и положи лично поверење у божанску љубав. Мера 
покајања нису дела врлине и окајавања. То је пут којим се човек одриче својих 
индивидуалних сила и препушта се милости Божијој и Његовој љубави према 
човечанству. Због тога Исус каже за блудницу која му је помазала ноге мирисом 
и сузама у кући Симона фарисеја: «Опраштају јој се греси многи јер је велику 
љубав имала; а коме се мало опрашта малу љубав има» (Лк 7, 36-50). Да би 
препознао љубав Божију, човек мора да осети да се она прилагодила размерама 
његове сопствене провалије. Унутар тих резамера, размера смрти и силаска у 
дубине пакла, открива се бескрајност Божије љубави. 
 
                                                 
40 Мистичка поглавља, 60. р. 245; Види такође 58, р. 234: «Суд милости и суд правде у једној 
души је попут човека који се клања Богу и идолома у истој кући. Милост је супротна суду 
правде. Суд правде је једнакост једнаких мерила. Јер он даје свакоме оно што заслужује, без 
наклоности једном или другом, не обазирући се на онога ко нам је дужник. А милост је 
покренута благодаћу, и наклоњена је свима са саосећањем. Она не узвраћа ономе ко заслужује 
оштар поступак, и испуњава се да преплави онога ко заслужује добро. А ако је милост на страни 
праведности, онда је суд правде на страни зла. Као што слама и ватра не могу бити на истом 
месту, тако ни суд правде и милост не могу пребивати у једној  души. Као што се зрно песка не 
може мерити са много злата, тако се ни потреба за праведним судом Божијим не може мерити са 
потребом за Његовом милошћу».  
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6. Поновно рођење и морална ограничења 
 
Можда је најкарактеристичнији знак човековог пада, његовог бесплодног  

истрајавања на индивидуалној моралној самодовољности, то што смо у 
двадесетом веку извели помирење Јеванђеља са јуридичким схватањем односа 
Бога и човека. Тај однос се посматра као пословни договор, са људским 
постигнућима с једне сране, и божанском накнадом која се заузврат дарује. 
Користимо сваку могућност и сваки трик у својим настојањима да задржимо 
јако вино Јеванђеља у старим мешинама наше конвенционалне, утилитарне 
етике. 

Скорашње критичко издање Библије нас извештава да у многим 
рукописима, недостаје одломак Јн 8, 3-11. То је она сцена када фарисеји доводе 
Христу «жену ухваћену у прељуби». У сваком времену, религиозна свест није 
могла да прихвати да је Христос могао да избави ову жену која није показала 
никакав спољашњи знак покајања, да је није осудио. Он је био суочен са чистим 
почињењем греха, и то најснажније утврђеним у религиозној и друштвеној 
етици – са грехом који је Закон Мојсијев кажњавао смрћу. Он није изрекао 
оптужбу, него је разоружао и посрамио оне који су оптужили грешницу, 
потсећајући их на универзалност људског неуспеха и греха. Уместо да користи 
конвенционалне стандарде како би одмерио индивидуални неуспех и пад, Он је 
нагласио потребу свих људи да се окрену благодати Божијој: «Онај ко је међу 
вама без греха, нека се први баци каменом на њу». 

Етика Јеванђеља има за свој циљ преображај живота, а не само промену у 
спољашњем понашању, или кажњавање понашања које ремети друштвену 
хармонију: «Морате се родити изнова», каже Христос Никодиму (Јн 3, 7). «Ако 
се ко не роди одозго, не може видети Царства Божијега – Ако се ко не роди 
водом и Духом» (Јн 3, 3-5). Поновно рођење човека захтева да прво, кроз 
крштење, треба да умре као индивидуа и да, тако, уђе у нови живот, у нови 
начин постојања у коме је живот остварен као заједница у љубави и односа.  
Тако, када човек узима храну у сагласности са црквеним канонима поста и 
слављења, храна више нема значење индивиудалног опстајања, већ постаје 
начин учествовања у заједничком искуству коришћења онога што је добро. 
Време се преображава у динамички круг учествовања у заједници светих, у 
свакодневном слављењу њихових победа, и у догађајима спасења који се на 
празнике прослављају. Простор губи своју димензију и постаје непосредност 
личног односа, јединство живих и упокојених, грешника и светих, «неподељиво 
јединство» без почетка и краја, неизмерљиво и несамерљиво. Брак је ослобођен 
онтолошке неопходности билошког ланца рађања, и преображен у слику Цркве, 
у остварење тројичног начина постојања. У раду, у политичком животу и 
свакодневним сусретима са људима, мењају се односи међу људима:  
коегзистенциј се преображава у братство заједнице, тајно и у тишини 
остављајући мртву груду света41. 
                                                 
41  «Хришћани првих векова, док је свест о томе шта је Црква још увек била јасна и чиста, 
посведочили су ово превазилажење односа које ствара биолошка ипостас тиме што су на Цркву 
преносили називе употребљаване за породицу. Тако за нову ипостас, еклесијалну, отац није био 
природни родитељ, него «Онај који је на небесима», а браћа су били чланови Цркве а не 
породице... Тако, својство еклесијалне ипостаси јесте могућност личности да воли без 
искључивости, и то не просто због саображавања са одређеном етичком заповешћу («љуби 
ближњега свога...» итд.) него због ипостасног залога, ради чињенице што га је његово ново 
рођење из материце Цркве учинило саставним делом ткања односа, које превазилази сваку 
искључивост». Зизијулас, Од маске до личности, рр. 315-316. 
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Преображај живота се не може лако укалупити у моралистички образац. 
То је динамизам живота који даје основу нашој нади, јер постоји напоредо са 
природним потстицајима који стреме егзистенцијалном неупсеху. То је 
непрекидно испорбавање слободе, пошто љубав може да буде остварена само 
као слобода. Због тога, «нови живот» Јеванђеља захтева, са наше стране, 
непрекидно покајање и стално одбацивање индивидуалне самодовољности, 
заједно са следовањем и саделавањем благодати. 
 Религиозна свест необновљеног човека, увек инсистира на схватању 
покајања као препознавања индивидуалне кривице. Наглашавање индивидуалне 
кривице је, пак, просто знак сујете и повређеног поноса, као што каже Св. Јован 
Лествичник42. Искуство одвојености од Бога, туговање због привременог или 
трајнијег губљења Његове наклоности, укус смрти коме лишавање божанског 
живота коначно води – то је почетак покајања. Уколико грех схватимо, 
једноставно као индивидуалну кривицу и прегрешење, одвајамо га од његове 
егзистанцијалне основе. Окрећемо га ка конвенционалном законском поимању и 
психолошком комплексу одакле нема бега. У том случају, врлина је само 
индивидуално постигнуће држања закона и верност моралном пропису – 
постигнуће које задовољава савест и тиме искучује потребу савести за Божијом 
благодаћу, изолујући човека у самодовољности која доноси смрт. 
 Било да је одабран пут греха или врлине, у сваком случају, опет је 
индивиуда та која постаје апослутна, овај пут као морална јединка, и она гради 
природне индивидуалне односе у људској коегзистенцији, који на тај начин, 
бивају до краја у себи оснажени. Историја пада се наставља чак и у структури 
моралног и религиозног живота. Заиста, структуре морала и религије су 
успешније од било ког другог аспекта живота, у камуфлирању и прикривању 
стварности пада, стварне пропадљивости човека. Узимајући друштвену 
корисност као оквир, грех се, углавном, одређује као објективни преступ а 
врлина, махом, као неопходни и корисни индивидуални квалитет, коначно тако 
затварајући пут покајању. Тако видимо да се оштар језик Јеванђеља, односи 
управо на религиозне људе и њихове ригидне обрасце. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 «Горд човек ће бити знатижељан у погледу Божијег суда», Лесвица 25, PG 88, 992C. 
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ЧЕТВРТО ПОГЛАВЉЕ 
 

Историјски пример:  
Изазов «Јуродивих Христа ради» 

 
 

1. Исмевање света 
 

У животу Цркве постоји историјски пример који претдтавља 
најекстремнији и најчуднији пут, поштовања јеванђелске проповеди о 
поништавању и одбацивању индивидуалне моралности. То је пример 
«јудодивих (= лудих) Христа ради». У животу и понашању ових светитеља, Црква 
види искуство и посебан дар Духа Светога, један од најсиловитијих облика 
пророчке проповеди43. 

Јуродиви су обично монаси који су се вратили у «свет», у градове и 
«хришћанско» друштво, и који су чинили чудна и бесмислена дела – дела 
лудака. Али, та су дела увек имала дубље значење: њихов је циљ свагда био, да 
разоткрију стварност скривену иза обичаја света. Јуродиви би одлазио у крчме и 
јавне куће и имао лоше друштво. Живео је на улицама, као скитница, са 
неугледним људима као што су блуднице и уличари. Учествовао је у њиховом 
начину живота, где им је откривао истину спасења на начин који је њима био 
прихватљив и на њиховом сопственом духовном нивоу, кроз неуобичајене 
лакрдије, шале и апсурдности. 

Јуродиви укорева грешнике и често чини чуда како би предупредио 
њихово даље грешење. Обично има дар прозорљивости и познавања скривених 
дубина човека. Он исмева њихове грехе јавно, али на такав начин да само 
починилац може да препозна прекор. Сам јуродиви одаје о себи утисак као да је 
врло грешан: он провокативно крши Црквене постове пред људима, док у 
сварности практикује строго подвижништво у исхрани. Он се показује као 
habitué јавних кућа, али када је тамо, он убеђује блуднице и даје им новац како 
                                                 
43 Библиографија о јуродивима је унеколико ограничена. За потребе моје врло кратке обраде 
теме на овом месту, понајвише сам користио студију Ернста Бенца: Ernst Benz, «Hailige 
Narrheist» in Kyrios 3 (1938), pp. 1-55, и критичко издање житија Св. Симеона «који је Христа 
ради назван лудим, акје је саставио Леонтије епископ Неаплиса на острву Кипру», објављено у 
Упсали 1963: Lennart Rydén (Das Leben des beiligen Symones von Leontius von Neapolis). Ту је, 
такође, и житије Св. Андрије Јуродивог у PG 111, 611ff. Такође сам запазио два интересантна 
чланка: Stephanus Hilpisch: «Die Torheit um Christi Willen», in Zeischrift für Aszese und Mystik 6 
(1931), pp. 121-131, и «Die Schmach der Sunde um Christi Willen» у истом часопису 8 (1933),  рр. 
289-299. (Узли смо себи слободу да ову кратку библиографију допунимо радовима на руском 
језику, као и неким новијим издањима: Будовниц И.У., «Юродивые Древней Руси», Вопросы 
истории религии и атеизма, 1964. Т. 12; Есаулов Е.А., «Юродство и шутовство в русской 
литературе», Литературное обозрение, 1998. № 3.; Иванов В.В., «Безобразие красоты: 
Достоевский и русское юродство», Петрозаводск, 1993; Иванов С.И., Византийское юродство. 
М., 1994; Ковалевский И., Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной и русской 
церкви. М., 1902; репринт 1991; Кузнецов И.И., Святые блаженные Василий и Иоанн, Христа 
ради московские чудотворцы, М., 1910; Панченко А. М., «Древнерусское юродство» у: Д.С. 
Лихачев, А.М. Панченко, Н.В. Понырко, Смех в Древней Руси. Л., 1984; Antoci P.M., The 
hermeneutics of scandal and marginality: Holy folly in the hagiographies of Pelagia Ivanovna 
Serebrenikova and Feofil Andreevich Gorenkovsky, The Catholic University of America Diss. 
Washington, 1994; Challis N., Dewey H., «Divine Folly in Old Kievan Literature», Slavic and East 
European Journal, 1978. V.22. № 3. – прим. прев.) 
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би их заштитио од порока. Ноћу се враћа у заједницу светих, у усамљеност 
молитве и виђење лица Божијег. А ујутру поново на себе узима маску лудости, 
«исмевајући уображени и опадачки свет». То је заиста исмевање света: 
најекстремнији облик подвижништва, коначно самопорицање, апосолутно 
одбацивање светских мерила и потпуно порицање ега. 

Јуродиви долазе да нас потсете да је порука Јеванђеља «лудост», и да 
спасење и светост не могу да буду помирени са објективним признањем. Они се 
јављају међу хришћанима у времену «секуларизације», када изгледа да 
хришћаски идентитет зависи од конвенционалних стандарда и идеја света, који 
истинити живот и врлину човека мери са становишта друштвеног декора и 
деонтологије. 

Јуродиви је сасуд благодати који има непосредно искуство Царства 
Божијег, и пророчки показује супротстављеност «садашњег доба» и доба 
Царства, суштинску разлику у њиховим мерилима и критериумима. Он одбацује 
свако објективно признавање своје врлине и благочестивости, и доводи до 
крајњих граница одбацивање поноса и части међу људима. Он зна да 
инивидуална врлина одваја човека од Бога, зато што води самозадовољности. 
Она га такође, одваја и од ближњег, јер се они не усуђују да пред њим изложе 
своје потребе и слабости. 

Јуродиви не иде својим подвижничким путем у сигурној духовности 
манастира, већ је у свету сам. Он се изблиза рве са светом и ђаволом, уздижући 
крст Цркве, крст оних који су мучени и грешни. Ово је други вид откривања 
«трагедије»: са своје стране, он узима гротескну маску јуродства како би открио 
истину личности, и показао извештаченост наизглед лепих маски 
конвенционалног декора, који уништава личну посебност и слободу. У 
извештаченој «стварности» света који види добро као зло и зло као добро, и где 
«владар овога света» види како је ова лаж подржана, јуродиви узима на себе да 
упадне у кућу јаког и да му отме његова добра44. Једини начин, на који свети 
може да изврши овај упад, је да оде у само средиште света носећи маску 
лудости друштвене неодговорности, и да открије истиниту стварност пред 
очима људи, цепајући покривала конвенционалног морала, утврђујући положај 
и варљивост ведносног суђења. То није иронични, сократовски дискурс, већ 
личносно буђење, делатно приморавање људи да се пробуде. Јуродиви Христа 
ради не изабире ову лудост као вид подвижништва, већ је он од Бога изабран. 
Он то чини «недобровољно», ступајући тако на тај пут. То је укус истине и 
опасности слободе. 
 

2. Преузимање туђе кривице 
 
 На Западу је јуродство, као вид подвижништва, непознато. «Западу су 
недостајали услови неопходни да би се појавио овако екстремни облик 
светости», пише Ернест Бенц, западни проучавалац јуродивих45. Поједина дела 
која одговарају јуродивима на Истоку, могу се наћи само код Св. Улфиаса (осми 
век), Св. Јована Колумбина (+1367) и Св. Јована Божијег (+1550). На истоку 
знамо имена многих јуродивих Христа ради, али немамо историјских података о 
свима њима. Знамо за Св. Симеона Емеског (живео у време Јустинијана, између 
527. и 567.),46 Св. Андрију Константинопољског (880-946),47 Св. Тому 
                                                 
44 В. Мт 12, 29; 
45 Hailige Narrheist, рр. 3, 4; Видети и Hilpisch: «Die Torheit...», р. 129. 
46 Види критичко издање Rydén-a, и PG 93, 1669-1748. 
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Јуродивог48 и  Св. Луку Ефеског (једанаести век).49 У предању Руске и Српске 
Цркве, ту је Св. Јован Јуродиви (+1490, признат за светитеља на Московском 
Сабору 1674.), Св. Василије Јуродиви (+1552) и Св. Јован Московски (+1589). 
 У Лавсаику, а такође и код Св. Јована Лествичника, као и на другим 
местима у подвижничким списима и црквеној историји, често наилазимо на 
појединачна дела и примере који одговарају јуродству. Тако читамо о Св. 
Макарију Египатском, како је живео у колиби близу неког села, када су га 
родитељи неке девојке оптужили да је обесчастио њихову кћер. Ставили су му 
конопац око врата и вукли га кроз село вичући: «Погледајте на овог 
«анахорету» који је напаствовао нашу кћер!» Захтевали су да плати надокнаду и 
да преузме старање над дететом које ће се родити. Без да се брани, свети је 
прихвтио ово понижење и вратио се у своју келију. Почео је да ради два пута 
више него раније, плетући асуре и корпе и говорећи себи: «Макарије, сада имаш 
жену и мораш више да радиш како би је хранио». Сваког дана је носио све што 
би зарадио у девојчину кућу, заузврат примајући ударце и увреде. Тако је то 
ишло, све док девојка, при порођајним боловима, није признала да је монах 
невин. Макарије је тада побегао у пустињу како би избегао да га почаствују као 
светог човека50. 
 Иста је прича приповедана и за Евстатија Кесаријског, док је још био 
млад и обичан чтец, а такође и за Никона Синајског.51 Други монах, Андреј 
Месински, касније игуман манастира, био је оптужен за крађу, а своју је казну 
прихватио без противљења, иако је његова невиност била очевидна52. 
 За монахе, дело преузимања туђе кривице, добровољно и без протеста, 
није представљало просто могућност да буду више изложени понижењу. То је 
била делатна пројава њиховог убеђења да је грех заједнички свима, један 
очигледни начин учествовања у зејдничком крсту Цркве, у паду и неуспеху 
читавог човечанства. Монах је «одвојен од свих» али је «сједињен са свима», и 
он грехе друих види као своје сопствене, као грехе својствене људској природи 
у којој сви ми учествујемо. Индивидуално разликовање грехова нема никаквог 
смисла, као што нема ни разликовање индивидуалних врлина. Оно што нас 
осуђује или спашава, јесте наше одбијање или стремљење ка «прекрајању» 
побуне наше заједничке природе у личносни однос покајања и заједнице. Човек 
мора да следује самоиспражњењу (= кенозису) Христовом, Његовом одбацивању 
сваког индивидуалног права на оправдање: он мора добровољно да прихвати 
промашај који нам је заједнички и да га принесе Богу, оваплоћујући у 
сопственом телу речи Апостола Павла: «у своме тијелу допуњавам што 
недостаје Христовим патњама, за тијело његово, које је Црква» (Кол 1, 24). 
Управо то чине свети који живе у складу са тројичним начином постојања, 
превазилазећи раздељеност наше природе узроковане гехом, мењајући грех у 
смирено прихватање других, у догађај заједнице љубави. 
 Карактеристична је приповест о Теофилу и Марији (око 540.) коју 
доноси Јован Ефески. Они су били једина деца аристократских породица из 
Антиохије, обоје венаредне лепоте, заручени једно другоме. Желели су да на 
сопствене животе примене речи Библије: «Јер Њега, који није знао гријеха, 

                                                                                                                                            
47 PG 111, 628-88. 
48 PG 86, 2767. 
49 PG 65, 257-260. 
50 Лавсаик, погл. 70, ed. Butler, Texts and Studies VI (Cabridge, 1904), p. 165f. 
51 PG 63, 310. 
52 PG 74, 178-179. 
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учини гријехом нас ради, да ми постанемо правда Божија у Њему» (2Кор 5, 21). 
Теофил је почео да се понаша као лакрдијаш, као клован, док се Марија обукла 
као проститутка. Лутали су градским улицама глумећи као забављачи, 
причајући шале и говорећи бесмислице: људи су им се смејали, а неки су их и 
тукли. Настојали су да буду од људи презрени, ради крајњег унижења њиховог 
сопственог ега, како би постигли ту неизрециву слободу и окусили живот који 
долази као дар када се умртви последи отпор егоцентричне индивидуалности. 
Једном приликом, нека је жена упитала Марију: «Зашто се ваљаш у греху, дете 
моје?», а она је без оклевања одговорила: «Госпођо, молите се да би ме Господ 
подигао из греховног пада».53 
 

3. Попуно напуштање ега 
 

Најпознатији и најнеобичнији пример из историје сачуван је у 
комплетним житијама Св. Симеона Ефеског и Св. Андрије 
Константинопољског. У личностима ова два светитеља имамо целовиту слику 
духовнога дара јуродства и пророчке поруке коју он оваплоћује. 

Св. Симеон је био анахорет у дивљинама Зајорданије када је примио 
позив од Бога да живи као јуродиви. Својим сатрудницима у подвижничком 
животу је рекао: «Силом Христовом, идем да исмевам свет»54. Тада је отишао у 
град Емесу «чинећи чуда, али се Бога ради правио јуродивим». Скривао је своје 
врлине, срамотећи самог себе и избегавајући свако поштовање или уважавање 
који би дошло од људи. Јер дар светости је ,свакако, на њему био видљив: 
задобио је дар исцељивања, унутрашњег и спољашњег, као и дар «чисте 
молитве» и суза. 

Једном приликом, како нам његов животописц приповеда, «у недељу, 
узео је некакве орахе и отишао у Цркву на почетак Литургије, крцкајући орахе и 
гасећи светиљке. Када су пошли да га избаце, он се попео на проповедаоницу и 
почео да одатле гађа жене орасима. Са велким напором су успели да га избаце 
напоље. Али, када је изашао напоље, преврнуо је тезге продаваца пецива који су 
га због тога премлатили, умало га убивши»55. Дела попут ових, сведоче о 
његовом напору да умањи своју вредност, како би избегао сваку могућност да га 
препознају и прославе као светитеља. Волео је да га сматрају полу лудим 
монахом, без основне друштвене пристојсности – пристојности која обезбеђује 
и чува его. 

Другом приликом, Симеон је радио као помоћник у винарији. Али, 
његове врлине су почеле да бивају познате, и људи су стали да долазе у 
винарију да га виде и да у његовој личности пронађу потврду о објективно 
врлинском човеку. Тада, како би избегао част и поштовање људи, Авва Симеон 
се претварао да је потпао под чулну жељу за винаревом супругом и да је 
покушао да је напаствује како би задовољио своју похоту. «Док је винарева 
жена спавала у својој постељи», приповеда његов животописац, «Авва Симеон 
је пресипао вино. Потом се попео код ње, и направио се као да жели да скине 
свој огртач. Када је она вриснула, дошао је њен муж, а она му рече: «Избаци 
овог триклетог – хтео је да ме силује». Тада су почели да га бију песницама и 

                                                 
53 Patrologia Orientalis, vol. 10, pp. 164-179. 
54 PG 93, 1704B; Rydén, p. 142, II, 25-26. 
55 PG 93, 1708D; Rydén, p. 145, 25-29, 146, 1-3. 
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избацише га напоље на хладноћу»56. И винар је потом испричао свима у граду 
како би Симеон «починио блуд са мојом женом, само да је имао прилику». 

Из истог разлога се Св. Симеон дружио са градским блудницама и играо 
са њима на улицама, иако је био монах Цркве, подносећи њихове непристојне 
покрете: «Достигао је такво стање чистоте и слободе од страсти да је често 
скакао и играо са певаљкама тако да му је са сваке стране била по једна, 
приљубљујући се уз њих и играјући са њима пред свима. Понекад би бесрамне 
девојке ставиле руке у његова недра, провоцирају га и ударајући. Али старац, 
као чисто злато, ни на који начин није њима био упрљан»57. 

У очима људи, Св. Симеон је понекад изгледао као кршитељ чак и 
канонског поретка Цркве, основне обавезе поста: «Праведник је често јео месо, 
док са друге стране није окушавао хлеб током читаве седмице, али се на његов 
пост нико није обазирао. Али је зато месо јео пред свима, како би их на тај начн 
преварио»58. Током поста, он не би окусио ништа до Великог Четвртка. Али на 
Велики Четвртак би седео једући колач, па су људи који би га видели бивали 
саблажњени, говорећи како он не пости ни на Велики Четвртак».59 Ово 
изазивање потсећа на Христово кршење прописа о суботи: на начин на који је 
Он преузео одговорност за парализованог коме је рекао: «Узми постељу своју» 
(Јн 5, 1-16) и оправдао своје ученике који су «почели да тргају класје и једу» (Мт 7, 
1-6) у дан суботни. Христос није уништио Закон, али је показао да је Закон 
трансцендиран у Царство Божије. И Св. Симеон је становник Царства: он је у 
својој личности оваплотио трансцедентност Закона, «кршећи» га, што је 
саблазан само за оне који још увек живе с потребом за Законом, с потребом за 
вршењем Закона. То се дешава због тога што још нисмо постигли, или зато што 
не знамо ништа о «циљу» Закона, који је слобода светих. Изгледа да је у Едеси 
Симеон промишљено чинио саблазни. Једном је пробао да уђе у женско јавно 
купатило – «на славу Божију» - како то бележи његов животописац Леонтије 
епископ Неаполиса на Кипру – «и тада су сви нагрнули на њега и избацили га 
напоље, тукући га»60. Постоје морална и друштвена ограничења за оне који су 
потчињени страстима. Али, такође постоји и стварност «бестрасности» светих. 
То је оно што је Симеон откривао, ослобађајући наше духовно виђење од сенке 
и ограничености Закона. 

Напоредо са својим суштинским садржајем, овај чудни приступ је имао и 
своју друштвену димензију, како нас уверева Симеонов животописац: свети је 
успео да задобије наклоност и поверење грешника, бедних и ништих.61 
Спасавао је жене које су живеле у јавним кућама. Дајући им новац, ослобађао 
их је од чињења греха, приводио их законитом браку или чак монашком 
животу.62 Такође је побеђивао невернике и јеретике, помажући им да се врате 
на прави пут. «Сав његов циљ је био овај: прво, да спашава душе, било кроз 
напад на њих или кроз шале или лукавством, или пак, чудима која је чинио кроз 
дела лудости, или кроз укоре које им је упућивао иако је играо улогу лудог. 
Друго, имао је за циљ и да сачува своју врлину, тако да не буде препозната, и 

                                                 
56 PG 93, 1708С; Rydén, p. 148, 1-5. 
57 PG 93, 1724С; Rydén, p. 154, , 27-29; p. 155, 1-4. 
58 PG 93, 1712D; Rydén, p. 148, 10-13. 
59 PG 93, 1728AB; Rydén, p. 156, 23-28. 
60 PG 93, 1713BC; Rydén, p. 149, 1-18. 
61 PG 93, 1713D; Rydén, p. 149, 16-18. 
62 PG 93, 1708B; Rydén, p. 145, 9-15. 
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самога себе од примања почасти и величања од људи»63. Једног ђакона у граду 
је саветовао: «Преклињем те да ни једну душу никада не презиреш, а посебно не 
монаха или сиромашног, као што се дешава. Јер љубав зна да међу 
сиромашнима, а посебно међу монасима, има људи који сијају као сунце, 
очишћени трпљењем и боле 64стима које подносе».  

                                                

Симеон је, такође, имао и благословен крај. «Господ га је прославио и 
превео (у телу). Тада се сви присетише, као да су се пробудили, и почеше једно 
другоме да приповедају чуда која је сатворио међу њима, и како је то било ради 
Бога, што се он претварао да је луд»65. 

Тачна паралела се може наћи у приповести о Св. Андији, Јуродивом 
Христа ради. Он је рођен у Скитији и дошао је у Константинопољ као роб 
Теогноста, протоспатора Лава Мудрог (886-911). Теогност му је омогућио да 
стекне јелинско обрзовање и начинио га је управитељем свог дома. Андреј је 
прихватио монашки позив, и живео као јуродиви око тридесет година. Умро је у 
шездесет и шестој години 946. Имао је нерочиту духовну везу са Никифором, 
свештеником Цркве Свете Софије у Константинопољу. Њему је Андреј поверио 
свој подвиг, а Никифор је подржао светог. Његов животописац, такође, 
приповеда да је видео Андреја Јуродивог, у његовој скривеној келији, 
преображеног и обасјаног божанском светлошћу, попут Христа на Тавоту. 
 

4. Слобода без ограничења 
 
 Изгледа као да јуродиви Христа ради, одбацују преклињање Апостола 
Павла, да треба претрпети свако лично лишавање и жртву, како би се избегло 
саблажњавање верних (1Кор 8, 15). Али, на коју врсту саблазни је Апостол Павле 
мислио? На ону која узрокује забуну по питању истине, што може друге да 
лиши учествовања у истини – могућности спасења. Уколико једењем меса које 
је жртвовано идолима дајеш свом брату, који има «слабу савест», основу да 
помисли да има неке везе између идолског служења и истине и живота Цркве, 
онда је заиста велика одговорност за смутњу коју си изазвао. 
 Изазов који поставља јуродиви, не ствара код људи смутњу у вери, нити 
затамњује истину Цркве. Он једноставно изненађује оне који су поистоветили 
веру и истину са секуларизованим схватањем моралне исправности и 
конвенционалне пристојности. Јуродиви Христа ради имају дар и храброст, да 
отворено покажу човеков пад и грех који је заједнички свима нама. То је 
стварност наше природе, која се не може поништити индивидуалним омотом 
њеног «побољшања», нити може да се прикрије скривањем иза друштвене 
спољашњости. 
 У том смилу, сваки монах Православне Цркве је јуродиви Христа ради. 
Он носи одећу туговања, отворено објављујући да прихвата нашу заједничку 
палу природу. Улази у подвижнички живот, бијући битку са тим падом и тим 
грехом за добро свију нас. Ово прихватање је позив свим члановима Цркве. 
Уколико останемо упорни у игнорисању Јеванђеља спасења и наставимо да 
поистовећујемо обновљење човека са друштвеним признањем и индивидуалним 
врлинама, са светским успехом у задобијању индивидуалног моралног 
поштовања, онда је то наша сопствена грешка – и то грешка која нас одељује од 
истине и живота. 

 
63 PG 93, 1728С; Rydén, p. 157, 12-16. 
64 PG 93, 1741CD; Rydén, p. 166, 29; 167, 1-3. 
65 PG 93, 1745B; Rydén, p. 168, 68-69. 
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 Прототип на који је Црква увек гледала, није индивидуална морална 
самодовољност, већ монашки плач покајања. Плач је, на концу, радосан – 
«радосна туга» - он  преокреће грех у меру прихватања љубави Христове. Човек 
је способан да жали и плаче, само онда када тачно зна шта је изгубио, и када 
искуси тај губитак како лично лишавање, као личну жеђ. Због тога покајање, 
лични осећај губитка Бога, јесте и прво откривење, наше прво упознавање са 
Његовом личношћу, наше прво откривање величине Његове љубави. 
 У случају јуродивих Христа ради, свакако да њихова запањујућа слобода 
од сваког закона, правила, ограничења или обавезујућег прописа, нема, 
напросто, само дидактичку сврху, како би нас потсетила на опасност 
поистовећивања врлине и светости са конвенционалном пристојношћу и 
егоцентричном моралном правичношћу. Нико не може стварно да подучава 
само скрећући пажњу на погрешна схватања и начине живота: он мора да 
оваплоти у самоме себи пуноћу спасавајуће истине. Запањујућа слобода 
јуродивих је, на првом месту и пре свега, потпуна смрт, потпуно умртвљење 
сваког индивидуалног елемента у њиховом животу. Та смрт представља 
слободу која може да раскине и уништи сваку конвенционалну форму. То је 
васкрсење у живот личне посебности, у живот љубави која не познаје границе и 
препреке. 
 Пример јуродивих, тако, нити је екстреман нити неочекиван, како то 
можда може многима да изгледа. То је оваплоћење темељне поруке Јеванђеља: 
да је немогуће држати пуноћу Закона без ослобођења себе од биолошког и 
психолошког ега, од пропадљивости и смрти. И да је, с друге стране, довољно 
ако неко смирено прихвати свој сопствени грех и свој пад, не одвајајући га од 
греха и пада остатка човечанства, поверавајући их љубави Христовој која 
преображава ово прихватање у личну блискост и заједницу, у живот 
непорпадљиви и бесмртни. 
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ПЕТО ПОГЛАВЉЕ 
 

Морал Цркве – 
Литургијски етос 

 
 
 

1. Верност стварности 
 
 Хришћани нису несвесни греха: напротив, њихово свакодневно 
подвижништво и напори, усмерени су на борбу с њим. Ипак, они од њега нису 
устрашени егоцентричним страхом индивидуалне кривице, јер је ту Христос 
«Који је узео грехе света» (Јн 1, 29) и «Који је васкрсао из мртвих». 
 Оно са чиме се овде сусрећемо јесте верност истини људске 
егзистенције, истини пада и, сходно томе, обновљењу човека, што искључује 
идеалистичке обмане, утопијска стремљења и улепшавања која дају сигурност. 
Оно што је овде у питању, јесте радикално нови квалитет живота који чини 
хришћански морал, хришћански етос, који је различит од стремљења чак и за 
најпелеменитијим моралним постигнућем. Пре свага другог, хришћански морал 
гледа на лични идентитет човека. Први и коначни корак је поистовећење 
човека са његовим правим селфом (= «Ја»), одбацивање маске која му је 
наметнута егоцентричним потребама за спољашњим и формалним повиновањем 
уз захтев за друштвеним признањем и поштовањем. 
 Оно што хришћане превасходно занима, није врлина већ истина. Ако 
врлина постане аутономна, она може човека да одвоји од Бога. Истина не може 
да буде аутономна и не може да узрокује подвајање, пошто она није део живота 
већ живот у његовој целосности. Ако је читав човеков живот кретање издалека 
ка Богу, онда, једноставно, то кретање ка Њему представља почетни однос са 
Њим. Оно што одваја човека од Христа и од Цркве је кривотворење живота, 
«егзистенцијална лаж» маске супер-ега, и потчињавање спољашњим 
формалностима конвенционалног понашања. 
 «Промене које врши хришћанин не налазе се у облицима спољашњих 
утврђених обичаја», каже у макаријевској омилији, «као што већина људи 
мисли, замишљајући да особености и разлике између света и хришћана ту леже, 
у [спољашњем] поступању и обичајима...  А оне су заправо у обновљењу ума, у 
миру нашег расуђивања и у љубави и небеском еросу према Господу. По томе се 
нова твар хришћана разликује од свих других људи на свету. Због тога је 
Господ дошао».66 Овај пасус се завршава закључком, да су [спољашње] 
поступање и обичаји, објективизирани критеријуми индивидуалне врлине – 
«наизглед добра дела», како се називају – врло далеко од тога да буду 
поистовећене са истином спасења, и чак когу да одведу човека на другу страну, 
држећи га далеко од спасења и поробљујући га људском славом и поносом. 
«Понекад се чак и наизглед добра дела чине ради славе и људских почасти; а 
пред Богом су она једнака неправдности, крађи и другим гресима»67. Изјаве 
попут ове често налазимо у списима Отаца. 

                                                

 

 
66 Педесет духовних беседа 5, 5, ed. Dörries, pp. 49-50. 
67 Op. cit. 5, , p. 34. 
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2. Пројава истине Божије у људској моралности 
  

Свакако, промена код хришћана, која је циљ Цркве, понекад може бити 
мерена мерилима друштвене, објективне етике, са вредносним категоријама 
добра и врлине. Али, та промена није са њима поистовећена – и то представља 
суштински моменат. Индивидуална врлина не указује увек на спасавајућу 
промену у човеку: она, по мерилима Цркве, може бити «једнака неправди, крађи 
и другим гресима». Црква не пориче објективне моралне обавезе и друштвене 
дужности хришћана који живе у свету. Али, она ни на који начин не ограничава 
своју сопствену истину и морал, границама друштвеног понашања и 
конвенционалним обавезама које њиме управљају. 

Јеванђеље упућује хришћане да свету добрим делима делатно (= активно) 
покажу нови етос Царства Божијег. Али делатно показивање јесте откривење 
истине. То је «слава», пројава Божија,68 остварење Његове иконе у људској 
личности: «Тако да се светли светлост ваша пред људима, да виде ваша добра 
дела и прославе Оца вашeга који је на небесима» (Мт 5, 16). Нагласак који Писмо 
ставља на потребу «добрих дела», значи управо ово: да истина може да буде 
пројављена у њеном ипостасном остварењу – као дело, које је заправо живот, а 
не апстрактна теорија. А једина стварност живота, вечног живота, јесте лично 
постојање Бога, догађај тројичне заједнице. «Добра дела» која верни врше јесу 
пројава овог живота, дела која откривају истину. Без овог суштинског и правог 
садржаја, «сва наша праведност је нечиста рита» (Ис 64, 6)69. 

Свако добро дело, свако објективно врлинско дело је оправдано у очима 
Цркве, само када је његов циљ пројављивање Бога, откривање иконе Божије у 
човеку. «Трагај за добородетељи», каже Св. Исаак Сирин, «јер када она постоји 
у теби, постајеш икона свете лепоте по чијем си подобију створен».70 За 
конвенционалну етику, милосрђе је «добро дело» које спашава индивидуалну 
савест, хвале вредан пример врлине алтруизма. За Цркву је то дело 
«заједничарења», које се збива «изнутра», и које открива у човеку икону свете 
лепоте његовог тројичног праобраза. Напокон, каже Св. Исаак, милосрђе или 
доброчинство, јесте човеков однос са читавом Црквом – са читавим светом 
Божијим, који је Његова Црква и Царство. Оно [милосрђе] сабире читав свет у 
«микрокосмосу» човековог «срца». «Шта је мислостиво срце? Срце које изгара 
за читаву творевину, за људе и птице и животиње и демоне, и за свако створење. 

                                                 
68 Реч δόξα («слава») су костистили преводиоци Серптуагинте, приликом превођења Старог 
завета, да њоме изразе јеврејску реч кабод, која значи: «јављање», «пројава», «сијање», 
«величанство» (в. Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testamentum vol. II, p. 249f, са 
библиографијом). А оригинално значење грчке речи је: «мишљење», «веровање», 
«претпоставка», и касније: «мишљење других о некоме», «добра репутација», «част», «слава», 
«похвала». Без освртања на јеврејско кабод, библијски израз «δόξα Θεου» («слава Божија») би 
био врло нејасан. 
69 У Новом завету постоји јасна супротстављеност вере и дела: изгледа да посебно Апостол 
Павле, даје приоритет вери у односу на дела (уп. Рм 3, 27-28, 4, 2-6; Гал 2, 16, Еф 2, 9; 2Тим 1, 9 
итд), док Апостол Јаков тај приоритет управо обрће. Али, ова супродстављеност постоји само 
ако објективизирамо ове појмове и ако их истргнемо из егзистенцијалног контекста који имају у 
Светом Писму. Вера је кретање поверења у Бога које претпоставља једно почетно 
«објављивање» истине личног Бога («слушање вере», Рм 10, 17). Без овог поверења, које 
утемељује однос и заједницу са Богом, «дела праведности» (добра дела и врлине) не спасавају 
човека. У исто време, пак, вера је «мртва» уколико не прелази идеолошку увереност, 
психолошко убеђење, и ако се не изражава кроз животне послове и дела, ако не представља 
праву пројаву поверења у Бога и предаје самога себе Њему. 
70 Мистичка поглавља 1, p. 6. 
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Када их призове у ум и када о њима созерцава, његове се очи пуне сузама. Због 
великог и снажног осећаја састрадавања које стеже срце током дугог периода, 
његово се срце смањује, и више не може да поднесе нити да чује или види било 
какву озледу или и најмању жалост у творевини. Због тога он непрестано узноси 
молитве за бесловесне животиње, и за непријатеље истине, и за оне који су га 
повредили, како би били заштићени и како би им била указана милост. Тако се 
он моли и за подлаце, са великим састрадавањем које осећа у срцу, које је 
неизмериво и подобно Богу»71. 

«Срце милостиво», је то чиме човек показује своје подобије Богу који је 
сажаљив и милостив. У овом скривеном језгру његове егзистенције, догађа се та 
«промена», пројава нове суштине човечанства, «нове твари», Цркве. Због ове се 
промене и «збио долазак Господа», као што каже у макаријевској беседи, раније 
наведеној. Долазак Господа, Божији улазак у свет – та неприступна тајна – 
подстакла је другу тајну: људска природа је преображена, и «срце» човеково је 
промењено. Макаријевска беседа опет говори: «Наш Господ нам је дошао ради 
овога: да промени нашу природу, да преобрази и обнови и изнова створи ону 
душу која је била уништена страстима кроз прегрешење, смешавши је са својим 
сопственим духом и божанством. Дошао је да створи нови ум и нову душу, нове 
очи, нове уши, и нови духовни језик – да оне који верују, у Себи учини новим 
човеком».72 
 

3. Литругијско сабирање расутог 
 

Бог је постао човек, да би природа људска могла да буде преображена – 
да би се преобразио човеков ум, његова чула и разум. Индивидуални напори 
човека и врлине могу само да «побољшају» његово спољашње понашање. Не 
могу да преобразе његову природу, да отклоне егзистенцијалну самодовољност 
природе утврђену индивидуалношћу, да преобразе његово смртно и 
пропадљиво тело у тело непропадљивости. Овај преображај се може догодити 
само ако је човек накалемљен на тело Христово, егзистенцијалну стварност која 
ствара живот као личну заједницу, а не живот као индивидуално преживљавање. 

Калемљење означава «преображај» човековог живота унутар 
богочовечанског Христовог постојања, промену «дивље маслине» у «питому» 
(Рм 11, 17-24). То је потпуно, телесно учествовање у телу Христовом. Једење 
Његовог Тела и пијење Његове Крви. «Заиста, заиста вам кажем: ако не једете 
тијело Сина Човјечијега и не пијете крви његове, немате живота у себи... Који 
једе моје тијело и пије моју крв у мени пребива и ја у њему» (Јн 6, 53;56). Једење и 
пијење Христовог Тела и Крви мења индивидуе у чланове сједињеног тела, 
индивидуално преживаљавање (= опстанак) у заједницу живота и јединство 
живота – јединство које постоји међу члановима тела и између њих и Главе. Ово 
јединство живота унутар контекста личне заједнице јесте Црква. 

Црква је вечера, вечера Евхаристије. Остварење, пројава, одређење и 
суштина Цркве је Евхаристија, где се удови Христови окупљају и творе Његово 
тело: то је сједињујући потенцијал за заједницу личности унутар неподељене, 
нове природе. Читамо у ареопагитским списима: «Осврни се на оно што се у 
светињи (= олтару) збива. Када се часни символи који означавају Христа 
постављају на божански олтар, сећање (= помињање) Светих је неодвојиво 

                                                 
71 Мистичка поглавља 1, р. 6. 
72 Мистичка поглавља 44, 1, р. 291. 
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повезано са овим, показујући како су Свети неодељиво с Њим сједињени у 
небеском и светом јединству»73. 

Евхаристија сједињује живот личности у заједници Христове 
богочовечанске природе, васпостављајући на тај начин икону Божијег «етоса», 
пуноће тројичне, личне зајднице, човековог бића или начина постојања – она 
пројављује егзистенцијални, и у исто време теолошки, карактер етичке 
савршености у човеку. Циљ Евхаристије је да «сједини оне који имају Свету 
Тројицу за учитеља», по речима Св. Исаака Сирина, кога смо раније навели.74 

Пројава тројичног етоса, начин на који се икона Божијег «етоса» 
пројављује у човековом бићу, утемељује литургијски етос Цркве, догађај 
«сабирања у једно, расејане деце Божије» (уп. Јн 11, 52) – стварност Цркве. 
Другим речима, етос или морал хришћана јесте догађај Евхаристије, 
егзистенцијални догађај јединства и заједнице. Као што се у ареопагитским 
списима још једном наглашава: «Тако и божанска тајна сабрања остаје што 
јесте, јединствена, проста и недељива, а ипак, ради љубави, она је умножена у 
свештеном шаренилу символа. Она се проширује како би укључила све 
јерархијске иконе. Потом, све ове различите символе сабира у јединство, 
враћајући их себи својственој једноти, дарући јединство свему што је свештено 
узнесено».75 

Због тога је хришћанска етика дијаметрално супротна свакој 
философској, психолошкој или религиозној етици: она одбацује индивидуалне 
врлине, приватна постигнућа  и индивидуална вредновања. Моралност Цркве је 
литургијска моралност, литургијски етос јединства и зејднице, лично 
учествовање у телу Бога Речи. Ми знамо Цркву као народ Божији, изабрани род, 
небески град, тело Христово, нову твар, нови Израел, Царство Божије, нови 
Јерусалим. Сви ови називи – «света разноликост символа» - поистовећују Цркву 
не са идеологијом, са системом религиозног веровања, већ са ствараношћу 
заједничког живота – са Литургијом, λαου το εργον и «делом (= делањем) свег 
народа». Оно што некога чини хришћанином није његова приватна врлина или 
идеја или убеђење, већ чињница да он органски учествује у животодавном телу 
Христовом, накалемљен у литургијско јединство Цркве. Грех је оно што човека 
одсеца и отуђује од тела Цркве: врлина је оно што га приводи и накалемљује на 
«питому маслину» благодати. 
 

4. Остварење Новог завета (=савеза) у Евхаристији 
 
 Стварност Царства Божијег, Цркве, је предназначена у Старом завету и 
предобликована у историјском постојању Израела. Израел је народ Божији, 
изабран не због своје побожности или светости срца, већ због тога што је 
преузео да у историји потврди и пројави Божији однос са људским родом. Он 
остаје народ Божији, ма колико се показао тврдоглавим и непослушним Његовој 
вољи. Оно што га чини посебним је позив који је примио, савез који је Бог с 
њим направио. Историјске повластице Јевреја, њихово познање истинитог Бога 
и Његове воље, нису гарантовани индивидуалном побожношћу или врлинама, 
већ превасходно тиме што Јевреји припадају изабраном народу, и живе у том 
јединству које сачињава (= устројава) откровење. Њима Закон није био дат да би 
произвео морално побољшање индивидуа, већ да их на један непосредни и 
                                                 
73 О Црквеној јерархији, III, 3, 9, PG 3, 437C. 
74 В. Поглавље 3. напомена 39. 
75 О Црквеној јерархији, III, 3, 3, PG 3, 429А. 
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делатан начин одели од пагана, омогућавајући им да учествују и остану у телу 
народа Божијег начином њиховог живота. 
 Историјски случај Израела предобиликује долазак Цркве која је «Нови 
Израел», посебан народ са којим Бог склапа «Нови Савез», нови однос Његовог 
јединства са људским родом у складу са природом. Црква је «народ благодати»: 
она представља начин постојања и заједнице који открива дар истине, тројични 
живот оваплоћен у људској природи. Она је историјска пројава новог односа 
Бога са човечанством у целини, «у телу и крви». Она представља догађај 
оваплоћења Бога и обожења човека, евахристијску вечеру Царства. 
 Ко и Стари завет (= савез), Божији Нови завет (= савез) са човекм се не 
ограничава на одређене дужности индивидуе, већ преноси човеков начин 
постојања са индивидуалности на заједницу и заједничарење. Кроз читаво 
откривење које се налази у Библији, мерило истине и спасења укључује општи 
однос човека и Бога. Тај однос је савршаван унутар динамичког оквира живота 
народа или тела, верног Божијем позиву – «Тако, дакле, и у садашње вријеме 
постоји један остатак по избору благодати» (Рм 11, 5). 
 Да будемо још одређенији, у читавом библијском откривењу није могуће 
приступити истини Божијој као индивидуа: она не може бити спозната 
индивидуалним интелектуалним способностима, силогистичком редукцијом 
сентименталног одушевљења. Истина је саопштена органски, напоредо са 
преношењем живота и непосредним личним искуством. Бог није Врховно Биће, 
замисливо као интелектуални појам, «први узрок» или ауторитативно «прво 
начело» логичке неопходности. Он је «Бог отаца наших, Авраама, Исаака и 
Јакова, Бог и Отац Господа нашег Исуса Христа» - Бог личног искуства наших 
отаца, са којим су они имали лични однос. Познање Бога почиње када живимо 
нашу веру, када имамо поверење у искуство наших отаца; то значи постати 
органски део овог односа. 
 У складу с тим, етика библијског откровења се односи на наш лични, 
исксутвени улазак у заједничку стварност живота која се састоји од верности 
Божијем савезу и поштовању Закона који гарантује ову заједничку верност. 
Овде поново немамо посла са интелектуалним прихватањем моралних начела и 
аксиома, који осигуравају моралну савршеност индивидуе, већ са вером и 
поверењем: то је ствар органског учествовања у зејдничком искуству наших 
отаца, у преношењу живота и саопштавању истине. Коначни циљ јесте 
учествовање у заједници живота, у егзистенцијалном преображају 
индивидуалног у личну посебност, откривену у контексту љубави и зајднице. 
 С ове тачке гледишта, Литургија Цркве није једноставно израз 
религиозног богослужења, већ срж и збир њеног живота и истине, њене вере и 
етике. Живот и истина Цркве, њена вера и њен етос јесу Литургија, органско 
деловање јединственог тела које прима човека да би га спасило, да би га 
учинило целосним и да би га васпоставило у пуноћу његове егзистенцијалне 
способности као личности: «шта би било примање — ако не оживљење из 
мртвих» (Рм 11, 15). 
 «Хришћани стога», каже у макаријвеској беседи, «припадају другом 
веку. Они су синови небеског Адама, нови нараштај, деца Духа Светога, 
блистава браћа Христова, попут њиховог оца, духовног и блиставог Адама. Они 
су становници града, народ, сила. Они не припадају овом, већ другом свету».76 
Тај «други свет» хришћана, стварнији од «стварног» света пропадљивости и 

                                                 
76 Духовне беседе, 16, 8, р. 163. 
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смрти, јесте живот васпостављен у јединство једног «рода» и истинитог 
«града». То је евхаристијска Литургија живота, која се враћа свом ипостасном 
извору као благодарење, ευχαριστια; као љубавни одговор који сабира 
егзистенцију, свет и лепоту света, у личној посебности и слободи. 
 

5. Космолошка димензија литургијског етоса 
 

Етос Цркве није литургијски само зато што сједињује народ на 
заједничком делу евхаристијског одговора, на одговору благодарења за 
Божански позив и савез, већ и због тога што, у овом евхаристијском односу 
творевине и њеног Творца, сабира унутрашње начело света, његово значење и 
крај. То је други начин на који се хришћанска етика разликује од било које 
друге философске, друштвене или политичке етике: она има космолошку 
димензију, и не прави разлику између етоса човековог живота и живота и 
истине света. Она претпоставља да је човек слављеник живота у његовом 
тоталитету, у универзалној једности егзистенције која превазилази сваку поделу 
или одељивање оностраног и овостраног, материјалног и духовног. Циљ је 
сједињење «свега у свему» у јединствености божанског живота. 

Сједињење «свега у свему» је изведено [= саделано] Оваплоћењем Бога 
Речи, и налази своје делатно остварење у Евхаристији Цркве. Евхаристија Цркве 
је космичка Литургија: она сабира живот света и унутрашње начело света у 
«начелу» човека, у људској речи која прославља Бога, речи која је чини телом 
човековог живота. То је реч Христова о следовању вољи Очевој, «да» пристанка 
Сина. Евхаристија је пристанак човека да Христос прими његову природу, 
пристанак који уједињује начело, «реч» свих створених природа у «да» 
Христовог следовања [Оцу]. Човек је прославитељ евхаристијског јединства 
света: васпостављења живота као заједнице, заједнице личности унутар људске 
природе, као заједнице учествовања у животу света. Евхаристија сабира 
јединство живота створених ствари у двиг, у порив који је евхаристијски и 
љубећи, окрећући се назад, према Богу.77 

Веза човековог етоса и живота и истине света, има нарочите последице 
на хришћанско сагледавање и искуство употребе света, производње и 
коришћења материјалних добара, технологије, економског и политичког 
деловања. Није могуће учествовати у животу Цркве а презирати материјалну 
стварност или према њој бити незаинтересован, сматрати да спасење човека 
није ни у каквом односу са употребом материјалног света. Истинито покајање 
није једноставно интелектуални или емотивни догађај: то је егзистенцијална 
промена, промена у нашем начину постојања. Човеково постојање је органски 
повезано са животом света и његовом употребом. У свом моралном стремљењу, 
хришћанин се бори да одбаци аутономну иднивидуалност и да преобрази живот 
у однос љубави и заједнице. Тако он сагледава природне «објекте» материјалног 
света, потчињене потребама индивидуалног преживаљавања и самоопстанка, 
као дела Божије љубави, начела личне посебности. То означава њихов 
преображај, заједно са његовим животом, у стварност односа и заједнице. 

Без тог преображаја материјалног света у догађај и почетну тачку односа, 
хришћанска етика више не гледа у правцу егзистенцијалне «промене» човека, у 
спасење живота од пропадљивости и смрти. Она се преокреће у идеалистички 
                                                 
77 Личност и ерос (на грчком), 33, 34. Истина и јединство Цркве (на грчком), рр. 49, 50 [Српски 
превод: Истина и јединство Цркве, Нови Сад, Беседа, 2004], John Meyendorff, Christ in Eastern 
Thought (New York, 1975), p. 131 ff.: “The Cosmic Dimension of Salvation”. 
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систем који је, као и сви идеализми, неизбежно конвенционалан и суштински 
небитан за стварни живот и његове проблеме. Радови економиста у нашем веку, 
попут R. W. Tawney-a и A. Fanfani-a, да поменемо само ова два значајна имена, 
су показали како одређено схватање хришћанства које дели морал од бића и 
побожност од истине постојања и живота, по неопходности води идеалистичком 
тумачењу вере и претвара материјалну стварност у аутономни апсолут. Такав 
приступ отвара пут поларизованом феномену историјског материјализма, 
поларизацији капитализма versus марксизма78 – том савременом* облику греха и 
мучења човека. 

У исто време, међутим, пут којим етос Цркве долази у однос са 
материјалном стварношћу и животом у целини, литургијска употреба света 
унутар евхаристијског начина постојања, никада не може бити кодофикован или 
организован у економски систем или политику идеологију. Космичка димензија 
Црквеног етоса је откривена једино у контексту личне, егзистенцијалне промене 
у човеку, у динамичком надилажењу индивидуалне самодовољности – само 
када је смер човекове употребе света преображен, постајући, тако, дело односа 
и заједнице. Из тог разлога, такође, смер у коме хришћани живе ту употребу 
света, не може бити одељен од средишњег језгра «новог» живота представљеног 
у Евхаристији. Не може бити одељен од слободе и љубави, или постати 
аутономан у форми везујућих начела економског или политичког програма. 
Свакако, етос Цркве ствара начин друштвеног суживота, начин коришћења 
света, и следствено културу, општи смер живота који усмерен на проналажење 
одговарајућег израза на пољу политике или економије. Али, тај израз ће увек 
бити оваплоћен у личностима, и поистовећен са личним догађајем слободе – 
никад са објективно наметнутим схематским решењима. 

Етос Цркве је етос слободе од сваке релативности, ограничења и мерила 
која припадају овом веку. То је етос слободе личности; њене јединствености, 
посебног учествовања у литургијској заједници личности, прослављање укупног 
живота света – у телу Христовом. То је етос који открива истину и аутентичност 
живота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
78  Видети: R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism (Penguin Books, 1975); A. Fanfani, 
Catholicism, Protestantism and Capitalism (London, 1935). Види такође и Ch. Yannaras, Truth and 
Church Unity, p. 162f. 
* Треба имати у виду да је друго издање ове књиге објављено 1979. године, па отуда долази 
третирање марксизма као савремене појаве (прим. прев.). 
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ШЕСТО ПОГЛАВЉЕ 
 

ЦАРСКИ, СВЕШТЕНИЧКИ И  
ПРОРОЧКИ ЕТОС ЕВХАРИСТИЈЕ 

 
 
1. Динамика Евхаристије 

  
 Ако покајање, лична свест о нашем неуспеху и нашем паду, представља 
један од стубова хришћанске етике, други је, онда, Евхаристија, наше 
динамичко учествовање у новом начину постојања који преображава човека и 
свет, увудећи их у Цркву, у Царство Божије. Али, те истине, пад и 
евхаристијски преображај, јесу непосредна стварност окушана у нашим 
животима. Обе одређују стварност и догађај спасења. Спасење човека није 
апстрактно, законско оправдање, нити идеалистичко успињање до сфера 
интелектуалног проучавања, нити, пак, мистичка екстаза која завршава у 
савршеној моралној аутономности. Спасење је путовање, прелазак из пада у 
преображење, од пропадљивости и смрти до непропадљивости и живота. То је 
Пасха (што управо значи реч «прелажење»)*; то ја пасхално славље 
Евхаристије. 
 Црква окушава преображај твари и човека у литургијском времену и 
простору. Због тога је право значење Цркве откривено у Христовом 
Преображењу на гори Тавору. У искуству Тавора ми имамо предображење 
литургијског времена и простора, васпостављење природе до односа који јој је 
својствен. Простор је одређен непосредношћу односа, неодељивом блискошћу 
Христа и заједницом са Њим и учествовањем у истини и слави Божијој. 
Следствено, простор у коме се збива евхаристијско сабрање јесте нераздвојиво 
сабрање верних у једност живота света, који постаје место личне заједнице 
створеног и нествореног – Тело и Крв Христова. А у литургијском времену, 
прошлост и будућност су сједињени у садашњем тренутку учествовања у 
Божанској слави: то је садашњост, да нагласимо још једном, личне присутности. 
Мојсије и Илија на Тавору, окупљање ради «сећања на свете» у Евхаристији, 
означавају прошлост. Прослављени Исус, Његова човечанска одећа у божанској 
слави, означавају есхатолошку будућност. Литургијско време Цркве је тај 
садашњи покрет који садржи и сабира прошлост и будућност у непосредну 
садашњост. 
 Међутим, карактеристично је да ученици не остају на Тавору. Они не 
подижу тамо своје сенице (= шаторе). Силазе доле у свет са искуством и 
сигурношћу преображења. То кретање, силазак с Тавора у свет, тај повратак од 
искуства преображења ка тешком чемеру света, јесте кретање које твори Цркву. 
Оно означава узимање крста пада и греха у сигурности васкрсења и са 
потпуним поштовањем за догађај човекове слободе. 
 Повратак од Евхаристије животу заједничког пада и промашаја, што 
представља човеуова свакодневну стварност, нити уништава нити мења 
есхатолошку пуноћу литургијског искуства. То је њена динамичка потврда, 
начин на који је Евхаристија, на лични начин, стављена у дејство. То је борба 
слободе да буде преображена у љубав, да сваки угао живота преобрази у 

                                                 
* Реч «Пасха» значи «прелазак» (прим. прев.). 
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Евхаристију. Остварење  и откровење тела Христовог на сваком литургијском 
сабрању јесте непрестани улазак Бога у свет; то је динамички почетак 
прображаја света и историје. А то преображење се не остварује објективним 
програмима и моралистичким формулацијама: то је непрекидно стање 
постајања, живо «увећавање» (Кол 2, 19) личне посебности и слободе, стварно 
примењено на нови начин употребе света. 
 

2. Евхаристијска употреба света 
 
 На почетним странама Библије, читамо да је Бог благословио тварна 
добра земље и понудио их човеку да их «једе». Једење је непосредни начин на 
који човек узима свет и са њим се физички сједињује, тако да земаљска добра 
постају преображена у тело и живот човека, бивајући тако поистовећена са 
благословом Божије понуде човеку: то је стварни однос човека и Бога. Човекова 
заједница са Богом пре пада је представљала стварни животни однос кроз свако 
једење и пијење, кроз потпуно, телено учествовање у благословеном приносу – 
то учествовање ни на који начин није није било делимично, интелектуално, 
етичко или религиозно. Етика и религија се појављују онда када је органски и 
непосредан животни однос Бога и човека био прекинут: то су покушаји да се 
одсуство овог односа учини добрим, кроз дела индивидуалног испаштања и 
врлине. Етика и религија су последице пада човека, његовог одбијања или 
неспособности да свој однос са светом оствари као «евахаристију», као 
благодарење Богу – да учини дело благодарења из самог свог живота, једењем и 
пијењем које очувавају његово постојање у свету79. 
 Иста стварност пада је очигледна у начину на који су наше једење и 
пијење, и наша употреба света уопште, потчињени апсолутној потреби и захтеву 
за преживаљавањем. Човек одбија да види свет као Божији благослов, као 
стварни догађај односа са Њим. Он користи земаљска добра искључиво ради 
очувања и задовољења своје самодовољности. Оваква употреба света постаје 
сфера, у којој се индивидуе утркују једна са другом ради аутономног опстајања. 
Земаљска добра, тако престају да буду основа за однос и заједницу и постају 
објекти спорења и ривалитета међу индивидуама које теже да сачувају своје 
биолошко постојање. На тај начин, међутим, човеков однос са светом 
неизоставно води напредовању пропадљивости и смрти; то је однос који гуши 
живот, пошто се поистовећује са индивидуалним преживљавањем које је 
потчињено смрти. Човек узима свет, како би сачувао у животу своје 
индивидуално биће, али самоочување његове индивидуалности се показује као 
неизбежни процес пропадања, као осуда на смрт. 
 Ова промена човековог односа према свету, промена живота у смрт, чини 
очевидним да пад и грех човека нису јуридички догађаји, не представљају 
кршење неког закона, или чин вољног непоштовања одредби ума. Грех је прелаз 
од постојања «у складу са истином» ка постојању «супротном природи», 
порицање живота који је природни «свршетак» за човека и за свет. Збрка између 
живота и преживљавања, затамњивање истине о постојању и слободи, човеково 
одбијање или неспособност да оствари своју личну посебност и слободу у 
односу са светом, да принесе себе и свет у непропадљивост унутар истинитог 
живота који је љубав – то је грех човека, неизбежна безумност људске историје. 

                                                 
79 За шире развијање ове истине, видети: Alexander Schmemann, For the Life of the World: 
Sacraments and Orhodoxy (New York, 1973). 
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3. Свет «постаде логос» 
 

Евхаристјском литургијом, Црква се окреће личносној употреби света. 
Она узима свет од почетка, користећи основне «видове» који се користе за 
људску исхрану и живот, хлеб и вино – узима их као благослов, као благодат и 
дар Божији.  Овакво делање твори нови однос са Богом, стварни и животни 
однос благодарења. Свет добија значење заједнице човека и Бога и људи 
међусобно, «locus»* заједничког и сједињеног живота. 
 Ово «пресуштаствљење» света у догађај заједнице (= причешћа),* и догађај 
Светог Причешћа, није постигнуто случајношћу, кроз одношење човека према 
творевини. Оно свој примарни онтолошки корен има у оваплоћењу Божијем. 
Сам Бог је Тај који је узео тело света, преображавајући пропадљиву и смртну 
природу тела и крви у ипостас вечног живота, у природно јединство створеног 
и нествореног. На исти начин, вино и хлеб, човекова храна и живот, нису 
напросто, благослови понуђени од Бога, већ Сам Бог, који је постао тело и 
понудио Себе онима који кроз Крштење учествују у тројичном, црквеном 
јединству личне слободе и љубави. У Цркви, јединство Бога и света и 
непропадљивост онога што је смртно, није мистична или морална алегорија; то 
је оваплоћени живот ипостаси Богочовека, стварно једење тела и пијење крви 
оваплоћеног Бога.80 Бог нуди човеку храну, која живот чини непропадљивим и 
бесмртним, а та храна је свет који је Он Сам прихватио и учинио га Својим 
телом. 
 Христово усвајање тела света, претварање хлеба и вина у Тело и Крв 
Бога Оваплоћеног, јесте динамички почетак мењања читаве наше употребе 
света, читавог човековог односа са творевином. Човек сада има могућност да 
прихвати свет у себе, унутар контекста личног, евхаристијског односа са Богом: 
он може да преобрази овај процес узимања у дело приноса света назад Богу. 
Може да користи свет као материјалну могућност давања тела Ономе који је без 
тела, и садржавања Онога који је несадржив. 
 Евхаристија је то зрно живог семена које тајински даје живот мртвој 
груди света. Она доводи човека у сагласност и склад са Христовим делом 
узимања творевине и пресуштаствљује свет у догађај богочовечанске заједнице. 
Она од живота и постојања твори «свет», дајући им сврху и значење. Уништава 
бесловесност преживљавања као апсолута, осуђеног на поништење и смрт. 
Евахристија се динамички простире кроз живот верних, кроз сваки вид њихове 
употребе и узимања света. Она мења њихову употребу и узимање у непрестано 
присуство заједнице и односа који спасава и увећава личну посебност и слободу 
изнад простора, времена и неопходности. 
 Тако Евхаристија одређује нови етос човека. Морална стремљења 
хришћанина јесу лични продужетак Евхаристије у сваком аспекту живота. Рад, 
економски живот, породица, уметност, технологија, политика и културни 
живот, све то постаје део евхаристијског односа човека и Бога. У Евхаристији 
човек, свет и историја, налазе свој истинити идентитет и у исто време бивају 

                                                 
* лат. «место» (прим. прев.). 
* Треба имати у виду да се и у грчком и у енглеском језику, за «зејдицу» и «причешће» 
употребљавају исте речи. Етимолошки је то и значење наше речи «причешће», мада се то често 
губи из вида (прим. прев.). 
80 «Хришћанство је јело и пиће. И што се од њега више једе, ум је све више подстакнут 
сладошћу. То је необуздано и незасито, неутољиво тражење још хране и пића», Макрије 
Египатски, Духовне беседе, 17, 13, ed. Dörries, p. 174. 

 55



свет: пројављују се «у складу са природом», као Реч и Премудрост Божија, као 
благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа. 
 

4. Опипљиво искуство спасења 
 
 Потврда материјалне стварности, поступак узимања света и његовог 
уздизања до природног циља који је «слава» и пројава Бога, има превасходно 
место у Предању Православне Цркве. Какво би могло да буде значење 
индивидуалног спасења платонске «душе», одвојене од спасења света и његове 
лепоте, личне посебности тела и творевине? Да би спасење човека било стварно, 
његово тело, такође, мора да буде ослобођено – као и читава творивина – од 
стењања и уздисања (Рм 8, 22) због потчињености простору, времену, 
пропадљивости и смрти. 
 «Нећу престати да поштујем твар, којом је дошло моје спасење», пише 
Св. Јован Дамаскин81. Спасење човека је постало стварност када је Бог узео 
материју, када је «иловача села на престо Божији»82. А литургијска употреба 
материје у Евхаристији пројављује управо ово учествовање у спасењу, 
јединство створеног и нествореног, космичку литургију Речи. У Православној 
Литургији, учесник у њој потпуно учествује, умом и чулима, душом и телом, у 
пројави општег спасења и Царства Божијег. Почевши од византијског стила 
градње цркава па преко иконографије, украшавања цркве, царских одежди 
свештенства, драматичне структуре Литургије, појања химни и литургијске 
музике, у Евхаристији налазимо синтезу свих могућности чула и ума. И све то 
служи пројави личне лепоте унутрашњег начела творевине, света преображеног 
у личну посебност евхаристијског одговора на «луду љубав» Божију према 
Његовој творевини. 
 Евахаристијска Литургија има своју сопствену естетику,  која извире из 
исте онтологије црквене истине и етоса. Она нема ништа са конвенционалном 
естетиком или хармоничним пропорцијама, са категоријама лепоте или 
ружноће, симетрије или асиметрије, нити са самовољним индивидуалним 
замислима које имају за циљ да импресионирају или да се наметну. Циљ 
Православне црквене уметности није да очара чула и ум, већ да им открије 
истину и унутрашње начело, или «логос» [= смисао, циљ] ствари: личну димензију 
твари, њену способност да пројави лично деловање Бога Речи [= Логоса], да дâ 
тело Њему који је без тела и да садржава Њега који је несадржив [= необухватив, 
несместив]. 
 Касније ћемо се вратити на етос изражен у Православној уметности – на 
напор да се истраже могућности материје да говори и пројави истину о стварном 
постојању и животу. Усредсрдимо се овде на чињеницу да Евхаристија, уз 
помоћ свих врста уметности, била то архитектура, сликање, декорација, поезија, 
драма или музика, води ка одрицању од индивидуалног естетстког ужитка, 
индивидуалног емотивног одушевљења. То је уметност која верујућег води 
очишћењу његових чула, а очишћење овде значи преображај индивидуалних 
способности у личне способности. Она га води ка љубећем самонадилажењу и 
личној заједници. То је обележје Православног богослужења: оно уситину 
остаје крштењско, стварно погружење до елемената света и израњање у 

                                                 
81 Прва беседа у одбрану Светих икона, PG 94, 1245AB. 
82 Јован Синајски, Лествица,  26, PG 88, 1964A. 
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истинити живот – не само шкропљење узвишеним идејама и моралним 
узорима*. 
 «Тако је болно немогуће схватити Бога чулима?», пита савремени 
Европљанин, типични представник незаинтересованости наших дана.83 Могло 
би се рећи да је православно богослужење директан одговор на нарочити 
савремени захтев за неспосредношћу, за искуственим познањем Бога, с ону 
страну апстрактних интелектуалних схема или антропоцентричних 
сентиманеталних усхићења. У Православној Евхаристии ништа није теорија, 
независно учење, или апстрактна примедба: све је дело, опипљиво искуство и 
потпуно, телесно учествовање. 
 Присетимо се проскомидије, дела Литургије који је везан за припрему 
пречасних дарова. То је пројава истине спасења кроз конкретно литургијско 
дело које понавља догађај божанске икономије на опипљив начин. Хлеб је 
прободен копљем, а вино и вода се изливају као «крв и вода»: то је живот 
Цркве, ипостас нове Еве («Живот»), који се излива из прободеног ребра «новог 
Адама уснулог на крсту». Звезда стоји «над местом где је било дете», Јагње се 
«води на заклање», а свети покров, као небо – означавајући присуство Оца – 
покрива читав догађај икономије. 
 Догађаји су оживљени без рационалистичког поштовања хронолошког 
следа. Распеће Христово и Његово рођење, Васкрсење и Вазнесење и читава 
«велика тајна побожности» јесу стварна, опипљива дела која су сва присутна у 
преображеном времену Цркве. Она у њима узима потпуно, искуствено учешће, 
и са дечијом слободом живи истину непосредно, без тиранског првенста ума. 
Она показује запањујућу мудрост срца како би представила све ове догађаје на 
причасан начин, сваки пут пројављујући њихову садашњу истину. Почевши од 
проскомидије, читава Божанска Литургија, као мистагошко дело, доводи у 
живот учитељски рад Христов, Његову личност, Његово Васкрсење и 
просветљење човечанства. 
 

5. Царски етос 
 
 Евхаристија је, дакле, делање, живот и етос Цркве. То је крајње 
остварење хришћанске истине и хришћанске етике – пројава, у личности сваког 
верног – аутентичног етоса који одговара човеку као цару, свештенику и 
пророку. «У хришћанству нема ничег површног [= баналног]», каже у 
макаријевској беседи, «јер је то велика тајна. Спознај, дакле, своју племенитост, 
и да си позван у цасрко достојанство. Ти си народ изабрани, свешетнство и 
свети народ. Јер је тајна хришанства страна овоме свету»84. Заједница у Телу 
Христовом «је најдрагоценије миро», «небеско миро. Када су верни њиме 
помазани, они постају христоси по благодати, како би били цареви и пророци 
небеске тајне. Они су синови и господи и богови»85. 
 Царски етос који се открива и пројављује у литургијском животу односи 
се на васпостављање владавине човекове личности над његовом природом, 
уздизање те природе могућношћу личносног живота. Човек одбија да буде роб 

                                                 
* Јанарас овде даје дубље тумачење исправности праксе крштавања погружењем и 
неисправности пркасе крштавања шкропљењем (прим. прев.). 
83 Шведски режисер Ингмар Бергман, у свом филму Седми печат; Енглески певод L. Malmstorm 
and D. Kushner (Londod, 1968), p. 28. 
84 Духовне беседе, 27, 4, р. 221. 
85 Духовне беседе, 17, 1, р. 166. 
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захтева и потреба аутономне природе. Он је тај који господари и влада над 
«стварима», над делима и њиховим исходима, како у природној творевини тако 
и у својој личној твари (= материјалности), а пре свега у својој сопственој 
природној испостаси. «Буди као цар у свом сопственом срцу», пише Св. Јован 
Лествичник, «седећи узвишен у понижењу: реци смеху `иди` и он одлази; и 
слаткоме плачу, `дођи` и он долази; и телу, нашем слуги и тиранину, реци 
`учини то` и оно чини»86. 
 У традиционалним друштвима, слика цара симболизује поредак који 
допушта да истина живота, као заједница и склад у односу, буде остарена. А 
представа човека као цара, у језику Цркве, изражава човекову личносну 
способност да преобрази беспоредак аутономних воља и неслагања међу 
индивидуама у поредак и склад љубави и заједнице, у живот и истину. То је 
евхаристијска упореба света, порицање природне аутономије и ослобођење 
личности од потчињености индивидуалној самодовољности, васпостављајући, 
тако, царску власт човека над природом и јединственост његовог живота. 
 Притом, царско достојанство човека показује племенитост његовог 
порекала. У читавој материјалној творевини, само је он створен да учествује у 
истинитом постојању и животу, само је он обдарен личном посебношћу и 
слободом. Само он има способност да дâ творевини живот и бесмртност, 
преображавајући твар на темељу односа и заједнице са Богом. Извор и «циљ» 
човековог постојања је у љубави Божијој, у Божијем начину постојања: због 
тога Евхаристија, која преставља остварење тог циља, означава човечанство као 
«ближње» Богу, као «род најсличнији» Богу и «царски народ». 
 

6. Свештенички етос 
 
 Поступак довођења света у живот и «творења речи (= логоса) од њега» 
утемељено је на свештеничком својству човека, на свештеничком етосу који се 
тиче могућности човекове личности да премости егзистенцијални јаз између 
створеног и нествореног. Ако свештенички етос одсликава славу иконе 
Тројичног Бога у човеку, онтолошко првенство личности над природом, онда се 
свештенички етос односи на пројаву друге тајне божанског постојања: на 
разлику између природе и енергија која очувава стварност природе унутар 
егзистенцијалног догађаја личне посебности. 
 Свет је створен и доведен у живот енергијама Божијим. Свеопшта 
Литургија Речи је савршена [= саделана] у читавој творевини. Та стварност се 
одсликава у разликовању материје и духа у човеку87, и у начину на који је 
материјани свет, у човековој ипостаси, сабран и обдарен смислом. Свет је 
последица деловања божанских енергија у разноликости лепоте постојећих 
ствари. На тај начин се открива како творачке «речи» (= «логоси») божанске 
Премудрости имају личносни карактер. Али, само разум и енергије човека, могу 
у творевини да сусретну и препознају полифонију речи ( = логоса) божанске 
енергије. У исто време, човеково тело превасходно представља личну посебност 
енергија његове природе, и управо у том телу, начело личне посебности се 
сусреће са личним начелом или «речју» (= логосом) божанске творачке 
енергије. У човековом телу света Литургија, сједињујући створени и нестворени 
живот, има свој извор и пуноћу. 

                                                 
86 Лествица, 7, PG 88, 808D-809A. 
87 Личност и ерос (на Грчком), погл. 17 и 21. 
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 Икона свештеника у традицоналним друштвима симболизује човеков 
напор да премости јаз између оностраног и овоземаљског, његово настојање да 
жртвује оно што му је најдрагоценије из овог пролазног живота, како би задовио 
вечно постојање. Слика свештеника у језику Цркве изражава способност 
човекове личности за давање живота и бесмртности читавој творевини у 
његовом сопственом телу, сједињујући га и «калемећи» на божански живот. То 
је то евхаристијско узимање и употребљавање света, које води преображају 
смртног живота у вечни, «жртвовање» онога што је индивидуално и смртно 
зарад личнонсног живота и бесмртности. 
 Човек је свештеник природне творевине: он учествује у материјалном, и 
сабира читаву творевину у својој личности, «као природна свеза, посредујући 
између свих крајности кроз делове који су му подобни, и доводећи у себи у 
једно оно што је по природи растављено великим растојањем», да то кажемо 
речима Св. Максима.88 Човеков однос са светом је непосредан и органски: то је 
начин на који он све усваја у себе. То је његова храна, његово пиће, његова 
одећа и све што може да учини уз помоћ техничких вештина. Као што смо 
раније рекли, када ово почне да служи побуњеној индивидуалној 
самодовољности, наша свакодневна употреба света се претвара у прогресивно 
разарање природе, које се завршава у распадању и смрти. Природа је намамљена 
у побуну заједно са човеком, пошто личност човека представља једину 
могућност постојања за природу. Када, с друге стране, човекова употреба света 
постане евхаристијски однос са Богом, тада се материјална природа открива као 
«locus» у коме се срећу и међусобно прожимају енергије Бога и човека, икона 
Речи која се оваплоћује и постаје човек. Евхаристија је Литургија живота која се 
савршава кроз ипсотасно јединство створеног и нествореног. То је преображај 
«рода» света у тело Бога Логоса. 
 

7. Литургијско слављање живота  
    и разликовање полова 

 
 Свештенички етос и достојанство човека, који налазе своју пуноћу у 
евхаристијској употреби света, сједињују живот човека са животом света, са 
животом Бога и творевине. То не оставља простора за поделе или дељење па 
стога претпоставља да је подела човека на полове, такође, превазиђена89. То 
значи да свештенички етос и чин нису искључиво обележја мушког пола. 
Евхаристијска употреба света, која се саделава у самом човековом телу, 
сједињује полове у заједничко литургијско прослављање живота. 
 Свакако, уклањање разлика између полова се односи на есхатолошку 
пуноћу постојања, на Царство Божије.90 Живот Царства поништава поделу 
људских бића на мушкарца и жену, због тога што је подела на полове природна 
подела – то је неопходност природе ради осигурања аутономног опстајања. За 
такву поделу нема места у Царству Божијем, пошто она нема везе са личном 
посебношћу и слободом од природе што предтсваља живот Царства. Разлика 
полова не представља онтолошко разликовање, као што је то разликовање 
природе и личности или природе и енергије: она се не односи на начин 
                                                 
88 Ambigua, PG 91, 1305. 
89 Видети: Св. Максим Исповедник, Ambiqua, PG 91, 1304D f.; V. Lossky, The Mystical Theology 
of the Eastern Church (London, 1957), p. 108; Lars Thumberg, Microcosm and Mediator (Kund, 
1965), p. 147f. 
90 Видети: Мт 22, 10; Мк 12, 25; Лк 20, 34-35; 
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постојања, на икону Божију утиснуту у човека. Различитост полова је 
различитост у природним енергијама: «које више не гледају на божански 
првоузор (= архетип)»91, већ пре указују на пад. Због тога ће та различитост 
нестати у животу последњих дана. 
 Црква, пак, живи ту истину последњих дана, кроз динамизам човекове 
слободе – кроз динамику личности, која живот чини литургијским слављем 
откривајући коначни «крај». А динамика личности, догађај слободе, не пориче 
природу, већ је претпоставља. Личност се остварује с обзиром на природу, са 
целосном верношћу егзистенцијалним могућностима природе. Лична посебност 
и слобода означавају промену у начину постојања природе, а не поништење 
природе и њених егзистенцијалних могућности. 
 Следствено, превазилажење разлике између полова, не значи за Цркву 
један произвољни скок у област апстрактног идеализма, нити моралистичко 
кастрирање човекове природе, нити, пак, рационалистичко, и неизбежно 
конвенционално, изједначавање полова у сфери друштвеног живота. Али, ово 
превазилажење разлика за Цркву значи динамички преображај природних 
разлика у лични однос и јединство, заједно са потпуним поштовањем разлика у 
улогама у природним функцијама које представљају два пола. 
 Прослављање и савршавање Евхаристије има у виду човека као 
свештеника, пошто преображај живота и ослобођење од пропадљивости не 
поништавају, нити врше насиље, над природним животним функцијама. То 
разликовање у природним функцијама је, у овом случају, представљено 
разликовањем полова. Лични, ипостасн континуитет природног живота захтева 
да мушкарац оплоди тело жене. Две различите природне функције, мушкарца 
који оплођује и жене која носи плод, хармонизоване су у пре свега у личном 
догађају, у полној љубави. Литургијско прослављање живота не зависи више од 
мушкарца а мање од жене, или vica verse. Неосновано је, да тако кажемо, 
вредновање улоге једног [пола] више од улоге другог, пошто оба пола 
представљају природну неопходност која може бити превазиђена само у 
слободи личне љубави. 
 Преображај живота и његова промена у непропадљивост унутар Цркве 
захтева усвајање природног живота, човековог тела и тела света. Следствено, 
захтева верност разликама у природним функцијама које чине живот. У личном 
догађају евхристијског славља, две различите природне функције су доведене у 
хармонију: функција мушкарца, који врши службу заручења света смислом, 
творећи га «логосом», и функција жене која пружа природно тело у коме живот 
«постаје логос» и преображен. Сам Бог Логос је постао тело у личности Христа, 
у исто време Бога и човека, али ово «натприродно» оваплоћење није извршило 
насиље над савршавањем (= саделавањем) живота: жена је дала своје тело Логосу, 
и тако је она сама постала оличење учествовања човечанства, и творевине у 
целости, у личној служби «новог живота» и спасења света. Допринос 
Богородице Оваплоћењу Логоса није ограничен на улогу «средства» или 
инструмента, на извршавање безличне природне функције која природно 
одговара њеном полу а која је од суштинске важности за рађање Сина Божијег 
«у телу». Од првог тренутка, допринос Дјеве Марије као жене, представљао је 
дело личне слободе, слободе од било какве природне нужности. То је управо 
она слобода од природне неопходности – од жеље, инстикта и задовољства – и 
преображај природне функције мајчинства у лични акт слободног узимања, 

                                                 
91 Видети: Св. Григорије Ниски, О стварању човека 16, PG 44, 184D-185A. 
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љубави и самопредавања, што Богородицу чини «Дјевом и након рађања». У 
Православној иконографији, Богородица која држи дете је изображена као трон 
(= престо) Божанства, а верни у њеној личности виде превасходног савршитеља 
спасења човека и света [тј. Христа]. 
 То што Православна Црква, даје посебну благодат свештенства, 
могућност савршавања Евхаристије и других Тајни, само мушкарцу, није због 
тога што она потцењује женски пол или зато што жели да сачува друштвену 
неједнакост. Она то чини због тога што савршено поштује истину човека и 
његове природе, и остаје јој верна, пошто спасење које она сама представља 
није апстрактни морализам који нема везе са егзистенцијалном стварношћу 
природе. Преображај живота унутар Цркве и његово ослобођење од 
пропадљивости, захтева да сама људска природа буде доведена својој 
егзистенцијалној аутентичности и своме истинитом «циљу» - а то је лична 
слобода и посебност. Због тога Црква прославља «нови живот» благодати, 
потпуно остајући у истини природе и разликовања функција унутра природе, 
разликовања у свештеној служби мушкарца и жене. Та верност очувава личне 
могућности истините женскости и мушкости, без ограничавања било каквим 
конвенционалним уравнавањем. Разликовање улога, пак, не мења чињеницу да 
се свештенички етос и достојанство односе на оба пола, пошто и један и други 
пол учествују у преображају различитих природних енергија у лично 
самонадилажење и заједницу у полној (= сексуалној) љубави92. 
 

8. Пророчки етос 
 
 Најзад, Евхаристија остварује и открива истину пророчког етоса, начин 
Црквеног искуства и тумачења времена и историје. Суштина пророштва није 
предсказивање догађаја који ће се збити, већ разумевање смера којим историја 
иде, осветљавање њеног смисла и «циљај». Пророчки тумачена, историја 
представља динамичко остварење односа Бога и човека, било да је оно 
позитивно или негативно. Историја, тако, представља човеково прихватање или 
одбацивање божанске љубави, дело слободе и односа које суди свету. 
 Одвојено од пророчког етоса, искуство историје једноставно представља 
трагичну бесмисленост, неоправидиви ужас насиља, мржње и искориштавања, 
ропства, ратовања, глади, неправде и беде, пошто живот човека у свим његовим 
аспектима представља пад, једно неприродно застрањење. Само у Евхаристији, 
нова и истинита употреба света даје смисао историји, преображавајући 
бесмиленост у истину слободе и личног односа човека и Бога. 
 У Евхаристији, време се не мери објективно, као поредак онога што 
долази «пре» ка ономе што бива «после»93, нити као ритам прогресивног и 
неумољивог пропадања. Уместо тога, време мери човеков лични однос са 
                                                 
92 У богослужбеној традицији протестанатизма, где недостаје космолошка димензија и истина 
Евхаристије, захтев за рукополагањем жена свакако има смисла. У таквом случају, богослужење 
представља окупљање браће у коме «нема више Јудејца ни Јелина, нема више роба ни 
слободнога, нема више мушког ни женског» (Гал 3, 28). Ако се одвоји од космолошких 
предуслова и разграњавања црквене истине, овакав концепт братства и једнакости ниуком 
случају не може да одбаци свштеничко служење жена. Питање је, међутим, до које мере овакав 
концепт очувава онтолошки садржај јеванђеоске истине, у којој мери он објављује добру вест 
спасења као егзистенцијални догађај, у коме учествује и тело човека и тело света. Нажалост, 
космолошка димензија догађаја спасења и њен онтолошки садржај јесу област којом се 
«екуменски дијалог» нашег доба мало бави. 
93 Аристотел, Физика IV, 11, 219b 1-3; Видети такође: Личност и ерос, поглавља 45-55. 
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светом и са Богом, као динамика човековог слободног одговора на позив Божије 
љубави. У исто време, пак, Евхаристија представља и прво искуство 
непрекидног времена личне непосредности, садашњост љубави: она нема 
ништа са следовањем и протоком времена, а такође ни са његовом 
пропадљивошћу, пошто она уклања пролазност «тренутка», преображавајући 
индивидуалну жељу за егзистенцијалним опстанком у љубећу пуноћу трајања, 
у непрестану садашњост заједничарења, у непосредност личног Присуства. 
 Пророчки етос искуства времена, унутар димензије Божије љубави и 
слободе личности, твори трећи начин на који се човек односи према животу 
Тројице: пројаву начина божанског постојања, које је љубав. Ми препознајемо 
љубав у начину на који се Бог шаље Свој лични позив човеку, у начину како Он 
делује у историји, и у начину на који се историја остварује сама по себи, без 
«икономије» Божије. Личносни Бог се обраћа човеку као личности, позивајући 
га у заједницу и однос, а тај се позив увек открива као тројична енергија. Тај 
позив нам омогућава да постигнемо божански начин постојања, љубав као 
ипостас живота. 
 Заправо, пошто божанска љубав даје суштину животу, у виду личне 
посебности и слободе, њено мешање у историју није ограничено једноставно не 
неку врсту промисла, ради очувања облика и основа билошког преживљавања. 
То је мешање које је сабрано, «коначно» и «одлучујуће», у Христовом крсту, у 
љубави која прихвата смрт, егзистенцијални промашај природе, како би је 
преобразила у васкрсење, у ипостасну пуноћу живота. Пророчки етос 
препознаје значење «циља» историје у распетој љубави која се не може 
помирити са самодовољношћу и објективизацијом, са конвенционалним видом 
опстајања. То је та рспета љубав која заиста уништава утопијске илузије у свом 
сопственом телу, усмрћујући сваки индивидуални егзистенцијални захтев како 
би остварила и открила истинити живот личне посебности и слободе. 
 Често се говорени да је црквена пророчка дужност да укаже на осмрћене 
видове конвенционалног живљења, на структуре које очувавају друштвене 
неједнакости, економске неправичности, на политичка угњетавања или 
организовану експлоатацију. Ништа од овога није погрешно. Али ту постоји 
један суштински моменат: када пророштво указује на пропадљивост у животу и 
на псеудо-форме које обезбеђују индивидуални интерес, носилац пророштва не 
одваја себе од пада наше заједничке природе. Он не говори са позиције надмоћи 
неког другог вида објективизираног живота, неког «побољшаног» облика којим 
би требало заменити пропали. Напротив, пророштво је тај живот који извире из 
свесног прихватања смрти, из умртвљења антагонистичких захтева 
индивидуалног живљења.  Пророштво је оваплоћени израз истинитог живота 
који представља васкрсење човека у личном догађају слободе. Пре него да 
постане пророчка реч, пророчко сведочење је пророчки етос, а тај етос је сасвим 
супротан морализаторском или агресивном критицизму, или револуционарној 
загрејаности за «чишћењем» и «променама». Црквено пророчко делање у 
историји није ограничено на схематско моралисање и захетеве за 
револуционарним променама: то је динамичко творење тела, узимањем страсти 
људске слободе као свог крста. Оно не оптужује људске слабости, већ забуну у 
области истине, то вештачко козметичко улепшавање смрти које се истиче и 
које нам се намеће као могућност живота. 
 Историјско «тело» Цркве, начин на који је она административно 
представљена и институције које она организује, само је по себи често 
поистовећено са «улепшавањем» смрти – са конзервативном самодовољношћу и 
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привидном сигурношћу које пружају конвенционалне форме, са установљењем 
друштвених и политичких система «подобним» нашем палом стању, и са таквим 
државним властима које су независне од потреба човека. А ипак, та отуђеност 
индивидуа и институција и присуство пада и смрти у средишту објективне или 
историјске Цркве, јесте управо то што показује да је Црква слободна од мртвила 
објективизираног живота, формалне «побожности» и легалистичког морализма. 
Све то потврђује њену верност стварности смртне и пропадљиве природе коју је 
Христос узео, стварности смрти која може бити преображена у живот и 
васкрсење. Недостојност индивидуа и институција у Цркви, јесте потврда њене 
слободе од било каквог светског захтева за утицајем који врши насиље над 
слободном човека. То је оваплоћена потврда Христових речи да истинити живот 
и спасење – Царство Божије – «не долази на видљив начин. Нити ће се рећи: Ево 
га овдје, или: ено га ондје; јер гле, Царство Божије унутра је у вама» (Лк 17, 20-
21). Оно долази у оквиру личне посебности и слободе. 
 Пророчко мешање Цркве у историју и у савремена дешавања, не изводи 
се савршенством и ефикасношћу њених административних институција или 
структура, нити добротом и «ефикасном» делатношћу њених представника, 
нити објективним одлукама и заузимањем ставова. Оно је увек оставрено 
напредовањем светих, мером животодавне смрти, и неисказаном љубављу која 
се дарује онда, када је отпор егоцентричне индивидуалности напокон умртвљен. 
Ту је увек присутан квасац Царства, заједница светих која заквашује читаво 
тесто и приводи животу оно што је смртно. 
 

9. «Свечани сабор и Црква првородних» 
 
 Човеково васпостављење у царски, свештенички и порочки етос, 
преображај његовог живота, који је откривен на евхаристијској Литургији, јесте 
динамички догађај који претпоставља слободу човека и свакодневне моралне 
напоре сваког хришћанина да читав живот претвори у Евхаристију. Посебни 
видови ових  [подвижничких] напора, значење и оквири њиховог савршавања, 
доступни су свима унутар црквеног живота, у њеном саборном окупљању и 
животу у коме се не учествује самовољним индивидуалним приритетима и 
изборима. Догађај Цркве, такође, одређује и начин на који ми у њој учествујемо, 
кроз нарочита дела која подразумевају употребу света и искуство времена «у 
љубави». 
 Један конкретан начин приступања преображеном животу Цркве јесте 
лично учествовање у литургијском искуству времена, у дневном, недељном и 
годишњем календарском циклусу празника. У том контексту, евхаристијски 
етос је хеортолошки – то је празнични етос. За Цркву је сваки дан празник, 
успомена на неког Светитеља: Црква се  радује победи једног од њених чада, 
личној пројави човековог царског, свештеничког и пророчког достојанства, 
његовој победи над смрћу и пропадљивошћу. Свакодневно празнично сећање на 
Свете је уврштено у недељни и годишњи круг Господњих и Богородичиних 
празника, тог непрекидног искуства «новог», историјског присуства Божијег у 
свету, које представља почетак «нове твари» Цркве. 
 Свакодневни подвижнички напори верних, тако, представљају напор 
личног учествовања у празницима и прославама Цркве, у «свечаном сабору 
првородних» (Јев 12, 23). А лично учествовање значи одрицање од гордости 
индивидуалности – оно подразумева подражавање послушности Христа и 
светих, послушности природне воље вољи личне посебности и слободе. Свако 
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разликовање етике Цркве и овог послушања, које представља учествовање у 
љубави Цркве, њеним празницима и радостима, неизбежно се завршава у 
законским одредбама и конвенционалном систему вредности, што је можда 
корисно за развитак бољег друштвеног суживота, али је сасвим небитно и 
страно истини стварности Цркве. 
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СЕДМО ПОГЛАВЉЕ 
 

ПОДВИЖНИШТВО ЦРКВЕ И 
ИНДИВИДУАЛНА ВРЛИНА 

 
 
1. Подвижништво као еклисијални пут 

 
 Тварно (= материјално) телo учествује у човековом савршенству, у његовом 
освећењу. Савршенство и обожење означава васпостављење човека у пуноћу 
његових егзистенцијалних могућности, на оно што је он позван да буде – икона 
и слава Божија. Тај «циљ» човековог живота укључује биће човека у целости, и 
оно што називамо душом и оно што називамо телом. Он се односи на тоталитет 
човекове личности. 
 То је темељна истина Православне антропологије, која разјашњава и 
значење хришћанског подвижништва и повлачи темељну разлику између таквог 
и законског разумевања индивидуалне врлине. Подвижништво није неки 
индивидуални рад или добродетељ, дело сталног поштовања неког објективно 
прописаног понашања, или послушност наредбама неког безличног закона или 
конвенционалног ауторитета. Телесно подвижништво није ограничено на 
«потискивање» тела, како би кроз умртвљивање, презрена материја постала 
послушна надмоћном «духу». 
 Хришћанско подвижништво је, пре свега, еклсијална а не индивидуална 
ствар. То је промена нашег природног, индивидуалног, начина постојања у 
личну заједницу и однос, динамички улазак у заједницу живота тела Цркве. 
Циљ подвижништва је да преобрази наше безличне природне жеље и потребе у 
пројаву слободне личне воље која доводи у постојање истинити живот љубави. 
Тако је инстиктивна потреба за храном, жудња за независном индивидуалном 
самодовољношћу, преображена у контексту црквеног поста: потчињавање 
заједничкој пракси Цркве постаје меродовано, претварајући те инстиктивне 
потребе у дело односа и зејднице. Црква не пости због тога да би подјрамила 
материју духу, нити због тога што прихвата поделу хране на «чисту» и 
«нечисту». Она пости због тога, што на тај начин показује да одбија да прихвати 
узимање хране као неки аутономни акт. Она преокреће исхрану у послушање 
заједничкој вољи и заједничкој пракси Цркве, подјармљујући индивидуалне 
склоности Црквеним правилима поста која одређују избор хране. А слободно 
поштовање правила увек подразумева љубав: то је увек дело заједничарења. 
 При свему томе, правила Црквеног поста не изражавају случајну или 
произвољну поделу хране, већ сабирају дуго искуство људске природе, са 
гледишта светих који су ова правила успоставили. Ово исксутво добро познаје 
бунтовност наше природе, и разликује која врста хране појачава аутономне 
пориве самоочувања а која их слаби. У том смислу, можемо да прихватимо везу 
између поста и потчињења материје захтевима духа, као једну слику или облик 
тумачења. Све што је потребно је да буде јасно да подвижништво Цркве није 
сукоб са самом материјом, већ са побуном мтеријалне индивидуалности, са 
њеним побуњеничким усмерењем ка самопостојању. Подвижништво гуши 
побуну наше материјалне пирироде и не дозвољава јој да постане сама себи циљ 
– друга сврха унутар творевине, различита од сврхе коју представља лична 
ипостас живота, наше учествовање у животу тројичне заједнице. 
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 Неко би могао да помене и друге видове подвижништва у Цркви, који 
одговарају посту: полно уздржање, учествовање тела у молитви (клечање и 
метаније, што се посебно чува у монашком предању), смирено служење, 
послушност и одбацивање индивидуалне воље, човекољубље и милосрђе, 
потчињавање литургијском Типику и учествовање у Св. Тајнама. Све су то 
прекатични видови отпора егоцентричном индивидуализну, поистовећеном са 
телом, начини човекове динамичке борбе за превазилажење безличних 
елемената у његовој биолошкој природи: борба да се човек испуни, кроз однос 
са Богом и са ближњима, у личној посебности која се може остварити само кроз 
љубав. То нису начини индивидуалног отпора или индивидуална борба, већ 
потчињење индивиудалног општем искуству и животу Цркве. Индивидуални 
напори су преображени у заједнички напор. Борба постаје дело заједнице, 
заузимајући своје место у животу читавог тела Цркве. 
 Пошто је то његов садржај, подвижништво не представља лишавајући и 
ниподаштавајући однос према животу, нити непријатељство према телу и 
потцењивање материје, као што је то, током векова, био случај код манихејаца и 
пуританаца. У предању Цркве, подвижништво је филокалија [ = добротољубље]*, 
љубав према лепоти «несавршене савршености» која представља личну пуноћу, 
васпостављање помрачене иконе Божије у човеку у њену изворну лепоту. 
 

2. Одбацивање дуализма 
  
 По схватању и искуству Православног Истока, подвижништво 
претпоставља одбацивање платонског, или било ког другог дуализма, са 
његовим a prirori презиром према материји и телу, и вредновањем само душе, 
духа човековог. Разликовање душе и тела не представља онтолошко 
разликовање, попут разликовања природе и личности или природе и енергија. 
Та се разлика не односи на биће човеково, на његов начин постојања. Због тога 
смрт, распадање тела, не представља крај човековог постојања. Она не разара 
његову природну ипостас. Човеково постојање (душа) је нарочита створена 
природа [која опстаје] чак и наком смрти – колико год да то раздавајње од тела («у 
коме смо примили наше биће»94) представља за нашу природу највеће могуће 
искушење и егзистенцијално отуђење, болну последицу човековог пада. 
 Душа и тело представљају различите природне енергије, енергије једне 
људске природе. То је та једна природа, а не само тело, која је постала 
егзистенцијално аутономна и «звероподобна»95 приликом човековог пада.96 
Подвижништво Цркве се односи на ову «звероподобну» природу: не само на 
тело, нити само на дух, већ на заједничку стварност природе која се пројављује 

                                                 
* Треба знати да се, у грчком језику, за појмове «добро» и «лепо» користи једна иста реч. Па је 
тако филокалија и љубав прем добру и уједно љубав према лепом (прим. прев.). 
94 «Постоји једна ствар у творевини (душа) која има биће у нечему другом, а не у себи. Чудесно 
је како она може да постоји изван онога (= тела) у чему је примила биће». Св. Јован Лествичник, 
Лествица 26, PG 88, 1036B. 
95 Видети: Св. Максим Исповедник, Ambiqua, PG 90, 397C. 
96 Уколико одбацимо онтолошку разлику између природе и енергија, не остављамо само 
стварност материје и тела без онтолошког утемељења, већ нас то неизбежно води ка 
аристотеловском схематском хиломорфизаму, ка схватању душе као ентелехије тела, као што се 
и догодило у Римокатоличкој цркви (уп. Бечки концил, 1311-1312). Неизбежна поседица 
аристотеловског хиломорфизма јесте презир према материјалном и спољашње, схематско 
схватање етичког живота – што коначно води јуридичком морализму Римокатолика и пијетизму 
и пуританизму Протестаната. 
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и која је од обоје окушана. Због тога етос на који подвижништво Цркве циља 
има онтолошки садржај, и има за циљ «ипостазирање» природе у личну 
посебност и слободу. 
 

3. Одбацивање индивидуализма 
 
 Подвижништво је борба личности против побуњене природе, против 
природе која настоји да задобије оно, што се може задобити једино у личном 
јединству и заједници са Богом. Побуна наше природе, настоји да замени 
способности за истинити живот које представљају благодат Божију, дар личне 
заједнице и односа. Свака апсолутна, аутономна природна жеља сеже до првог 
бунта аутономије: «У дан у који окусиш од дрвета познања добра и зла, 
умрећеш» (Пост 3, 5). Подвижништвом хришћанин укида кретање ка побуни и 
самообожењу. Он се одупире настојању своје сопствене природе да постане 
егзистенцијално апослутна, и динамички спроводи у дело своју личносну вољу, 
како би своју природу васпоставио у заједницу благодати живота. 
 Ово васпостављење и овај отпор, пак, претпостављају борбу у самом 
човеку, борбу против онога што је његова природа, приликом пада, постала – 
другим речима, подвижништво представља напор који је логички 
контрадикторан. Јер је несумњиво логички контрадикторно ако се човек опире 
потребама и захтевима своје природе, саме природе која чини његову 
индивидуалност, његов сопствени селф. Трагична подела између природе и 
личности, између неопходноси и слободе, открива се на сваком ступњу 
подвижничког живота. То је емпиријска самоспознаја човека, самоспознаја која 
се враћа до саме истине постојања, иза било какве логике елабориране 
интелектом. Индивидуална природа је оно што човек јесте, а опет, она није сам 
човек по себи. Индивидуално тело јесте његова природа, а у исто време, оно је 
нешто страно његовом природном одређењу: «Ово тело које је моје а опет и није 
моје, тај љубљени непријатељ», како пише Св. Јован Лествичник97. Моје тело је 
моје а опет и није моје. То је моја људска природа, која има немислосрдне 
пориве ка ономе што је противно природи, а то је уздизање природе до њеног 
краја – уздизање које одваја моју природу од мог ипостасног живота и чини да 
се она распадне у смрти. 
 

4. Недостижно по природи – достижно по благодати 
 

Садржај хришћанског подвижништва није контрола ума, како би се 
осигурала «уздржаност» у нашим потребама и жељама, нити стицање навике 
природне воље да поштује неки закон. То је борба за личну слободу од 
неопходности којима је наша природа потчињена – то је човекова борба са 
самом његовом природом, са смрћу која је «помешана» са људском природом. 
А индивидуална самоконтрола, како је доживљава конвенционална моралност, 
не може бити друго до врло ограничен вид те борбе, пошто настојања ка ономе 
што је супротно природи имају пресудан утицај у дубинама човековог бића, у 
предсвести и подсвести. Побуна природе мора да буде усмрћена како би 
природа могла да живи «у складу са природом». Та побуна је укорењена у 
биолошкој ипостаси самог индивидуалног: у природној вољи, у несвесним 

                                                 
97 Лествица, 15, PG 88, 885D. 

 67



жељама, у инстиктима, у сексуалној наклоности и у слепим потребама за 
самоочувањем. 

Тако имамо и другу логичку антиномију, други скандал за критеријум 
ефикасности коју негује легалистички морал: човек се бори да умртви побуну 
своје природе, а нема сумње да је то умртвљење немогуће постићи само 
људским напорима. «Победа над сопственом природом је немогућа», како нас 
уверава Св. Јован Лествичник на основу свог подвижничког искуства.98 Држећи 
се антитетског паралелизма између хришћанског подвижништва и 
индивидуалне врлине, у овој изреци Св. Јована можемо да уочимо пропаст 
читавог законског морала и читавог идеалистичког хуманизма. Свако 
систематско настојање за «побољшањем» човека његовом индивидуалном 
вољом и напором, са циљем да се његова природа припитоми његовим 
сопственим силама, осуђена је на неуспех самом природом. Човек, сам за себе, 
не може да престане да буде оно што по «природи» јесте. Његов напор да 
превазиђе природу индивидуалним силама, чини га заточеником исте побуњене 
аутономије индивидуалности која досноси пропадљивост природи.  Због тога 
сваки антропцентрични, аутономни морал, завршава као бесплодоно 
инсистирање на сасвим неодговарајућој самодовљности човека, која представља 
израз човекове палости. Насупрот томе, хришћанско подвижништво одбацује 
детерминистичку дијалектику напора и резултата. Оно претпоставља да ми 
никакве наде не полажемо у људске силе. Оно изражава и труди се у смеру 
учествовања човекове слободе у превазилажењу побуне његове природе, али 
само то превазилажење је дело благодати, дар Божији. Тако човек, 
подвижничким напором, чак и не покушава да скрши побуну људске природе. 
Он напорсто жели да потврди лични одговор љубави на дело његовог спасења у 
Христу, и да се усагласи са божанском љубављу и божанском икономијом, иако 
је то усаглашавање бесконачно нејако због слабости његове природе. 
 

5. Занемаривање подвижништва као отуђење од истине 
 
 Овде смо приморани да направимо критички осврт, присећајући се 
изопачења које је настало у хришћанској побожности, посебно у западном 
друштву. Овде имамо у виду одбацивање подвижништва а посебно његовог 
физичког карактера. Пост, који представља најнепосредније и најопштије дело 
подвижништва Цркве, на Западу је сада сасвим укинут, чак и на званичном 
нивоу. Центар тêже хришћанске побожности је померен даље, ако не и потпуно, 
на оно што се назива «индивидуална морална конзистентност», на рационално 
оправдиво понашања и поштовање заповести које су друштвено корисне, 
логички самодоказиве и објективно неопходне. 
 Хришћански живот све више постаје ништа друго до посебан вид 
понашања, кодекс доброг владања. Хришћанство је све више отуђено, постајући 
друштвени додатак прилагођен да удовољни мање лошим људским захтевима – 
конформизму, стерилном конзервативизму, малодушности, плашљивости. 
Претворено је у тривијлани морализам, који настоји да улепша заплашеност и 
да, путем друштвене пристојности, кроз спољашње украшавање, обезбеди 
индивидуалну сигурност. Људи који су заиста жедни живота, који свакодневно 
стоје на рубу смрти, који се очајнички боре да пронађу неко светло у 
запечаћеној беди човековог постојања – то су људи којима је Јеванђеље спасења 

                                                 
98 Лествица, 15, PG 88, 881A. 
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пре свега и нарочито упућено. Они неизбежно остају далеко одстрањени од 
рационалистички организованог, на друштеном конвенционализму утврђеног, 
хришћанства. 
 Данас, у таквој атмосфери, сама реч и идеја подвижништва је вероватно 
несхватљива за већину хришћанског народа. Свако ко говори о посту и 
целомудрености и добровољном ограничавању наших индивидуалних жеља, 
засигурно ће се сусрести са понижењем или исмевањем. То свакако не спречава 
људе да имају своја «метафизичка убеђења» и веру у «врховно биће» или у 
«слатког Исуса» који је имао предивно етичко учење. Питање је, пак, каква је 
корист од «метафизичког убеђења», кад оно ни на који начин не води 
обезбеђивању правих одговора – осим идеалистичких и апстрактних – на 
проблем смрти, на саблазан распадања тела у земљи. 
 То право знање се може наћи само у оном знању које се задобија 
подвижништвом, у напору да се одупремо смрти у нашем споственом телу, у 
динамичкој победи над смртношћу човека. И то се не постиже било каквим 
подвижништвом, већ само оним, које се саображава примеру Христовом, Који је 
добровољно прихватио смрт како би смрт уништио – «смрћу разрушивши 
смрт». Свако добровољно умртвљење егоцентризма који је «противан 
природи», јесте динамичко уништење смрти и победа за живот личности.  
Врхунац долази када човек покаже потпуно поверење предајући своје тело, 
последњи бастион смрти, у руке Божије, у наручје «земље Господње» и у 
пуноћу заједнице светих. 
 

6. «Телесно знање» 
 
 Порука која је збиља способна да дотакне човека, и то можда управо 
савременог човека, у његовом револту против испразности конвенционалних 
моралних стандарда, није друго до изазов и позив на непосредно, телесно 
учествовање у истини живота који уништава смрт, у истини личне слободе од 
принуде природе. 
 У Цркви, телесно подвижништво је увек представљало превасходни пут 
теолошког знања. Није могуће човеку да спозна истину живота, истину Бога и 
истину свог сопственог постојања, кроз чисто интелектуалне категорије, кроз 
чисто конвенционалне концепте који се могу изразити релативним језиком. 
Када човек следи начин релативних аналогија и конвенционалног изражавања, 
оно што може да достигне јесте релативно и конвенционално знање. 
Универзална истина Божијег откровења, истина о пуноћи и испуњењу живота, 
јесте универзално знање које се постиже личним искуством. Библијско поимање 
поистовећује знање са полним односом и општењем. Као што полни однос и 
општење представља потпуно учествовање тела и душе и предавање себе, тако и 
ерос Бога, јесте истинити однос и «општење» или заједница са Њим, познање 
Његове личности, те и он претпоставља телесно учествовање човека, телесно 
подвижништво самопредавања. 
 Св. Исаак Сирин пише: «Ако желиш да твоје срце постане место тајне 
новог света, прво постани богат телесним делима: постом, бдењем, служењем, 
подвижништвом, стрпљењем, разорењем непријатних мисли и остало».99 А овде 
налазимо и разлог за његов укор: «Јер силовито делање ствара бесконачну 
тополоту која одобротворава срце... Такво делање и будност прочишћују ум 

                                                 
99 Мистичке проповеди, Писмо 4, р. 383. 
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топлином, и дају му мудрост».100 Виђење лица Божијег, опипљиво искуство 
светлости лица Његовог, јесте сврха и «циљ» подвижништва, динамичко и стога 
увек несавршено савршенство познања и љубави: «Не можеш волети Бога ако 
Га не видиш: а виђење Бога долази кроз познање Њега».101 
 Лична или «еросна» стварност подвижништва, даје хришћанској 
побожности карактер непосредног, опипљивог искуства непропадљивог живота, 
чинећи га сасвим и суштински различитим од конвенционалне природе 
«достигнућа» приватне врлине. На начин који је опипљив и искуствен, 
хришћанин у свом свакодневном животу пориче аутономију природног 
живљења. Он је одбацује као нешто што поседује смисао по себи, како би од 
Божије љубави примио дар живота, живота као личне и љубавне заједнице са 
Њим. Тако телесно подвижништво, на опипљив и конкретан начин, одређује 
евхаристијски карактер Црквеног етоса, начин на који је Евхаристија, света 
заједница, продужена у свакодневном животу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100 Мистичке проповеди, Слово 9,  р. 41. 
101 Мистичке проповеди, Слово 16, р. 58. 
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ОСМО ПОГЛАВЉЕ 
 

ПИЈЕТИЗАМ КАО ЕКЛИСИОЛОШКА  
ЈЕРЕС 

 
 

1. Историјске координате 
 

«Пијетизмом» називамо појаву у црквеном животу која свакако има 
одређени историјски и «конфесионални» почетак, али која се, такође, широко 
разгранала у духовном животу свих хришћанских Цркава. 

Пијетизам је, као посебни истпријски покрет, настао у оквиру 
Протестантизма, крајем седамнаестог и почетком осамнаестог века, око 1689-
1730.102 Његов је циљ био да нагласи «практичну побожност», за разлику од 
полемичке догматске теологије којој је Реформација с почетка свакако дала 
одређени приоритет.103 Насупрот интелектуалистичког и апстрактног схватања 
Бога и догматске истине, пијетизам је поставио практичну, активну побожност 
(praxis pietatis): добро обављање посла, свакодневно самопреиспитивање о 
напретку у врлини у складу са објективним мерилима, свакодневно проучавање 
Библије и практична примена њеног моралног учења, снажна емотивност у 
милитвама, јасан «прекид» са светом и светским стварима (играње, позориште, 
читање нерелигиозног штива). Ту су и склоности према сепаратизму, који се 
огледа у томе што припадници покрета држе приватне састанке, разликујући се 
од «званичне» Цркве104.  
                                                 
102 Постоји богата библиографија о пијетизму, углавном у виду монографија које се баве 
бројним локалним пијетистичким покретима. Иако није нарочито систематична, најпотпунија 
студија је A. Ritschl-ово тротомно дело: Geschichte des Pietismus (Bonn, 1880-1886). Ту је и 
скорашњи рад, информативан и врло документован: Martin Schmidt, Pietismus (1972). 
Римокатолички приступ, са сажетим, објективним и разумно детаљним описом феномена и 
историје пијетизма меже се наћи у: Louis Bouyer, Orthodox Spirituality and Protestant and 
Anglican Spirituality (History of Christian Spirituality 111, London, 1969), p. 169ff. За остатак 
библиографије може да послужи: W. Mahrholz, Der deutsche Pietismus (Berlin, 1921); H. 
Bornkamm, Mystik, Spiritualismus und die Anfänge des Pietismus im Luthertum (Giessen, 1926); M. 
Beyer-Frohlich, Pielismus und Rationalismus (Leipzig, 1933); K. Reinhardt, Mystik und Pietismus 
(Berlin, 1925); O. Schöhngen, ed., Die bleibende Bedeutung des Pietismus (Berlin, 1960) ; E. Sachsse, 
Ursprung und Wesen des Pietismus (1884) ; F. E. Stoeffler, The Rise of Evangelical Pietism (Studies in 
the History of Religions IX, 1965), pp. 180-246. 
103 Слика која се из ограничене библиографије може добити, оправдаће гледиште да су 
историјски корени пијетизма прожети кроз религијску и теолошку традицију западног 
хришћанства, како римокатоличког, тако и протестантског. При свему томе, постоји посебна 
историјска веза између ове појаве и одређених огранака немачког Протестантизма, енглеског 
пуританизма и, пре свега, римокатоличког мистицизма. Јансенизам у Франсцуској седамнаестог 
века, покрет Порт-Ројал, Квијетизам, дело Томе Кемпијског Подражавање Христа, Тереза 
Авилска, Јован од Крста, Франциско Салски и Фенелон, сматрају се, од стране већине научнка, 
за претходнике протестантског пијетизма. Типично је да су «ортодоксни» Лутерани увек 
осуђивали пијетизам као про-католички. Видети M. Scmidt, Pietismus, p. 26; L. Bouyer, Orthodox 
Spirituality..., pp. 169-170, 193. 
104 Видети Karl Heussi and Eric Peter, Précis d’Histoire de l’Eglise (Neuchatel, 1967), *106; M. 
Schmidt, Pietismus, p. 140. Први од двојице оснивача пијетистичког покрета, Филип-Јакоб 
Спенер (1635-1705), лутерански пастор из Алкаса, направио је нацрт за ову моралистичку 
кампању, организујући ревнитеље верне Кружоку библијских истраживача (Bibelkreise) који је 
био независан од црквених богослужбених сабрања. Изучавање Писма је замишљено тако да 
води практичним моралним закљућцима, који имају утицаја на морални живот чланова покрета. 
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За пијеизам је познање Бога претпостављало «поновно рођење» човека, а 
то поновно рођење је схватано као оживљавање моралног закона Јеванђеља и 
као молитвено искуство ауторитативне истине.105 Пијетизам себе представља 
као мистичку побожност, и напокон, као вид супротстављања знању, као 
«адогматизам», у смислу да игнорише или умањује теолошку истину, или чак 
као чисти агностицизам заоденут моралом.106 Под различитим видовима и у 
различитим «покретима» он није престао да утиче на протестантизам, али и на 
духовни живот других цркава, све до данашњег дана. У комбинацији са 
хуманизмом, просветитељством и «практичним» духом модерног доба – духом 
«продуктивности» и «ефикасности» - пијетизам је у Европи створио широко 
распрострањено «друштвено» сагледавање Цркве, уводећи практичне 
активности од друштвене користи, представљајући се као порука спасења, и 
превасходно као неопходност за индивидуални и колективни морал. 
 

2. Теолошке координате 
 

Пијетизам превиђа онтолошку истину црквеног јединства и личне 
заједнице, чак је у потпуности пориче. Он човековом спасењу у Христу 
приступа као индивидуалном догађају, као индивидуалној могућности живота. 
То је индивидуална побожност и субјективни процес «задобијања спасења», 
апсолутан и аутономан, тако да се могућност спасења човека преноси у област 
индивидуалних мораланих напора.107 

За пијетизам спасење није, пре свега, догађај Цркве, богочовечанска 
«нова твар» тела Христовог, начин постојања према тројичном првоузору и 
јединство заједнице личности. То није човеково динамичко, лично учествовање 
у телу Црквене заједнице, које га спасава упркос његовој индивидуалној 
недостојности, васпостављајући га читавог и свецелог у егзистенцијалну 
могућност  личносне свеопштости (= универзалности), преображавајући чак и 
његов грех, кроз покајање, у могућност примања Божије благодати и љубави. У 
пијетизму је то, превасходно индивидуално настојање човека, начин на који он, 
као индивидуа, живи у складу са религиозним дужностима и моралним 
одредбама «имитирајући» ( = подражавајући) Христа, што му осигурава оправдање 
које може бити објективно потврђено. За пијтизам, Црква представља појаву 

                                                                                                                                            
Сваки верник може бити вођа у таквом «кружоку». Спенер и други пионири пијетистичког 
покрета (A.H. Francke, 1663-1727, G. Arnold, 1666-1714, N.L. Graf von Zinzendorf, 1700-1760, J.A. 
Bengel, 1697-1752, F.C. Oetinger, 1702-1782) су посебан нагласак стављали на опште 
свештенство лаика, и били су веома критични према свештенству свога времена и 
«институционалој Цркви, која прави компромис са светом». Видети: L. Bouyer, Orthodox 
Spirituality... , pp. 170-171; M. Schmidt, Pietismus, pp. 12-42; Nouvelle Hisloire de l’Eglise vol. 4 
(Paris, 1966), pp. 35-36. 
105 Видети: L. Bouyer, Orthodox Spirituality... p. 174: «... распадање сваке догамтске вере и њена 
замена непроверљивим сентиментом...». 
106 «(Пијетизам) сматра практиковање вере суштинским елементом религије... али је то врло 
често удружено са растућом незаинтересованошћу када су у питању догмати»: Nouvelle Hisloire 
de l’Eglise р. 35. «Кад год Црква крене да се бави догматима, сматрао је, она запада у 
декаденцију, и једини начин да изађе из таквог стања лежи у чињеници да у свакој генерацији 
постоје једноставно-мислећи људи чија инстиктивна реакција (омаловажена од ауторитета) 
стварала пророчку реафирмацију чистог хришћанства, простог и слободног од свих 
рационализација...» р. 175. 
107 «У центру је индивидуална особа: ранохришћанска слика «назидања» је претворена у 
индивидуалистичко усмерење (назидање унутрашње особе)»: M. Schmidt, «Pietismus», in 
Religion in Geschichte und Gegenwart, vol. 5, Col. 370. Idem, Pietismus, pp. 90 and 123. 
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која зависи од индивидуалног оправдања. То је скуп оних морално 
«препорођених» индивидуа, окупљање «чистих», допуна и помоћ 
индивидуалном религијском осећају.108 

Због овакве основе, пијетизам је постигао резултат супротан његовој 
изворној намери. Тежећи одбацивању крајности интелектуалне религије, 
завршио је у другој крајности, у одвајању практичне побожности од истине и 
откровења Цркве. Таква побожност је изгубила онтолошки садржај и престала 
да буде егзистенцијални догађај – остварење и пројава егзистенцијалне истине 
човека, «иконе» Божије у њему. Пијтизам се преокренуо у индивидуално 
постигнуће које свакако побољшава карактер и понашање, посебно друштвено, 
али које не може да преобрази наш начин постојања и да пропадљивост 
претвори у непропадљивост, а смрт у живот и васкрсење. 

Побожност је изгубила свој онтолошки садржај. Тако је, надаље, истина 
и вера Цркве раздвојена од живота и дела, и претворена и збирку «начела» и 
«аксиома», који се прихватају попут било које друге идеологије. Разлика између 
созерцања (= теорије) и деловања,  између истине и живота или између догмата и 
морала, претвара се у схизофрену строгост. Живот Цркве је ограничен на 
поштовање моралних норми, на религиозне обавезе и служење друштвеним 
потребама. Неко би се могао усудити да овакву ситуацију опише парадоксом 
где, у случају пијетизма, етика уништава Цркву. Пијетизам преобраћа мерила 
Цркве у световна и конвенционална мерила, сводећи «велику тајну 
побожности» на ниво рационалистичких друштвених потреба. Пијетистичка 
етика уништава литургијску и евхаристијску стварност Цркве, јединство живота 
и заједнице покајања и савршенства, грешника и светих, првих и последњих. 
Она, неизбежно, претвара Цркву у конвенционалну, институционалну 
корпорацију индивидуално религиозних људи. 

Мноштво људи данас, вероватно већина у западном друштву, вреднују 
деловање Цркве мерилом друштвене корисности њеног социјалног деловања на 
пољу образовања, законодавног система или чак полиције. Природна последица 
тога је да је Црква сачувана само као институција, која је од суштинске 
важности за морал и организовање у световном утврђивању растућег 
усложњавања бироктатског апарата. Најочигледнији вид секуларизације у 
Цркви је пијетистичко кривотворење њеног ума и искуства, прељуба њених 
сопствених мерила са моралистичким резоновањем. Када Црква једном порекне 
свој онтолошки идентитет – оно што она стварно, суштински јесте – а то је 
егзистенцијални догађај који индивидуални опстанак мења у личносни живот 
љубави и заједнице – тада је, од тог тренутка, она сведена на конвенционалну 
форму се окупљања индивдуа у једну институцију. Иако је то религиозна 
институција, она тако постаје израз човековог пада. Почиње да служи 
«религиозним потребама» људи, индивидуалистичким, емотивним и 
психолошким потребама палог човека. 

Утилитрани институционални менатлитет, типични продукт пијетизма, 
одвео је многе цркве и хришћанске конфесије грозничавом страху да ће се 

                                                 
108 «Нови тип заједнице... је стварање групе препорођених индивидуа, а не заједница оних који 
су позвани да чују речи и учествују у Тајнама. Иницијатива је на субјекту... Индивидуалзам и 
субјективизам нарушавају светотајинску перспективу»: M. Smidt,  «Pietsimus» col. 371. «У 
конфузији вере и чулних искустава и настојања да се објективна чињеница вере и Светих Тајни 
замени емотиционалним субјективним доживљајем, распозанаје се, у најмању руку латентна 
незаинтересованост која се тиче свих утврђених учења, и на још општијем нивоу, губљење из 
вида Цркве и њене службе као институције». L. Bouyer, Orhodox Spiriuality…, p. 174. 
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показати као застареле и бескорисне у модерном технокатском, 
рационалистички организованом друштву, и да ће изгледати као да у ажурности 
[= савремености] каскају за остатком света. Често настоје да савременом човеку 
понуде одговарајућу поруку, што је могуће боље прилагођену његовим 
утилитарним захтевима за напретком. «Хуманистичка» етика – начело очувања 
спољашњости – добија предност у односу на истину, предност у односу на 
спасење постојања од анонимности и смрти. Чудо покајања, преображај греха у 
љубећу жудњу за личном заједницом са Богом, начин на који је смртност 
прогутана од живота – то су истине које су несхватљиве пијетистичком духу 
нашег времена. Порука Јеванђеља је «поништена», испражњена од свог 
онтолошког садржаја. Вера Цркве у васкрсење човека се тако јавља као 
испразна. 
 

3. Морално отуђење спасења 
 

Када се побожност Цркве пребаци на план индивидуалне етике и када се 
одвоји од истине, то неизбежно има за последицу замагљивање разлике између 
истине спасења и илузије спасења, између Цркве и јереси. Идеја јереси или 
схизме губи сав стварни садржај, који бива ограничен на апстрактно, теоријско 
разликвање, које разумеју само «стручњаци» који о томе расправљају на 
састанцима и конференцијама, размењујући нападе и одбране конфесионалних 
чланова вере и формулација које ни на који начин немају везе са животом 
људских бића. 

Нарастајући пијетизам изједначава духовност и побожност различитих 
цркава и конфесија, сводећи их на ниво индивидуалне, или друштвено корисне 
и делотворне етике, без икаквог интереса чак и за темељне догматске разлике. 
Побожност римокатолика, протестаната и чак неких «просветљених» 
православаца, не показује суштинске разлике. Практична побожност се више не 
бави тиме да ли је истина коју неко живи стварна или изопачена. Догма се не 
јавља као «одређење», полажући границе унутар којих црквено искуство треба 
да буде изражено и сачувано. Хришћански пијетизам се не интересује за начин 
за начин нашег искуства истине Бога у Тројици, Оваплоћења Речи, и енергија 
Духа Светога које дају суштину животу чланова Цркве. 

Модел хришћанске побожности, у различитим црквама и конфесијама, 
све је више изједначен са «савршеном» утилитарном етиком, са иднивидуалном 
моралношћу која има предност над догађајем Цркве. Једина посебност у 
побожности је разликовање видова религиозних обичаја и религиозних 
«дужности». Чак је и служење Литургије небитно за индивидуалну побожност. 
Она се сматра њеном допуном, припомоћи или плодом – схвата се као 
могућност за «надоградњу» или као религиозна обавеза. Евхаристија, изворно 
оваплоћење догађаја спасења, је изопачена пијетистичким духом. Она се разуме 
као уско «религиозна» обавеза, обавеза заједничке молитве и можда слушања 
проповеди која се обично своди на то како би индивидуа требало да се понаша. 
Евахристија није догађај који устројава и пројављује Цркву, мења наш начин 
постојања и осварује етос «новог човека». 

Напокон, чак и учествовање у Светим Тајнама задобија конвенционални, 
етички карактер. Исповест задобија значење психолошког ослобађања осећаја 
кривице, а учествовање у Св. Причешћу постаје награда за добро понашање – у 
случају када то није једва свесни, индивидуални или породични обичај, који се 
граничи са магијом. Крштење постаје очевидна друштвена обавеза, а брак 
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легитимизација полних односа без икакве везе са подвижничким преображајем 
супружничке свезе у цркени догађај личне узајамности или заједнице. 
 

4. Морална асимилација јереси 
 
 Типичан и сасвим конзистентан наставак читавог овог замагљивања и 
отуђења онтолошког карактера Црквене истине јесте савремено кретање ка 
такозваном «јединству» цркава и многохваљено давање предности «љубави» 
која сједињује цркве над «догмом» која их дели. Неко би могао речи да је тај 
покрет историјски оправдан, јер често изгледа да би јединство било 
успостваљено на нивоу заједничке, недогамтске побожности – на нивоу 
пијетизма. Оно што дели Цркву од јереси није неко апстрактно разликовање у 
академским формулацијама. Та подела представља радикални раскид и 
разграничење између универзалости и илузије живота, између остварења 
истинског живота нашег тројичног прототипа и потчињавања те истине 
распарчаном начину постојања палог човека. Догма «одређује» или показује 
границе, док подвижништво Цркве осигурава учествовање у тој истини живота 
која поражава пропадљивост и смрт и остварује икону Божију у бићу 
човековом. 
 Када побожност престане да буде еклисијални догађај и преокрене се у 
индивидуално морално постигнуће, тада и јеретици, или чак и нехришћани, као 
врлински, могу бити сматрани «хришћанима». Побожност губи везу са истином 
и њеним онтолошким садржајем. Она престаје да се односи на пад човека, на 
телесно учествовање у животу Божијем – на васкрсење тела, на промену 
материје у «логос», на преображење времена и простора у непосредност 
заједнице. Побожност је преотворена у сасвим једнообразни вид религиозног 
битисања, које разлике у «конфесији» или предању неизоставно сматра за 
релативне, или чак асимилује различита предања, пошто сва она за свој циљ 
имају исти резултат – морално «побољшање» човековог живота. 
 Тако разлика која дели јерес од истине, остаје празна вербална 
формулација, без важности за стварност живота и смрти, без важности чак и за 
побожност. Те разлике су сачуване само као варијације у религијским обичајима 
и традиционалном веровању, од чисто историјског интереса. Природно је, онда, 
да различите хришћанске конфесије траже формално јединство – поштујући, 
наравно, плурализам у религијским обичајима и теоријским формулацијама – 
пошто је све то већ суштински асимилвано у сферу «практичног живота». То је 
очигледна основа покрета за јединство у наше време – када они, наравно, нису 
вођени још много одређенијим социо-политичким размишљањима. 
 Социо-политичка стремљења су, пак, утицала на црквени живот сваког 
доба. То је грех наше људске природе који је узет у Цркву. Она не представљају 
стварну опасност, све док смо свесни да представљају грех. У том случају, таква 
стремљења нису успешна у изопачавању истине и догађаја Цркве. Опасност 
правог изопачења је у јереси: када за истину и спасење човека прихватимо неку 
«побољшану» верзију распарчаног начина постојања палог човека. А највећа 
јерес нашег доба је пијетизам. Пијетизам је еклисиолошка јерес: он потцењује, 
или заправо пориче, саму истину Цркве, преносећи догађај спасења са 
еклисијалног на индивидуални етос, на побожност која је одвојена од тројичног 
начина постојања, од Црквног начина послушања. Пијетизам пориче онтолошки  
догађај спасења – Цркву, живот као лични међуоднос и заједницу у љубави, и 
преображај смртне индивидуе у ипостас вечног живота. 
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 Пијетизам потцењује онтолошку истину Цркве или је сасвим одвацује, 
али без довођења у питање формулација те истине. Он се, једноставно, на њих 
не обазире, сматрајући их интелектуалним формама које немају никакве везе са 
човековим спасењем. Ово одвајање покрива широко поље одређења и нијанси, 
па је изузетно тешко «екскомуницирати» пијетизам, и ставити га изван граница 
у којима је изражени Црквена истина и њено јединство. Али управо због тога, то 
можда и јесте најопаснији напад на ту истину и јединство. 
 

5. Индивидуалистичка «култура» пијетизма 
 
 Пијетизам, дефинитивно, није самостална појава, независна од 
историјских и културних услова који су уобличили западну цивилизацију током 
последња три века. Дух индивидуализма, рационализма и утилитаризма, 
првенство дато рационализацији, мит о «објективности» и «вредновању» који 
он намеће, повезивање истине са корисношћу и знања са «практичном» 
употребом ствари – све су то чиниоци који су утицали и који су обликовали 
појаву пијетизма, и који су сами једнако били под његовим утицајем и њиме 
обликовани. Одговарајућа кретања и тенденције, попут просветитељства, 
хуманизма, романтицизма или позитивизма, јесу део мреже међусобне 
зависности коју су створили ови исти чиниоци, који, напокон, стварају 
менталитет и стандарде наше модерне културе, стављајући невидљиви жиг на 
карактер и темперамент људи. 
 Ова тврдња носи са собом један изузетно сложен проблем за хришћанску 
теологију. Ако начин живота западне цивилизације, једине цивилизације која 
има основа да се назове светском, претпоставља и намеће култ индивидуалног, 
где онда остаје простор за искуство и остварење еклисијалне истине и живота? 
Ако технократско, потрошачко друштво, широм света утемељује и развија 
првеноство интелектуалних способности у субјекту, аутономију његове воље, 
рационалистичко уређење индивидуалних права и обавеза, «објективну» основу 
индивидуалних избора и осигурање индивидуалног кроз трговинске уније, 
индивидуалистичко повезивање индивидуе са групом – тада је 
индивидуалистичка религија пијетизма неизбежна последица. Заиста, то је 
једина могућност религијског искуства у западној култури – неопходни и 
довољни услов религијског живота. Изгледа да има мало или нимало наде за 
искуство и историјско остварење Црквене истине, тројичног начина постојања: 
нема простора у коме можемо да живимо наше спасење кроз делатно 
потчињавање индивидуалног искуству заједнице које припада Цркви као телу, 
нема простора за остварење етоса или моралности Јеванђеља кроз 
самопревазилажење индивидуалног и слободу и посебност личности унутра 
заједнице светих.109 

                                                 
109 Управо због тога што Црква није религиозна идеологија, већ непрестано прихватање тела 
света и његово преображавање у богочовечанско тело Христово, немогуће је за онтолошку 
истину Црквеног јединства и заједнице да «сапостоји» пасивно са културом чије је средиште у 
индивидуалном, са културом објективизације. Црква живи и делује све док непрестано и 
динамички усваја индивидуалистичко, објективно постојање, како би га преобразила у 
јединство живота, у лично јединство и заједницу. Али, то значи да на историјском и 
друштвеном нивоу, живот и јединство Цркве делују као радикално и директно одбацивање или 
разарање културног «система» индивидуализма и објективизације. У супротном ће Црква бити 
потчињена начину живота који намеће «систем», тако да ће онда она сама бити отуђена, и као 
стварност истине и спасења, и као институционани израз те ствараности. 
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 Није случајно што су први пионири пијетистичких идеала свесно 
замишљали један екуменски покрет који би васпоставио «изворно 
хришћанство» у свету.110 Пијетизам се ширио изузетном брзином преко 
изванредно широке области. Из Немачке је одједном прешао у Енглеску, где му 
је основу припремио пуританизам, а потом и у Холандију и Скандинавију. 
Порширио се и на исток према Русији, а појавио се и у Америци, са првом 
генерацијом насељеника, као и у мисионарским црквама Африке и Азије. Али 
детаљи о томе како се пијетизам тако брзо ширио, као и екуменске амбиције 
његових оснивача, само су део његовог много општијег и органскијег 
поистовећења са настојањима и природом универзалности западне 
цивилизације. 
 Сигурно је да је пијетизам имао централно место на пољу узајамних 
утицаја чинилаца који су обликовали нарочити карактер западне културе. Иако 
доста тога може изгледати као уопштавање и парадокс, треба поменути да је 
пијетизам играо једну од најважнијих улога у историјском развоју друштва 
«западног типа». Ова тврдња постаје јаснија, ако прихватимо схватање 
научника који пијетизму приписују рађање и развој система аутономне 
економије, или капитализма111 – система који је данас одлучујући за одређење 
економског, политичког и друштвеног живота људи широм света. 
 Почетна историјска веза пијетизма и капитализма је добро позната. 
Осовина капиталистичке идеологије може се поистоветити са пијетистичким 
захтевом за непосредним, мерљивим, и јуридички надокнадивим, резултатом 
индивидуалне побожности и морала – у овом случају, од напорног рада, 
поштења, штедљивости, рационалне употребе «таланата» итд. Рад задобија 
аутономију: одвојен је од стварних потреба и постаје религиозна обавеза, 
налазећи своје видљиво оправдање и «праведну заслугу» у акумулацији 
богатства. На сличан начин и управљање богатством постаје аутономно: оно је 
одвојено о друштвених потреба и постаје део индивидуалног осноса са Богом, 
односа који се мери квантитативним заслугама и накнадама.112 
 Потврда закључака који су овде изнесени може се засновати не само на 
неибежном релативном слагању научника о феномену капитализма, већ и 
позивањем на непосредне историјске примере. Можда је најрепрезентативнији 
пример рађање и развој Сједињених Америчких Држава. Суперсила нашег 
времена, која је такође најснажнији и најважнији чинилац у деловању светског 
капиталистичког система, има своје корене и начела у духу пијетизма. Таласи 
англосаксонских пуританаца и пијетиста, који су први емигрирали у Америку са 

                                                 
110 «Пијетизам је изворно био екуменски, светски феномен... Он је себе, пре свега, схватао са 
екуменским циљем, као представника истинског хришћанства на земљи»: M. Schmidt, Pietismus, 
p. 11. 
111 Видети: R.H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism (Penguin Books, 197511); Max Weber, 
Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in Die protesiantische Ethik, I (Hamburg, 
19733) ; E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen (Tübingen, 1965); H. 
Hauser, Les débuts du Capitalisme (Paris, 1927); A. Fanfani, Catholicism, Protestantism and 
Capitalism (London, 1935); H.M. Robertson, Aspects of the Rise of Economic Individualism 
(Cambridge, 1933). 
112 «Убеђење је овде све а околности ништа [морална самодовољност]. Тако се у сиромаштву не 
види недостатак среће који би изазвао сажаљење и олакшававање, већ морални пад који треба да 
буде осуђен. И у богатству се не види ништо сумњиво – као дара који се, попут других дарова, 
може злоупотребити – већ је то благослов који открива победу енергије и воље»: Tawney, 
Religion and the Rise of Capitalism,  pp. 229-230. 
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миленаристичком113 [= хилијастичком] визијом о пуританској «обећаној земљи»,114 
поистоветили су веру у Бога са снагом новца,115 и религиозни осећај са 
економским успехом рада (радна етика), коначно сматрајући етичним све оно 
што осигурава индивидуалну сигурност и друштвени напредак.116 На основу 
саме чињенице њиховог постојања, током две стотине педесет година, 
разлилчите хришћанске конфесије су Црквену истину ставиле на друго место. 
При одређивању својства хришћана, предност је давана посебној америчкој 
идеји индивидуалне етике (грађанска религија). 
 Полазећи од примера Америке и пијетистичке основе «Јеванђеља 
богатства» које је тамо уобличено,117 можда би било занимљиво предузети даља 
истраживања. Читаво човечанство данас живи у замци смртоносне претње 
створене поларизацијом два изворно иморална моралистичка система, и 
непрестаног ишчекивања рата међу њима, можда нуклеарног. Са једне стране је 
пијетистички индивидуализам капиталистичког табора, а са друге је 
моралистички колективизам марксистичког сна о «општој срећи».* Овај 
последњи одбија да се своје циље заодене огртачем хришћанског имена, док се 
хришћанско име осцрњује паролашком употребом, чак и најгорим 
диктаторским режимима који подржавају рад на капиталистичким основама, 
ослањајући се на пијетистички идеал индивидуалне «врлине». 
 Ако сведочење Светског Савета Цркава има икаквог значаја у наше 
време, његов би главни циљ требало да буде јавно разобличавање те тортуре над 
човеком, тог заточења у изопаченој и кривотвореној идеји о хришћанској 
побожности: пропадање и разарање истине спасења и стварности Цркве 
генерализованим пијетизмом. 
 
Додатна напомена:  Посебни продукти пијетизма су Покрет Хал (оснивач Аугуст 
Херман Франке), Моравска браћа (Herrnhuter Brüdergemeine – које је основао N. L. von 
Zinzendorf), Методисти (оснивач Џон Весли, 1703-1791), Квекери (оснивач је Џорџ 
Фокс, 1624-1691), а у деветнаестом и двадесетом веку су то бројне «Слободне Цркве», 

                                                 
113 Миленаристичка настројења и очекивања Месије су карактеристична за пијетизам, «... врста 
обновљеног хилијазма, што ће рећи непосредног  очекивања Царства Божијег на земљи, које би 
се остварило уз помоћ наших сила»: L. Bouyer, Orthodox Spirituality..., p. 174. Видети такође: M. 
Schmidt, Pietismus, pp. 130-132 and 160; и Charles L. Sanford, The Quest of Paradise: Europe and 
the American Moral Imagination (Urbana, Ill. 1961). 
114 Видети: Robert Bellah, The Broken Covenant— American Civil Religion in Time of Trial (New 
York, 1975), посебно pp. 7-8 и поглавље “America as a Chosen People” (p. 36ff.); Conrad Cherry, 
God’s New Israel: Religious Interpretations of American Destiny (Prentice-Hall, 1971); H. Richard 
Niebuhr, The Kingdom of God in America (New York, 1937). 
115 «У Бога верујемо» је исписано на сваком новчићу и новчаници долара. Видети такође: Moses 
Rischin, ed., The American Gospel of Success (Quadrangle Books, 1965); Howard Mumford Jones, 
The Pursuit of Happiness (Ithaca, N.Y., 1966). 
116 Видети: Robert Handy, A Christian America (New York and Oxford, 1971), посебно поглавље: 
“Components of the New Christian Civilization. Religion, Morality, Education,” нарочито pp. 33-40; 
William McLoughlin, Isaac Backus and the American Pietistic Tradition (Boston, 1967); Irvin G. 
Wyllie, The Self-made Man in America (Free Press, 1966). 
117 Видети чувени есеј: Andrew Carnegie, “The Gospel of Wealth,” прештампано из The American 
Review 148 (1889), pp. 653-664, in Gail Kennedy, ed., Democracy and the Gospel of Wealth (Boston, 
1949). 
* Као што смо на једном месту раније већ споменули, треба имати у виду да је друго издање ове 
књиге објављено 1979., па је природно што аутор разматра околности које су тада биле 
актуелне. Без обзира на промене које су у међувремену настале у тим околностима, суштинска 
основа проблематике је остала иста, па тако и Јанарасова разматрања на ову тему (прим. прев.). 
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мисионарска друштва, проповедничке школе, покрети «унутрашње мисије», 
протестантска монашка братства, итд. Видети M. Schmidt, Pietismus, pp. 243-60. 
 У Римокатолицизму ретко чујемо о аутономним групама и покретима 
пијетиста, можда због тога што су пијетистичка стремљења и иницијетиве званично 
прихваћени од Римокатоличке Цркве у форми редова, друштава, светих братстава, итд. 
Римокатолички мистицизам и свакако пијетизам, увек су налазили услове за свој 
природни настанак. Индивидуални приступ врлини, антропоцентрични 
сентиментализам и преношење религијских осећаја на «унутрашњост» индивидуе, јесте 
обележје римокатоличких мистика, било да се они јављају као појединци или 
организоване и званично признате групе. Веза са телом Цркве је ту од секундарне 
важности и понекад она има чисто правни и формални карактер. «Bei ihnen kam alles 
auf die inneren Menschen, nichts auf die aussere Form der Kirchlichkeit an»: M. Schmidt, 
Pietismus, p. 26. 
 Од Правиославних Цркава, прво је Руска Црква била запљуснута духом 
пијетизма. Почетком осамнаестог века, епископ Теофан Прокопович (1681-1736), 
професор, а касније и ректор Кијевске Богословске Академије, представљао је у Русији 
пијетистички Хал Покрет (see Schmidt, “Pietismus,” article in Die Religion in Geschichte 
and Gegenwart, vol. 5, col. 372; R. Stupperich, “Protestantismus in Russland,” у истом 
тому, col. 1248). Прокоповичев утицај је био веома раширен и значајно је обележио 
Цркву и духовни живот у Русији, посебно од тренутка када га је Петар Велики (1672-
1725) узео за блиског сарадника, пошто га је претходно поставио за Архиепископа 
Новгорода, и допустио му да темељно уобличи своје верске реформе (Видети: Igor 
Smolitsch, Geschichte der russischen Kirche, 1700-1917 [Leiden, 1964], p. 94ff; и Reinhard 
Wittram, Peter I— Czar and Kaisar,vol. 2 [Göttingen, 1964], p. 189ff.) Религијска реформа 
Петра Великог је за свој циљ имала систематско позападњачење Руске Цркве, како по 
питању њене структуре, тако и у духовном животу. Под утицајем Теофана 
Прокоповича, многе области руског црквеног и духовног живота биле су уобличене 
управо духом и мерилима протестантског пијетизма. У исто време, његов «теолошки» 
систем и његови списи, увели су у руско академско богословље оно што Флровски 
назива «доминацијом латино-протестантске схоластике» (Puti russkogo bogosloviia 
[Paris, 19371, P. 104; напомене су из I. Smolitsch, Geschichte der russischen Kirche, p. 577. 
Видети такође H. Koch, Die russische Orthodoxie im Petrinischen Zeitalter (Breslau, 19291; 
Cyprien Kern, “L’enseignement théologique supérieur dans la Russie du XlXe siecle,” Istina, 
1960; Igor Smolitsch, Russische Monchtum, 988-1917 [Würzburg, 1953]. p. 383ff.). Утицај 
богословља Теофана Прокоповича је стигао чак и до Грчке, највише преко Теоклиста 
Фармакидиса који је «предавао теологију на Јовановској академији у Керкири 1824, 
следећи текстове Руса Теофана Прокоповича»: Manuel Gedeon, The Cultural Progress of 
the Nation in the Eighteenth and Nineteenth Centuries [in Greek— Athens, 1976), p. 206. 
 Правих пијетистичких покрета је у Русији било свега неколико. Најпознатији је 
покрет Моравске браће, основан 1740. у Серепти на Волги (R. Stupperich, 
“Protestantismus in Russland,” col. 1250). Много је више под ударом била Црквена свест 
које је целовито поткопана. У комбинацији са сентиментализмом, који је у Русију 
дошао преко романтицизма деветнаестог века, што је кореспондирало са 
преовлађујућим бароком у црквеној уметности који је изопачио основне теолошке 
поставке у Руском Православном богослужењу, општа клима пијетизма је често 
обликовала атмосферу и сложеност читавог руског црквеног живота. 
 Пијетистички утицај је присутан чак и код најрепрезентативнијих представника 
руског духовног живота. Најважнија духовна фигура у Русији осамнаестог века је био 
Св. Тихон Задонски (1724-1783), који је такође, типични представник римско-готског 
утицаја. «Он је био под снажним утицајем савремене му западне побожности, како оне 
контрареформације католичке Цркве, тако и протестантске побожности са нагласком 
на пијетизму... Нашли смо (у његовим делима) директни одјек Св. Августина и 
Подражавања Христу, а од Лутерана, дела као што су Арндтово Истинито 
хришћанство... као и једно англиканско, Mediatatiunculae subitaneae од пуританског 
бискупа Хала»: L. Bouyer, Orthodox Spirituality..., pp. 37-38. 
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 У виду организованог покрета, пијетизам се јавио у Румунској Православној 
Цркви баш пред почетак Другог Светског Рата, под именом «Армија Господња» са 
свештеником Јозефом Трифом на челу. Црква је брзо реаговала: оснивач је 
екскомунициран и тако је са њеног тела одстрањена опасност која је претила од отуђи 
њено предање и живот. 
 У Грчкој се пијетизам појавио као симптом општије «европеизације» земље. 
Врло рано, у осамнаестом веку, Хуманизам и начела Ренесансе и Просветитељства су 
извршили очигледан утицај на грчке учене и црквене писце, који су се окренули Западу 
ради стицања вишег образовања. Рационализам и морализам, као непосредни резултат 
европског мишљења и теологије, утицали су на грчки православни исток кроз писање и 
учење «просвећених Учитеља нације», који су сшколовали и писали у време турске 
окупације. У делима Викентија Дамодоса (1679-1752), Елиаса Миниатиса (1669-1714), 
Евгенија Вулгариса (1716-1806), Никифора Теотокиса (1730-1800), Теоклита 
Фармакидиса (1754-1860) и Неофита Вамваса (1770-1855), јасан је утицај западних 
теолошких позиција њиховог времена: морални евдемонизам, «религија сентимента» 
(Schleiermacher), веза Цркве и културе (Kulturchristentum), поистовећење духовног 
обновљења са моралним, јуридичко схватање морала (видети: Ch. Yannaras, Orthodoxy 
and the West— Theology in Greece Today [in Greek— Athens, 19721, посебно pp. 57-95, са 
библиографијом). 
 Са успостављањем независности грчке државе и наметањем Цркви (која је 
постала «аутокефална» 1833) германског и протестантског модела организације и 
теолошког образовања, западни утицај је преовладао у грчкој академској теологији и у 
«званичном» црквеном животу – иако не без изузетака и реакција. Овај феномен се 
појавио у тим областима, пошто су народна духовност и побожност остали неокаљани 
западним отуђењем. Али у првим декадама овог века [тј. 20. века – прим. прев.], 
пијетизам се у Грчкој појавио у виду нарочитог покрета, чија је намера била да 
хришћанству приведе широке масе народа. У почетку је изгледало да је циљ покрета 
обнова црквеног живота, са систематским орагнизовањем предавања, наставе 
катихизиса, религиозним часописима и исповедањима вере. Али, овај покрет је врло 
брзо себе и своје деловање одвојио од живота Цркве, од живота парохије и 
јурисдикције локалног епископа. Био је организован као незавини напор, са системом 
администрационо и организационо независним од црквене јерархије и са сопственим 
духовним и теолошким усмерењем. 
 Чудно је у коликој је мери савремени грчки пијетистички покрет верно копирао 
своје германске и англо-саксонске прототипе. Проповеди и учење су били засновани на 
истоветним премисама: теолошка истина догмата је била игнорисана или ћутке 
заобилажена и замењивана етичким учењем, рационалистичком апологетиком, 
утилитраним рационализмом и моралним евдемонизмом, са наглашавањем 
индивидуалне врлине и културне неопходности религије. Следујући Спенеровом 
методу, «покрет» је организовао мноштво кружока за изучавање Библије који су се 
састајали по кућама широм Грчке. То је водило стварању некаквог приватног 
богослужења изван Цркве – што је представљало имитацију протестантске «службе 
речи» (Wortgottesdienst) – само са лаичким елементом. Истрајавало се у читању 
Библије, увек са моралним закључком, ex tempore молитвама и сентименталним 
песмама, врло често узетим из протестантских песмарица. Грчки пијетистички покрет, 
потпуно исто као протестантски, постао је доминантан уз помоћ строге војничке 
дисциплине: члановима је било забрањено да иду на јавне спектакле или у центре за 
рекреацију, да пуше, или да читају књиге по сопственом избору. Развили су мање више 
заједнички стил облачења, као и милитантни начин мисионарења са циљем 
придобијања следбеника. 
 Пијетистички покрет у Грчкој, познат као покрет Зои, настао из првобитног 
«братства теолога» које је своје организовано деловање започело 1911. Касније су, од 
ове организације настали различити отпаци (Друштво академаца «Актинес», 
Студентска хришћанска унија, Студентска унија радне омладине, Женско друштво 
«Елиники педија», итд.). Постојали су, такође, и паралелни покрети који су копирали 
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модел Зои-а по начелима и структури (Братство теолога «О Сотир», организација 
Митрополита Августина Кандиотиса из Флорине, итд.). 
 Апсолутизујући своје моралистичке критеријуме, ови покрети у Грчкој су се 
сасвим претворили у  религизне јединице, одвојене од живота Цркве и друштва. 
Развили су се у затворене, аутономне религиозне групе, у које је улаз могао бити 
осигуран само кроз признање објективне «подобности» и моралне исправности. 
Одвојене од живота парохије и од локалног епископа, ове групе су учвршћивале своју 
независност узимајући форму секуларних «удружења» са државним признањем. Такође 
су били у позицији да контролишу своје чланство и његов морал, и да организују неку 
врсту «пара-црквеног» живота који је био у опозицији према званичној Цркви. Имали 
су своје сопствене зграде за држање наставе катихизиса, а када је то било могуће, и 
своје сопствене цркве. Имали су сопствено свештенство, које је формално било везано 
за локалног епископа али је у стварности до детаља примало наређења од 
адмиистрације организације. Имали су, такође, своје исповеднике и одвојене 
исповести, које су радије обављали у својим зградама него у црквама – и чак своје 
одвојене литургије, на које је улаз био контролисан и могли су да уђу само чланови 
организације. 
 Можда би било корисно да се додају одређене напомене о позицији грчких 
пијетистичких организација по питању екуменизма, позицији која је била у 
супротности са њиховим начелима. Организација је дошла до фанатичног 
супротстављања идеји црквеног јединства, иако је идеја јединства била у великој мери 
подржана од истих тих пијетистичких покрета. Они су били ти који су у Грчку донели 
и западну праксу побожности и, такође, на многим местима, она западна догматска 
учења која су била од суштинске важности за њихов морализам. Таква места у 
догматици су укључивала легалистичке теорије о задовољењу божанске правде 
Христовом смрћу на крсту, порицање разлике између Божанске суштине и енергије, 
одбацивање исихазма и испосничког предања, апологетика која је у виду имала 
утилитарне циљеве, опште свештенство лаика као аутономни апсолут, легалистичко 
схватање преношења првородног греха, итд. Принуђени смо да закључимо да је њихов 
став против црквеног јединства једноставно резултат трагичне конфузије у духовним 
мерилима, и да показује недостатак теолошке самосвести у покрету. То није друго до 
конвенционални покушај да надмаше све друге у конзервативизму. Другим речима, то 
не може бити ствар промишљеног чувања Православне духовности и Православног 
предања, пошто се за овакву организацију може рећи да га игнорише и разара на врло 
провокативан и систематски начин. 
 Била би потребна посебна студија да се анализирају различити видови које је 
ово изопачење узело: ниподаштавање светих икона које су замењене ренесансним 
сликарством (како у њиховом катихетском раду тако и у зградама које припадају 
организацији), скоро искључиво коришћење римокатоличких и протестантских 
приручника и религиозне литературе за религиозно старање о вернима, полемика 
против монаштва и Свете Горе, институција «лаичког братства» (попут западних 
«редова»), одбацивање и умањивање ауторитета епископа, итд. Видети даље Prof. G. 
Mantzaridis (Thessaloniki, 1975), pp. 169-203; A. Alexandridis, “A Phenomenon of Modern 
Greek Religious Life: The Christian Organizations” (in Greek), in Synoro 39 (1966), pp. 193-
204; Ch. Yannaras, Orthodoxy and the West— Theology in Greece Today (in Greek), p. 
95ff.; idem, The Privilege of Despair (in Greek— Athens, 1973), pp. 80-92; idem, Chapters 
on Political Theology (in Greek— Athens, 1976), p. 114ff.; idem, Honest to Orthodoxy (in 
Greek-- Athens, 1968), pp. 68-73. 
 Ипак, најпозитивнији знак у историји Православне Грчке током последњег века 
свакако је прогресивно слабљење и коначно распадање пијетистичких покрета. Веома 
је охрабрујуће како је православна свест одбацила ово страно мешање у њено живо 
тело. Током отприлике последње две деценије, пијетистички покрет је претрпео читав 
низ унутрашњих проблема. Међусобно су се поделили и изгубили следбенике, па су 
престали да буду суштински присутни у духовном животу земље. У исто време, 
настало је буђење теолошке свести у Цркви Грчке, и почетно одушевљење које је 
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пијетизам произвео код већине лаичких теолога и свештенства било је у значајној мери 
смањено. 
 То буђење је сабрано и изражено на заиста јединствен начин, и у органском 
континуитету са православним светоотачким предањем, у тексту који спада међу 
најзначајније творевине савремене грчке теологије и духовности. То је декларација 
«Свештене заједнице» Свете Горе о академском приступу теологији независном од 
искуства Цркве, и пијетизму одговарајућих религиозних организација. Овај 
незаборавни текст је објављен у часопису Athonitikoi Dialogoi (1975, pp. 20-27) a propos 
of Prof. P.N. Trembelas’ work Mysticism-Apophatism Cataphatic Theology, vols. 1.2 
(Athens, 1974): 
 

Помоћ логике и језика западних теолога и духовна схватања која ничу из 
затвореног, пијетистичког менатлитета, не допуштају тајну тајноводствене [= 
мистагошке] међусвезе православне теологије и живог искуства... 
 Трагична ситуација нашег времена, не дозвољава нам да се бавимо 
пијетизмом и застрањивањем теологије која произилазе из радионице 
схоластике, што је карактеристика Западних кретања, и која је активно негована 
у западној традицији која пати од својих подела и болести... Посебно данас, 
млади људи широм света, на неплодном путу кроз пусту дивљину такозване 
модерне цивилизације, остају незадовољни сувим научним приступом, са 
јадним стварањем незанимљивог пијетизма... 
 Теологија универзитета и различитих хришћанских покрета треба 
поново да буде крштена у тајну нашег живог црквеног предања. То ће им дати 
ново усмерење и нове методе рада и евангелизације... 
 Схоластичка, и духовно јадна, теологија је бескорисна за спасење 
човека. Догматски бескичмени пијетизам, који сматра да обожење представља 
побољшање каракатера, треба, по самој природи ствари, да буде одбачен. Таква 
теологија је на свом задњем издисају, а такав начин живота је безсилан да се 
одупре општој кризи нашег доба. То двоје заједно, теологија и пијетизам, творе 
уједно и узроке и последице духовног пропадања нашег времена. 
 Ако је теологија Цркве таква, она неће створити оце и исповеднике који 
говоре реч Божију, већ хладне академске истраживаче и расправљаче садашњег 
доба. И ако духовност нашег предања буде оваква, она неће створити оце 
испоснике као «богове по благодати» и «светила распознавања», већ морбидне 
сентименталисте који ће се молити психичким халуцинацијама. 
 Зашто бисмо ми бесциљно тумарали стерилним путевима 
хендикепиране и непотребне теологије, и нереалним, безукусним начином 
пијетистичког живота? И једно и друго је непознато нашем Светом Предању, 
страно жељама и потребама човека и недостојно њега. 
 Наше пијетистичке идеје о светости као «побољшању карактера» су 
увреда и смеса беспомоћности, када се поставе уз свето искуство наших светих, 
који су примили Христа у своја срца «као светлост, на стваран и суштински 
начин, видећи невидљиво и спознајући неспознатљиво, са безобличним 
обликом и појавом с оне стране појавности». 
 Као Православни, ми осећамо да не припадамо Истоку само географски, 
нити се са Западом сукобљавамо у географском смислу. Ми припадамо Цркви 
нествореног божанског светла невечерњег, које спасава и Исток и Запад. 
 Убудуће «нака нико од непосвећених» не дотакне тајну Православне 
теологије, него нека «уста отаца наших» без престанка у Цркви опевају 
Богородицу, која даје добра по благодати. Јер само у Њој и кроз њене свете, ми 
без недостатка идемо ка животу и спознаји. 
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ДЕВЕТО ПОГЛАВЉЕ 
 

ЕТИЧКИ КАРАКТЕР СВЕТИХ ТАЈНИ 
 
 
 

1. Пуноћа живота у Светим Тајнама 
 
 Након болне дигресије о пијетизму, враћамо се црквеном учењу о томе 
како човек постиже морално савршенство. У поглављу које је претходило тој 
дигресији, рекли смо да се подвижништво разликује од достизања 
индвидуалних врлина, пошто то није приватно постигнуће већ еклисјални 
догађај, дело заједнице и личног учествовања у јединству црквеног живота. 
Овде ћемо додати да подвижништво може пронаћи целовитост своје сврхе само 
у Светим Тајнама Цркве. 
 На језику Цркве, користимо термин «Свете Тајне» (или сакраменти)* за 
седам посебних путева којима индивидуални живот налази своје органско 
место, или се враћа на своје место, у једности живота Цркве. То су путеви 
којима човек лично учествује у начину постојања тела Цркве. А те могућности 
учествовања су, такође, догађаји који пројављују и остварују истину Цркве. 
Када корситимо реч «Тајне» за ове догађаје, то није ради тога што желимо да им 
припишемо некакав окултни карактер, већ због тога што желимо да нагласимо 
чињеницу да улазак у живот Цркве, то непрекидно, динамичко дело прилажења 
и учествовања у њему, не може да се ограничи на опипљиве симболе. 
Конвенционални језик нашег свакодневног диксурса и наш научни релативизам, 
нису подесни за његово одређење. Човек треба да учествуује потпуно и 
искуствено, уколико жели да спозна могућности тог живота, који у Цркви даје 
рода (= плода). 
 У Светим Тајнама човекова лична слобода се сусреће са љубаљу 
Божијом. Његово лично подвижништво, или његов лични неуспех и грех, 
постају добри благодаћу Божијом – даром истинитог живота. Човек у Цркву 
доноси своју слободну вољу: што ће рећи, своје свакодневне напоре, неуспешне 
какви могу бити, како би се ослободио од робовања аутономној 
индивидуалности и како би постојао у «складу са природом», и «у складу са 
истином» - у заједници са Богом и са ближњима. У Тајнама Цркве, он спознаје 
бесплодност својих сопствених напора који постају добри по благодати, а 
његова лична воља достиже своју пуноћу. 
 Кроз овај динамички напредак, ово «тајинско» међупрожимање човекове 
слободе и Божије благодати, икона «новог човека» и становника Царства се 
прогресивно пројављује у личности хришћана, као обновљени етос човековог 
постајања, ослобођеног од смрти. Оно што човек доноси у Цркву, није 
интелектуална жеља за бесмртношћу, већ сваки аспект његовог природног 
живота, његовог пада и неуспеха, који одражава његову дубоку жеђ за животом. 
И сваки овакав принос Цркви наилази на одговарајућу добродошлицу, на 
одговарајућу тајну сусрета човековог живота и благодати Божије, дара 
Божанског живота. Свака од Тајни Цркве се пружа човеку на тај начин што 
његов принос чини динамичким, инкропрорирајући га у своје тело, у њену 
                                                 
* Израз «сакременти» смо ставили у заграду, пошто се тај израз у српском језику користи та 
тајне хришћана западне традиције (прим. прев). 
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богочовечанску природу, и њен аутнетични етос. То је преображење живота 
«супротног природи» у живот «у складу са природом» и пропадљивог времена и 
индивидуалног постојања у време личног односа, који га чини непропадивим. 
 Ту је, дакле, разлог због чега Тајне Цркве представљају збир њених 
савршености и њене етике, циљ личног подвига и сферу у којој он налази своје 
место. То је сфера у којој постаје делатно и пројављује се, поистовећење етоса 
или морала са бићем: постизање моралног савршенства се открива као «чудесна 
промена» у човековом постојању. Овде Закон који је наш старатељ (= педагог) и 
правила подвижништва проналазе свој «свршетак», а то је живот у његовој 
светотајинској непосредности и целовитости. Ако је природни живот – 
посебност у пројави, непосредност чулног исксутва или људског разума – тајна 
непостижна «објективношћу» логике и конвенционализму свакдоневног говора, 
колико је онда више тајна морлани живот, који представља васпостављење 
природног живота у његову егзистенцијалну пуноћу и непропадљивост. 
Уколико границе хришћанске етике поставимо изван области Тајни Цркве, 
неизбежно ћемо бити у сенци конвенционалних друштвених захтева, са 
бесплотном и колебљивом етиком легалистичког «побољшавања», без укуса 
стварног живота и без сагласности са стварним преображајем човека. 
 

2. Рођење Крштењем  
 
  Евхаристија је, без сумње, превасходна и темељна Тајна Цркве, дело које 
устројава и пројављује Цркву. У личном животу сваког хришћанина, Крштње је, 
ипак, прва Тајна којом је представљен и присаједињен Цркви. Приликом 
Крштења, Црква калеми ново људско биће на своје тело, на своју 
богочовечанску природу: она га чини делом једности живота и личне заједнице 
светих. Свако природно рођење показује способност људске природе да 
овековечи себе као непрекидни низ индивидуалних бића потчињених 
пропадљивости и смрти. На одговарајући начин, Крштење пројављује 
способност Христове богочовечанске природе, Цркве, да дарује 
непропадљивост и трајност, не природи, већ личној посебности, творећи од 
личног природног постојања ипостас истинитог живота заједнице љубави. 
 Први је живот дошао кроз воду. Тако је настало прво, незамисливо, 
разликовање живе пироде од беживотне материје. И кроз воду Крштења се 
јавља нови живот, који представља потпуно разликовање живота и заједнице од 
индивидуалног опстајања ограниченог смрћу. Епископ или презвитер зајенице 
призива лично деловање Духа Светога – коју у дело спроводи заједничку вољу 
Свете Тројице, оваплоћење Речи и творење Цркве – како би ослободио твар од 
робовања пропадљивости и смрти. Твар је овде сабрана у води, примарном 
елементу материјалне природе, која се открива као животодавна твар, примарни 
елемент нове творевине. Приликом Крштења, као и у свакој Тајни, видимо 
остварење нове природе Цркве – присуство евхаристијског тела, парохије или 
епархије, и заједнице светих у којој нови хришћанин заузима своје место. У 
исто време, Крштење даје пуноћу и остварење нове твари света: оно показује 
разлог и смисао творевине, њен природни «свршетак» који је «слава» и пројава 
Бога, пројава делања Духа Светога, што представља поновно стварање и 
обновљење живота. 
 У Крштењу и у свакој Тајни, Црква динамички живи свој 
егзистенцијални првоузор – «велику тајну побожности», догађај сједињења Бога 
и човека. Оваплоћење Бога Логоса и могућност богочовечанског живота је 
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започело слободним, личним пристанком човека у личности Дјеве. Започело је 
динамичким двигом послушања и самопредавања. Крштење, такође, јесте 
рођење и лично причислење богочовечанском начину постојања, који отпочиње 
са истим слободним, личним пристанком, кроз послушање и самопредавање 
личности новокрштенога или његовог кума.118 Пред читавим сабрањем Цркве, 
човек одбацује своје робовање побуни греха. «Одриче се сатане» и 
«присаједињује се Христу». 
 Одрицање од сатане и прихватање Христа, није просто вербално 
исповедање – то је директно, опипљиво делање. Личност која прилази Цркви 
урања се у воду крштења: телесно се саображава смрти и васкрсењу Христовом, 
Христовом начину постојања. Погребен је као «стари човек»,  а васкрсао је кроз 
трократно погружење у живот свог тројичног праобраза. Погребује у 
«животодавну воду смрти непослушања и жалца греха», а израња из крстионице 
«просветљен светлошћу познања Бога». Крштење је превасходна Тајна 
«познања», просветљења човека. 
 Троструко погружење у бању Крштења и троструко израњање из ње, није 
пример поучне алегорије, већ опипљиво искуство стварног догађаја. Приликом 
крштења, човеково постојање престаје да буде последица природне 
неопходности. Насупрот природном рођењу, које ствара биолошку јединку 
потчињену природи, Крштење васпоставља постојање у слободу од природних 
неопходности, у личну посебност која постоји једино као еклисијална 
ипостас119 заједнице и односа љубави. Човек престаје да буде индивидуална 
врста, затворени круг чисто биолошке сукцесивности, престаје да буде само 
друштвена јединка. Он се прикључује заједници светих, и од тог првог тренутка 
Крштења он потенцијално остварује, у својој сопственој личности, откровење 
«славе» Божије. «Назидај га на темељу Твојих апостола и пророка», моли се 
служитељ, «који се не може уништити; но назидај га чврсто као засад истине, у 
Твојој светој, саборној и апостолској Цркви». Овај непосредни, ипостасни 
улазак у тело Цркве јесте «познање» и просветљење. 

 

                                                

 Крштење представља почетак и врхунац новог људског етоса уведеног 
Црквом, преображај човекове природе120 и његовог начина постојања – његовог 
онтолошког преображаја. «Скини са њега старог човека, и обнови га у живот 
непролазни. Испуни га силом Духа Твога Светога, у јединству Христовом. Да 

 
118  У том смислу, Богородица је Богородица свима нама који смо чланови тела Христовог, 
примајући нас у нови живот благодати. Она персонификује и оваплоћује «свршетак», свестан  
или непрепознат, наше личне слободе и нашег пристајања на спасење, и дубоку, езистенцијалну 
жеђ за животом у коме учествујемо. 
119 «Ипостас еклесијалног постојања састоји се у новом рођењу човека у Крштењу. Крштење као 
ново рођење управо је чин који образује ипостас. Као што зачеће и рођење човека сачињавају 
његову биолошку ипостас, тако и Крштење води једном новом начину постојања,  препороду (1 
Пет. 1, 3.23), и тиме једној новој “ипостаси”.... не само за Бога, као што смо већ видели, него 
сада и за човека, темељ онтологије је – личност. Као што је Бог само као личност оно што  јесте, 
у својој природи – `савршени Бог`, тако је и човек у Христу, једино као ипостас, као личност, тј. 
као слобода и љубав – `савршени човек`. Савршени човек је, дакле, само онај који је заиста 
личност, тј. онај који постоји као биће, и то управо на онакав начин на какав и Бог постоји као 
биће...Благодарећи Христу, човек може сада и сам да `постоји`, да потврђује постојање себе као 
личности, не више на основу непремостивих закона природе, него на основу односа са Богом, 
какав има слободно и из љубави Христос као Син Божји са Оцем. Ово од Бога усиновљење 
човека, поистовећење његове ипостаси са испотасју Сина Божјег, суштина је Крштења». Ј. 
Зизијулас, Од маске до личности, р. 311, 313, 314. 
120 «Наш Господ је ради овога дошао: на промени и преобрази природу», Макарије Египатски, 
Духовне беседе 44, 1, ed. Dörries, p. 291. 
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више не буде чадо плоти, већ чадо Царства Твога». У Крштењу Црква изражава 
своју темељну истину коју смо до сада непрестано понављали: да обновљење 
човековог морала није последица индивидудуалног уподобљавања одређеним 
начинима понашања, нити је то ствар побољшања карактера. То је стварност 
преображаја природе, стварност смрти «старог човека» или аутономне 
индивидуалности, и васкрсење личности у заједницу светих. 
 

3. Миропомазање царског усвојења 
 

Миропомазање је посебна Тајна која се придружује Крштењу: она 
запечаћује и потврђује лични начин постојања успостављен када је природа у 
Крштењу постала нова, када је природна посебност индивидуалног уздигнута до 
ипостасног идентитета слободе и љубави. При Миропомазању, кандидат не 
учествује само у могућностима заједничког поновног рађања природе тела 
Христовог. Он бива запечаћен печатом личног усвојења, личног и јединственог 
односа са Светом Тројицом, кроз лично присуство Духа Светога у тајним 
дубинама његовог бића. Због тога Православна Црква инсистира на вршењу 
Миропомазања одмах након Крштења. Она остаје доследна истини 
васпостављења и наше природе и наше индивидуалне посебности. 

Миропомазање се обавља миром, на начин на који је био помазиван цар у 
Старом завету,121 на начин који тако опипљиво пројављује васпостављење 
човека у царско достојанство и етос, на његово владарско место у творевини. 
Помазање царева је имало за последицу промену, не у природи, већ у односу 
помазане личности са читавим телом народа. У посебности царске личности, 
народ је видео центалну осовину живота заједнице и јединства, а у исто време и 
предобраз очекеиваног Месије који ослобађа живот и васпоставља га у пуноћу 
Божијег обећања. У складу са тим, Црква види, у личној посебности сваког 
миропомазаног хришћанина, нову могућност за остварење истинитог живота 
заједнице љубави, и у исто време икону Христа, који ослобађа живот и 
васпоставља га у пуноћу божанског начина постојања. 

Печат Миропомазања се ставља на све удове човековог тела како би се 
показала општост човекове личности, потпуно учествовање тела у «царској» 
посебности личности ослобођене од нужности његове природе. Од тренутка 
Миропомазања, тело човеково постаје одраз дара Духа Светога, пројављујући 
отисак посебности која није потврђена индивидуалном разноликошћу, већ 
представља благодат, дар самонадилажења природе, позив љубави и одговор 
љубави. 
 

4. Лично остварење преображења у нашој природи 
 

Све Тајне Цркве се односе на исту етичку димензију, на васпостављање 
живота у пуноћи слободе и љубави. Свака Тајна која следује Крштењу и 
Миропомазању поново калеми хришћанина на динамичку пуноћу човековог 
етоса који се оснива на Крштењу. Пуноћа етоса јесте динамички процес који се 

                                                 
121 Видети: R. de Vaux, Les Institutions de l`Ancien Testament, vol. I (Paris, 1960), pp. 160-163. D. 
Lys, “L`onction dans la Bible,” Études Theologiques et Religieuses 55 (1954), pp. 3-54. J. de Fraine, 
“Onction”, Dictionnaire Encyclopédique de la Bible (Éditions Brépols, 1960), col. 1282-1285. 

 86



никада не завршава,122 пошто обухвата пуноћу живота који нема краја или 
граница, пошто је истоветан са љубављу и слободом. Тајне Цркве нису магијске 
расње, нису аутоматско преображење човекове индивидуалне природе које није 
у свези са динамичким остварењем личне слободе. 

Преображај природе је немогуће изван сфере њеног личног остварења, 
пошто природа постоји само у личностима. Када природа једном постане 
егзистенцијално независна од живота личне посебности и слободе, то је 
неизбежно води пропадљивости и смрти. Тајне Цркве прихватају почетни корак, 
или одлуку личности, која жели да се избави од егзистенцијалне аутономије 
своје природе, и присаједињују је [ту личност] животу личног, узајамног односа и 
заједнице љубави, што је онтолошки предуслов посебности и слободе. 
Постепено и динамички, то води природу животу унутар граница личне слободе 
помогнуте благодаћу Божијом. Природа се преображава у ипостас живота, у 
лично постојање. 

Оваплоћење Христово даје људској природи могућност остварења 
божанског начина постојања, односа између Оца и Сина. Али то остварење је 
дело личне слободе, следовање Христовој послушности. У исто време је то и 
благодат, дар живота, препород егзистенције енергијом (= дејством) Духа Светога 
који узводи почетни двиг личне слободе у заједницу живота Божијег и светих. 
Отпор наше побуњене природе не  поништава се аутоматски. Управо се тако 
потврђују слобода и благодат, као егзистенцијално дело послушности и љубави, 
стварност која постепено и неопазиво твори од природе ипостаси, дајући живот 
створеним бићима да би напокон «живот прогутао оно што је смртно» (2Кор 5, 4). 

Оно што човек настоји да учини јесте да личносно спроведе у дело 
онтолошки морални преображај који свој почетак има у Крштењу, да слободно 
сарађује на задатку свог моралног преображаја – на делу «назидања» личности и 
осликавања иконе Божије у свом постојању. Имајући у виду овај циљ, он 
сагледава отпор своје побуњене природе, неподобност и ограниченост своје 
слободе, и трагичну поделу између личности и пироде. Али, у исто време, он 
уочава и силу живота који је Божанска љубав, то изливање живота који је 
благодат и енергија Духа Светога. Трагична супротстављеност ова два порива, 
личне слободе и аутономности природе, остаје чак и након Крштења и 
Миропомазања. Али тиме се не негира стварност човековог препорода у 
Крштењу, динамичка пуноћа крштењске смрти и васкрсења. То само потврђује 
истину да наше обновљење и васкрсење представљају благодат, дар живота који 
не поништава слободу и њене последице по природу, нити разара онтолошко 
јединство личности и природе. Никаква промена у природи није датост, која би 
била независна од њеног егзистенцијалног остварења унутар оквира личне 
слободе и посебности. Човекова побуњена слобода чини природу «дивљом». 
Али слобода у послушању вољи Божијој, подржана харизматском енергијом 
Духа Светога, «припитомљава» природу, водећи је постепено и динамички у 
сагласје са егзистенцијалним обновљењем савршеним у Крштењу. У том 
процесу, припадајући заједници светих, личност постаје органски део тројичног 
начина постојања,. 

Природно је, дакле, да чак и након Крштења, човек може доживети 
неуспех у свом настојању да превазиђе своју аутономну индивидуалност. Он 
није увек успешан у контролисању апсолутних жеља и потреба своје 
                                                 
122 «Нама краја процесу усавршавања, пошто је савшренство савршених уистину бескрајно. Тако 
покајање није ограничено било годишњим добима, било самим делима, све до смрти». Св. Исак 
Сирин, Мистичке беседе, 55, р. 220. 

 87



индивидуалне природе. Он пада током свог подвизавања, током свог вежбања 
слободе. Али Црква га прима назад, и она сама преузима његов неуспех. У паду 
човека, Црква препознаје знак личне борбе, и прихвата то као меру трагедије  
његове слободе, као потврду слободе личности. Начин на који, након сваког и 
било ког пада, човек бива прихваћен и враћен у живот, у љубав и заједницу 
Цркве, такође предтсвља Тајну, догађај у коме је човекова слобода још једном 
прихваћена благодаћу Божијом. А то је Тајна Покајања и Исповести. 
 

5. Покајање – преображај смрти у васкрсење 
 
 Покајање, попут Крштења, пројављује истину Цркве и њеног 
богочовечанског живота. То је учествовање у смрти и Васкрсењу Христовом, 
обновљење личности у слободи од природне неопходности, у слободи која 
одмерава дубине смрти мерилима божанске љубави. Категорије које се користе 
да изразе овај догађај су дословне: оне нису метафоричке, нити сводљиве на 
психолошке еквиваленте. Смрт о којој је реч, јесте грех човеков, његов неуспех 
да постоји као лична посебност и слобода. То је трагична стварност његове 
побуњене и распарчане природе. Али када је овај науспех препознат и принесен 
у Цркву, то представља дело смирења, дело заједнице и љубави – то је повратак 
животу. У Цркву доносим свој несупех и грех, и тим чином показујем делатно 
супротстављање мојој природној склоности ка самозадовољству и 
самодовољности. Позивам Цркву да узме учешће у мојој неподобности: тражим 
и добијам љубав Цркве, љубав Цркве која није «осећај» или сажаљење или 
законско разрешење, већ живот. То је благодат, дар преображаја моје отуђене 
личности у икону Сина Божијег, Сина Оца љубави. 
 Христос је на крсту преобразио смрт, коначну последицу наше природне 
аутономије. Преобразио ју је у послушност вољи Очеве љубави, у заједницу 
живота са Оцем, у извор живота. Тајна Покајања подражава нуђењу смрти ради 
љубави Очеве «у личности Исуса Христа» (Еф 2, 18; 1Пет 3,18). Исповедајући грех, 
потврђујемо да смо усиновљени Богу, потврђујемо чињеницу да «и нас, који 
бијасмо мртви због грехова, оживи са Христом» (Еф 2, 5). Ми смо «љубљени од 
Оца» као што је Син «Очев љубљени», истом љубављу која даје живот и 
утврђује постојање123 - «оживљавајући нас из мртвих». Са иконом усиновљења 
на нашим личностима, «имамо смелост да уђемо у светињу над светињама»: 
тамо смо непсредно одведени љубављу светих и Богородице, и постајемо 
органски прибројани животодавном телу Цркве.124 
 Очигледно је, дакле, да Покајање и Исповест творе једна догађај потпуно 
другачији од психолошког процеса ослобађања или «одстрањивања» нашег 
осећаја кривице, што је данас преовлађујуће схватање. Искуство Покајања које 
води Исповести је суштински другачије од осећаја кривице или комплекса 
                                                 
123 Видети: Јн 14, 21-23; 17, 23 и 26; Еф 1, 6. 
124 «Благодат која се јавља након што смо сагрешили је већа од оне која нам је дата када смо из 
непостојања доведени у творевину... О неизмерна доброто, којом је Он примио природу нас 
грешних како би је поново уобличио. Ко може говорити о слави Његовој? Он је подигао Њега 
који је био издан и понижен и Он је обновио бесловесну прашину, обдаривши је спознајом и 
словесношћу; Он је трошни и безосећајни ум и трошна чула сатворио да буду словесна 
пририода способна да поима. Грешник је неспособан да спозна благодат Његовог Васкрсења. 
Где је Геена која нас може ожалостити? Где је пакао који нас на многе начине престрашује и 
надвладава светлост љубави Његове? И шта је Геена у поређењу са благодаћу Његовог 
Васкрсења, када нас је Он подигао из пакла и учинио ово пропадљиво тело непропадљивим, и 
подигао у слави њега (= човека) који је пао у пакао». Исаак Сирин, Мистичке беседе 60, р. 245. 

 88



кривице. То је искутсво које човека води препознавању свог неуспеха, његове 
неподесности да оствари живот личне посебности и љубави, што је сасвим 
друго од свести да је прекршио неки закон који он сам цени, па стога осећа 
кривицу због прекршаја који га унижава у његовом сопственом вредновању. 
Човек прво мора да превазиђе своје психолошке захтеве, да превазиђе потребу 
свог психолошког ега за индивидуалним оправдањем и моралном 
самодовољношћу: само тада може бити васкрснут у живот Светих Тајни, у 
истину и стварност живота који Црква оваплоћује. 
 Сврха Покајања, као и сваке Тајне, јесте остварење истине човека, што 
такође означава пројаву истине Божије. Сврха Покајања није да васпостави 
индивидуалну «врлину» и психолошку самодовољност. Читава етика Цркве 
гледа на истину, а не на врлину. Врлина може да служи истини, али истина 
никад није потчињена постизању врлине. «Врлина постоји ради истине, а не 
истина ради врлине», пише Св. Максим Исповедник. «Тако онај који саделава (= 
практикује) врлину ради истине, не бива погођен стрелом гордости. Али онај ко 
се занима истином ради врлине има гордост за свога савезника».125 У овој је 
изјави сабрана читава хришћанска етика и њена потпуна различитост од сваке 
друге верзије моралности, било релогиозне, философске или правне. Иста 
изјава, такође, сабира циљ и сврху Свете Тајне покајања. 
 Покајање нема никакве везе са болом поноса повређеног ега. 
Индивидуални осећај кривице није Покајање. Покајање је преознавање наших 
грехова у светлости Божије милости, у контексту нашег односа са Њим. Тај 
однос је мера истине «новог човека», а то значи мера оживљавања нашег 
крштењског обновљења, порицања смрти и сједињења себе са животом на 
делатан начин. «Само против Њега грешимо и само Њему служимо», каже се у 
вечерњој молитви на Педесетницу. Ова могућност нам је дата оваплоћењем 
Христовим, и постла нам је доступна кроз покајање: у могућности смо да свој 
грех преобразимо у однос и заједницу са Богом, на исти начин на који 
богослужење Његовој личности представља однос и заједицу са Њим. Јер сваки 
грех који починимо непосредно се егзистенцијално односи на Њега Самог. То је 
насиље и одбацивање живота који Он устројава. Ми не грешимо пред собом или 
пред другима, пошто грех не представља наш неуспех да извршимо своје 
обавезе, не представља кршење неких безличних прописа понашања. Ми 
грешимо против самога Бога, и у сваком случају наш грех је повезан са Њим – 
било да је у питању однос према заједници и животу кроз Покајање, било да је 
то однос који представља одбацивања живота који нам Он пружа. 
 Крст Христов, тај очигледни знак победе над људским грехом, јесте 
спасење човека, преображај смрти у меру прихватања љубави Божије – у живот 
и васкрсење. На исти начин сваки грех, чак и најгори пад, бива Покајањем 
преображен у пројаву усвојења човека од стране Бога. Кроз Тајну Покајања, 
однос грешника са Богом бива исти онакакв какав је био однос распетог Христа 
са Оцем. Покајањем човек остварује исти однос са Богом као Христос са Оцем, 
слободно и у љубави, као Син Божији. Преко узастопних ступњева и динамиком 
покајања, човек се назидава на исти начин постојања који твори јединство 
тројичне заједнице. 
 Колико год непојмљив био пакао људских грехова, када се он једном 
принесе Цркви, преображава се у усвојење, у пројаву љубави Божије, истине 
личног Бога који се спушта до најдубљег пакла човекове апостасије (= 

                                                 
125 Ambiqua, PG 90, 369A. 
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отпадништва) како би подигао личност човека и васпоставио га у живот слободе и 
љубави. Што се гори и упорнији греси приведу Тајни Покајања, већи је тријумф 
Цркве, потврда Цркве и њене истине. Човекова ће воља поново пасти након 
иповедања грехова. У већој или мањој мери, сила његове побуњене природе ће 
потчинити његову слободу. Повућиће божанску икону његове личности у 
пропадљивост и ружноћу похота и потреба индивидуалне природе. Али 
верујући ће себе изнова привести Цркви, како би поновио дело тријумфа и 
радости, динамичког «трчања ка циљу» (Фил 3, 14) његовог усвојења Богу. 
 Стога, «хоћемо ли остати у гријеху да се благодат умножи?» (Рим 6,1). 
Ово је уобичајена замерка моралиста свих времена, а Апостол Павле ју је 
сумирао да би је сасвим одбацио: «Боже сачувај!». Ако, кажу моралисти, човек 
може да приступи Покајању без обавезе да покаже неки објективни «поправак» 
и без обавезе да неће поновити исти злочин, онда свако може да греши без 
задњих мисли и да тражи од Бога да му грехе касније опрости. Али, колико год 
изгледало да овакво размишљање има своју пасторалну и образовну вредност, 
оно не престаје да буде типично легалистичко и без икаквове са стварношћу 
живота који Тајна представља. Захтев за објективним «поправком» и страх да ће 
људи злоупотребити отпуштење грехова је заснован на јуридичком схватању и 
греха и спасења. Грех се види као кршење правила понашања, а пут којим се 
враћамо назад и бивамо прихваћени се види као индивидуално оправдање и 
срачунато отписивање наших дугова. Када човек постане свестан свога греха, 
осмрћености свога живота и мучења којем је подвргнут у тој живој смрти, и 
када све то принесе Цркви, како ће му бити могуће да у исто време ужива у тој 
осмрћености и том мучењу, и да се подсмева могућности живота, чувајући је 
ради неког апстрактног оправдања у неодређеној тачки будућег времена? 
Претпостављајући да се чак и то може десити, исцељење такве изопачености (= 
девијације) и успостављање осећаја за живот, не може се постићи одређивањем 
строгих услова и обавеза којима би се показао објективни «поправак», што 
неизбежно води затворености човека у немоћи индивидуалних напора и 
индивидуалног морала. До исцељења може доћи само кроз постепено 
разумевање и динамичко искукство истине Тајне, приношењем греха тога 
човека Цркви опет и опет, све док не постигне право смирење, смирење 
утврђено на љубави Цркве – све док живот не покаже своја дела и осмрћена 
природа не васкрсне. 
 Покајање није више или мање тешка одлука која се доноси само уз помоћ 
воље, удружене са психолошким кајањем и обећањима «поправљања». То је 
потпуно, лично постигнуће пада човековог и истине од које је отпао – на концу, 
то је искуство живота који је заједница са Богом. Управо је због тога «овакво 
сагледавање нечијег греха, дар Божији», као што пише Св. Исаак Сирин: 
«Покајање је друго васкрсење Божије».126 Није случајно што аванаграда 
црквеног живота, монашки живот – живот подвижничког вежбања и труда, бола 
и непрестане борбе – за свој циљ нема ништа друго до Покајање, Покајање које 
долази од Бога. Његов је циљ да измери дубине пада човековог мерилима 
божанске љубави, и да открије светлост лица Његовог. 
 

6. Јуридичко отуђење покајања 
 

                                                 
126 Мистичке беседе, 71, рр. 280, 281. 
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Када је истина личности потцењена или игнорисана у теологији, то 
неизбежно води стварању законске, спољашње етике. Човеков етос или 
моралност престају да се тичу истине личности, динамичког догађаја истинитог 
живота и његовог егзистенцијалног остварења. Његов морални проблем више 
није егзистснцијални, није више проблем спасења од природне неопходности. 
То је псудо проблем објективних дужности, који остаје егзистенцијално 
неоправдив. Тада и Покајање бива изопачено елементима који су му страни, и 
који немају никакве везе са Тајном. 

То изопачење има своје корене у схватању да Тајна представља 
испаштање и оправдање индивидулног, начин олакшања психолошке савести. У 
оквиру оваквог схватања, грех није ништа више до индивидуална кривица, и 
стога може да буде класификован према објективним мерилима. Он тако постаје 
законски одређен «случај» који захетва испаштање и покајање кроз наметање 
казне која одговара одређеним «правилима». Уколико истина Тајне не 
превазилази признавање кривице и присиљавање по одређеним правилима, то је 
довољно да се Исповест претвори у неку врсту законске транскације 
«отпуштања грехова» - што је израз који се директно односи на егзистенцијални 
преображај човека који се савршава кроз Покајање. «Оптуштење грехова» се 
тада поистовећује са са законским «оправдањем», које ослобађа бола насталог 
услед кривице. И васпитна епитимија, која увек има за циљ да доведе до 
телесног учествовања у остварењу наше слободе, тумачи се као цена која се 
плаћа за искупљење од наших грехова. 

У Средњем веку, на римокатоличком Западу, настала је читава теологија 
која је требало да подржи ову индивидуалистичку «религиозну» потребу за 
објективним «оправдањем», за трансакцијом са божанством.127 Њен је циљ био 
да обезбеди најпотпунију могућу подршку моралној самодовољности, која би се 
проширила на друштвени поредак. Тако је створена теорија о «задовољењу 
божанске правде Христовом смрћу на крсту».128 Та је теорија прешла и на 

                                                 
127 Поглед на «каноне о оправдању» форумулисане на Сабору у Тренту (1545-1563) (видети: 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. Instituto per le scienze religiose, Bologna 1972, p. 679), 
може бити довољан да читаоцу предочи сажету слику о тој законској трансакцији или размени, 
која представља званично учење Римокатоличке Цркве о спасењу човека и његовом односу са 
Богом. Сабор у Тренту није направио неке иновације: он је просто сабрао Западну традицију, од 
Августина (који је извор сваке изопачености и отуђења у црквеној истини Запада) све до 
њихових дана. Видети такође: Thomas Aquinas, Summa Theologiae I.II q. 21 ad 3. H.-G. Pöhlmann, 
Rechtfertigung (Gütersloh, 1871), pp. 139-182. Johanes Brinktrine, Die Lehre von der Gnade 
(Paderborn, 1957): ово је трећи део догматског дела, који је нарочито занимљив и вредан, пошто 
даје неискривљено, традиционално и званично признато, догаматско учење римокатолицизма, 
без савремених улепшавања и одступања. Карактеристичан је одељак на стр. 230: «Добро или 
лоше дело у садашњости успоставља извесну неједнакост у моралном поретку, али ће једнакост 
бити успостављена наградом за добра дела и казном за лоша дела». 
128 Ово је први пут формулисано од стране Анселмка Кентерберијског (1033-1109), а заснива се 
углавном на Тертулијану: човеков грех представља поремећај у божанском «поретку правде», и 
у исто време увреду Божанске части и величанства. Величина греха због овог поремећаја и ове 
увреде мерена је у складу са достојанством Онога ко је увређен. Тако Божије бесконачно 
господство и бесконачна правда захтевају бесконачно задовољење испаштањем. Човек, пошто је 
ограничен, не може да обезбеди такво бесконачно задовољење, чак и када би читаво 
човечанство било жртвовано да задовољи божанску правду. Због тога је Сам Бог узео да плати, 
у личности Свог Сина, бесконачно задовољење Његове правде. Христос је кажњен смрћу на 
крсту како би испаштао ради грешног човечанства. Видети: Michael Schmaus, Katholische 
Dogmatik, vol. II, part 2 (Munich, 1955), p. 64. Ову теорију је је касније даље тазвио Тома 
Аквински (видети Schmaus, op. cit. p. 358). Као званично учење римокатоличке цркве, ова 
доктрина је утврђена на Сабору у Тренту (видети: Decretum de iustificatione – Sessio VI – са 
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Протестантске129 и на Источне Православне писце у клими «европејских» 
настојања и пијетистичког утицаја на Исток у садашњем (двадесетом) веку.130 
Слика Бога је поистовећена са архетипским «садистичким оцем» који је 
незајажљиво жедан након задовољења његове «повређене правде» и, логички 
следствено, ужива у мучењу грешника у паклу.131 Легалистичка верзија догађаја 
спасења коначно долази до тога да искупљење грехова постаје сасвим 
објективно, тако да се може чак и новцем платити – како се и догодило у 
средњевековној римокатоличкој цркви, са озлоглашеним индулгенцијама, што 
је навело протестантско хришћанство да сасвим одбаци Св. Тајну Покајања.132 

                                                                                                                                            
карактеристичном формулацијом: «Dominus noster Iesus Christus, qui... sua sanctissima passione in 
ligno crucis nobis iustificationem meruit et pro nobis Deo Patri satiscefit», Conciliorum Oesum. 
Decreta (ed. Bologa) p. 673). Видети још: L. Heinrischs, Die Genugtunslebre des hl. Anslemus 
(Paderborn, 1909); A. Doneffe, “Das Wort satisfactio”, Zeitschrift für katholische Theologie (1919), p. 
158ff; Osmo Tiiliä, Das Strafleiden Christi (Annales Academiae scientiarum Fennicae B, 48, 1, 
Helsinki, 1941). 
 Веза између теорије о «задовољењу божанске правде Христовом смрћу на крсту» и 
Тајне Исповести постала је сасвим јасна у Scmaus, Kirchliche Dogmatik, vol. IV, part 1 (Munich, 
1957), pp. 531-532: «над Христом је извршена пресуда... Он је преузео казну смрти коју је Отац 
одредио... Тако грешење након Крштења мора постати подобно Христовом страдању истом 
врстом казне или страдања које је Он на себе узео». 
129 Видети: Confessio Augustanae art. IV: De Iustificatione, ed. J. C. Müller, Die symbolischen Bücher 
der evangelisch-luterischen Kirche (Güterschloh, 1900), p. 86ff. Calvin, Institution de la Religion 
Chrétiene, II (Paris, Belles Lettres, 1937), p. 251ff. Према учењу Лутера и Калвина, није просто 
Божанска правда већ је и гнев Божији умирен Христовом жртвом на крсту. «У ствари, Лутер не 
оставља сумње да је умирење гнева Божијег било неопходно»: Otto Herman Pesch, Theologie der 
Rechtferigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin (Mainz, 1967), p. 127. Видети такође: P. 
Bläser, Rechtferigungsglaube bei Luther (Münster 1953), p. 34; H.-G. Pöhlmann, Rehtfertigung, p. 
220. Разлика између реформатске и римокатоличке доктрине по овом питању, налази се у 
њиховом тумачењу како човек, Христову искупљитељску жртву чини својом: нису добра дела 
та која ово обезбеђују већ само вера. «Ideo primum volumus hoc ostendere, quod sola fides ex 
iniusto iustum efficiat, hoc est, accipiat remissionem peccatorum», Confessio Augustinae, art. IV n. 72, 
ed. Müller, p. 100. «Decimus hominem sola fide iustificari», Institutio 1.3 c. II n. 19. Али ово 
оправдање човека само вером, која је искупљујућа силом Христове смрти на крсту, не значи да 
су његови греси поништени, већ само то да он за њих више није оптужен. Човек суштински 
остаје грешан: «Non ita accipiendum est, quod iustificatis et renatis nulla prorsus iniusitia (post 
generationem) substantiae ipsorum et conversationi adhaereat, sed quod Christus perfectissima 
obedientia sua omnia ipsorum peccata terget, quae quidem in ipsa natura (in hac vita) adhuc infixa 
haerent... Peccatum adhuc in carne, eatim in renatis, habitet»: Formula Concordiae, ed. Müller, p. 614. 
O.-H. Pesch, Theologie der Rechtfertigung...., p. 79ff. 
130 Видети: P. N. Trembelas, Dogmatics, vol. II (на грчком – Athens, 1959), p. 168; E. Matthopoulos, 
The Destiny of Man (на грчком – Athens, 1966), p. 350; S. Papakostas, Repentance (на грчком – 
Athens, 1953), pp. 78-79. 
131 Видети: Oliver Clement, Theology after the `death of God` (на грчком, Athens, 1973), pp. 53-54, 
56-58: «За Августина – и у најмању руку за онај део западне традиције који му је следовао – 
агонија проклетих, доприноси блаженству изабраних. Треба споменути да су ове идеје 
Августина међу превасходним узроцима атеизма код људи као што је Ками. Ту религија победе 
над паклом, на неки начин постаје религија пакла... Учење о посебном суду, са паклом као 
могућношћу и без шансе за одлагањем у тренутку смрти, обликовано је на Западу у четрнаестом 
веку. Реформација је ставила тачку на молитве за умрле... Зар се атеиста често не сматра 
ослобођеним оцеубицом, оним ко је уништио идола детињасте идеје о Богу, кога је Фројд јавно 
оптужио назвавши га «садистичким оцем?»  
132 О изворима и пракси опраштања грехова за новац видети: Willibald Plöche, Geschichte des 
Kirchenrecht, vol. II (Munich, 1962), pp. 283-285, са опширном библиографијом на стр. 288. 
Plöche види теолошку основу индулгенција код Томе Аквинског који је установио «три разлога» 
искупљења: Божије славу, бенефицију (= заслужену добит) Цркве и бенефицију индивидуе. 
 Продаја опроштајница је био разлог због кога је Калвин, од самог почетка, одбацио Св. 
Тајну Исповести, (видети: Calvin, Institution de la Religion Chrétienne, vol. II (Paris, Belles Letters, 
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Исповест свакако циља ка промени човековог живота. За Исповест је 
важно покајање, μετάνοια, што значи преображај ума (= преумљење) – врхунац и 
коначни циљ подвижништва, конкретан човеков напор да вољу своје побуњене 
природе учини послушном вољи заједнице светих. Али промена и оваква 
егзистенцијална измена, не представљају индивидуално постигнуће које 
поништава или искупљује индивидуално лоше понашање.133 Напротив, ова се 
измена остварује само преласком са индивидуалног начина постојања на 
стварно постојање које је заједница љубави и однос. 

Промена у човековом животу која укључује покајање јесте догађај који 
претпоставља сусрет личне слободе и благодати Божије. Она претпоставља 
динамизам подвижништва, непрестано кушање човекове слободе. Али то је и 
сусрет са благодаћу која ствара промену у стварности коју човек живи, с оне 
стране било каквог рационалистичког одређења. То се дешава на начин на који 
то у животу обично бива: «Тако је Царство Божије као човјек кад баци сјеме у 
земљу; И спава и устаје ноћу и дању; и сјеме ниче и расте, да он и не зна. Јер 
земља сама од себе донесе најприје траву, потом клас, па онда испуни пшеницу 
у класу» (Мк 4, 16-28). 

Истрајавање на коришћењу објективних постигнућа како би се одредила 
тајна «новог живота» и преображај човека који покајање представља – то је 
најтрагичнији вид истрајавања у паду, у индивидуалном начину опстанка. Наша 
воља и напор да се ослободимо греха су заробљени међом индивидуалне 
сигурности у себе, у гордости (= надустости) пада, који представља 
егзистенцијално отуђење човека. Исповест постаје један аспекат живота човека 
који је егзистенцијално неослобођен конвенционалног живота овога света.134 

                                                                                                                                            
1937), p. 171ff), док је у Лутеранству Тајна била прогресивно занемаривана и игнорисана, да би 
сасвим нестала 1800. Видети: K. Ramke, `Die Privetheicht bei Luther und im Alt- und 
Neuenluthertum`, in F. Heiler, Die heiligen Sakramente, Beichte und Absolution (1935), pp. 232-245. 
Cf. ibid. in P. Schäffer, Das Sakrament der Busse und seine Stellung in Vergangenbeit und Gegenwart, 
pp. 204-228. 
133 Сабор у Тренту је одредио три основна елемента у сакраменту исповести: покајање, исповест 
и поправак (Видети: Sessio XIV, cap. VIII: De satisfactionis necessitate et fructu, Conciliorum 
Oecum. Decreta [ed. Bologna] pp. 708-709. Према Schamus, Kirchliche Dogmatik, vol. IV, part 1 
(Munich, 1957), p. 586, поправак «суштински припада сакраменту. То је одлука да се покајање 
оствари, не само на речима, што се дешава при исповести грехова, већ и на делу. То је и одлука 
да се потчинимо Божијој казни». Cf. p. 584: «Никада Црква Божија није знала сигурнији пут 
отклањања Божије казне, него да човек на себе преузме дела кажњавања са ставрном патњом у 
души». Видети такође: J. Brinktrine, Die Lehre von den heiligen Sakramenten der Katholischen 
Kirche, vol. II (Paderborn, 1962), p. 57f. 
134 Сабор у Тренту је званично утврдио исповест као један јуридички акт и екскомуницирао оне 
који који тај јуридички карактер поричу. (видети: Sessio XIV: Conciliorum Oecum. Decreta [ed. 
Bologna] p. 712). Такође видети: Schamus, Kirchliche Dogmatik, vol. IV, part 1, п. 265: “Das 
Bussakrament als Gericht.” На стр. 530. он пише: «Суд Цркве показује суд Божији. То је 
епифанија Бога Судије... У епископу који седи на судијској столици појављаује се небески Отац 
који председава суђењу». Такође в. P. N. Trembelas, Dogmatics, vol. III (Athens, 1961), ch. 8, 4: 
«Разрешење као јуридичко дело, и карактер епитимије». На странама 273-274, он пише: «Сасвим 
је јасно да је деловање силе свезивања и дрешања, и опраштања грехова или, пак, њиховог 
задржавања приликом исповести, дело које је по карарктеру јуридичко. Свештеник разрешује 
покајника свеза греха, или га не разрешава, и налаже му педагошку казну сходно околностима, 
показујући тако пуну силу суда који је Отац предао Сину, а Син предао Цркви». Насупрот 
оваквим јуридичким идејама, Православни верују да приликом Исповести, у Тајни Покајања, 
Божија очинска љубав непрестано бива откривана вернима. «Бој Га се због љубави Његове, а не 
због сурових имена која су Му наденули»: Исаак Сирин, Мистичке беседе, стр. 245. Он изазива 
страх због своје љубави коју не заслужујемо. Он чека нас наказне са раширеним рукама испред 
Његовог дома. Он не прекорева, Он исцељује. Атмосферу приликом исповести у Православној 
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7. Служба духовног очинства 

 
У контексту исповести, Предање Цркве је препознало службу «духовног 

руковођења», остварену у лику поштованих свештеника или простих монаха са 
дугогодишњим духовним искуством, искуством личног подвига и дубоким 
познањем човека. То су духовни «старци» или герондес, људи који имају дар 
«разликовања» дубина душе човекове, скривених пукотина човекове 
егзистенције, који познају најскревеније и најмарачније начине којима се 
побуњена природа опире благодати Божијој. Они имају спсобност да уђу у 
дубине човекове душе и да препознају скривене корене страсти, ушанчене 
одбране индивидуалне самодовољности, као и тајне знаке човекове жеђи за 
животом и истином. Та способност није само последица дугог искуства у 
разумевању човека, то је такође, и нарочити дар Божији, дар сагледавања и дар 
заступништва.135 

Овакав однос духовног руковођења установљује духовно очинство, 
слободно и често целоживотно предавање наше воље, мисли, жеља и искушења 
разборитом знању и упутствима духовног старца. На концу, то је однос и основа 
која «ипостазира» личност у јединство Црквеног живота – то је рађање за 
живот, не само збир упутстава: «Јер ако имате и хиљаде учитеља у Христу, али 
немате много отаца. Јер вас у Христу Исусу ја родих Јеванђељем» (1Кор 4, 15). 

Духовни отац преноси живот, као што преноси своје искуство које је 
искуство Цркве. Хришћани упознају живот Цркве остварен у личности 
духовног оца и саображавају се његовом подвигу, његовим молитвама. Тако 
дело калемљења верног на тело Црве остаје акт слободе, са истовременим 
порицањем сваког елемента личне заслуге. То је искључиво и једино дело 
заједнице и односа. Другим речима, живот Цркве постаје доступан кроз догађај 
живота; Он се не спознаје индивидуално, као усвајање неке идеологије или 
«система». Хришанин је «вођен руком» у познање, молитву и подвиг – у живот 
и истину Цркве. Он се саображава искуству свог духовног оца – посебно у 
монаштву, искуству молитве срца, која представља дисање тела Цркве – 
његовом искуству «познања мисли и духова», на путу «божанског ероса». 
Искуство и знање се преносе љубављу и прихватају смирењем: то је двоструки 
динамички порив који изражава јединствени начин постојања Цркве као целине, 
«славље промене знања» и уподобљавање Богу које се постиже кроз тројичну 
заједницу љубави. 

Напоредо са «апостолским прејемством» које изражава јединство Цркве 
у њеном орагнском историјском континуитету, постоји и прејемство ( = наслеђе) 

                                                                                                                                            
Цркви могу дочарати речи Авве Исаака: «Ако желиш да излечиш болеснога, имај на уму да 
болесном треба пажња, пре него прекори» (р. 234). А увек је било добрих духовних отаца, 
исцелитеља, који су препуни љубви према људима. 
135 Видети, на пример, нека Житија Светих духовних путеводитеља новијег доба (све на 
грчком): Старац Арсеније Кападокијски (Суроти, Солун, изд. Исихастирија Св. Јована 
Богослова, 1975). Ово житије, оца Пајсија Светогирца, је јединствено списатељско дело – 
непосредно, исксутвено сведочење светих који творе Цркву, поништавајући ограничења 
времена, простора, пропадљивости и смрти. Архимандрит Илија Мастројанопулос, Свети 
ликови савремен Грчке, (Атина, изд. Тинос, 1975); Сестра Марта, Отац Николаос Планас 
(Атина, изд. Астир, 1974). Отац Димитрис Гангастахис (Солун, ед. Ортодоксос Кипсели, 
1975). Такође видети поглавље «Старци» у Браћи Карамазовима од Достојевског. Такође cf.  
Yannaras, “Gerontes” и “Inteligentsia” у The Privilege of Despair, p. 67ff; Сотириа Нухи, Старац 
Јероним Егински, (Атина, Епталофос, 1978). 
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духовног очинства које очувава јединство Црквеног духовног искуства, 
православност црквеног ума и живота. Природно, ова институција духовног 
очинства и разборитог руковођења, нема никакве везе са моралним или 
психолошким «патернализмом» који је везан за нека другачија схватања Тајне 
Покајања у новијим вековима. 
 

8 . Брак и «љубавна сила» природе 
 
 У нашем покушају да одредимо етички карактер Светих Тајни – њихову 
динамичку вредност и њихову силу преображавања живота – морамо се 
зауставити на разматрању примера брака. То је, такође, Света Тајна Цркве, 
догађај у коме се истина њеног живота пројављује и остварује, и стварност у 
којој је наша распрачана (= фрагментирана) природа преображена у икону тројичне 
заједнице. 
 Као и код сваке друге Свете Тајне, брак није религиозни «додатак» 
природном животу индивидуе, већ ослобођење живота од природних стега: то је 
преображај природног постојања у ипостас личне посебности и слободе. Због 
тога Света Тајна брака, ни на који начин не сме да буде сматрана за 
церемонијално благосиљање природних полних односа, за религијски печат 
одобравања природне институције породице. 
 Природни сексуални односи и природна иснтитуција породице, свакако 
имају своју вредност у животу палог човека. Заиста је могуће полном 
привлачношћу и свезом мушкарца и жене очувати природну основу и 
предуслове «љубавне силе» коју је Бог даровао људској пироди, тако да она 
може да оствари свој егзистенцијални «циљ» и постане ипостас живота.136 У 
објективизираном палом свету, свету самоочувања субјекта и ушанчене 
егоистичке индивидуалности, ерос или полна љубав остаје последња могућност 
за живот односа и познања. На хоризонту нашег несвесног, изненада се 
појављује јединственост и посебност онога кога волимо; зачуђени смо 
откривањем једног искуства које превазилази све што му је налик, и тако 
напуштамо област утилитарног вредновања.137 

                                                 
136 Св. Максим Исповедник види природне предуслове човекове «љубавне силе» у «сили ка 
жељама»: «Независно од силе жеље нема жудње, чије је крај љубав. Јер бити у љубави са неким 
својство је жеље. А без силе ватре која усмерава жељу ка јединству са објектом уживања, ни на 
који начин ту не може бити мира – уколико је мир неузнемиравано и потпуно поседовање онога 
што желимо»: Теолошка поглавља II, 74, PG 90, 1248CD – Схолија на Одговоре Таласију, PG 90, 
460C. Жеља се код Св. Максима, не односи на чулно задовољство, већ на задовољство ума – а 
ум, у његовом изразу, означава човекову личносну силу. Вазивање жеље за чулно задовољство, 
представља егзистенцијалну пропадљивост, али та пропадљивост не поништава природно 
предодређење правог ероса. 
137 Карактеристично је да је код љубавних парова у митологији, као и у класичним примерима 
љубавне залуђености који постоје у уметности, готово увек немогуће да та љубав потраје дуго 
времена, па хероји изабиру да потврде своју љубав умирањем, пре него да прихвате 
индивидуални опстанак и одвајање од особе коју воле. Ту се крије истина да једини пут 
ипостасног постојања и живота «у истни», јесте пут самопревазилажења у љубави и љубавном 
самопредавању, што је откривено на крсту Христовом. Пошто се сада бавимо уметничким 
покушајима да се ова најдубља истина изрази, можда би требало да се осврнемо на Толстојеву 
кратку причу «Аљоша» која представља право ремек дело. Ту је описан живот сиромашног 
слуге, од свих презреног због своје физичке ружноће и природне простоте. Њему су давали 
најтеже послове и обавезе које највише понижавају, а он је све то трпео, скроман и безбрижан. 
А онда је једнога дана, љубав ушла у његов бедни живот. Куварица се заљубила у њега, и тада је 
он по први пут схватио да «има некога коме је једни Аљоша потребан, не због онога што ради, 
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 На језику Библије, реч познање је поситовећена са полним односом, а у 
Старом Завету, Божији однос са Његовим изабраним народом је изражен сликом 
брачне свезе. Заиста, у свакој религији и свакој примитивној културној 
традицији сексуална привлачност увек служи као архетипски (= првоузорни) 
симбол, као неизразиви, мистични «путоказ» ка тајни постојања које надилази 
смрт и пропадљивост и представља велико чудо живота у његовим космичким 
димензијама. Живот се остварује кроз љубавно јединство мушке «речи», разума 
или начела, са «женском» субстанцом видљивог света који зачиње животом, 
остварењем живота. Следствено, видљива природа је та која даје «речи» 
конкретну, егзстенцијалну стварност, уобличавајући је у стваралачку енергију и 
потенцијал за плодан одговор видљивом телу света, који једини може да очува 
живот као природну стварност. 
 На језику Старог Завета, љубавни однос Бога и Његовог народа је нешто 
више од архетипског симбола који се тиче космичког деловања живота. Он 
очувава најчистије одбацивање личног начина постојања након човековог пада 
и његово потчињење аутномној природној нужности – то је позив личног Бога, 
који сабира људске личности у заједницу и однос. На исти начин, природна 
институција породице, кроз верност у супружанском односу и старањем за 
рађањем деце,  показује и очувава, након човековог пада, нејнепосреднију 
могућност превазилажења ега и порицања апсолутних захтева 
индивидуалности. Супружници тако окушавају од живота љубави и 
самопредавања.138 
 Ипак, природни полни односи, као и природна институција породице, не 
престају да устројавају и изражавају и коначно потчињавање личне слободе и 
посебности безличној природној нужности, немилосрдним поривима природе да 
себе овековечи кроз низ смртних индивидуа. «Запрепашћење» у полној љубави 
нам свакако даје предукус тога шта значи превазилажење закона 
пропадљивости и смрти. То ипак није коначно превазилажење. Оно не 
овековечује личну слободу и посебност већ природу, аутономну, биолошку 
нужност стварања смртних индивидуа које родитељима не могу да дају ништа 
више сем психолошке илузије егзистенцјалног «продужетка». 
 Функција овековечења, оно што се данас назива «сексуалношћу», је 
бесумње повезана са смрћу, и никаква «етика сексуланости» не може да 
отклони потчињеност сексуалног порива неопходноси овековечења смрти. Због 
тога Библија каже да у Царству Божијем, у области истинитог живота, 
сексуалност престаје да постоји, као и разликовање међу половима. «Синови 
овога вијека жене се и удају; А који се удостојише добити онај вијек и 
васкрсење из мртвих, нити се жене нити се удају; Јер више не могу умријети, јер 
су као анђели, и синови су Божији када су синови васкрсења» (Лк 20, 34-36); 
«тамо нема ни мушко ни женско» (Гал 3, 18). 
 

9. Тајна истинског ероса 
                                                                                                                                            
већ због онога што јесте». Ова реченица садржи можда најцеловију дефиницију природног 
потенцијала ероса. 
138 Чак и у Новом Завету је речено да ће се «жана спасти рађањем деце» (1Тим 2, 15). Значење 
овог израза свакако не може бити да потчињавање природној неопходности рађања деце 
спашава жене, већ да се природна способност жене да превазиђе своју индивидуалну 
самодовљност налази у рађању деце. Природни прелазак живота са ње на њено дете се може 
преобразити у истиниту љубав и самопредавање, у слободу од природне неопходности и 
следствено, у спасење – «ако остану у вјери и љубави и у светињи са честитошћу», како, у истом 
стиху, додаје Ап. Павле. 
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У Светој Тајни брака, Црква се меша како би полној љубави дала њену 

пуну димензију, како би ослободила љубавну енергију у човеку од 
потчињености природној нужности, и како би, у јединству човека и жене, 
пројавила слику Цркве и дар истинитог живота. 

У овој Тајни, као и у свакој другој, човек приноси свој природни живот 
Цркви како би га накалемио на црквени начин постојања, на начин на који она 
чини природу бесмрном. Унутар Тајне, брак није једноставно узајамни однос и 
познање које не иде даље од «љубавне силе» која је у природи. Однос и познање 
партнера постаје еклисијални догађај, остварен не само по природи, већ и кроз 
Цркву. То је исксутво учествовања у заједници светих: мушкарац суреће и 
познаје жену и жена мушкарца, не само унутар природног односа полне љубави 
и породице, већ у контексту оног односа који устројава Цркву као слику њеног 
тројичног првоузора.139 Ово не значи «спиритуализацију» брака и 
омаловажавање природног односа, већ динамички преображај природног 
сексуалног порива у догађај личне заједнице, на исти начин на који Црква све 
уноси у заједницу: као благодат, као дар личне посебности и слободе. 

Тако брак престаје да овековечује само природу, и бива преображен у 
лични однос међусвезе у љубави – однос личности које су примиле своју 
егзистенцијалну ипостас кроз учешће у евхаристијском јединству и заједници 
Цркве. Индивидуално јединство и разлике које се појављују и остварују кроз 
природни полни однос и кроз такво узрастање, уступају место личној 
посебности чланова зејднице светих, идентитету имена датог хришћанину 
његовим учествовањем у Крштењу и Евхаристији. Ово прогресивно 
преображавање природног ероса и «истинити ерос»,140 твори етички или 
динамички какатер Свете Тајне, брачно подвижништво, коме ћемо се још 
вратити. Постепено, кроз узајамно напуштање индивидуалне воље и 
прихватање воље другога, јединство човека и жене престаје да се назиђује само 
на природној претпоставци индивидуалног полног порива, већ се гради на 
претпоставци црквене заједнице, која представља самонадилажење и 
самопредавање. Брак свој идентитет црпе не из природног односа, већ из односа 
који се остварује у Царству. 

Кроз динамичко «постајање», брак се приближава пуноћи љубави, 
«свецелој љубави».141 Људско тело постаје догађај заједнице који 
егзистенцијално превазилази и индивидуалност и дуалност, укључујући се у 
јединство црквеног живота. Људско тело се сматра достојним да оствари икону 
тела Христовог, које представља догађај заједнице у контексту Евхаристије – 
«мирно преношење божанског подобија».142 

Св. Апостол Павле је брак одредио као «велику тајну... Христа и Цркве» 
(Еф 5, 32). Начин егзистенцијалног јединства људске природе који се остварује у 
                                                 
139 Видети такође: Ј. Зизијулас, Од маске до личности, р. 319 н. 52: «било би погрешно да се на 
брак гледа као на просто благосиљање једног биолошког факта. Спојен са Евхаристијом, брак 
представља подсетник да иако младенци имају благослов да образују сопствену породицу, ипак 
крајњи и суштински сплет односа који сачињава њихову ипостас није породица, него Црква, 
онако како се она манифестује у евхаристијском сабирању. На ово есхатолошко превазилажење 
биолошке ипостаси младенаца, указује се и “овенчавањем” младенаца. Но од момента у који се 
брак одвоји од Евхаристије, оно се губи суштински и битијно». 
140 Видети: Дионисије Ареопагит, О Божанским именима IV, 12, PG 3, 709BC, Личност и ерос, 
поглавље 52. 
141 Видети: Максим Исповедник, Схолија на спис О Божанским именима 4, 17, PG 4, 269CD. 
142 Видети: Дионисије Ареопагит, О Црквеној јерархији III 3, 11, PG 3, 428B. 
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оквиру брака јесте тајна којој се не може прићи било каквим објективним 
психолошким или социјалним приступом: јер природа, сама по себи, није 
способна да да буде егзистенцијално сједињена, пошто су индивидуалне јединке 
осуђене на одвојеност у смрти. Јединство човека и жене у црквеном браку, пак, 
има свој почетак у телу Христовом, у односу тела са Главом (Еф 5, 23). 
Устројавање тела – јединство живота удова – јесте последица њиховог односа са 
Христом, Главом Цркве. То значи да је јединство у самој основи благодат, дар 
личне слободе и љубави која се може савршити «у Христу». Јер грех се не 
уклања аутоматски или магијски, већ само може да кроз покајање буде 
преображен у однос слободе и љубави. Дар јединства није просто ствар 
психолошког или субјективног искуства. То се јединство остварује природно, 
као стварност живота који своју ипостас има у богочовечанској природи Цркве, 
у телу Христовом. 

Однос мужа и жене у браку не пориче, нити потцењује свој биолошки 
извор и испуњење. Али он се не испуњује само као егзистенцијални догађај 
унутар ограничења одвојених биолошких ипостаси, осуђених на раздвојеност 
смрти. Он стреми ка оном јединству које даје постојање и однос ипостаси у 
есхатолошкој пуноћи природе: брак ипостазира полну љубав и тело на 
есхатолошки начин, преображавајући телесни (= физички) однос у јединство 
личности у слободи и љубави, кроз њихов однос са Христим у Евхаристији. 
Колико год да смрт остаје као најболније раздељивање, она не може да разори 
то јединство које сваки пут постаје стварност у евхаристијском путиру, да би се, 
једном и коначно, испунило у последње време, у Царству. Еклисиолошка 
ипостас природног јединства партнера, остварена у Светој Тајни брака, побеђује 
смрт, пошто превазилази поделу између биолошких индивидуалних ентитета –  
заједница у Христовом Телу и Крви је та која сједињује њихове животе. Кроз 
природни однос брака, двоје се сједињују у «једно тело», и кроз евхаристијски 
однос тајне брака, то једно тело, тај заједнички живот две личности, постаје 
непорпадљив и бесмртан.143 

Када говоримо о евхаристијској пуноћи личног и телесног јединства 
партнера у Светој Тајни брака, говоримо о динамичком догађају који одговара 
Христовом прихватању човештва – о «темељу онога чему се надамо», и у исто 
време, о непосредном исксутву светих: природа је узета упркос њеној 
«прљавштини» и «борама» (Еф 5, 27) и унета у тројични начин постојања, у 
живот божанства. «Мужеви, волите своје жене као што и Христос заволе Цркву 
и себе предаде за њу» (Еф 5, 25). Ово узимање и прихватање долази кроз 
предавање и самоиспражњење (= кенозис), кроз љубав која није по поретку 
друштвеног «алтруизма», већ представља егзистенцијалну промену,  процес у 
коме се индивидуалност «испражњује» од самоодређености у понашању и 
напушта своје аутономне отпоре. Тако у црквеном браку природно 
самопредавање у полној љубави постаје динамичко, прогресивно прихватање 
                                                 
143 «Подвижнички (аскетски) карактер еклесијалне ипостаси не заснива се на негирању света 
или саме биолошке природе постојања. (Нема «начело» природе потребу за порменом, већ 
`начин постојања`) Он представља негирање биолошке ипостаси. Биолошку природу –  φυσιν – 
прихвата, али хоће, међутим, да је испостазира (утемељи) на не биолошки начин, да је учини да 
заиста јесте, да јој даде истинску онтологију, тј. живот вечни. Зато смо напред казали да не 
треба да буду напуштени ни ерос ни тело, него да буду ипостазирани (утемељени) `начином 
постојања` еклесијалне ипостаси. Подвижнички карактер личности, који происходи из 
евхаристијског облика еклесијалне ипостаси пројављује истинску личност управо тада када не 
негира него еклесијално ипостазира (утемељује) ерос и тело»: Јован Зизијулас, Од маске до 
личности, р. 321. 
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другог партнера: узајамно лично прихватање индивидуалне природе другога, 
прихватање његових аутономних отпора и смртносних последица његове 
«подивљале» егзистенцијалне самодовољности. Другим речима, природно 
самопредавање у полној љубави је преовражено у црквеном браку, и постаје 
динамичко следовање крсту Христовом и саображавање Његовом добровољном 
прихватању наше природне смрти – саображавање чији је плод васкрсење и 
непропадљивост. 
 

10. Подвижнички карактер брака 
 

Сексуална љубав, природна «љуабвна сила» човека, без сумње је нешто 
што обликује наш живот. То је централна осовина формирања личности и 
њених свесних, подсвених и несвесних слојева. Сам човеков егзистенцијални 
идентитет, нарочите особености његове личности, зависе од смера у коме се 
развијају природни захтеви његових сексуалних порива, од његове спремности 
да певазиђе и преда себе, од његовог вредновања и прихватања сексуалне 
љубави и од начина на који он негује своју способност да воли и буде вољен. 
Много векова пре него што је Фројд открио значај либида, или 
психоаналитички «ослобођеног» сексуалног живота од «друштвених 
ограничења», и начинио од њега засебну област човековог живота изоловану од 
целине – јелински Свети Оци су повезали човеков егзистенцијални проблем са 
усмерењем његовог сексуалног порива: да ли ће се он окренути ка чулном 
задовољству или ка давању живота ипостасној стварности као заједнице и 
односа.144 

Кроз мисли Отаца, постаје јасно да Црква у сексуалној љубави 
препознаје човеков егзистенцијални идентитет, али га не изједначава само са 
процесом размножавања. Или, на послетку, она не своди ерос на његову 
полазну тачку, на разлику међу половима. «Највећа» могућност за остварење 
«правог ероса» се не налази у психолошким или физичким аспектима процеса 
размножавања, нити у институцији брака, већ само у Црквеном подвижништву. 
Света Тајна брака спасава природни ерос – што значи да га претвара у ипостас 
у животу Цркве – управо зато што се он калеми на подвижништво које 
представља евхаристијски начин постојања. Под његовим вођством, природна 
љубав постаје попут љубави Христове која прихвата распеће, и тако брак у себи 
остварује чудо крста Христовог. 

Из овог разлога, брак у Цркви има мало везе са друштвеном 
институционализацијом процеса размножавања. Он свакако нема за циљ да 
овом процесу да легалитет или метафизички ауторитет, или да «побољша» и 
олакша природни однос моралним обавезама чија је сврха да «хармонизују» 
карактере партнера. Читава једна митологија је израсла на темељу буржујског 
идеала «хришћанске породице». Он може да послужи мноштву дивних циљева, 
али нема ничег заједничког са Светом Тајном црквеног брака. Штавише, 
Јеванђеље користи врло оштре речи о природној институцији породице, упркос 
њеној непорецивој корисности, захтевајући од хришћана одустајање и чак 
«мржњу» према родбини: «Ако неко дође мени и не мрзи оца својега, и матер, и 

                                                 
144 Видети: Св. Григорије Ниски, О стварању човека 18, PG 44, 193. Св. Максим Исповедник, 
Теолошка поглавља V 98, PG 90, 1392A (= Ambigua, PG 91, 1353A), Св. Јован Лествичник, 
Лествица 5, PG 68, 777A. 
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жену, и дјецу, и браћу, и сестре, па и живот свој,145 не може бити мој ученик» 
(Лк 14, 26). 

Речи Јеванђеља остају несхватљиве ако нисмо свесни циља који имају у 
виду. А тај циљ јесте слобода од природне нужности, од искључивости 
природних граница остварених телесним односом и природним сродништвом. 
Унутар граница евхаристијског тела, а то су, такође, и границе Св. Тајне брака, 
телесни однос и природно сродиништво нису одбачени; они једноставно 
престају да буду ограничени на биолошки-детерминисаној искључивости која 
појачава индивидуализам. Напосредност природног односа је уопштена: то 
више није непосредност индивидуалне зависности, нити искуључиво 
потчињеност биолошки ограниченим законима. Дар личне слободе, који је 
љубав, сам, унутар Цркве, ствара односе природне непосредности. У том 
смислу, црквена заједница личности је проширена «породица». Од самог 
почетка историјског живота Цркве, односи међу члановима евхаристијског тела, 
које устројава црквени начин постојања, увек су били изражавани појмовима 
везаним за брак или природно сродништво. Природни основ и потенцијал за 
слободне и опште личне односе које Црква твори, нису телесно јединство и 
биолошко сродство.146 Заправо, овај потенцијал може да буде преображен у 
догађај личне слободе и односа. С ону странеу сваког ограничења 
пропадљивости и смрти, човек може да се бави подвижништвом као делатним 
одбацивањем – или, буквално говорећи, да «мрзи» начин на који је његов 
природни потенцијал за односом потчињен биолошкој индивидуалности као 
егзистенцијалном апсолуту. 

Св. Тајна брака се, тако, односи на «истинити ерос», и због тога она има 
више заједничког са подвижништвом монаха него са са друштвеном 
институализацијом репродуктивног процеса. Кроз Тајну, природни однос није 
морализован или спиритуализован: он је преображен у могућност личног односа 
са читавим телом Цркве, ослобођен од природних закона. Када Црква крунише 
нововенчани пар као «мученике», или сведоке њене истине, она потврђује да је 
коначни «циљ» брака истоветан са коначним испуњењем њеног сопственог 
живота: са односом у Царству, слободом личне љубави од потчињености 
природној неопходности. Али ово поистовећење, док утврђује брак као Св. 
Тајну, у исто време указује и на потребу за превазилажењем природне 
институције и динамичко прелажење од природног на евхаристијски однос, на 
подвижничко остварење истинитог ероса. 

У животу Цркве, брак је увек био слика и предобликовање савршеног 
личног односа и заједнице љубави коју твори Царство Божије, есхатолошко 
остварење спасења. А истина Царства, представљена и предобликована браком, 
претпоставља да ће разлика међу половима бити превазиђена (Мт 22, 30, Мк 12, 25 
Лк 20, 35), и са њом искључиво поседовање другога, пошто је то оно што 
природно сродство коначно јесте. Истинити ерос јесте – потпуно 
                                                 
145 Овде имамо у виду читаву мрежу односа који творе биолошку ипостас. «Ове речи не значе 
просто негацију, оне скривају у себи и афирмацију: Хришћанин крштењем стоји пред космосом, 
постоји као однос према космосу, као личност, на начин ослобођен од односа који ствара његов 
биолошки идентитет. То значи да он сада може да воли не зато што га на то приморавају закони 
биологије, то је нужно присуство у љубави према домашњима, него слободно од природних 
закона. Као еклесијална ипостас, човек на тај начин доказује да оно што важи за Бога, може да 
важи и за човека: Природа не одређује личност; личност чини природу да постоји; слобода се 
поистовећује са човековим бићем», р. 315. 
146 Видети Мт 23, 8-9: «А ви сте сви браћа. И оцем својим не зовите никога на земљи; јер је у вас 
један Отац, који је на небесима». 
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самоиспражњење (= кеноза) и самопредавање – пошто једна личност у брачној 
заједници ствара ипостасну могућност односа са свим члановима тела 
Христовог.147 

Подвижничко и есхатолошко поистовећење девствености и брака, ипак 
остаје несхватљиво, неприхватљиво и можда саблажњавајуће, све док 
егзистенцијални захтеви човека не пређу с ону страну потпоре и удобности коју 
пружају институционализоване форме које подржавају индивидуални живот. 
Света Тајна брака, попут истине монашког или безбрачног живота, 
претпоставља крајњи егзистенцијални захтев за животом и личним идентиетом 
који надилази пропадљивост и смрт – ниво егзистенцијалне жеђи која не може 
да се помири са пролазним задовољствима или илузијама живота, затвореним у 
биолошку индивидуалност потчињену смрти. 
 

11. Криза институције брака 
 
 Услед темељних промена током последињх тридесет година, посебно у 
западним друштвима, институција породице – као институција чији су крени 
изгубљени у дубинама праисторије – је по први пут, са радикланом и 
апсолутном фасцинацијом, доведена у питање и то како теоријски тако и 
практично. Учесталост и лакоћа са којом се брак распада и драстични пораст 
развода, нарочито у «напредним» друштвима, можда могу бити показатељи у 
којој је мери ова институција доведена у питање. И без статистичке евиденције, 
јасно је да је начин живота који нам је наметнут у култури аутономне 
технологије и потрошње поткопао институцију брака, или је чак сасвим укинуо. 
То је начин живота који дефининитивно у своме  центру има индивидуу, који 
изугледа да искључује могућност индивидуалног самопревазилажења и личног 
односа. Однос је врста потчињавања: потчињаваш или си потчињен. Због тога је 
одбацивање супружанске верности пропагирано као ослобођење које је по 
неопходноси самодоказиво, као ослобођење од потчињености 
конвенционализму и рутини и као отварање према животу, који представља 
непрекидни догађај пробијања кроз конвенционалне форме. 
 То можда има везе са руралним начином живота, где је институција 
брака вековима деловала као ораганска неопходност, доводећи човека у 
хармонију са читавим ритмом живота света. То је био очигледни, практични 
израз човекове верности световној ипостаси. Спајање човека и жене и стварање 
                                                 
147 «Ерос као екстатички двиг људске личности црпећи своју ипостас из будућности, како се 
открива у Светој Тројици, ослобађа се од онтолошке нужности и више не одводи у искључивост 
коју диктира природа, него постаје двиг, кретање слободне љубави саборног карактера. А то 
значи: љубави која, премда може да се сконцентрише на једну личност, као појава и израз целе 
природе, ипак види у тој личности ипостас у којој она воли, у којој се ипостазирају у односу на 
њу сви (људи) и сва (бића) ... могућност личности да воли само у једном лицу све и сво својство 
Бога, који као Отац док ипостазира и воли само једног Сина (Једнородног) може у Сину да воли 
и да даје ипостас целој творевини (`све је у Њему заједно настало` Кол 1,18).» Јован Зизијулас, 
Од маске до личности,  р. 321. Овде би можда могли да споменемо примере многих светитеља 
који су били у браку, а који су ускоро почели да живе као брат и сестра. То одсуство телесног 
односа није означавало престанак, већ пројаву непрестаног међусобног односа у истинитом 
еросу који нема потребе за спољашњим физичким деловањем. На исти начин, њихово истинито 
јединство са Христом кроз брак нема никаквог страха од раздвајања или смрти. Тај стварни 
брак, који се пројављује као брзбрачност, исти је као и право познање духовног искуства које се 
пројављује као незнање, «незнање изнад сваког знања». Посебни прирмери светитеља брачника 
су Св. Амун (4. октобар), Андоник и Атанасија (9. октобар), Св. Меланија (31 децембар), 
Хрисант и Дарија (19 март), и цар Маркијан и Пулхерија (10 септембар). 
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породице је било дело коначног, егзистенцијалног послушања општем ритму 
живота, сејању, узрастању и доношењу плода. То није био напросто 
индивидуални избор начињен самовољно уз помоћ интелекта и емоција. Брак и 
породица су представљали очигледну нужност за човека, превасходни садржај 
његовог живота. 
 У западној култури, пак, изгледа да је нит која је повезивала човека са 
космичком димензијом живота, дефинитивно пресечена. Живот је посматран у 
контексту индивидуалне егзистенције, а истина света у контексту интелекта. 
Једини могући начин односа према свету је био кроз његово потчињавање 
индивидуалним потребама и жељама, потчињавање које се постиже снагом 
интелекта материјализованог у машинама. На неки начин је чак и љубав, 
превасходна могућност за однос са космичким тоталитетом живота, потчињена 
индивидуалним потребама и жељама. Савремени начин западног човековог 
начина опстајања, не оставља у животу ништа што није повезано са 
индивидуалном особином, судом, одлуком, жељом, избором и задовољством. 
 Затвореност у потпуној субјективности и непрестаном настојању ка 
апсолутној објективности, са индивидуом као средиштем у сваком случају, 
претворило је западног човека у идеју лишену садржаја, у јединску 
аутоеротичног задовољства. Ми живимо у култури аутоеротизма, хистерији 
еротске жеђи која почиње и завршава се са егом, са индивидуалним; са 
поништењем саваког односа и игнорисањем истине човека као личности. Брак је 
неизбежно сведен на рационалистички уговор са утилитарним циљем, или је 
очуван како узајамна привлачност заснована на природном еротизму, ради 
пролазног индивидуалног задовољства. 
 Криза институције брака у оквиру западних друштава, свакако је у вези 
са начином на који је истина Свете Тајне брака постала отуђена у духовном 
животу хришћанских Цркава. Унутар оквира који називамо «секлуларизација», 
конвенционални интерес друштвеног утилитаризма непрестано одузима браку 
његов садржај као Свете Тајне. Он се претвара у формалну ратификацију или 
литургијско благосиљање природне, друштвене везе два партнера различитих 
полова. Тајна престаје да буде дар слободе од природних неопходности, стварна 
могућност личног односа и учествовања у еклисијалној пуноћи живота, или 
подвижничка потврда истине и посебности личности. 
 Ако је отуђење брака изазвано само слабошћу или незрелошћу оних који 
Тајни приступају – ако је то био њихов сопствени наивни приступ који је 
умањио и ослабио могућности живота у Тајни – онда тај симптом неће значити 
ништа више до прихватање догађаја заједничког пада и промашаја човека. Али, 
овде није у питању само људска неподесност. Учешће је у томе узела и 
политика институционализованих црквених организација, које су користиле моћ 
државе да тајну Цркве учине формалним и обавезним предуслом друштвеног и 
грађанског признања брака. Другим речима, то је ствар «званичног» игнорисања 
и порицања истине Свете Тајне брака. То још увек изражава исти догађај 
заједничког људског неуспеха и пада, али изгледа да има још непосредније 
последице по отуђење догађаја спасења, по претварање Цркве у 
конвенционалну друштвену организацију и извршиоца послова државе. Могли 
би се присетити библијског израза «бласфемија», што је појам који означава 
исмевање Божије љубави и господства, када људи који су атеисти или 
индиферентни према вери, али формално имају натпис «хришћанин» на својој 
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личној карти, имају обавезу да играју подсмешљиву улогу унутар тела Цркве: да 
формално учествују у Тајни у којој се даје Дух Свети.148 
 Одвајање брака од истине Свете Тајне карактеристично је изражено у 
њеном удаљавању од Евхаристије. Није више евхаристијска заједница, читаво 
тело Цркве, то које прима оне који приступају Тајни и који се калеме на живот. 
Заправо, то је свештеник који даје благодат индивидуално, у обредима који се 
одвијају истог дана и у истој цркви. Ово одвајање од истине Тајне је толико 
темељно, и иде толико дубоко, да се можемо запитати на који начин се ови 
обреди односе на спасење човека од његове пропадљивости и смрти као 
индивидуе, када их тело Цркве на овај начин служи. И какве везе, као такви, 
имају са црквеним начином постојања, са учествовањем у заједници светих. 
 Ако прихватимо истуну Тајне брака, морамо, такође да прихватимо и 
њене последице, колико год оне биле болне за претежно моралистичко и 
социјално разумевање те иснтитуције. А темељна последица те истине јесте да 
тајна црквеног брака не може да буде сведена на суштински предуслов за 
супружански живот, чак и друштву које знамо као «хришћанско» (иако, заправо, 
није остало нешто тако као хришћанска друштва). Света Тајна брака је пројава 
црквене истине. То није једна од облика «задовољавања религиозних потреба 
народа», нити она служи конвенционалним сврхама друштвене корисности. 
Ради овог циља, савремене државе имају институцију грађанског брака, која 
сексуалну везу ставља у оквире друштвених и моралнх норми које се тичу 
заједничкг живота, али Света Тајна брака то не чини. Ову Тајну Црква нуди 
само онима који желе искуство преображаја природног полног односа у крст, и 
подвижништво слободе и самопорцања у љубави, што је учествовање у 
коначној слободи истинитог живота. 
 Насурот култури индивидуализма, ери пост-фројдовског «ослобођења» 
од инстиката и одбацивања формалних институција и конвенционалних 
структура, Црква треба да поврди Свету Тајну брака као превасходну могућност 
слободе и односа: истините слободе која се извојева подвижничким 
самонадилажењем, и истинитог односа који окушавамо кроз добровољну смрт 
ега. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
148 У време када је књига писана у Грчкој није било грађанског брака већ само црквеног. Такође, 
у личним картама је била убележена и верска припадност (прим. прев.). 
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Десето поглавље 
 

ЦРКВЕНИ КАНОНИ И ОГРАНИЧЕЊА 
НАМЕТНУТА ЖИВОТУ 

 
 
 

1. Црква и закон 
 

Етос Цркве јесте истинити живот личне посебности и слободе; то је 
истинита љубав која даје постојање ипостаси вечног живота, који превазилази 
сваку природну ограниченост или индивидуалну детерминисаност. Када је 
човек накалемљен на евхаристијски начин постојања црквеног тела, тада ни 
једно вештачко одређење не може да одговара динамизму начина на који је 
живот преображен «из славе у славу» (2Кор 3, 18). Никакво казуистичко 
потчињавање човека објективним законским одредбама и правилима живота, не 
може да исцрпи посебност имена које му је Црква дала унутар заједнице и 
односа љубави. 

Ово се не односи само на лично учествовање у евхаристијском јединству 
и заједници. Човеков неуспех да превазиђе побуњене пориве егзистенцијалне 
аутономије у својој природној индивидуалности – а то су греси у различитим 
видовима – такође је и нешто није могуће објективно одредити. И на овај начин 
се чува јединственост и несличност трагичне супротстављености личности и 
природе, лични подухват слободе. 

Ипак, Црква је сама, на Васељенским и Помесним Саборима, мудрошћу 
својих Отаца и светих, донела мноштво канона и одредби које регулишу њен 
живот. А то што је регулисано, нису само спољашњи односи везани за њену 
административну структуру и одговарајући поредак њене људске организације. 
Канони регулишу и услове под којима сваки члан може да учествује у црквеном 
телу или да се од њега одвоји. 

Постојање канона и законског регулисања у животу Цркве мора да буде 
протумачено исправно, пошто у супротном случају потамњује саму истину 
Цркве, истину личне посебности и слободе који устројавају истинити живот у 
контексту заједнице љубави и односа. 

Од времена Новог завета наовамо, проблем слободе Цркве од сваког 
закона, чак и од Закона који је Бог дао Изарелу ради историјске педагогије, био 
је оштро постављен. Довољно је присетити се борбе Апостола Павла за 
«јудејствујућима», који су желели да Закон буде сачуван у животу Цркве. 
Довољно је подсетити се теологије његових посланица, и њиховог инсистирања 
на спасењу «вером» а не «законом». Не смемо, пак, заборавити да напоменемо 
да Павле није реаговао тако што је одбацио Закон и његов педагошки 
карактер.149 Он се само противио преимућтсву Закона над вером и 
легалистичком тумачењу вере и новог односа између Бога и човека у Христу. 

Према Ап. Павлу, то је план [Божији] да Закон иде са падом човековим. 
Он одваја пад од онога што није пад, добро од зла. Он одређује и пројављује 
стварност греха,150 човеков неуспех да живи у заједници и односу са Богом. 
                                                 
149 «Укидамо ли, дакле, закон вјером? Никако! Него закон утврђујемо» (Рим 3, 31). 
150 «Јер кроз закон долази познање гријеха» (Рм 3, 20); «А гдје нема закона нема ни пријеступа» 
(Рим 4, 15); «Јер гријех бјеше на свијету до закона, али се гријех не рачуна када нема закона» 
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Постојање Закона показује нашу одвојеност од Бога, он доказује да између Бога 
и човека постоји «преграда поделе». Чак и кад би се претпоставило да неко 
обдржи читав Закон, «прегарада поделе» још увек не би била уклоњена, пошто 
подела, која је грех, опстаје не због кршења Закона, већ због одвојености од 
Бога што Закон само показује и означава. А пошто кршење Закона не исцрпљује 
стварност греха, поштовање Закона никада не може да уклони грех. Постојање 
самог Закона претпоставља оправдање «делима Закона», пошто је «Закон сила 
греха»: Закон је тај који омогућава конкретно постојање греха у виду 
прегрешења (= прекршаја), и због тога он просто «ствара гнев» (Рим 4, 15). То је 
смисао речи Ап. Павла да се «човек није оправдан делима Закона» - «Јер 
дјелима закона ни једно тијело неће се оправдати» (Гал 2, 16; Рим 3, 20; Гал 3, 17). 

Сам Христос је циљ Закона (Рим 10, 4) и ослобођење од Закона (Рим 8, 2), 
управо због тога што је Он уклонио разлоге за његово постојање, када је, у свом 
Богочовечанском телу, «разрушио преграду која је растављала» (Еф 2, 14), 
егзистенцијалну удаљеност човека и Бога. Тако Закон није поништен већ 
«испуњен», у смислу да је своју пуноћу нашао у љубави (Рим 13, 10). Закон је 
установљен како би пројавио и потврдио грех, али сада познање греха више није 
доказ осуде и смрти, није «проклетство», већ мерило прихватања љубави 
Божије: Закон открива Божији «луди ерос» према човеку. 

Христос је укинуо Закон показујући да је љубав изнад Закона. Ако Закон 
подвргава човека прегрешењу и следствено смрти, љубав Божија «у личности 
Исуса Христа» ослобађа прегрешење од његове последице, смрти, и 
преображава кршење Закона у могућност покајања у односа љубави са Богом – 
у могућност вечног живота. Спасење човека, његово учествовање у вечном 
животу, није законска ствар. То је учествовање у љубави Божијој која даје 
суштину животу. Дилема коју је Ап. Павле поставио пред јудејствујуће је 
дилема између онтолошког садржаја спасења и његовог законског тумачења: да 
ли је Закон тај који «даје живот мртвима», преображавајући наше смртно биће у 
ипостас вечног живота, или је то љубав Божија?151 Ако је то Закон, онда 
«Христос узалуд умре».152 А ако је љубав, онда су живот и спасење благодат, 
дар ослобођења од поштовања Закона.153 

Христос је показао да је љубав изнад Закона када је Самога Себе 
потчинио Закону и смрти, показавши да је Закон немоћан да убије живот који је 
љубав и прихватање смрти. «Ми имамо закон и по закону нашему мора да 
умре» (Јн 19, 7), рекли су Јудејсци Пилату када су пред њега довели Христа. Тим 
речима, иако без њиховог пуног разумевања, они су показали темељни значај 
Христове жртве: према људском закону, Он је подвргнут смрти, одвајању од 
живота – Он је «требало да умре». Та обавеза да умре устројава Закон и 
показује га као «проклетство»: «Јер који су год од дјела закона под 
проклетством су» (Гал 3, 10). Од тренутка када наступа Закон, постоји одвајање 
од живота, обавеза да се умре. Али Христос је себе подчинио Закону, обевези 
умирања, и преобразио ову обавезу у поштовање љубави Божије, у однос и 

                                                                                                                                            
(Рим 5, 13); «Него ја гријеха не познах осим кроз закон; ... јер је гријех без закона мртав» (Рим 7, 
7-8); «А жалац је смрти гријех, а сила је гријеха закон» (1Кор 15, 56). 
151 «А да се законом нико не оправдава пред Богом, јасно је ... Јер да је дат закон који може 
оживљавати, заиста би од закона била праведност» (Гал 3, 11 и 21). 
152 «Јер ако праведност кроз закон бива, онда Христос узалуд умрије» (Гал 2, 21). 
153 «Благодаћу сте спасени .. и то није од вас, дар је Божији ... Јер смо његова творевина, саздани 
у Христу Исусу» (Еф 2, 5-10). «...а дар Божији је живот вјечни» (Рим 6, 23). «...пошто нисте под 
законом него под благодаћу» (Рим 6, 14). «...оправдани његовом благодаћу» (Тит 3, 7). 
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заједницу смртног тела и животодавне љубави Божије. Тако је Христово 
потчињење Закону и смрти учинило Закон и смрт делом другачијег начина 
постојања, делом љубави која даје суштину животу. Крст Христов, коначна 
последица Закона, испуњење проклетства и смрти, јесте свршетак Закона и 
његово превазилажење. 

Христос је «васкрсао из мртвих» смрћу усмртивши смрт и укинувши 
Закон «у свом телу» (Еф 2, 15) – стварност закона, греха и смрти је «прогутао 
живот» (1Кор 15, 24, 2Кор 5, 4). Ап. Павле пише: «Тако, браћо моја, и ви умријесте 
закону тијелом Христовим, да припаднете другоме, Ономе који устаде из 
мртвих, да плод донесемо Богу» (Рим 7, 4). Начин на који смо у Крштењу 
саображени смрти и Васкрсењу Христовом и инкорпорирани у тело Цркве, јесте 
«новина живота», «слобода од Закона».154 Деца Цркве нису деца Агарина, нису 
деца робовања Закону, већ деца Сарина. Они су деца слободе обећања Божијег 
(Гал 4, 22-31). Спасење представља органски улазак у заједницу светих, у тело 
Цркве, «назидани на темељу апостола и пророка, гдје је угаони камен сам Исус 
Христос, на коме сва грађевина, складно спојена, расте у храм свети у Господу» 
(Еф 2, 20-21). 
 

2. Канон мучеништва ( = сведочења) и сведочанство канона 
 

На свом првом, Апостолском Сабору (Да 15. 6-29), Црква је оправдала 
учење Ап. Павла, одбацивши држање Мојсијевог Закона, и одбивши да дозволи 
да закон замени спасење. Црква се одупрла опасности да се претвори у 
«религију» и «етику» садашњег века «који пролази». Ипак је врло 
карактеристично што је сабор сачувао оно што је «неопходно» из Закона: 
хришћанима који су преобратили «од пагана» је заповеђено «да се чувају од 
нечистота идолских и од блуда и од удављенога и од крви» (Да 15, 18-29). Овим 
задржавањем четири законска прописа, Црква је по први пут одредила 
друштвено разликовање између хришћана и пагана. То је почетак канона у 
њеном историјском животу. 

Током прва три века, није било потребе за јасним одређењем граница 
црквеног живота, није било потребе за објективним ограничењима која би 
чувала видљиво јединство и хомогеност живота црквеног тела. За све верне је 
постојала непрестана могућност мучеништва, и то је црквени живот држало у 
хармонији са напотпунијом могућом потврдом истине спасења. Мучеништво је 
превасходни канон Црквеног живота, делатно сведочење начина постојања који 
одваја «нову твар» хришћана од начина на који «свет» живи. То је мерило за 
разумевање истине свих каснијих канона које је Црква прописала. На томе 
морамо инсистрати као на темељној претпоставци за разумевање канона. 

Сведочење хришћанских мученика иде даље од хероизма самопорицања 
ради одређених идеала, за које особа верује да по вредности превазилазе чак и 
њен индивидуални опстанак. Историја је видела многе форме таквог 
идеалистичког хероизма и екстремног самопорицања, и сви они заслужују 
велико поштовање. Али, они немају непосредни однос са сведочњем 
хришћанских мученика. Мученик Цркве оваплоћује истину Цркве, истину 
истинитог живота који је заједница и однос са Богом – а то је коначно 
превазилажење природне индивидуалности, и љубав према Христу која даје 

                                                 
154 «Тако се с њим погребосмо кроз крштење у смрт, да би, као што Христос устаде из мртвих 
славом Очевом, тако и ми ходили у новом животу» (Рим 6, 4). 
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ипостас вечног живота човековој личној посебности. То није питање 
идеолошког фанатизма, или веровања у идеје које треба да побољшају наш 
друштвени живот. Оно што ту видимо је непосредно остварење начина 
постојања који представља потуну супротност индивидуалном опстајању, и има 
свој узор у крсту Христовом. 

Из тога следи да сваки канон Цркве има за свој циљ исто, «мученицима 
подобно», самонадилажење природне индивидуалности аутономног опстајања, 
исто остварење живота као заједнице и односа, као поштовање љубави Божије у 
складу са узором самопоричуће и животодавне смрти на крсту. Сваки канон 
представља сведочанство, или могућност личног односа са читавим телом 
Цркве и потчињење индивидуалности заједничком учествовању свих верних у 
једности црквеног живота. Нема места за другачије тумачење канона. Ако ово 
није њихова истина, ако разлика између канона Цркве и правила било ког 
другог религиозног, моралног или друштвеног законодавства не лежи у 
одређењу онтолошког догађаја коју Црква оваплоћује – а то је лична посебност 
и слобода – онда њихово постојање представља саблазан, пошто се противи 
Јеванђељу спасења. 
 

3. Канон подвижништва и подвижништво канона 
 

Како је текао историјски живот Цркве, након периода прогона и 
мучеништва, канони су почели да се умножавају, пошто је учешће у црквеном 
животу постало, више мање, доступно сваком члану друштва. «Оно што је 
неопходно», наложено од апостолског сабора, постепено се умножавало. 
Предуслови за учествовање у општем етосу Црквеног тела, или за одвајање од 
евхаристијског јединства, постајали су све одређенији. 

Свакако до седмог века, канони Васељенских Сабора, који су имали 
општи ауторитет у животу Цркве, још увек су избегавали да поставе гренице 
индивидуалног морала верних и да одреде случајеве индивидуалних грехова 
који изискују екскомуникацију (= одлучење), одстрањивање из црквеног тела. 
Канони прва четири Васељенска Сабора су се скоро искључиво бавили 
питањима црквеног поретка: јурисдикцијом свештенства, ваљаношћу 
рукоположења, опхођењу према јеретицима, и томе слично. Било је неколико 
преступа који су имали непосредне везе са структуром Евхаристије и 
функционисањем Цркве: на пример, седамнаести канон Првог Васељенског 
Сабора, О клирицима који практикују зеленашење; други канон Четвртог 
Сабора, Да рукоположење не може да буде извршено за новац; шеснаести канон 
истог сабора, О двественицама и монасима, да не могу да ступе у брак. У 
последњем случају, постоји врло карактеристичан додатак: «Ако тако учине, 
нека остану без причешћа. Али одлучујемо да локални епископ има власт да 
према њима искаже милост...». 

Тек након седмог века, и посебно након Петошестог Сабора, названог и 
Трулски (692), видимо почетак упадљивог повећања броја канона који се тичу 
општих случајева индивидуалних грехова. Зочавамо бављење излагањем лошег 
друштвеног понашања свештенства и лаика, и посебно односом природног, 
посебно полног, живота и учествовања у животу Цркве, као и одређивањем 
казни за друштвене преступе. Тако, док су Сабори од Првог до Четвртог, донели 
укупно шездесет шест канона, само је Петошести Сабор донео сто два канона. 
Такође је овај Сабор, потврдио и утврдио као каоне од општег ауторитета и 
велики број канона које су донели ранији Помесни Сабори, као и нека мишљења 
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које су изразили поједини Свети Оци, углавном по питању моралног понашања. 
Греси су неизбежно детаљно побројани, а утврђене су и одговарајуће Црквене 
казне. Каснији проучаваоци су у раду Петошестог Сабора увиделеи прво 
формирање система канонског права, прво стварање кодекса црквеног 
законодавства (codex canonum) који одговара законским прописима државе.155 

Да ли то онда значи, да у делу Петошестог Сабора морамо да препознамо 
компромис Цркве са схватањима друштвене корисности? Да ли је догађај 
спасења кривотворен, и претворен у индивидуално поштовање законских форми 
и заповести? 

Ни историјски подаци из овог периода, ни критеријуми истине и живота 
Цркве, нам не дозвољавају да изведемо овакав закључак. Сами текстови Сабора 
недвосмислено тврде да је једини циљ и сврха канона: «лечење душе и 
исцељење страсти».156 Канони су утврђени за иацелење и лечење карактера, а не 
као закони и прописи. Они не постоје зато да би се по њима судило човеку, 
ионако мученом грехом, и да би се он осудио потчињавањем његовог неуспеха 
безличном каузалитету немилосрдног права. Канони одређују и постављају 
међу исцељења, терапеутског деловања пастирских упутстава у Цркви, начина 
на који Црква води човека ка испуњавању његових могућности за живот. 

На језику Цркве, исцељење значи ослобађање човека од природних 
подстицаја његове индивидуалне егзистенције који од таквих потреба и жеља 
егзистенције стварају апсолуте, творећи циљ у самима себи, и у себи 
исцрпљујући могућности живота и задовољства. Први степен ослобођења 
човека се састоји у томе да он постане свестан егзистенцијалног неуспеха и 
осуде коју представља аутономија његове индивидуалности, да у себи препозна 
дубоко лишавање живота коме води егоцентрични опстанак. Како би достигао 
такву зрелост самопознања, потребно је да човек потчини себе одређеним 
објективним стандардима који одређују оштрину његових грехова, смер 
кретања његовог несупеха, како би могао да се приближи истини живота. Ти 
објективни стандарди и циљеви самопознања јесу оно што црквени канони нуде 
са њиховом вредносим процењивањем прегрешења. 

Канони, пак, нису једноставно помоћ при самоспознаји. «Лечење душе и 
исцељивање страсти» је делотворно у телу Цркве корз калемљење 
индивидуалне егзистенције на свеукупну стварност живота у јединству тела 
Цркве. Када канони налажу посебне казне за нарочите случајеве греха, они 
процењују значај различитих видова људског неуспеха унутар контекста 
заједничке црквене борбе за ограничавањем и спречавањем смрти, заједничко 
подвижништво Цркве. Казне које канони прописују не представљају казне 
којима би се купио опроштај, већ је то мера црквене подвижничке свести, то је 
дело учествовања у Цркви, први и велики корак према заједници са самим 
телом живота. Управо зато што им је циљ да дају пример и савет, казне у Цркви 
које канони прописују увек су биле релативне и потчињене икономији. Примена 
канона је одувек била, и увек је, ствар икономије. То не значи, неизоставно, да 
                                                 
155 Видети: V. Laurent, “L’oeuvre canonique du concil in Trullo, source primaire du droit de l’Eglise 
orientale,” Revue des Etudes Byzantines 23 (1956), 19, 20. A. Christodoulos, Essay on Ecclesiastical 
Law (на грчком– Constantinople, 1896), p. 57ff. Bartholomaios Archontonis, On the Codification of 
the Holy Canons and Canonical Regulations in the Orthodox church (на грчком– Thessaloniki, 
Patriarchal Institute for Patristic Studies, 1970) p. 47. 
156 Канон други: «Овај Свети Сабор изволи (одлучити) и ово, као веома изврсно и важно: да 
остају и од сада (надаље) сигурни и поуздани, за лечење душа и исцељење страсти, примљени и 
потврђени од претходних нам Светих и Блажених Отаца...». (Српски превод је дат према 
преводу Епископа Атанасија, Свештени Канони Цркве, стр. 138. 
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су црквене казне икономијом увек умањене, али значи да су оне прилагођене, 
што је тешње могуће, посебностима сваког личног неуспеха. 

Немогуће је разумети постојање и деловање канона у телу Цркве без 
узимања у обзир њиховог подвижничког карактера. Канони су услов 
подвижништва,  претпоставка учешћа у животу Цркве који је подвижнички и 
динамичан, а не конвенционалан и формалан. На овом месту треба нагласити да 
истина коју канони Цркве представљају не може да буде схваћена изоловано од 
духовне и културне климе у којима су настали. Период у коме су канони 
настали представља ниво духовног постигнућа који остаје не само недостижан, 
већ и несхватљив, без обрасца подвижништва које он изражава. Можда је 
неопходно непосредно искуство на пољу уметности да би се разумело колико 
много канона или правила су византијски иконописци или поете требали да 
поштују, како би стварали у строго одређеном оквиру највишег уметничког 
завештања Византије. Што је уметност више бујала, то се више умножава и 
бројност и неумољива оштрина канона. Стиче се утисак да су византијски 
уметници договорно стварали додатна ограничења изразу индивидуалне 
инспирације и иницијативе, како би постигли највиши степен индивидуалног 
самонадилажења и пројаве личног, и стога универзалног, искуства истине. 

Ми данас живимо у култури која је дијаметрално супротна византијској. 
Живимо у култури где преовлађује иднвидуално и где је обезбеђењу 
индивидуалног дата институционална форма. Тако је врло тешко да разумемо да 
се оно што се догодило са уметношћу у Византији догодило са читавим 
животом: што су веће биле духовне и културне висине, бројнији и неумољиво 
оштрији су били канони подвижништва. Ми, можда, у овим канонима можемо 
да видимо законски истем. Али Византинци су у њима видели предуслов и 
могућност подвижничког остварења личне слободе и посебности, зарад пројаве 
лепоте живота. Мера нашег разумевања канона је мера наше духовне зрелости. 
 

4. Разликовање природног овековечења и личног обновљења 
 

Унутар исте перспективе би требало да сагледамо смернице канона у 
вези проблема и области живота као што су природни процеси мајчинства, и 
полног понашања уопште. Изгледа да је свест савременог западног човека 
посебно осетљива када је ово у питању. У складу са критеријумима који су 
настали унутар наше западне културе, на основу «либерализма» и «хуманизма», 
сексуални живот је par excellence приватна област индивидуалног живота, која 
не дозвољава никакво мешање закона. То је област у којој наследни фактори, 
друштвени утицај и најдубљи егзистенцијални захтеви уобличавају психолошки 
идентитет субјкета. Још тачније, природни процес мајчинства, јесте «сакрална» 
област живота, објекат поштовања и старања од стране друштвених 
институција. 

Ова савремена схватања мајчинства и полности су можда идеалистичка и 
непрактична, али су она свакако опште прихваћена на теоријском пољу. Тешко 
је расправљати се или одбацити овакво становиште, када се присетимо колико 
је векова борбе у Европи било потребно – борбе да полни живот не буде 
сматран, и да заправо више не буде, темељ трауматског осећаја кривице 
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индивидуе, а да материнство, у мислима људи, буде повезано са неосветљеним, 
потиснутим комплексима.157  

Када се, дакле, савременим критеријумима хуманизма и либерализма, 
насталим током дуге борбе против средњевековног манихејства, против 
римокатоличког и протестантског пуританизма, канони Отаца и Светитеља 
Византије, који се тичу полности и материнства, прикажу пред очима западног 
човека, они изазивају представе и предрасуде, засноване на мрачној историјској 
подсвести Европљана, управо због тога што изражавају стремљење супротно 
данашњој апсолутној и бунтовној афирмацији свих области живота. Међутим, 
канони Православне Цркве, прилазе проблему на нивоу који превазилази 
данашња културна мерила, и представљају историјско предање неповезано са 
мрачним и морбидним репресијама, које су подстакле реакцију савременог 
либерализма и хуманизма. 

Истина је да постоје канони који породиљу називају «нечистом».158 Ти 
канони забрањују Свето Причешће током физиолошких функција које 
припремају за мајчинство, током менструалног периода.159 Захтева се и 
уздржање од брачних односа пре и после примања Св. Причешћа.160 Канони не 
прихватају за свештенство онога ко је био силован ( = напствован) као дете, иако 
је тај акт, ван сваке сумње, био против његове воље.161 Ванбрачни полни односи 
су препрека за свештенство, чак и ако, након покајања, неко задобије дар 
чудотворења, дар васкрсавања мртвих».162 

Посматрани «споља», изван миљеа и услова живота у којима су настали, 
сви ови канони остају несхватљиви. Они су «саблазан» за начин размишљања 
савременог западног човека. Али ово спољашње сагледавање, које је данас 
можда донекле неизбежно, није способно да ухвати дух и етос Отаца који су ове 
каноне дали. Немогуће је у исти мах потценити људско тело и плни живот или 
их чак презирати, а опет инсистирати, како то чине Оци, посебно пустињски, на 
вредности «љубавне (= еросне) силе» у човеку и откривењске функције телесне 
љубави као «узрока наше жеље за Богом», 163 и пројаве Бога као Женика и 
љубавника наших душа. На исти начин, такво поричуће усмерење не може да 
сапостоји са глорофикацијом тела у црквеној иконографији, или са местом 
Богородице Дјеве у теологији, литургијском животу и побожности Цркве. 

                                                 
157 Видети: Peter Gay, The Enlightenment— An Interpretation, 2: The Science of Freedom (London, 
1973), pp. 96, 189-190, 194-207. Philip Sherrard, Christianity and Eros (London, 1976). Andre Bielier, 
L’homme et la femme dans la morale calviniste (Geneva, 1963). M. Rade, Die Stellung des 
Christentums zum Geschlechtslehen (Tubingen, 1910). Th. de Felice, Le Protestantisme et la question 
sexuelle (Paris, 1930). John Marbove, The Puritan Tradition in English Life (London, 1956). Fritz 
Tanner, Die Ehe im Pietismus (dissertation, Zurich, 1952). 
158 Канон 38. Св. Никифора Исповедника, Патријарха цариградског: «Жена која је недавно 
родила не треба да улази у собу где се крштава њена беба». 
159 Канон 2. Св. Дионисија Александријског «Жена у афедрону (= током менструације) не треба 
да прими Причешће». Канон Св. Јована Посника: «О жени у току менструације», Канони 6. и 7. 
Св. Тимотеја Александријског «Да жена у току менструације не треба да се крсти. А чак и ако је 
крштена, не треба током менструације да прими Причешће». 
160 Канон 5. Св. Тимотеја Александријског: «Пар који је управо спавао заједно не треба да прими 
Причешће». 
161 Канон Св. Јована Посника о содомији: «Дете које је једном било напаствовано не може 
приступити свештенству. Јер иако он сам није починио грех, због своје младости, ипак је посуда 
сломљена и постала неупотребљива за божанско служење». 
162 Канон 36. Св. Никифора Константинопољског. 
163 Јован Лествичник, Лествица 26, PG 88, 1024B. 

 110



Како бисмо разумели каноне Цркве, потребно је да поново стекнемо и 
чврсто се утврдимо на схватањима и духовном нивоу тог доба, и на теологији 
која га је створила. У списима Отаца и теолошким одлукама Сабора који су 
успоставили каноне који се тичу полности, као и у литургијском животу и 
уметности тог периода, један проблем је превсходан: како пројавити и сачувати 
догађај спасења, човековог спасења од смрти – могућност човека да учествује у 
истинитом животу непропадљивости и бесмртности, у својој целости, у свом 
сопственом телу и телу света. 

Ово апсолутно и темељно првенство, дато учествовању у постојању «у 
складу са истином», извођење личне посебности и слободе који сачињавају 
живот, не остављају простора за конвенционално вредновање и романтично 
улепшавање човекове смртне биолошке ипостаси и начина на који је 
састављена. Састав човекове биолошке ипостаси је неизбежно потчињен 
неумољивим страстима природе: егзиетенцијалној потреби и пориву природе 
да постане апсолутна као индивидуа, као аутономни ентитет, а сви ови пориви 
ае поиатовећују са пропадљивошћу и смрћу. Сваким природним рођењем 
неизбежно распарчавање (= фрагментација) природе на индивидуалне ентитете 
ступа на сцену, а са њом и «проклетсво» људске егзистенције да ограничи свој 
живот на индивидуални опстанак и да буде подвргнута пропадљивости.164 

Узрок овог потчињавања није ни чињеница да је тело материјално, нити 
је то полна љубав, нити природни процес материнства. Напротив, полна љубав 
је екстатичка сила у постојању, потенцијал самонадилажења и заједничарења у 
љубави.165 На исти начин, материнство представља онтолошки догађај односа, 
стварно надилажење подељеног и егзистенцијално испражњеног ега, које тако 
уклања исцрпеност и самодовољност биолошке ипостаси. Али полна љубав и 
материнство су, такође, егзистенцијалне могућности коначно потчињене 
побуњеној самодовољности и аутономији природе. Ове појаве изражавају, 
делују и служе потчињавању ипостасних посебности пропадљивој и смртној 
телесној индивидуалности, нужности природе да себе учини трајном 
непрекидним низом смртних индивидуалних ентитета.166 Тако полна љубав и 
физиолошки процес материнства, на трагичан начин не успевају да досегну 
егзистенцијални циљ ка коме су усмерени. Они не овековечују личну посебност 

                                                 
164 «Биолошко настајање човекове ипостаси има као коренити недостатак две `слабости` које 
укидају баш оно чему стреми људска ипостас: личност. Прва `слабост` је оно што би могли 
назвати онтолошка нужност. Факат настанка ипостаси нужно је везан са природним 
инстинктом, са стремљењем `датим` и слободом неконтролисаним. Тако личност као `биће` и 
`постоји`, али не као слобода него као нужност. ...Друга `слабост` ...могла би бити названа 
“слабошћу” индивидуализма, раздвојености ипостаси. Међутим, на крају се она поистовећује са 
последњом и највећом човековом “слабошћу”, са распадом ипостаси, тј. са смрћу».  Јован 
Зизијулас, Од маске до личности, рр. 308-309. 
165 «Сваки човек долазећи у свет доноси своју `ипостас`, која није сасвим без везе са љубављу: 
производ је заједништва два људска бића. Ерос, чак и као хладни и без осећајне везаности чин, 
представља чудесну тајну постојања, скрива у себи стремљење за дубљом стварношћу 
заједнице, за екстатичним (“из-ступним”) превазилажењем индивидуалности у творевини».  
Ibid. р. 308 
166 «Све ово значи да је човек као биолошка ипостас од настанка једна трагична истоветност: 
рађа се из једног екстатичног чина, љубави; међутим, тај чин је повезан са природном 
нужношћу, тј. без онтолошке је слободе. Рађа се као ипостасни факат, као тело, али је тај факат 
повезан са индивидуалношћу и са смрћу. Истим еротским чином, којим покушава да буде 
екстатична, она завршава у индивидуализму. Његово тело је трагичан орган који води у 
заједницу са другима ... Међутим, он је истовремено и `маска` лицемерја, ограда 
индивидуалности, носилац коначног раздвајања – смрти». Ibid. р. 310 
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и слободу: овековечују природу кроз непрекидни низ смртних индивидуа, и 
овековечују потчињење природе пропадљивости и смрти. То су функције 
егзистенцијалног неуспеха, другим речима греха – функције смрти.167 А као 
таквима, њима су се канони бавили са апсолутним реализмом. 

Улога конона је да направи разлику и одвоји живот од смрти. Да покаже 
разлику између могућности истинитог живота слободног од простора, времена, 
пропадљивости и смрти, од илузије живота која служи прикривању смрти. А 
остварење живота «у складу са истином», јесте тројични начин постојања 
утемељен у телу Евхаристије; то је прослава Евхаристије и учествовање у њој. 
Због тога канони праве јасну разлику између процеса природног овековечења 
које је потчињено пропадљивости и смрти и процеса евхаристијског живота. 
Ова два процеса нису усагласива. Нису ни супротстављена: један не поништава 
други. Ради се, једноставно, о томе да први мора да буде транснедован у 
други.168 Да би прослављао Евхаристију или у њој учествовао, мораш бити 
«усклађен» на начин који одговара еклисијалној, есхатолошкој ипостаси онога 
ко припада заједници светих. Мораш се егзистенцијално удаљити, и по начину и 
временски, од аутономних порива природног овековечења израженог у 
репродуктивном процесу. То је одвајање који канони прописују. На исти начин, 
они означавају једину могућност да се полна љубав ослободи природне 
нужности: а то је Света Тајна брака у којој се смрт природе узноси на крст и 
преображава у догађај кенотичког самопредавања и заједнице љубави, према 
праобразу Христовог послушања. 

Другим речима, канони не изражавају неки законски систем. Они 
изражавају само једну ствар: онтологију Цркве, начин постојања унутар 
црквеног тела. Они се не баве ни теоријским формулацијама; они ограничавају 
праксу и оставривање живота у односу на индивидуални опстанак који је 
потчињен смрти. Тек када се има у виду овај онтолошки критеријум, сви канони 
који се беве сексуалношћу добијају свој смисао и могу бити исправно 
протумачени, а тада и они сами могу да тумаче јеванђеоску поруку спасења. 
Једино што треба имати у виду је да ово онтолошко тумачење канона не може 
да буде прихваћено и живљено без апсолутног и радикалног унутрашњег 
инсистирања на разлици између смрти и живота, без незасите жеђи за 
                                                 
167 «Биолошки састав човекове испотаси, окован у свој својој основи нужношћу своје `природе`, 
окончава овековечењем ове природе стварањем тела, тј. ипостасних једињења која потврђују 
свој идентитет као раздвојеност од других једињења или `ипостаси`. Тело које се рађа као 
биолошка ипостас, дејствује као чувар неког `ја`, као нова `маска` - προσωπειον – која спречава 
ипостас да постане личност ... Тело стреми личности али на крају води индивидуи ... Смрт је 
`природни` развој биолошке ипостаси, уступање `времена` и `простора` другим индивидуалним 
ипостасима, потврда ипостаси као индивидуалности. Истовремено, она је најтрагичније 
самоукидање саме ипостаси (распадање и исчезавање тела и индивидуалности), која у тежњи да 
се афирмише као ипостас показује на крају да је њена “природа” одвела на погрешан пут, у 
смрт». Ibid. рр. 309-310  
168 «Према томе, да би спасење било могуће, да би промашујућа ипостас погодила циљ, 
неопходно је да ерос и тело као пројаве екстазе (изступљенија) и ипостаси личности, престану 
да буду носиоци смрти. За то су неопходне две ствари: а) да не буду уништена два основна 
`састојка` биолошке ипостаси: ерос и тело. Бекство од ових елемената донело би са собом 
лишење оних средстава којима се појављује како као екстаза тако и као ипостас, тј. као личност  
προσωπον б) Да се промени начин састава ипостаси, тј. да се пронађе не просто нека етичка 
промена и побољшање него начин новог човековог рођења. То значи да, премда се ерос и тело 
не занемарују, они мењају енергију, прилагођавају се новом `начину постојања` ипостаси, 
ослобађају своју саставну енергију људске ипостаси од онога што проузрокује трагичност, а 
задржавају оно што личност чини љубављу, слободом и животом. То и јесте управо оно што смо 
назвали `ипостас еклесијалног постојања`» Ibid. рр. 310-311 
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егзистенцијалном пуноћом и вечним животом. А изгледа да овај захтев не може 
лако да буде испуњен на нивоу «либералне» и «хуманистичке» потврде и 
утврђења илузије живота. 
 

5. Легалистичко тумачење канона 
 

При свему томе, било би погрешно и једнострано приписати савременом 
човеку неспособност да разуме и прихвати црквене каноне, посебно оне који се 
баве полношћу, искључиво због «хуманистичког» и «либералистичког» 
менатлитета садашњег доба. Морамо да споменемо други, много важнији 
фактор: чињеницу да је онтолошки садржај канона, а заправо и спасења, 
погрешно тумачен, превиђен или сасвим игнорисан у самом хришанском свету. 
Вера и побожност су широко попримили легалистички карактер, што је процес 
који је започео у западном црквеном животу а који је касније пресађен на 
пијетистичко и академско окружење Православног Истока. Овакав приступ 
лишава каноне њиховог сотириолошког карактера и значења, претварајући их у 
неутралне, формалне услове кињеном човеку. Они потчињавају живот 
«систему» закона који је лишен егзистенцијалног оправдања, и следствено 
мртав. 

У клими легализма и морализма, канони више не разликују живот од 
смрти: њихова функцја престаје да буде функција откривења и ослобођења, 
исцељења и бриге. Они делују као немилосрдна правна легислатива која 
вреднује индивидуална прегрешења и изриче примерене казне. 

Легалистичко и моралистичко тумачење канона уводи у литургијски 
живот мерила индивидуалног оправдања, и тиме менталитет који је сасвим 
супротан истини спасења. Стога су и последице дијамтерално супротне онима 
које им је црквени живот наменио. Уместо бриге и исцељивања грешника, 
уместо охрабривања човека, рањеног и униженог грехом, овакво тумачење 
канона води осећају кривице, претњама проклетсвом у сенци смрти. Они који 
«верно држе каноне», који су «чисти», обично су људи којима је потребан 
законски оквир да би им, као индивидуама, обезбедио сигурност. Такви онда 
намећу немилосрдне казне свим оним «безвредним» људима који представљају 
провокацију објективним моралним правилима самим својим присутвом, својом 
трагичном борбом испуњеном падовима и покајањем. Приповест о фарисеју и 
царнику се још једном испуњава у историји, увек са законом и поштовањем 
прописа, као својим кореном. 
 

6. Кодификација канона 
 

Било је, последњих година, много приче о потреби «кодификације» 
канона Православне Цркве.169 Пример кодификације имамо на Западу: Corpus 
iuris canonici Римокатоличке Цркве.170 Циљ би био «систематизација» канона у 

                                                 
169 О историји покушаја кодификације, аргументима и релеватној библиографији видети студију 
Архимандрита Вартоломеја Архонтониса (сада Митрополита Филаделфијског [а од 1991. 
Патријарха Константинопољског]), On the Codification of the Holy Canons and Canonical 
Regulations in the Orthodox Church. 
170 Видети, Патријарх Вартоломеј op. cit., посебно pp. 7 и 114ff. Аутор је сасвим у праву када 
повезује покушај кодификовања канонског права са духом просветитељства и позитивизма у 
осамнаестом и деветнаестом веку. 
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складу са савременим «научним» захтевима,171 како би Православна Црква 
добила јединствени канонски законски систем, делотворан и лак за употребу172 
и очишћен од «наноса» правила и канона који су изашли из употребе. «Слична» 
канонска правила би била спојена, док би они канони који су међусобно 
«контрадикторни», или предвиђају казне сувише строге за наше време, били 
ревидирани. На концу, ти нови канони би били састављени у складу са захтевом 
за «систематичношћу».173 
 Идеја о кодификацији канона је дошла од теолога који су заиста искрено 
и простосрдачно сматрали да да служе само истини Цркве и ничему другом. И 
та идеја је имала широке и позитивне реперкусије у Православним Црквама. 
Овде имамо исти ситуацију, како приликом рађања једне друге идеје, у 
теолошкој клими првих година двадесетог века, када је западни менталитет који 
тражи «објективна» мерила у разликовању «конфесија», као и у организацији 
црквеног живота, без поговора био прихваћен од стране Православних теолога. 
Стога, изгледа да су превиђена нека темељна питања која се јављају када је реч 
о кодификацији. 
 Да почнемо с тим што бисмо се могли запитати, да ли је заиста случајно 
и безначајно што су многи канони контингентни и стога релативни по свом 
карактеру, или то што су међусобно несагласни, или што су сачуване одредбе 
сличне по свом циљу, напоредо са канонима који су, током више векова, изван 
употребе у црквеном животу. Другим речима, да ли је ненамерно или случајно 
што је Црква вековима одбијала да каноне претвори у подесни и ефикасни 
систем «легислативе» њеног живота? Може ли бити да је разлог што су канони 
такви какви јесу, и што су тако коришћени у Цркви, то што су они врло далеки 
од савремене правне «науке» са њеном потребом за кодификацијом, ако јој нису 
и дијаметрално супротни? Може ли таква кодофикација довести до разарања и 
чак уништења, онтолошког садржаја «семантике» канона, до поништавања 
разлике између смрти и живота? 
 Ако је сврха канона да означе границе живота, и ако живот, како је 
обећано Цркви, значи љубав и слободу од било какве детерминисаности, како 
онда канони могу да буду поистовећени са законодавством? Законодавство не 
иде даље од одређивања и кажњавања прегрешења, док канони означавају грех 
само као почетну тачку покајања, док казне одређују са циљем да покажу начин 
на који покајање треба да буде спроведено у дело. Али, покајање је дар живота, 
који може да настане, узраста до зрелости и буде мерен, само слободом и 
мерилом љубави. Случајни карактер* многих канона, њихова међусобна 
неусклађеност, понављање и случајеви изласка из употребе, показују 
превасходност и неодредивост живота, који не може да буде кодификован (= 
претворен у закон). Закон, по дефиницији, тражи систематизацију и разрађено 
законодавство, и пре свега тежи да буде апсолутизован – да живот потчини 
«систему» прописа који су целовити и делотворни. Канони су, с друге стране, 
                                                 
171 «Корисност и позитивни резултат кодификације ће, када се догоди, оманути у многим 
областима. На првом месту, мора се озбиљно узети у обзир велики подстицај који ће ово дати 
широком развоју и уздизању православног црквеног права, како током припреме за 
кодификацију тако и касније, што смо могли да видимо на примеру кодификације латинског 
канонског права, што је водило правом процвату у науци о канонском праву у западној Цркви»: 
Архонтонис, р. 59. 
172 «... кодофиковање које иде даље од простог сакупљања, постајући тако систематично и 
научно, званичније и ауторитативније, и стога корисније»: Архонтиус, р. 59. 
173 Архонтиус, р. 69ff. 
* Тј. чињеница да се многи канони тичу конкретних скучајева (прим. прев.). 
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подређени животу Цркве који је љубав, како би пројавили њен исцељујући 
карактер. Они не могу да буду ограничени на одређивање прегрешења, како што 
то чине законски прописи, зато што они постоје ради преображаја прегрешења у 
покајање и живот. 
 Опет, могли би се запитати, да ли то што спречава кодификацију канона 
према савременим «научним» мерилима није њихова спољашња формулација, 
већ, пре свега, чудо њихове антиномије: они јесу прописи, а ипак не сачињавају 
(= не творе) «закон». Означавају границе моралности, али је не потчињавају 
логистици (= аритметичкој вештини) индивидуалног вредновања. Намећу казне, али 
то нису казне ради испаштања кривице већ ради исцељења. Чувају добар 
поредак црквене организације, без потчињавања деловања евхаристијског тела 
«тоталитарној» једнообразности. Указују и ознаују грех и неуспех у 
административним структурама или у приватном животу, док у исто време 
поштују слободу човека, и стварају могућност и атмосферу покајања. 
 Спасавајућа антиномија је пројављена и изражена пре свега у начину на 
који су канони потчињени епископском дару духовног очинства. Док је 
епископ, с једне стране, дужан да чува каноне, с друге је, такође, дужан да их 
остваи по страни. Њему је дата благодат да «свезује и дреши». Он је тај који 
тумачи каноне, који их примењује, допуњава их или оставља по страни, због 
тога што у деловању и животу Цркве он има место Христово. Формулација 
шеснаестог канона Четвртог Васељенског Сабора изражава општи смер и 
праксу Православног Предања: «Одређујемо, пак, да месни епископ има власт 
показати човекољубље према њима». Може ли овај ауторитет показивања 
човекољубља, које има епископ и касније исповедник* као његов насланик, 
бити помирен са идејом закона, који захтева да одредбе морају да буду коначне 
и прихваћне, поштоване и наметнуте свима? 
 Велико охрабрење и велика нада коју нам канони дају је то што они 
потврђују истину и пуноћу живота као личне победе и постигнућа слободе. У 
борби да се извојева ово дело, канони ће нам увек просуђивати. Што смо 
строжи према конвенционалном путу којим би та борба била олакшана, то смо 
више неповерљиви (= сумњичави) према илузији која одражава наше 
егзистенцијалне захтеве као истините, то је слађи плод аутентичног живота 
душа наших. 
 
 
 
Додатна напомена: Тело Цркве нема другу ипостас, било законску или 
административну, која је одвојена од евхаристијског сабрања. Евхаристијско сабрање 
устројава, остварује и пројављује Цркву. Способност да представља евхаристијско тело 
не може да буде предата некој безличној административној структури или 
организационом механизму, или неким документима или уредбама која налазимо у 
канонима: Евхаристијско сабрање не може да буде устројено као «правно лице». 
Једини могући начин на који евхаристијско тело може да буде представљено је кроз 
природну личност, кроз личност оца сабрања који је епископ, «као прилика и онај ко је 
на месту Христовом». Јер Црква је стварност живота, а личност има само лично 
постојање и ипостас. Епископ оваплоћује и сабире живот Цркве, њен лични начин 
постојања, догађај личне заједнице и односа који сачињава Цркву. Због тога је епископ 
изнад канона, пошто он оваплоћује и сабира све на шта канони једноставно указују и 
чему постављају гренице. У исто време, пошто канони постављају границе животу 

                                                 
* Тј. презвитер који у име епископа савршава Св. Тајну Исповести (прим. прев): 
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Цркве, они такође указују на то да ли епископ предствља њену истину изворно или 
недостојно. Али опет, не како пропис који устројава и исцрпљује идентитет црквеног 
тела, већ као границе (= међе) и показатељи живота, који једино има лично постојање и 
ипостас. Надаље, канони који који «одређују» и суде исправност и недостојност 
епископа сами су одређени од сабора епископа, пошто епископи представљају и 
изражавају осећања и искуство сваке помесне (= локалне) Цркве. Чак ни Васељенски 
Сабор није нека аутономна структура или правно лице са безличном јурисдикцијом над 
епископом. Начин живота Цркве је представљен и сабран у личности епископа, 
следујући догађају личног начина постојања који Црква оваплоћује. То је, напокон, 
крајњи ризик Цркве, које представља њен историјски подухват. Колико је само тело 
Цркве страдало од епископа који су били недостојни или нису разумевали своју 
службу, добро је познато, и искуство тога имамо како из историје тако и до данашњих 
дана. Свети епископи су ретки онолико колико су ретки и свети лаици. Јер то је наша 
истина, истина наше људске природе која не пропушта да греши чак и када је 
оваплоћена у телу епископа. Ипак, греси епископа не уклањају могућност спасења, 
ништа више од грехова лаика – напротив, они наглашавају чудесни парадокс спасења 
које се прославља у евхаристијском телу. Када је Црква потчињена безличним 
структурама или законским прописима, или пак, одлукама и уређењима канона која 
немају везе са личним подухватом слободе и покајања, то не разара истину Цркве. То 
разара саму могућност спасења и одстрањује човекову наду на живот. 
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Једанаесто поглавље 
 

ИСТОРИЈСКА И ДРУШТВЕНА ДИМЕНЗИЈА 
ЦРКВЕНОГ ЕТОСА 

 
 
 

1. Проблем моралне «ефикасности» 
 

Настојимо да покажемо онтолошки садржај црквеног етоса или морала, и 
како се он непосредно односи на спасење живота од страсти, пропадљивости и 
смрти, а не на илузије и конвенционалне планове за «побољшање» телесног 
живљења. Али превазилажење било које телесне погодности или корисности, 
одбијање да се моралност повеже са побољшањем објективних услова људског 
живота, рађа разумно питање: да ли етика Православне Цркве превасходно 
резултира у апстрактном идеализму или мистицизму, у субјективном искуству 
које нема везе са непосредном стварношћу живота, са његовим друштвеним и 
историјским остварењем? Да ли се ту не јавља опасност да слобода од сваке 
индивидуалне, објективне предоређености, начин на који је личност посебна и 
потврђена унутар евхаристијске заједнице, и превазилажење свих теорија 
вредности и дужности, заврше у нејасном трагању за умишљеним циљем, 
остављајући без одговора на конкретне проблеме људских односа, односа који 
одређују оквир стварности живота? 

Ово се питање посебно оштро поставља данас, када изгледа да су велики 
покрети за остваривање људских права и побољшање услова живота, за 
неколико деценија постигли више објективних резултата од било чега што је 
хришћанска етика постигла током двадесет векова. У чему је онда значај 
хришћанске етике када њој недостаје способност да прмени и преобрази 
историјску стварност? Какав је значај етоса евхарситсијске заједнице, етос 
личности, у свету индивидуалних страдања услед неправдног угњетавања, у 
свету у коме доминирају силе безличних структура и који је притиснут 
немислосрдном стегом аутономних економија и милитаризмом, када он (= тај 
етос) не може да излечи отворене ране чисте агресије, глади и болести? Изгледа 
да постоји врло акутна морална дилема између црквене есхтаолошке визије или 
егзистенцијалних захтева, и непосредности друштвеног, и посебно политичког, 
деловања. Није ли нупоредиво више «морално» играти активну улогу у 
политичким и друштвеним покретима који, са различитим степеном реализма, 
нуде непосредну могућност деловања како би се побољшали објективни услови 
живота и човеку донело олакшање? Борба против друштвене неправде, против 
фосилизираних структура олигархије и њихових енормних интереса, са 
самопорицањем и жртвовањем које та борба захтева – није ли то неупоредиво 
«моралније» од учествовања у светотајинском искуству «заједнице светих»? 

Оваква питања свакако супротстављају морал који је створила Црква и 
непосредне потребе друштва као целине – тврдњама да сви треба да једнако 
учествују у животним добрима. Морамо врло озбиљно и са доследном пажњом 
да испитамо колико је ова супротстављеност стварна, а колико вештачка. 
Проблем који је створен постављеним питањима је посебан и практичан. То је 
проблем неусклађености истине и утопије, стварних могућности и 
романтичарских илузија. Ова питања су постављена на такав начин да имају 
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«здравораумну» јасноћу. Она су, при свему томе, заснована на две премисе које 
су узете као самодоказане, а да то једноставно нису. Једна таква премиса је да је 
организовани труд, где ундивидуе уједињују своје снаге у борби против других 
индивидуа или структура које очувавају друштвену неправду, у стању да донесе 
плода и васпостави живот друштва као целине на исправном начину његовог 
функционисања. Друга премиса представља уверење да исправно 
функционисање друштвеног живота као целине, може да буде обезбеђено 
објективном, строго рационалном, контролом индивидуалних права и дужности, 
и насилним, политичким, наметањем те контроле. 

Читава култура, западноверопска култура, која се сада проширила по 
читавом свету, скоро искључиво је заснована на ове две претпоставке. Изгледа 
да морална брига (= интересовање) западног човека не надилази оквир који 
одређују ове две премисе: етичка индивидуалног понашања и друштвено-
политичке ефикасности, етика «побољшања» друштва као целине,174 како по 
карактеру тако и по организационој структури. Шта онда, овакво морално 
старање (= интересовање) има са истином и етосом или моралом Цркве? Да ли је 
могуће за Цркве Православног, апостослког и светоотачког предања да се икада 
ускладе са нивоом моралног старања које претпоставља схватање човека, света 
и историје дијаметрално супротне њиховој сопственој истини и животу? У 
оквиру екуменског покрета, често смо имали прилике да чујемо примедбу да је 
недостатак Православних у томе што немају друштвену етику коју би истакли. 
Може ли бити да тај недостатак једноставно указује на то да су Православни 
неспособни да се потчине равни моралног старања које се намеће као очигледно 
и обавезно за западни начин живота? Ако је такав начин живота данас узет као 
свршен чин светских размера, није ли неспособност Православних да се са њим 
сагласе једоноставно историјска збуњеност или је у питању, пак, недостатак 
теолошког образовања? 
 

 
2. Морална неадекватност и индивидуална врлина 

 
Због чега са таквом сигурношћу кажемо да је морална брига савременог 

човека дијаметрално супротна Православном виђењу човека, света и историје? 
У неше време се чини да етика друштвено-политичке ефикасности и 
побољшања структура друштвеног живота обезбеђује превасходну могућност за 
човека да оствари своју «друштвену» природу и да оправда своје постојање 
проширујући га на област «јавних послова». Социо-политички захтеви се не 
заустављају обавезно на утилитарној непосредности. Они се не завршавају 
задовољењем струковних или класних захтева. Могло би се рећи да је 
унутрашња мотивација због које савремени човек креће у борбу за ова права 
готово метафизичка. Свесно или несвесно, он гледа ка Царству правде, 
рефлектујући, можда, на неки начин, неку врсту колективног архетипа 
изгубљеног раја. 

Чак и с ону страну овог егзистенцијалног оправадања социо-политичке 
етике западног човека, нема грешке у конкретним историјсим резултатима. 
                                                 
174 «Потребно је да задржимо пажњу на историјској вези етичког аскетизма и економског 
развоја, као делу прогресивне рационализације живота. Та веза није значајна само на 
историјском нивоу... већ је од ширег значаја пошто је одредила саму судбину света»: Julien 
Freund, ‘L’éthique économique des réligions mondiales selon Max Weber,” Archives de sociologie des 
religions 13 (26) 1968, p. 13. 
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Декларације о људским правима и популарне борбе за њихову примену, 
напредни политички покрети и њихови напори за преузимање моћи која је 
потчињена интересима економске олигархије, синдикална и организована борба 
за права незаштићеног радног човека – све ове врсте «моралне» мобилизације 
можда нису претвориле свет у рај, али јесу постигле, пре свега у западним 
друштвима, значајно унапређење објективних услова под којима живе људска 
бића, допринеле су сузбијању охолости аутономсних структура, и праведнијој 
расподеле животних добара. 

Значај ових постигнућа у западним друштвима у многоме превазилази 
снове европљана деветнаестог века. Заиста, та су постигнућа превазишла 
очекивања чак и најоптимистичнијих визионара. А то су постигнућа социо-
политичке етике која тражи правила која не само што су углавном без везе са 
хришћанском етиком, него су јој заправо супротна – у најмању руку, бар једном 
западном виђењу хришћанске етике.175 Бити хришћанин, како то схвата 
просечан западни човек, значи да преносите непосредне проблеме друштвеног 
развоја и историјског напретка на апстрактну «оностраност»,  или да им се 
супротстављате пасивношћу индивидуалне врлине која, како год била 
рационално оправдна, никада није довољна да у целости утиче на историју.176 У 
очима савременог западног човека, истина Цркве више није учење које има 
снагу да преобрази свет, што је супротно уобичајеном тумачењу. То није истина 
која може да има витални утицај на друштвени развој, или да дâ смисао и сврху 
људској историји и човековом односу са материјалном стварношћу живота. 
Западно отуђење хришћанства је преокренуло истину Цркве у «идеологију 
порицања», у умирујући морализам који нема снаге да ослободи човека од 
различитих отуђења којима га води савремено социјално груписање, ограничено 
на јадни утилитаризам «побољшања» индивидуалних карактера. 

Свакако да данас често изгледа да западно хришћанство има осећај 
моралне неподесности. То је једини начин да се објасни јасно уочљива криза 
историјске инфериорности, изражена у очајничким напорима хришћана да се 
саобразе стандардима и захтевима етике нерелигиозне Европе, који су се 
показали тако ефикасни.177 То је пре свега, такозвана «политичка теологија», 
вештачка нео-левица која није ни политика ни теологија, која изгледа да 
представља главно тежиште западног хришћанског комплекса мање вредности и 
да служи његовој психолошкој надкомпензацији. Она («политичка теологија») 
тражи корене револуционарних друштвено политичких покрета у самој 
Библији: Библија служи као подлога за распарву политичке етике, теорије 
                                                 
175 «У мери у којој су економија, политика и културно промишљање одвано извојевали 
сопствену слободу, верски затхеви су постали накнадно оправдање онога што је постигнуто 
мимо њих. Захтев Цркве да ослободи светске системе од њихове светскости... данас је постао 
неделотворан», Jürgem Moltmann, Kirche in der Kraft es Geistes (Munich, 1975), p. 190. 
176 «Стекао се утисак да хришћанство нема ништа више да каже осим «воли и чини оно што 
желиш», и да данас нема ништа коначно и категирчно да објави о правилима доброг понашања 
насталих ради доброг живота и заједничких добара»: A. Vidler, The Church in an Age of Revoluton 
(Penguin Books, 1976), p. 279. 
177 «Црква не може да остане неутрална, већ се мора снажно умешати у питања друштвене 
правде. Без да судимо нашим претходницима – папама, епископима и свештеницима – 
неопходно је споменути да нас је заокупљеност утврђивањем ауторитета и очувањем 
друштвеног поретка спречавала да препознамо да је такозвани поредак био условљен 
неправдом, са нашим пасивним односом vis-à-vis угњетенима. Оправдали смо Макрса када је 
рекао: `Религија је опијум за народ`. Свима угњетенима смо понудили – и онима из 
сиромашних, и онима из богатих земаља – опијум за народ»: Don Helder Camara, Au Synode des 
Évêques, Octobar 1974, Dorothée Sölle, Atheistisch an Gottglauben (Olten, 1969).  
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револуције чији је циљ рај бескласног друштва. Следствено, бити хришћанин 
данас, значи узети динамичко учешће у борби против друштвене неправде и 
политичког угњетавања. Масовна окупљања постају «богослужење», 
револуционарни слогани символ вере, а јединство у политичком деловању је 
нова врста црквене заједнице.178 

 
 
3. Тоталитарна димензија објективне етике 

 
«Политичка теологија» изгледа да је прихватила две премисе које су 

узете за основу друштвено-политичких покрета на Западу. Једна од њих је 
изводљивост објективног одређенивања могућих друштвених решења, у 
појмовима конкретних предлога, схема и захтева. Друга (премиса) је могућност 
наметања тих решења насилним, политичким путем. Смер кретања и приступа 
ове две премисе је сабран у захтеву за објективношћу: решњење треба да буде 
објективно одређено и објективно наметнуто. А објективно означава оно што је 
супротстављено субјективном чиниоцу: то значи онемогућавање личних 
посебности, и стварање теорије која уводи решења и политику која их намеће 
независно од стварних жеља људских бића или њихове способности да 
предложено решење спроведу у дело. Политичке теорије и одговарајуће 
политичке акције које им се придружују, задобијају приоритет у односу на 
људска бића којима желе да помогну, и чији живот желе да «побољшају». 
Интелектуални вид ових решења, структура организација које их примењују, и 
«етика» поштовања идеолошке «линије» потчињавају индивидуе и чине да оне 
постану сличне једна другој. Исто се догађа са мишљењем и просуђивањем, и са 
динамичким разликовањем у приступу решавању животних проблема. 
Теоријски, то је већина безличног и митолошког «народа», али у стварности то 
је танка мањина која одлучује и намеће решења која «спасавају» свакога, хтео 
он то или не. 

Тоталитаризам је друга реч коју можемо да употребимо да сасвим 
смело изразимо значење и садржај те «објективности» која се узима као 
очигледна премиса «моралне» бриге друштвено-полиичких система на Западу – 
или, у најмању руку, екстремне последице такве објективности. Тоталитаризам 
није посебна особина неких одређених политичких режима, партија или 
организација које их пројављују мање више нескривено. То није нека изузетна 
појава, настала у фабрици западне цивилизације. То је органски симптом, 
производ те цивилизације која је по свом карактеру читава таква. Основа на 
којој је сазидан историјски и културни живот Запада, јесте објективизација 
истине, поистовећење истине нарочито са функцијом људске логике, функцијом 
која ограничава знање на конвенционалну «сагласност» и стога често прихвата 
употребу принципа (= начела), или још тачније, математичких односа.179 
                                                 
178 За ширу библиографију о овој теми видети: Francois Biot, Théologie du politique. Foi et 
politique. Eléments de réflexion (Paris, 1972). Alan Booth, Christians and Power Politics (London, 
1961). René Coste, Les dimensions politiques de la foi (Paris, 1972). André Dumas, Théologies 
politiques et vie de l’église (Lyon, 1977). Alfredo Fiarro, The Militant Gorpel: An Analysis of 
Contemporary Political Theologies (London, 1977). Joseph Hromadka, Der Geschichte ins Gesicht 
sehen. Evangelische und politische Interpretationen der Wirklichkeit (Munich, 1977). Juan Luis 
Secundo, Liberation of Theology (New York, 1976). Gustavo Gutierrez, Théologie de la liberation— 
Perspectives (Brussels, 1974). Siegfried Widenhofer, Politische Theologie (Stuttgart, 1976). 
179 «На Западу, током последњих неколико векова, створено је посебно имагинарно мишљење, 
према коме је све «рационално» (и посебно математизовано), што ће рећи да је све суштински 
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«Објективна» истина претпоставља «рационалност» као један и једини 
могући начин тумачења и уређења природних и историјских стварности. Истина 
више није нешто што се постиже личном егзистенцијом, већ компилирани (= 
састављени), затворени «систем» схватања и инетелктулних односа који тумаче 
природну и историјску стварност на коначан и ауторитативан начин, са 
«аксиоматским», «начелним», «законским» и «научним» позитивизмом. Истина 
постаје корисно оруђе у рукама човека, којим он потчињава свет и историју 
рационализму потреба и жеља. Они који поседују «објективну» истину уз помоћ 
«закона», «принципа» и «аксиома» «научног» позитивизма, и представљају је са 
ауторитетом, јесу, такође, људи који одређују «објективне» потребе и жеље 
читавог друштва чијој истини сматрају да служе. 

Када истина постане «објективна», то води «непогрешивости» њених 
представника и тумача,180 бирократских структура које осигуравају њену 
«објективну» примену. Тако постаје оправдиво чак и присилити људе који се не 
слажу са видљивим ауторитетом догме. Институција свете инквизиције и 
мучење као метод у испитивању при суђењу јеретицима, концентрациони 
логори, психијатријске болнице за «превспитавање» дисидената, испирање 
мозга партијском линијом, једнострани раднички синдикати и организовано 
испирање мозга масама – све су то последице које неизбежно долазе са сваком 
употребом рационализма у служби религиозног, политичког или било ког 
другог «светог» циља – са захтевом за објективизацијом истине. Хришћанска 
теологија запада је била та која је прва почела да мисли о «објективности» 
истине,181 тако да је без осврта на Тому Аквинског и Калвина немогуће 
протумачити тоталитарни начин понашања по коме данас функционише чак и 
рекламирање: остајемо несвесни темеља западног културног и историјског 
живота који представља објективни доказ и обману о корисности Бога, или 
капитала, или пролтеријата или револуције. 

Објективност или ефикасност друштвене етике у западном свету, изгледа 
да је започела одбацивањем самог циља због кога је настала: могућности 
зајединице или друштва, корпоративног (= заједничког) функционисања живота. 
Заједница или друштво – лични односи који треба да чине заједницу живота – 
не могу да постоје када се истина прогласи за објективну датост, где нема 
посебног личног приступа истини који би дозволио да посебност и слобода 
личности – могућност односа – постану очигледни. У добу у коме су права и 
дужности индивидуа рационалистички регулисана не постоји «друштво», 
упркос умножавању «друштвених» система. На исти начин, истина града, 
полиса, је постепено била изгубљена, чак иако су индивидуе постале много 

                                                                                                                                            
исцрпљено. А циљ науке је владање над природом и њено поседовање»: Cornelius Castoriadis, 
L’institution imaginaire de la société (Paris, 1975), p. 369. Видети такође: M.-D. Chenu, La théologie 
comme science am XIIIe siécle (Paris, 1969). H.-X. Arquilliére, L’augustinisme politique. Essai sur la 
formation des theories politiques dx Moyen-Age (Paris, 19722). Gerald Cragg, The Church and the Age 
of Reason (Penguin Books, 1976) pp. 159 and 280. 
180 За формулацију и обрану појма «непогрешивости» (= незаблудивости) видети Тома 
Аквински, Summa Theologiae II, 2, 1, art. 10. 
181 Cf. дефиницију Томе Аквинског о објективном знању: De anima II, 12 and III, 8: Summa 
Theologiae I, 87, 3 and I, 88, 2 ad. 2: Die veritate, qu. I, art. 9 and qu. III, art. 2: Summa contra 
gentiles, I, 53; De polentia, qu. XI, art. 5. See also M.-D. Roland-Gosselin, “La théorie thomiste de 
l’erreur,” Mélanges thomistes (=Bibliotheque thomiste 3, 1923), pp. 253-274. Idem, “Sur la théorie 
thomiste de la verité,” Revue des sciences philosophiques et théologiques 10 (1921), pp. 223-234. C. 
Van Riet, L’épistémologie thomiste (Louvain, 1946). Étienne Gilson, Le Thomisme (Paris, 19726), 
especially p. 281 ff. Idem, Réalisme thomiste et critique de la connaissance (Paris, 1938). 
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више политизоване. Наш заједнички живот се уобичајено схвата као 
коегзистенција анонимних индивидуа, које живе једне поред других, без 
икаквог контакта. Те иднивидуе су затвореници, смештене у просторе створене 
савременим «ефикасним» становањем, мобилисане en masse у партијама или 
класним групама борећи се за индивидуална права на напредовање (остајући 
сасвим усамљене). То су «једнодимензионалне» индивидуе чији су судови и 
мишљење формирани мас-медијима – потрошачком или партијском 
пропагандом. Сваки аспекат живота анонимне масе – границе њихове 
потрошачке моћи, образовне могућности које су им доступне, и мера 
идеолошког утицаја на њих – све је то регулисано на рационалистичи начин. 
Технократе, које оваплоћују доктрину кибернетике или неке друге посебно 
«применљиве» науке, јесу они који су постигли најбоље уређење, који су, 
рецимо, најефикаснији. 

Треба бити кратковид па не опазити да потреба за рационалистичким и 
«ефикасним» управљањем, што је основна премиса западне друштвене етике, 
неизбежно ставља управљање јавним пословима, дакле политику, у руке 
технократа. То су људи који имају специјализовано знање које је потребно за 
такво управљање, поготову у високо развијеним и сложеним механизмима 
економије, равнотеже у наоружау, и контроли оних који рукују оружаном 
силом. Будимо сигурни да, док очувава безличну «ефикасност», технокатска 
бирократија не одбија да чува и потребе «маса» за идеализмом. То се постиже 
романтичарским паролама претехнолошке ере, као што су демократија, 
парламентарна владавина, слобода мишљења и изражавања и томе слично. Или 
алтернативно, они користе аналогне али савременије идеалистичке изуме, као 
што су анти-империјализам, нови економски поредак, светски мир, или моћ 
народу. А масе бивају покренуте емоцијама, аплаудирају онима који изговарају 
те пароле и стварају о њима легенде – или алтернативно, износе захтеве за 
већом демократијом и «слободама», затроване утопијанизмом политиког 
ангажовања, «човековг непосредног утицаја на његову историјску судбину и 
његову будућност која је у његовим рукама», што представља утопију која 
поново постаје могућа рационалистичком управом. Можемо имати поштовања 
и понекад се и дивити чистом хероизму и саможртовању које се може 
прикључити овом политичком деловању, али нас и боли њихова трагична 
бесмисленост: јер је на тај начин човек отуђен и удаљен од суштине своје 
егзистенцијалне истине без да посумња у своје отуђење, па је тако 
недвослислено «антиметафизичан» и притом потчињен детињастим митовима и 
средњевековним ишчекивањима. Данас је политика углавном опијум за масе, 
посебно за масе интелектуалаца, против метафизике. 
 

4. Визије «опште среће»  и њихова цена 
 
 Постигнућа западне социо-политичке «ефикасности» су већа него што је 
Европа деветнаестог века могла и да сања. Али, она такође није могла да сања 
ни колико ће бити висока цана тих постигнућа. Та цена се види у чињеници да, 
у земљама где су идеали западне друштвене етике – материјлно благостање за 
све и расподела добара која није изазивачки неравномерна – били примењени у 
задовољавајућој целовитости, то није допринело да се људи не опредељују за 
још радикланије политичко-социјалне покрете ради постизања основних захтева 
везаних за квалитет људског живота, са питањем како спасити човека од 
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механицистичког, уравниловског организовања његове «среће» успешног 
потрошача. 
 Два супротстављена система који се утркују један са другим у 
остваривању визије «опште среће», капитализам и марксизам, скоро да су исти 
по питању цене коју захтевају да би њихови принципи били спроведени у дело. 
Управо та виртуелно једнака цена, открива у пракси колико су ова два система 
суштински иста: они имау заједничко полазиште и премисе, заједничко порекло 
у западној метафизици, и заједничке корене у рационализму који по 
неопходности ствара непогрешиве ауторитете и тоталитаризам.182 
 Откривање коју ћемо цену тек платити је можда још болније од саме 
цене коју већ плаћамо. Поново се јавља ноћна мора тоталитарних и 
империјалистичких структура капитализма, у односу на које је човек 
деветнаестог века могао да гаји барем неке наде изражене у марксистичком 
покрету: марксизам се појавио као порука о коренитој промени у људском 
друштву. То је била философија која је желела да превазиђе апстрактно 
теоретисање и да постане свакодевно динамичко деловање, дајући човеку 
способност да историју уобличава својим сопственим рукама. Он ће постати 
способан да смрска структуре које га угњетавају и отуђују, да ослободи рад од 
поробљености интересима неке олгархије, и да покаже вредност саме 
материјалне стране живота, преображавајући свет, његове природне ресурсе и 
његова добра, у дар који се даје свима једнако. 
 Човек двадесетог века је видео како марскизам достиже велики моменат 
спровођења његових принципа и амбиција у дело – видео је познати устанак (= 
револуцију) у Русији 1917, што је омогућило да маркситичка визија друштвених 
промена постане могућа. Али цена која је била плаћена зарад тих промена, јасно 
је поаказала да је по самој природи својих теоријских извора, марксизам 
потчињен законима и премисама капиталистичког система. Како би спровео 
политичко деловање и друштвено уређење, марксизам се показао потчињен 
капиталистичкој методологији «ефикасности», што значи да су централизоване 
бирократске структуре система производње постале аутономне. Потчинио се 
детерминистичком односу капитала и вредности који деградира људски 
«материјал» на неутрални, другоразредни чинилац, подређен потребама 
капитала и производње – са незнатном разликом што је, у случају марксизма, 
капитал у државном а не у приватном власништву.183 
 Русија је морала да прође кроз најнечовечнија зверства које је историја 
икада видела: «Аргипелаг Гулаг» са десетинама милиона жртава, ноћна мора 
полицијске државе, присилно потчињавање људи религиозном служењу онима 
који су на власти, и уништење свих видова индивидуалних слобода и права.184 

                                                 
182 Cf. Лукарисову апофтегмату: «Историјски материјализам је самосвест капиталистичког 
друштва» у Maurice Clavel, Ce que ie crois (Paris, 1975), p. 156. Види такође сличан закључак: 
Julien Freund: «Капитализам и сви економски системи који су од њега настали, укључујући 
социјализам, развили су правило безличног и показали су, у тој тачки, раскид са старим 
економским менталиетом, у коме су доминирали лични односи.»: «L`éthique économique et les 
religion mondials selon Max Weber», Archives de sociologie des religions 13 (1968), pp. 24-25.  
183 «Никада Маркс или марксисти нису размишљали другачије него како да ставе `технику 
(капиталисте) у службу социјализма`, покретања `профита производње (брзо поистовећеног – 
што није случајно – са законском формом власништва)»: C. Castoriadis, L’iinstilution 
imaginaire…, p. 479. 
184 У светлу данас добро познатих историјских показатеља и личних сведочанстава, како и 
критичких анализа и политичких теорија, желео бих да истакнем насилан и горак коментар на 
колапс марксистичке визије у Русији који је представљен у књизи Александра Глуксмана (André 
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Немилосрдна сила војне окупације је била потребна да се марксистичком 
идеалу потчине земље сада познате као «источни блок», а устанци радника и 
народа Источне Немачке, Мађарске и Чехословачке угушени су у крви. Ова 
страшна и мучна цена је морала да буде плаћена, не да би се остварила 
марксистичка визија друштвених промена, већ да би она једном за свагда била 
уништена, да би «велика совјетска домовина» пролетеријата била преображена 
у типично капиталистичку, империјалистичку суперислу. Интернационални 
идеал марксизма је прогутан од руске партијске олигархије похлепне за војном 
и економском снагом. Месијансе аспирације стварања бескласног друштва су 
издане, пошто је централизована бирократија неизбежно створила своју ригидну 
аристократију. А руски модел је универзално копиран савршено верно, тако да 
данас не постоји ни једна марксистичка група или покрет над којим обични 
чланови имају стварну контролу. Идеја послушности партији и непогрешивости 
вођства, рационалистичко схватање јединства и бирократски начин његове 
институционализације, јесу основна обележја марксизма у другој половини 
двадесетог века. Све су то органске последице позитивизма и објективизирања, 
што су основне премисе сваког вида западне друштвене етике.185 
 У сфери теоријског истраживања, најважније савремено етичко питање је 
критика маркситичке теорије и «леве праксе», трагање за снажним обликом 
ослобођења човека од тираније аутономних стурктура технократске 
бирократије, сличне капитализму и марксизму. То трагање је пронашло 
необичан и неочекиван израз у спонатној побуни студената 1968., у Америци, 
Немачкој, Француској, Италији и Јапану. Ово је био први пут да је насилно и 
радикално довођење у питање објективизираних, угњетавачких структура 
друштвеног живота на Западу, провалило на такав начин. 
 Најрепрезентативнија побуна је бесумње био «Француски мај 1968»: он 
је више од свих показао посебни лик и јединственост тих студентских немира. 
То је била и најшира од свих побуна, која је ујединила раднике и сељаке са 
студентима и створила најимпресивнију мобилизацију народа и општи штрајк у 
историји Европе. Током неколико часова, паралисан је читав «систем» 
друштвене организације, бацајући у старо гвожђе читав механизам. И све се то 
догодило у атмосфери спонтаности и импровизације, без раније одређеног циља 
или рационалистичке организације. У «окупацији» места рада или студирања, 
која није била унапред планирана, народ је положио право на места и 
материјалне објекте који чине њихов свакодневни живот – одузимајући их од 
осујећених структура и безличних посредника који њима уобичајено 
управљају.186 
                                                                                                                                            
Glucksmann), La cuisiniere et le mangeur d’hommes., essai sur l’État, le marxisme, les. camps de 
concentration (Paris, 1975). Глуксман се пита: «Али шта са маркстичо-лењинистичким учењем 
које је, тврдећи да је «наука владавине» дведесетог века, предузело другу капању за 
позападњачење Русије – након Петра Великог – уводећи оне европске вредности које су увек 
чувале однос господара и слуге, деспота и плебса, или државе и народа? Није ли «Архипелаг 
Гулаг» оштрица Запада? Каква слепоћа или рачуница могу да порекну радиклани изазов теорије 
и праксе «револуције за све», модерне визије тираније, која тежи да се заврши у стварању 
Државе којом би владао прости руски «одрпанко» а која није учинила ништа друго него га је 
изручила хладном чудовишту Гулага, статистичком варваризму, закону «човека који једе?» 
185 «Његова (марксистичка) суштинска тачка је рационалистичка философија, и као све 
рационалистичке философије, он унапред даје решења за све проблеме»: C. Castoriadis, 
L’iinstilution imaginaire…, p. 37. 
186 Jacques Baynac, Mai retrouvé (Paris, 1578). Alain Delale and Gilles Ragache, La France de 68 
(Paris, 1978). Jean-Marx Salmon, Hôtel de l’avenir (Paris, 1978). Patrick Poivre d’Arvor, Mai 68, Mai 
78 (Paris, 1978). 
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 Овакав захтев је представљао неосновани романтицизам и био је изражен 
антирационалистичким слоганима187 који су више личили на галаму неког 
фестивала или популарног вашара – иако се не може рећи да револт није 
свакодневно плаћан крвљу. Било је типчно да су институционализовани, 
бирократски представници «народа», комунистичка партија и синдикати, 
поткопали побуну и коначно је издали: побуна је била угушена са првим 
рационалистичким маневром политичке стратегије, а такође и окрутном 
реакцијом снага неизбежне државне интервенције, ради очувања «поретка» и 
«безбедности». 
 Лекција из маја 1968. је била трауматична. Задала је западној 
цивилизацији неколико шокова и оставила трага на њеном животу. По први пут, 
талас постављених питања је прешао утилитарне захтеве, доводећи на светлост 
дана једно «етичко» схватање живота које није било ограничено на потрошачки 
напредак или утопијство тоталитарних «рајева». То је био укус живота 
ослобођеног од механичке рационализације коју су теоретичари «марксизма» 
наставили да негују.188 
 Међу представницима ових истраживања је и Грк Корнелиус 
Касториадис, који је истраживање предузео управо на основу онтологије на 
којој је утемељен западни начин живота и организације. Осећао је да је играо 
важну улогу у припреми теоријске климе која је породила француски мај 
1968.189 У својој књизи, L’institution imaginaire de la société, Касториадис даје 
нацрт тумачења начина на који су структуре капиталистичког система постале 
аутономне. Он се бави и питањем банкрота марксистичке визије, са освртом на 
њихово заједничо «метафизичко» полазиште, утемељено на ономе што он 
назива «грко – западном цивилизацијом».190 Ова онтологија објективизира бића 
у интелектуалну датост, један неизбежно суштински (= који суштини даје 
приоритет над личношћу) концепт који одговара окамењености историјског и 
друштвеног остварења бића. Функционисање сазнања, развој науке и начин 

                                                 
187 «Буди реалан: тражи немогуће!» «Након барикада – плажа» «Живот (vie) против 
преживљавања (survie)», «Имагинација јача (= добија на снази)», «Акција не треба да буде 
реакција већ креација», «Олуја се диже: морамо покушати да живимо», «Креативност, 
спонтаност, живот», «Револуција никуда не води. То је слобода. То је Дионсиова игра», 
«Дођавола с напретком. Живи». 
188 Видети: Castoriadis, L’institution imaginaire de la société (Paris, 1975). Idem, Les carrefours du 
labyrinthe (Paris, 1978). Claude Lefort, Éléments d’une critique de la bureaucratie (Geneva, 1971). 
Idem, Un homme en trop, réflexions sur “L’Archipel du Goulag” (Paris, 1976). Idem, Le travail de 
l’oeuvre, Machiavel (Paris, 1972). Idem, Les formes de l’histoire (Paris, 1978). Edgar Morin, Claude 
Lefort, Jean-Marc Coudray, Mai 68: la brèche (Paris, 1968). Bernard-Henri Levy, La barbarie à visage 
humain (Paris, 1977). Andre Glucksmann, La cuisiniére et le mangeur d’hommes, essai sur I’État, le 
marxisme, les camps de concentration (Paris, 1975). Idem, Les maitres penseurs (Paris, 1977). 
189 Типично је позивање на Касториадиса од стране Данијела Кон-Бендита (Daniel Cohn-Bendit) 
– студента кој је постао симбол устанка из `68 због водеће улоге коју је имао и депортације из 
Француске која је уследила – у једном интевјуу који је дао француској телевизији (ТФ 3) седмог 
маја 1978. 
190 Касторијадис узима за основу охолу (= арогантну) схему западне историографије према којој 
је западна цивилизација једини директни и органски настављач древне грчке (= јелинске) 
традиције. Западна философија, која је започела са једна неколик Аристотелових књига, 
преведених са арапског, воли да себе сматра јединственом у њеној непосредној линијској 
повезаности развоја од пре-сократовсје и пост-сократовске философије. «Јелинско» читање 
старогрчких философа од стране византијскох коментатора, и орагнско усвајање сиховог 
мишљења у динамичкој синтези јелинских Отаца – онтолошке претпоставке те друге 
цивилизације, дијаметрално супротне утилитаристичкој «објективности» западњака и њеним 
нехуманим последицама – остају за Касториадиса затворена књига. 
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организације живота – у коначном аспекту поједностављеног логичког 
идентитета – напокон се претварају у институционализоване објективне форме 
и ригидне структуре. Изванредно генијалном аргументацијом, Касториадис 
показује неоснованост и конвенционални карактер те «детерминистичке» 
онтологије и објективизацију бића која из тога следује, супротстављајући јој 
чињенице који непрестано извиру и из научних истраживања и из историјског 
искуства, а које указују на «суштинску» недетрминисаност природног, 
историјског и друштвеног «настајања». Он закључује тврдњом да 
објективизација концепта бића у логички и интелектуални идентитет, 
поистовећење постојећег са коначним значењем суштине, треба да буде 
замењено схватањем бића као настајања. То је тенденција и кретање 
динамичког остварења које устројава биће, које не може да буде ограничено на 
дефинисани суштински (= на суштини заснован) идентитет, те стога не може да 
буде a prirori потчињено начелима и законима конвенционалне логике. Оно (= 
биће) може да буде тумачено само с обзиром на имагинарни елемент, који је 
уобличен на један недетрминисани начин кроз друштвени суживот, и који у 
исто време чини снагу за преображај друштвеног живота. 
 Социо-политичке и стога «моралне» последице Касториадисових 
онтолошких теорија свакако захтевају дубље анализирање које треба да буде 
настављено, иако ће његова гледишта вероватно бити много потпуније 
илустрована и обрађена у радовима који ће тек бити објављени. Изутетно 
кратки сумарни преглед  увида у његове ставове овде служи само као увод у 
следеће питање: Да ли једна «објективна» или «холистичка» или «општа» 
теорија о динамичкој недетерминисаности бића заиста има такав значај да може 
да превазиђе статичку «објективност» западне метафизике? Холистичка теорија 
неизбежно потчињава живот својим општим и следствено схематским 
ограничењима, чак иако претпоставља динамичку недерминисаност живота и 
слободу и посебност који је проузрокују. А теорија динамичке 
недетерминисаности јесте холистичка ако не постоји ипостасни носилац те 
слободе и посебности. То ће рећи, када слобода и посебност нису постигнуће 
већ објективна датост. Јер можда замена «на суштини заснованог идентитета» 
као структуре историјског и друштвног живота са недетрминисаним 
динамизмом «имагинарног елемента» који даје облик овим структурама, 
тумачење бића као постајања, носи опасност која може водити нео-
хегелијанизму, који од недетерминисаног «постајања» твори метафизички 
апсолут, што нас може нагнати да поштујемо, или чак митологизујемо, 
безлични «динамизам» маса? А унутар те дате динамичке недетрминисаности 
друштвеног и историјског «постајања», где је место за човеков неуспех и 
«грех», за егоцентрични начин на који он осигурава себе у безбедној форми 
конвенционалног идентитета, у ефикасности објективизираних структура или 
ауторитету поједностављених механицистичких теорија? 
 Та нас питања, пак, воде у област испитивања које нас начелно овде 
занима, и које се појављује из везе друштвене и политичке етике и онтологије – 
а то нас испитивање води назад ка нашем почетном питању о друштвеној етици 
Православне Цркве. 
 

5. Онтолошки догађај заједнице  
    и њено егзистенцијално остварење 
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 Етос Цркве је заједничарски или «друштвени» етос, а заједничарски етос 
Цркве је поистовећен са онтолошким садржајем њене истине, истине живота 
као заједнице. Заједница устројава живот; постојање је догађај заједнице. 
«Узрок» постојања и «извор» живота није биће-по-себи – биће не представља 
апосолутну категорију per se, већ је то божанска, тројична заједница која 
ипостазира биће као догађај живота. За Цркву је заједница онтолошки догађај: 
не последица онтолошког догађаја, већ догађај који је суштински за биће. 
Историјска чињеница да људи живе заједно у групама и феномен онога што 
називамо «заједничким» или «друштвеним» животом – политичка, друштвена, 
економска и државна организација група људи – јесте само израз тог догађаја. 
 Заједница устројава живот. Она такође, устројава и етос живота, 
динамику живота, подстицај и кретање ка остварењу живота. Феномен који је 
назван «заједничарским (= друштвеним) постајањем» – историјска или 
«објективна» димензија заједнице – свакако изражава и указује на онтолошки 
догађај заједнице. Али, зтај феномен не испушта (= пренебрегава) етос заједнице, 
начин на који је живот егзистенцијално остварен као заједница. Уколико 
учинимо онтолошки догађај заједнице дефинитивно објективним у његовој 
историјској, феноменолошкој димензији, тада остајемо ограничени 
метафизиком конвенционалних интелектуалних идентитета. Тако, напросто, 
стављамо идеју «заједнице», као ентитет, на место концепта бића-по-себи. 
 Ако је заједница онтолошка а не чињеница која се тиче само суштине, 
интелектуални концепт који објективизира феноменологију историје, мора да 
претпостави да она поседује и динамичко, езситенцијално остварење – да мора 
постојати и ипостасни носилац потенцијала за заједницу, а то је сваки члан 
заједнице или друштва. А потенцијал за заједницу, такође претпоставља и 
потенцијал за не-заједницу, што значи да подразумева слободу као фактор који 
заједницу одређује. На исти начин, то подразумева и различитост потенцијала за 
заједницу; свака воља учествује у заједници, у друштву, на посебан начин. 
Динамичко, егзистенцијално остварење заједнице – заједнице као 
егзистенцијаланог постигнућа а не као неке «објективне» датости – доводи нас 
до посебности ипостаси које имају потенцијал за заједницу. 
 Слобода и посебност одређују онтолошки догађај заједнице. Нема 
заједнице осим ако се у њој не учествује у слободи и посебности. А то је етичко 
одређење догађаја заједништва: остварење живота као заједнице има етичку 
динамичку непосредност која је непомирљива (= неусагласива) са било каквим 
коначним односом идентитета, пошто је догађај заједништва одређен слободом 
и посебношћу чланова који постижу (= достижу) заједницу. 
 Динамичка непосредност живота заједништва, и чињеница слободе и 
посебности јесу етичке координате онтолошког догађаја заједнице, и не 
представљају закључке извучене из силогизама или апстрактних принципа који 
нам омогућавају да створимо неку врсту логичког, холистичког погледа на дату 
стварност историје и друштва. Слобода и посебност су ипостасно остварење 
живота, егзистенцијални догађај личности. Личност је ипостас егзистенцијалне 
могућности живота, живота који је заједница и однос. Али она, такође, 
представља и ипостасну могућност одбијања заједнице и отуђења живота. 
Слобода личности ипостазира живот, онтолошки догађај слободе. Али то је 
слобода, један егзистенцијални догађај самоостварења личности, пошто је 
личност такође у стању да саму себе негира. Она може да егзистенцијално 
спроведе у дело одбацивање живота, да замени заједницу са индивидуалним 
опстанком и егоцентирчном самодовољношћу, и да отуђи живот у 
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конвенционалну коегзистенцију. То је коегзистенција која једноставно ставља 
маску рационализма на претњу иднидидуалном опстанку, представљеном кроз 
«друге», који чине независне напоре за индивидуалним опстанком, стварајући 
егзистенцијалну дистанцу од «других» ипостаси које су сада индивидуалне а не 
више у заједници. 
 Само ако се на овај начин сагледа, заједница не представља неку 
објективну датост, већ лично егзистенцијално постигнуће аутентичног живота. 
Динамичка непосредност «постајања» у заједници, може да представља слободу 
и посебност као замишљене «објективне» координате људске коегзистенције. 
Али та «објективност» представља напросто интелектуално схватање, које 
ствара једну апстрактну композицију изван оквира историјских чињеница. 
Права област у којој се слобода и посебност егзистенцијално остварују јесте 
сама људска личност, догађај заједнице или неуспех да се заједница оствари. 
 Следствено овоме, контрадикторно је говорити о објективно примењивој 
етици «заједнице» или «друштва», пошто етичка димензија догађаја заједнице 
или друштва, њено динамичко остварење, може да буде просуђена искључиво 
унутар оквира личне слободе. Кадгод се етичке могућности, могућности 
динамичког остварења заједнице посматрају ван оквира личног постојања које 
је ипостасни носилац тих могућности, неизбежно долази до стварања такве 
заједнице која није утемељена на суштинској, ипостасној основи. Имагинарне и 
апстрактне форме заједнице су стране животу и његовом еггзистенцијалном 
остварењу. А када покушамо да наметнемо те форме које су стране животу,  уз 
помоћ договора или присилно, и да «створимо» заједницу «за све», 
постављајући за основу наша програмска ограничења и рационалистичке законе 
или користећи непотврђена правила која се тичу слободе или правде или неке 
друге објективне «вредности», тада обогаљујемо сам живот и спроводимо 
тортуру над човечанством. 
 Ако, дакле, под појмом «друштвена етика», подразумевамо теорију, 
програм или правила чији је циљ «објективно» побољшање заједничког (= 
друштвеног) живота људи, «објективна» промена у структурама и предусловима 
њихове коегзистенције и боље регулисање «објективних» односа који људе 
образују у организовану групу – ако се ови циљеви остварују независно од 
личне посебности и слободе, области у којој се динамички и егзистенцијално 
остварују – онда свакако, све док Црква остане верна својој онтолошкој истини, 
она неће пројавити такву етику, нити ће моћи да се изрази у појмовима такве 
етике. 
 Неопходно је чврсто нагласити да лично егзистенцијално остварење 
живота као догађаја заједнице, не прибегава као последњем средству 
индивидуалној или субјективној етици, поистовећујући етос или морал људске 
коегзистенције са збиром свих «врлина» које су индивидуе постигле живећи 
заједно: разликовање између личности и индивидуе је више пута утврђено на 
претходним странама. Заиста, сам концепт «индивидуалног», онемогућава 
онтолошко виђење догађаја заједнице: он се ограничава на «затвореном», само 
на суштини заснованом (= ентитативном),  идентитету постојећег бића и његовим 
особинама као феномену. Због тога индивидуална етика није суштински 
различита од холистичке етике, етике општих правила и начела за 
ораганизацију друштвеног живота. Оно што обично подразумевамо под 
«индивидуалном етиком» јесте ипак, само једна «објективна» етика, 
објективизација живота унутар оквира датих вредновања понашања – категорија 
понашања смештених у сама бића. Идеја да ћемо постизањем «побољшања» код 
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индивидуа као резултат добити морално побољшање друштвеног живота, што 
ће за последицу имати индивидуалну «срећу» и «морал», такође представља 
прихватање истог феноменолошког схватања живота и његове стварности као 
заједнице. Такво разумевање нема везе са егзистенцијалним догађајем човекове 
слободе, или са егзистенцијалним постигнућем живота као заједнице. 
 

6. Друштвена димензија покајања 
 

Црква је догађај слободе и динамичког остварења заједнице. Истина 
Цркве је једина онтологија догађаја заједнице, онтологија која биће 
поистовећује са личношћу, што ће рећи, са егзистенцијалним остварењем 
живота као заједнице. То остварење јесте динамички етички догађај. Заједница 
за Цркву представља етичко егзистенцијално постигнуће. Истина заједнице је 
етос, «морал» Цркве. Етика Цркве је етика заједништва, друштвена етика. 

Онтолошки садржај Црквеног етоса заједништва не оставља простор за 
компромис са религиозним, политичким или идеолошким системима етике и 
друштвеним организацијама које разликују догађај и етос заједнице од 
предуслова њиховог постојања – од личне слободе, од динамичког 
егзистенцијалног остварења заједнице у оквиру личне посебности. То је ствар 
неускладивих онтологија, а не само неускладивих вредносних судова. За Цркву, 
бавити се слободом као предусловом за остварење догађаја заједнице није 
«начело» њеног система вредности. То је предуслов да се остане веран 
егзистенцијалној истини човека, његовом начину постојања. Свака визија или 
тежња која превиђа или чини насиље над личном слободом, чак и визија «раја» 
опште среће, јесте порицање егзистенцијалне истине и следствено разарање 
живота, што узрокује отуђење и мучење човека. 

Црква поштује вредновање слободе не само као остваривање заједнице, 
већ и као лични неуспех да се заједница постигне. Поштовање човековог 
неуспеха да оствари живот као заједницу јесте поштовање његове слободе. То је 
потврда слободе, не као «вредности» и законског «права», већ као човекове 
егзистенцијалне истине. А та потврда слободе има практични значај, пошто 
Црква прихвата грешника, личност која је оманула, и кроз покајање, 
преображава његов неуспех у догађај заједнце. Етички «парадокс» Цркве, који 
је чини радиклано другачијом од било ког система етичке или друштене 
организације, јесте начин на који она одбацује било какве објекивне, вредносне 
предуслове за индивидуално учествовање у заједници. Само лична динамика 
љубави може да спасе слободу и да створи заједницу из промашаја да се 
заједница постигне. Догађај који устројава Цркву јесте динамички акт 
прихватања човека, у његовом неуспеху, и «калемљење» тог неуспеха на 
заједницу светих. То је слобода љубави, «апсурд» љубави која одбацује сваки 
рационалистички критеријум за учествовање у животу заједнице: «Она прима 
последњег као и првог. Према последњем показује мислост а пема првом бригу 
(= старање). Једноме даје а другеме слободно поклања. Она прихвата рад и жели 
добродошлицу намери: поштује дела и прихвата стремљење».191 
 

7. Евхаристија као почетна тачка за преображење друштва 
 

                                                 
191 Пасхална омилија која се приписује Св. Јовану Златоустом. 
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Друштвена етика Цркве не циља нити ка објективном «побољшању» 
објективних услова и структура друштвеног живота, нити ка «побољшању» 
карактера индивидуа. Она за циљ има да омогући живот који делује у 
безграничном делокругу личне слободе, слободе која може да буде 
егзистенцијално остварена само као догађај заједнице. Тај један, јединствени 
критеријум Црквеног етоса, значи одбацивање конвенционалних правила 
моралног понашања на најрадикалнији и најреволуционарнији начин: означава 
динамичку недетеминисаност живота једном ослобођеног од робовања 
објективности и индивидуализму. Уз помоћ ових мерила је могуће, у оквиру 
организованог друштвеног суживота, оправдати подношење тираније, неправде 
и угњетавања ради постизања слободе и остварења заједнице. Истим мерилима 
мерено, и устанак против тираније и угњетавања, такође може бити постигнуће 
самопорицања (= кенозе) и крајњег ризика подузетог ради љубави. Још једном, и 
то може бити догађај слободе и заједнице.192 Исправан и погрешан у исто 
време, добар и зао, он може бити просуђен само мерилима остварења слободе, 
која представља жртвено само превазилажење и борба да се постигне заједница. 

                                                

 Мерило и норма етоса заједнице Цркве осветљен је и оваплоћен у 
догађају који твори еклисијалну заједницу – у Евхаристији. Евхаристија је 
живот заједнице – не апстрактни живот, већ предуслов земаљског живота који је 
храна, тај предмет сукоба који раздељује живот. Унутар Евхаристије, 
учествовање у свакодневној исхрани јесте учествовање у Христовој жртви, 
учествовање у смрти индивидуалних захтева и жеља, што уздиже живот у чудо 
заједнице. Хлеб и вино Евхаристије јесу Тело и Крв Христова, стварност 
Његове богочовечанске природе – учествовање и заједница у Његовом начину 
постојања. То су први плодови квасца живота, за преображај сваког аспекта, 
сваког деловања људског живота, у прилику за заједничарење и догађај 
заједнице. Када људи живе жртвеним етосом Евхаристије, њихова грешна 
економија, политика, професионални и породични живот, и структуре јавног 
живота, на тајински начин – у дêлу динамичке непосредности, превазилазе 

 
192 У савременој «политичкој теологији», чине се очајнички напори да се формулише и 
објективно оправда «теологија револуције» која би дозволила хришћанима који живе под 
рестриктивним и тоталитарним режимима, посебно у трећем свету, да се активније укључе и са 
«теолошком» потпором у револуционарним ослободилачким покретима, на које монопол 
обично полажу марксисти. Потреба за једним a priori теолошким јемством при преузимању 
личног моралног ризика јесте типична ознака и последица сваке холистичке етике. Као пример 
другачијег етичког менталитета, може се посматрати начин на који је православно свештенство 
узело учешће у оружаним борбама за ослобођење балканских народа у деветнаестом веку. То су 
углавном били грчки епископи, али и неки свештеници и ђакони, који су узели оружије и 
побунили се са народом 1821. често стајући на чело јединица и војске. Они су се прихватили 
употребе оружане силе, а да се нису побринули за своје индивидуално оправдање неким 
одломцима из Св. Писма или неком «теологијом револуције». Они су врло добро знали да је 
насиље дијаметрално супротно истини Цркве и њеном етосу, и да су, према канонима Цркве, 
угрозили благодат свештенства која им је дата и да ризикују да буду екскокумицирани, да 
ризикују спасење својих душа. Али оно што је било врховно мерило у њиховим очима није било 
индивидуално спасење већ спасење народа, ослобођење њиховог живота од ропства тиранији – 
то је било «ми» а не «ја», како карактеристично каже Макријанис. Због тога они нису бринули 
да ли ће сами бити «осуђени». Њихова борба је била израз крајњег самопорицања (= кенозе), 
екстрамени ризик прихваћен из љубави,  и чин слободе и заједничарења. За даље информације о 
савременој «теологији револуције» видети: H.E. Tödt, Theologie der Revolution, Analysen und 
Materialien (Frankfurt, 1968). J.G. Davies, Christians, Politics and Revolution (London, n.d.). J. 
Miguez-Bonino, Doing Theology in a Revolutionary Situation (Philadelphia, 1974). E. Feil and R. 
Weth, ed., Diskussion zur Theologie der Revolution (Munich/Mainz, 1969). G. Gutiirrez, Theologie der 
Befreiung (Munich/Mainz, 1973). 
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опсег објективне предодређености. Све ове људске активности се 
преображавају – променом њихових егзистенцијалних претпоставки – а не 
просто њиховим «унапређивањем». 
 Да будемо још одређенији, Евхаристија сабира начин постојања који 
налази своје друштвено остварење у подвижништву Цркве. Као што смо видели 
у претходном поглављу, подвижништво није индивидуално вежбање воље, нити 
је  то мазохиситчки порив спрам људских потреба и жеља, већ је то могућност 
за заједничарење и чин заједнице. Црквено подвижништво има за циљ 
потчињавање индивидуалних, биолошких жеља, апсолутном преимућству 
личног односа и заједнице. Искуство истините заједнице међу људским бићима, 
представља сусрет са личним смислом и значењем у природној стварности и 
откривање личног Бога у историји, и захетва подвижничко самопревазилажење 
индивидуалности и стварност личног односа и самопредавања.  
 Могло би се поменути да, такво подвижништво, као друштвена пројава и 
делатна примена црквене истине, такође представља радикалан морал, 
друштвено и напокон политичко гледиште и деловање. Радикални, зато што 
непосредно и активно превиђа холистички систем индивидуалистичког 
утилитаризма и њихових тоталитарних механизама. Ти системи нису угрожени 
револуцинарним покретима и идејама који садрже идентичну неуморну 
истрајност у истој «логици» система. Холистички систем је угрожен 
егзистенцијалним гледиштем, егзостенцијалним делањем  које даје апослутно 
преимућство постизању личносне истине човека. Не «развоју» индивидуалног, 
нити образовању и «узгајању» друштвеног јединства, већ постизању личне 
посебности: та посебност се динамички остварује на граници између слободе и 
греха, у настојању ка самопревазилажењу у љубави, у откривању и изношењу 
личног смисла и значења у стварност света, и сусрету са личним Богом који се 
открива у историји. 
 Егзистенцијално гледиште и деловање јесте радикално порицање 
хипнотичке илузије потрошачког просперитета. Оно одбија да ограничи своје 
итересовање на политичке проблеме капиталистичко-марксистичке 
поларизације,193 на теме да ли потребе потрошача треба начелно да буду 
задовољене тржишном утакмицом или државном контролом. Оно (= 
егзистенцијално гледиште) одбија да заточи политику у нељудску механизацију 
аутономне економије,  и одбацује разузданост (= распојасаност) индустрије над 
живим телом света зарад похлепе потрошача. 
 То је гледиште и деловање Православног Предања и Православног 
живота. То је динамика друштвеног преображаја оваплоћеног у евхаристијској 
заједници, епархији или парохији. Када епархија и парохија творе истиниту 
црквену заједницу, то динамички и органски води преображају мноштва које 
коегзистира у заједницу личности. То је основа друштвене правде која је 
изворна а не само рационалистичка. Овакав приступ ослобађа рад робовања 
потребама, преображавајући га у лични однос, и доводи до пројаве стваралачке 
посебности сваког људског бића. Кроз исправно функционисање евхаристијске 
заједнице ствара се врста политике која служи егзистенцијалној истини и 
аутентичности човека, врста науке која даје смисао и значење човековом односу 
са светом, и врста економије која служи животу уместо да га себи потчињава. 
 
                                                 
193 Видети: Ch. Yannaras, “Etudes de théologie politique,” Contacts No. 95 (1976/3).[Треба имати на 
уму да је ова књига писана у време пре пропасти комунизма. Данас је речена поларизација света 
нешто другачија, али још увек постоји на истим основама – прим. прев.] 
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8. Друштвени етос Евхаристије и њен културни израз 
 

У данашњем техноцентричном друштву, сплет супарничких односа 
између међународних поседника крупног капитала се узима за нормалну појаву. 
Потребе производње и потрошње су аутономне, развој машина добија 
превасходни значај, а политичка моћ је неизбежно тоталитарна. Унутар тог 
оквира, делује, у најмању руку, као романтича утопија или поетска носталгија, 
причати о друштвеном динамизму евхаристијске заједнице. Чак ако је 
историјски тај динамизам једном био остварен до неке мере, он свакако сада 
припада прошлости. 

Историјски, истина је, широки утицај црквеног етоса заједнице – 
друштвени динамизам евхаристијске заједние – изгледа да је заиста био посебно 
утврђен у сеоским или рано-градским ступњевима друштвеног живота. Као 
историјски пример тог утицаја, вероватно имамо само Византију. 
Средњевековна западна друштва, у којима је владао феудални систем,194 са 
екстремно оштим класним разликама,195 чини немогућим да говоримо о 
тамошњој евхаристијској заједници динамички проширеној на друштвени 
живот и културу. То су свакако била друштва организована на религиозној 
основи, која, међутим, нису имала ништа или су имала мало са првенством 
личне посебности и слободе што констиуише евхаристијски етос заједнице. 196 
У Византији, напротив, имамо народу културу која у сваком свом изразу 
открива апсолутно првенство истине личност , и начин живота који је јасно 
литургијски, па та култура тако постаје догађај личне заједнице. 

и  

                                                

Ово није место где треба да покажемо како је, у византијској 
цивилизцији, уметности, економији, политици и законодавству изражено 
стремљење ка животу заједничарског етоса Цркве. Како је сачувано литургијско 
разумевање света и историје и творачки «логосо» или смисао у човековом 

 
194 Феудални систем је био производ и обележје западних европских друштава, непознат на 
Грчком (или «Византијском») истоку. Све до седамнаестог века, феудализам није продро на 
исток, у Отоманско Царство, као знак да је економска и друштвена организација постајала 
позападњачена. «Идеја Византије је суштински непомирљива са феудализмом... Бесконачна 
борба између централне власти и великих земљопоседника, оставила је трага на читавој 
историји Византије... Одсуство било каквих друштвених разлика, давало је византјској 
администрацији народни карактер који ју је чинио радикално другачијом од условљеног 
друштва Запада... Византијски и Отомански свет су сваки процес концентрације 
земљопоседништва саматрали анти-друштеним»: K. Vergopoulos, The Agrarian Question in 
Greece (на грчком-Athens, 1975), pp. 20, 26,27, где је дата релевантна библиографија. 
195 Библиографија о класним разликама у западним друштвима укључује: George Duby, 
Adolescence de la chrétienté occidentale (Geneva, 1967), p. 57ff. Robert Fossier, Histoire sociale de 
l’Occident médiéval (Paris, 1973). Jacques de Goff, La civilisation de l’Occident médiéval (Paris, 
1972), pp. 319-386. 
196 Оцена о тоталитарни карактеру религиозних организација у западним средњевековним 
друштвима и начини на који је тамо потцењивана људска личност, начелно је доказана и без 
дискусије прихваћена, од стране самих западних историчара. Довољно је да се присетимо само 
неколицине институционалних израза религиозног тоталитаризма: чувени Dictatus папе Грегора 
VII (1073-1085), начело папаске непогрешивости (De Romani Pontificis infallibili magisterio) који 
се налази у Summa Theologiae Томе Аквинског,  була папе Грегора IX (1233) којом је основана 
Света Инквизиција, увођење мучења као начина испитивања приликом суђења јеретицима од 
стране папе Инокентија IV (1252), итд. Надаље, овај религиозни тоталитаризам је представљао 
основу за многе религиозне побуне савременог европског човека, и дао замах капиталистичком 
систему који одлучно иде ка поништавању снаге религије у западним друштвима. Посебно о 
коренима капиталистичке идеологије у римокатоличком схоластицизму и посебно код Томе 
Аквинског, видети: Le Bourgeois. Contribution à I’histoire morale et intellectuelle de l’homme 
économique moderne (Paris, 19662), p. 226ff. 
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односу са стварима, смисао који човека води од подређености идивидуалној 
својевољи ка хармноји и мудрости у свету. 197 
 Можемо једноставно да закључимо да је, током хиљаду година, 
Византија спровела у дело динамичко дејство евхаристијске заједнице у области 
насељене земље, икумене. У Византији је икумена преузела мистичку дубину и 
динамичко значење речи прослема, «онога што је прихваћено (= увојено)», како је 
овај појам коришћен у халкидонској христологији. Принципијални центар 
икумене је Црква, превасходна пројава Премудрости Божије која је створила 
свет, пуноћа историје и динамички наставак догађаја Оваплоћења Бога, где Он 
усваја бесловесност природног човека и преображава га у словесно начело 
односа и заједнице, у архетипски град, у Царство Божије. 
 Унутар овог процеса постоји чврста и сигурна разлика између лепоте 
личног живота и заједнице и бесловесних порива природног варварства. Али у 
исто време, крај овог процеса није десегнут, пошто дивље и неорганизоване 
хорде које су изван заједнице, треба да буду прихваћене и накалемљене на 
литургију живота. У сваком аспекту свог историјског и културног живота, 
Византија је прихватала све што је природно, бесловесно или друштвено, 
преображавајући то у заједницу и свештену историју, у Богочовека – Цркву. 
 Са падом Византије, друштвени динамизам евхаристијске заједнице није 
нестао. Он се једноставно повукао са граница настањеног света унутар 
друштвеног и културног света Romiosyne, хришћанског народа под отоманским 
јармом. Током читава четири столећа, локална власт, локално судство, послови 
и зајмови, удружења и еснафски цехови на грчком истоку под турском влашћу, 
функционисали су на начин који је откривао литургијску структуру заједнице, 
првенство личносног односа и неговање врлине заједничарења. Евхаристијско 
устројство поробљене грчке заједнице било је изражено једнаком чистоћом у 
гостољубљу, народним песмама, играма, фолклорним обичајима, архитектури и 
иконографији. Све те пројаве живота и уметности, служиле су откривању 
културног нивоа и етоса недостижног у каснијим временима, и представљале 
стварни пример друштвене организације, упркос одсуству формалног 
образовања. 
 То је етос личног живота и односа, потпуно искључење сваке безличне, 
рационалистичке организације, која представља основу свих видова друштвеног 
живота. У данашње време, ми морамо бити изузетно образовани, а можда је 
неопходно и да се прихватимо посебног изучавања, како бисмо схватили или 
чак само пратили, запањујући културни степен тог униженог јелинстваа. Ипак 
знамо да, у то време, то није био ниво на коме је била неколицина стручњака 
већ општа пројава народоног осећаја, све до последњег села и манастира. Начин 
на који се друштвени живот одвијао током турске окупације, рођен је из потреба 
народа и његових врлина. То је био производ народног етоса, не теоријских, 
измишљених начела и аксиома. Подједнак овоме, производ народног етоса била 

                                                 
197 Ради потврде оваковог погледа на Византију, поменућемо следеће књиге: Steven Runciman, 
Byzantine Style and Civilization (Penguin Books, 1975). A. Gervase Mathew, Byzantine Aesthetics 
(London, 1963). Philip Sherrard, Constantinople, Iconography of a Sacred City (London, 1965). 
Dimitri Obolensky, “The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy,” Actes du XIIe Congrès 
International d’Études Byzantines, I (Belgrade, 1963), pp. 45-61. Hélène Ahrweiler, L’idéologie 
politique de l’empire byzanlin (Paris, 1975). Louis Brehier, Les institutions de l’empire byzantin (Paris, 
1970). J. M. Hussey, Church and Learning in the Byzantine Empire (London, 1937). P. Charanis, “On 
the Social Structure of the Later Roman Empire,” Byzantion 17 (1944-45), pp. 38-57. 
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је и његова сасвим оригинална и изворна уметност, њихове песме, игре, обичаји 
њихових празника.198 
 Слободни етос поробљених Ромеја, до краја је остао модел и пројава 
друштвеног остварења које поштује личну јединственост и пројављује 
литургијско јединство људског сапостојања. Узвишени тренутак овог јединства 
је празник. Живот заједнице постаје део евхаристијског круга празника живота 
Цркве, свакодневни тријумф Цркве над бесловесношћу времена и 
пропадљивости. Предањски јелински празник увек за свој центар има црквено 
сећање на неког Светог. Празник  је увек то. У оквиру овог еклисијалног 
догађаја људи се сусрећу, певају, играју и једу заједно. Разлике и неспоразуми 
се остављају по страни.  Људи показју своју љубав, и стварају се основе нових 
породица. До данас, ни једна врста социјализма, нити неког рационалистички 
организованог народног покрета, није могла да успостави ову изворну 
димензију народних празника, или да у потпуности одговори на човекову 
дубоко укорењену потребу за празницима. 
 

9. Једини програм – васпостављање парохије 
 
 Данас, пак, друштвено и културно остварење литургијског етоса 
Православне Цркве изгледа само као носталгично сећање. Ипак, пре него што 
закључимо са извесном тврдњом да је евхаристијска заједница у наше време 
чиста утопија, постоји једно питање са којим се ваља суочити. У данашње 
време, видимо промене у структурама и премисама друштвеног живота. 
Прешли смо са ограничене заједнице личних односа на безличну, масовну 
коегзистенцију, са стваралачког рада на рад аутоматизоване производње, и са 
личних потреба на вештачки створену потрошачку похлепу. Да ли, дакле, ово 
радиклано отуђење у начину живота људи, разара чак и стварност 
евхаристијског сабрања верних? Да ли отуђује и уништава егзистенцијални 
догађај личне заједнице у телу Цркве? Да ли поништава динамичко ширење 
Евхаристије на све друге аспекте друштвеног живота? 
 Појава симптома не оставља другу могућност до да се одговори 
потврдно. Да. Потрошачка култура – култура масовних медија који пружају 
новости и задовољства, система масовне продукције, градња стамбених четврти 
за људе који живе заједно en masse и организовање масовних захтева – показала 
се неупоредиво јачом од културе и етоса свхаристијске заједнице. Сви ови 
непосредни докази показују да је, макар у савременим великим градовима, 
евхаристијска заједница такође изопачена у безлично, масовоно религиозно 
груписање. Парохија има на хиљаде људи, често и десетке хиљада, и међу њима 
нема личне заједнице или осећаја да припадај једном телу. Људи се не окупљају 
у Цркву да сачине Тело Христово, да пројаве и остваре истинити живот 
заједнице личности. Они долазе да задовоље своје индивидуалне религозне 
потребе и да се помоле као индивидуе, напоредо са остатком скупа, више 
усамљени него, вероватно, на спортском терену или у биоскопу. 

                                                 
198 Видети: John Campbell and Philip Sherrard, Modern Greece (London, 1968), посебно pp. 189-
213. Steven Runciman, The Great Church in Captivity (Cambridge, 1968). Manouel Gedeon, The 
Cultural Progress of the Nation in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (на грчком-Athens, 1976). 
Angeliki Chatzimichali, The Guilds— the isnafia (на грчком-Athens, 1950). Eadem Greek Folk 
Costume (на грчком-Athens, ed. T. Yannaras, 1978). Dimitri, Pikionis, “Our Popular Art and 
Ourselves” (на грчком) in Filiki Etaireia 4 (1925), p. 145ff. 
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 У исто време, изгледа да је основ и циљ литургије премештен са учешћа 
у Телу Христовом и приступања чаши јединства верних, и да се сада састоји у 
слушању моралистичких проповеди које нуде опис одговарајућег друштвеног 
понашања. Осећај тајинског јединства, јединства које устројава црквени начин 
постојања и спасење човека, често је толико атрофиран, чак непостојећи, па се 
можемо упитати у којој мери евахристијско сабрање данас чува истину 
васељенске Цркве, пуну могућност живота изван пропадљивости и смрти. Тамо 
где је парохија∗ изобличена, или суштински поништена и замењена 
организационим, безличним схватањем Цркве (или «хришћанства») као 
«религиозне» институције која одговара другим конвенционалним изразима 
колективног живота, имамо сигнал да је Црква изгубила свој идентитет. Постоји 
опасна збрка када се разматра шта су предуслови спасења, и црквени 
заједничарски етос је ту изгубио своју јасноћу. 
 Тешко је замислити могући културни развој и динамички преображај  у 
технолошки развијеном друштву, уколико би оно у срцу имало живу 
литургијску заједницу која би била квасац друштвеног преображаја – ако би би 
било очувано евхаристијско остварење црквеног етоса заједнице у парохији. 
Друштвена и историјска димензија црквеног етоса није димензија моралног или 
идеолошког утицаја на масе, рационалистички планирана; то је промена у 
начину на који људи заједно живе, промена која је стварна и егзистенцијална, и 
која стога измиче објективном одређењу. Ова промена има своје полазиште и 
своју основу у евхаристијском телу парохије. Истина Цркве, стварност спасења, 
укидање греха и смрти, противречности апсурда живота и историје, динамичко 
усвајање организационих структура друштвеног живота и њихово претварање у 
личну посебност и слободу – све то јесте Евхаристија, оваплоћена у телу 
парохије. Литургијско јединство верних, под било којим условима и под било 
којим институцијама, свезама и структурама, јесте почетна тачка за преображај 
суживота масе у заједницу личности, у друштво. То је постизање друштвене 
правде а не само програм са тим циљем. Такође је то и ослобођење рада од 
робовања механизованим нужностима и његов преображај у догађај заједнице. 
Само живот евхаристијског тела парохије, може дати телесност одомаћеној 
идеји о «свештеном» карактеру политике, пророчком карактеру науке, 
човекољубивом карактеру економије и тајинском карактеру породице. Без 
парохије, и ово је теорија, наивни идеализам и романтична утопија. Унутар 
парохије то постаје историјска стварност, непосредна могућност и конкретно 
искуство. 
 Данас изгледа да су институционализоване црквене организације 
потпуно потчињене култури «спољашњости», култури утилитаризма и 
ефикасности, индивидуалне логике и индивидуалне етике. Али то не значи да је 
етос евхаристијске заједнице непричастан у оквиру савременог друштвеног 
живота, као што отуђење сексуалне љубави у том истом друштву не значи да су 
људи сасвим неспособни да заиста буду заљубљени. Евхаристијски етос у 
данашњем друштву није ступио у дејство нити је пројављен, али би било 
неосновано на основу тога закључити да тај етос неће моћи да постигне 
егзистенцијално остварење. Управо силом егзистенцијалног динамизма 
евхаристијског етоса, способни смо да препознамо личну слабост оних који је 

                                                 
∗ «Парохија» овде заправо означава «епархију», будућа да је јединство Цркве у Епиксопу а не у 
презвитеру, што је аутору свакако добро познато. То истичемо да би предупредили евентуалну 
забуну – прим. прев.). 
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данас представљају, и њихов неуспех да остваре и пројаве њене друштвене 
последице. 
 Није «објективна» чињеница – прелазак из руралног друштва на 
технолошко, или начин на који је савремено друштво устројено – то што 
спречаваа евхаристијски етос да буде остварен у друштву. Никакава објектина 
чињеница не може да поништи егзистенцијалну могућност живота да се оствари 
на личносни начин. Само свесна издаја ових могућности – а то је човеков грех, 
његов неуспех да оствари своју личну посебност и слободу – може објанити 
због чега су хришћанске Цркве данас историјски неме у области друштвених 
послова. То не значи да ми превиђамо велике личне напоре са којима се сусреће 
сваки хришћанин у оквиру нашег портошачког начина живота, у култури која 
готово искључиво одговара човековој безличној, инстиктивној природи – 
његовој аутономној потреби да поседује, да пронађе чулно уживање и зборави 
сопствену смртност. 
 Ако, чак и као изоловани случај, неки епископ одлучи да се врати 
евхаристијској истини идентитета Цркве, што би значило васпостављање 
парохије као тела са органским јединством, онда историјске и друштвене 
димензије црквеног етоса не би окасниле да се пројаве у култури, и да се 
остваре на сасвим посебне начине. Било би то живо остварење, и консеквентно 
не би могло да се a priori објективно одреди; промене би се одиграле усред 
свемоћне економије и политичкчких мрежа које доминирају савременим 
животом. Васпостављање парохије, на првом месту значи успостављање 
локалне евхаристијске заједнице строго ограничене величине, тако да 
заједничарење између верних међусобно и њиховог пастира буде заиста могуће. 
Али то није све. Евхаристијска заједница није једноставно аритметичка 
јединица чије бројно стање одговара непосредном личном познанству и 
контакту. То је прво и пре свега, заједница живота. То укључује динамички 
осећај припадања телу, и одређену веру у истину «истинитог живота» који је 
заједница у љубави и самопредавање, остварење тројичног прототипа живота. 
Прикривање садашњег разорења парохије њеним увећавањем, јесте 
индивидуализам културног оквира нашег живота, пијетистички концепт 
индивидуализованог спасења. 
 Напокон, чак и мало смањење у величини парохије може да буде први 
корак ка свести о евхаристијској истини Цркве, и почетна тачка одакле можда 
можемо да достигнемо делатну богословску свест о себи самима као 
евхаристијској заједници. Све ово захтева да неки епископи преузму ризик, и да 
схвате да без евхаристијског заједничарења окупљених у тело заједнице, они 
сами више имају титулу него место епископа. Они су, у том случају, више 
административни службеници, ма како узвишени, у конвенционалној 
институцији која нема суштинског оправдања [за своје постојање], упркос многим 
«харитативним организацијама» које може да организује. 
 Постојање евхаристијске заједнице ограничене величине неизбежно 
значи да се број парохијана смањује, и може да значи и постепено нестајање 
професионалног свештенства. Погодни члан евхаристијске заједнице може 
примити благодат свештенства и преузети дужност пастира, док би средства за 
живот наставио да обезбеђује од свог приватног посла. Бесумње је да је 
професионално свештенство од одређене користи за црквени живот; али 
посебно у данашњем друштвеном секуларизованом окружењу, напуштање 
професионалног свештенства нам може значајно помоћи у ослобађању од 
схватања Цркве као конвенционалне институције са професионалном 
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јерархијом «која треба да служи религиозним потребама народа». Губљење 
професионалног клира, као и враћање евхаристијској основи црквеног живота, 
заправо је од превасходне важности за друштвени динамизам Цркве данас. То 
би помогло да се црквена организација ослободи менталитета и ограничења 
«институције» потчињене односима економске зависности и правилима 
професионалног понашања. Када презвитер евхаристијског сабрања једном 
престане да се издржава од своје свештеничке службе, тада он не изражава 
ништа друго до истину и искуство своје литургијске заједнице. Он није 
професионални представник институционализоване организације која му даје 
финансијску подршку. Свештенство би тако поново открило свој харизматски 
карактер, а евхаристијска заједница своју мисионарску снагу.199 
 Ту, наравно, увек постоји велики број објективних замерки, заснованих 
на практичним тешкоћама при повратку на евхаристијску ипостас Цркве и 
успостављање малих парохија. Али те тешкоће не могу да спрече наш покушај 
да се суочимо са проблемом, ма какав он био, пошто је то питање истине Цркве, 
питање спасења човека од бесловесне тираније и смрти. Васпостављање 
евхаристијске заједнице као основе црквеног живота, без сумње значи 
непризнавање централизоване институционализације Цркве као организације 
каквом се она данас сматра, а то није лак задатак. То значи да ми заиста треба да 
укинемо (= одстранимо) погодности добијене «ватиканизацијом» Цркве.200 
Поновно успостваљње евхаристијске заједнице, пак, није само један од многих 
проблема са којима се Црква суочава, премада јесте најозбиљнији. Пре сваког 
проблема, то је сам предуслов за истинито постојање Цркве. То је верност 
јеванђељу спасења, делатна објава истине спасења. Када се једном схвати да 
евхаристијска богословска самосвест Цркве и њено оваплоћење у парохијској 
заједници имају апослутно првенство, онда ни једна тешкоћа не може да спречи 
суочавање са неким проблемом и његово решавање. 
 Заједничарски етос Цркве није нека апстрактна етичка теорија, нити 
систем вредности кодификован у заповести. То је догађај Евхаристије и њено 
продужавање на свеопште димензије живота, динамичко остварење личне 
посебности и слободе у контексту сусрета људских напора и божанске 
благодати. 
 

                                                 
199 Овај експеримент је почео да се спроводи под притиском непосредне потребе неких парохија 
у Православној дијаспори, углавном у Европи, где мали број парохијана није могао да 
финансијски издржава свештеника тако да он није престао да ради дотадашњи посао којим је 
зарађивао за живот. Ти људи су били квалификовани за различите послове од којих су 
издржавали своје породице, бринући истовремено и за парохију. Резултат овог експреимента је 
био изузетно позитиван, поготову када је раскид са професионалним свештенством удружен са 
живом боголсовском свешћу о свештеничким дужностима. При свему томе, све што смо рекли о 
ограничавању или укидању професионалног свештенства представља само један аспект 
проблема.: без сумње, прави свештеник и отац своје парохије који нема друге оабевезе око 
издржавања своје породице, мање је ограничен и више посвећен Богу од свештеника који све те 
обавезе има. 
200 «Ватиканизација» Цркве значи да је центар њеног живота премештен са евхаристијског 
сабрања на институционалне димензије њене организације. Симптоми овог премештања јесу, 
пре свега, појава «канцеларијских» епископа, архиепископа и митрополита који су одвојени од 
епископске функције у црквеном телу, канцеларијских службеника са «специјализованим» 
свештенством, узастопно вршење више Евхаристија у истој цркви истог дана, или вршење 
Евхаристија за одређене класе људи или организационе јединице, итд. Видети: John Zizioulas, 
“La continuité avec les origines apostoliques dans la conscience théologique des Eglises Orthodoxes,” 
Istina 1/1974, pp. 85-87. 
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Дванаесто поглавље 
 

ЕТОС ЛИТУРГИЈСКЕ УМЕТНОСТИ 
 

 
1. Богослужење, уметност и технологија 

 
Када евхаристијска заједница још једном изнова постане осовина 

црквеног живота, то води ка поновном откривању заједничарског карактера и 
етоса литургијске уметности. Онтолошки садржај Евхаристије – евхаристијска 
заједница као начин постојања – претпоставља да заједничарска стварност 
живота има космолошку димензију: она претпоставља материју и употребу 
материје, што је уметност, као креативни преображај материје у догађај односа 
и заједнице.201 Човекова уметност, начин на који он узима свет и користи га, 
јесте основни елемент живота, било да се бави отуђењем живота или да га чини 
непропадљивим и васпоставља га у егзистенцијалној пуноћи личне посебности 
и слободе. 

Идеалистичка етика, која нема везе са материјом или уметношћу, 
неспособна је да изрази онтололошки етос црквене заједнице. То можемо да 
раумемо када бацимо поглед на органско поистовећење уметности са 
богослужењем у склопу Евхаристије. Богослужење Цркве јесте уметност: то је 
дело заједничке употребе материјалне стварности, градећи и уобличавајући 
земаљску материју тако да је учини способном да служи животу, 
егзистенцијалној пуноћи живота који је заједница и однос. И Црквена уметност 
је богослужење: она није само декоративна, већ пројављује и осветљава 
«словесне» потенцијале твари, хармонију славе сатворене «логосима» 
унутрашњих начела створених бића, када служе евхаристијском догађају 
заједнице. «Истинити живот» Евхаристије делује и слави се унутар датих 
стварности природе. Црквено литургијско време – дневни, недељни и годишњи 
круг празника – и њен литургијски простор – јесу елементи који су од 
суштинске важности за савршавање Евхаристије, у виду хлеба и вина који се 
користе у Светој Тајни. Они представљају непорсредну везу између спасења 
живота и функција једења и пијења. 

За човека савременог технолошког доба, пак, употреба света, што ће 
рећи живота као уметности и изградње личног догађаја заједнице, сасвим је 
изгубила непосредност односа. Технологија се сада налази између човека и 
света, замењујући лично постигнуће уметности безличним производом машина. 
Наравно, органска веза која повезује човека са светом, а то је функција једења и 
пијења, није изгубљена. Али храна је престала да сабире човеково учествовање 
                                                 
201 Јелинска реч τέχνη, «уметност» је, према Аристотелу, «умеће уобличавања било чега», 
«умеће рада», и «занимање прављењем, ангажовање исправног смера промишљања», 
(Никомахова етика, 6, 4). Ова реч долази од појма τεύχω која значи зидати (= градити), бити 
градитељ неког дела, створити, дати материји «смисао». Видети: Pierre Chantrine, Dictionaire 
Étimologique de la langue grecque, vol. IV, part 1 (Paris, 1877), p. 1111. Cornelius Castoriadis, Les 
carrefours du labyrinthe (Paris, 1978), pp. 222-223: «Јелинска реч τέχνη има основу у врло старом 
јелинском глаголу τεύχω (више пута коришћеном искључиво, али велики број пута, код 
песника....) чије је основно значење код Хомера «направити», «произвести», «конструистати». 
Τεύχος – «алат», «прибор» - је, такође, оруђе par exellence: оружије. Већ у Хомерово доба се 
догодила промена у значењу, па је реч добила значење узроковања, чињења да нешто буде, 
довођења у постојање, често одвојено од идеје материјалне производње, али никад од подесног 
и делотворног акта». 
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у животу света, да сабире његову уметност или вештине, његов непосредни 
однос са грађом света и начином његовог креативног преображаја у могућност 
живота. У сеоским друштвима, занатлија, трговац, као и сељак, зарађују за 
живот својом уметношћу или вештинама, сусрећући се са природним или 
друштвеним могућностима живота, могућностима служења животу у самој 
материјалној твари. У таквом друштву, човек познаје захтеве, отпоре и 
понашање материјала. А када кажемо да он познаје природу, под тим мислимо 
да је поштује. Његов живот и његова уметност јесу проучавање света, израз 
поштовања према свету. Својим телом и својом уметношћу, он проучава живот 
света, не тако што ће му чинити насиље, већ тако што је његов део, у хармонији 
са природним ритмом живота – рођење, раст, напредовање, пропадање и смрт, 
промена годишњих доба и читав начин деловања творевине. 

Данас већина људи у «развијеним» друштвима, само индиректно 
учествује у животу света. У великим модерним градовима, живот је органски 
удаљен од стварности природе, потпуно изолован у сопственом ритму који нема 
никакве везе, и чак је супротстављен, природном току живота и потчињен 
условима које намеће рационалистичка организација друштвеног живота. Човек 
зна како да користи машине али не зна како да користи свет. Свој хлеб зарађује 
технологијом, а не својом уметношћу. Због тога је немогуће да хлеб и вино за 
савременог човека представљају збир живота, живота и рада током читаве 
године током сав четири годишња доба, сејања и жетве, потчињених 
временским приликама и непогодама. Црквени текстови му доносе слике 
другачијг искуства живота: «Као што је овај хлеб био расут по горама и постао 
један, тако сакупи Цркву своју са крајева земље у Царство твоје». За савременог 
човека ово је предивна песничка слика, али то није његов живот. Његов хлеб је 
хигијенски запакован и изложен у излогу супермаркета поред џема и кеса 
смрзнутог поврћа. Хлеб више нема централни значај у његовом животу – друга 
храна је заузела прво место. Потрошња хране повезује човеков живот не са 
плодоносним начелом природе, како се он открива унутра односа који стварају 
уметност или занатство, већ на начин на који «однос потрошење» постаје ствар 
чисто људског надметања. Потрошња чини да живот буде потчињен безличној 
мрежи економских, синдикалних или политичких механизама, аутономних и без 
односа или било каквог поштовања за начело или смисао природне стварности. 
 

2. Подвижништво уметности и уметност подвижништва 
 

У боголужењу је суштински сабран проблем савременог живота. Како, 
ипак, живот може да делује у динамичкој димензији заједничарске употребе 
света? Како технологија може да разоткрије етос уметности и да служи 
изворности живота, заједничарском остварењу човекове личне посебности и 
слободе кроз употребу света? Како евхаристијски начин постојања може да 
помири данаши рационализам технологије са унутрашњим начелом или 
смислом у творевини, и да прекине са скрнављењем и насиљем над природом, 
са развратним односом индустрије према живом телу света? 

Свакако да нема одговара на ова питања који би могли да послуже као 
објективна правила или формуле на основу којих би живот требало да буде 
организован. Ако одговори постоје, они ће се органиски појавити када наш 
живот једном крене у правом смеру, а ка том циљу нас, снажним усмеравањем, 
могу видити евхаристијска литургија и уметност. Оно што мора да буде прво и 
превсаходно јасно, јесте да Евхаристија Цркве губи сваки онтолошки садржај и 
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претвара се у конвенционални одушак религиозних осећања, онда када се хлеб и 
вино претворе у апстрактне симболе, и престану са сабирају космичку 
димензију живота као догађај заједнице. 

Ако прихватимо да човеков однос са Богом није напросто интелектуалан, 
нити је у оквирима легалистичког схватања «морала», већ да по неопходности 
подразумева и употребу света, онда је Јеванђеље истине и спасења нарушено 
начином на који је савремени човек одсечен од подвижништва, од делатног 
изучавања природне стварности и поштовања према њој, и изолован у 
назависној самодовољности технологије. Од самих почетака, Црква је 
користила сва средства да одбрани своју истину од опсаности да буде 
преокренута у апстрактни, интелектуални метафизички систем, или законски 
пропис утилитарне деонтологије. У свакој јереси, она (= Црква) је пре свега 
уочавала првенство индивидуалног, интелектуалног разумевања њене истине, и 
занемаривање или порицање искуствене непосредности којим Црква живи 
догађај спасења. Христос јеретика је морална парадигма савршеног човека, или 
чак апстрактна идеја разоваплоћеног Бога. У ова случаја, човеков живот ни на 
који начин није суштински промењен: његово постојање је осуђено или на 
уништење заједно са телом у земљи, или на бесмртност нужну по природи, док 
је индивидуално или колективно «побољшање» човековог живота постало 
варљиво и бесмислено, или чак огољена превара. 

У време Васељенских сабора, Црква је устајала против интелектуалних 
видова јереси како би сачувала космичку васељенскост своје евхаристијске 
ипостаси, спасење оваплоћено у хлебу и вину Евхаристије. Она је била на 
стајалишту спасења човековог тела, не само његовог «духа», од апсурда смрти. 
Била је на стајалишту веровања да је могуће да понижени материјал света – тело 
човека и тело света – буде сједињен са божанским животом, и да, пропадљив 
какав је, доспе до непропадљивости. Били су потребни векови напора пре него 
што је језик постао спсобан да обузда расуђивање индивидуалне логике и да 
изрази силу живота откривену у оваплоћеном Логосу (= Слову). Напоредо са 
језиком, постојао је и уметнички напор да се иста та истина изрази четкицом, не 
схематски или алегоријски, већ исписивањем нацрта и боја славе човековог тела 
и тела света који је постао непропадљив. Ту је била и стваралачка песма 
архитеката који су од стена и глине начинили «логос», дајући им смисао и 
значење. У своме саздању Несадрживи (= Несместиви) постаје Садржан (= Сместив), 
Он Који је без тела постао је тело, и тиме је оправдана читава творевина и њена 
лепота. Поред тога, ту су биле и химне песника и мелодије музичара, уметност 
која потчињава чула уместо да им буде потчињена, откривајући у том 
потчињавању тајну живота који побеђује смрт. 

Тако је човеково одвајање подвижништва од уметности и уметности од 
подвижништва – делатног сусрета са могућношћу спасења у телу човека и 
света – завршило у изолацији и индивидуалистичкој самодовољности 
омогућеном технологијом која води «религијском» отуђењу црквене истине, 
води ка Христу јеретика – Христу као моралној парадигми савршеног човека, 
или ка апстрактној идеји разоваплоћеног Бога. 

Евхаристијска употреба света свакако не значи одбацивање технологије, 
одбацивање коришћења техничких средстава. Напротив, сваки вид 
подвижничке уметности увек захтева високо развијена техничка умећа. Колико 
год да се технологија развија, све то заједно не престаје да буде «словесна» 
употреба света, употреба са смислом и значењем. Али проблем настаје онда 
када је та «словесност (= рационалнст)» ограничена на човекове индивидуалне 
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интелектуалне способности и када игнорише, или чини насиље, над начелима 
унутрашње лепоте природног материјала. Проблем постоји све док човек 
користи свет да послужи искључиво његовој егзистенцијланој аутономји, и док 
гордо одсеца себе од ритма живота и света. Оно што данас називамо 
технократијом јесте апослутизована технологија, или боље, етос удружен са 
одређеном технолошком употребом света. Он нема за циљ да служи животу као 
заједници и личном односу, и стога игнорише личносну димензију света, пројаву 
Божијих личних дејстава у свету. То је оруђе човекове потрошачке похлепе, 
његове инстиктивне потребе да задобије и поседује и да у томе ужива.202 

Ако аутономно деловање капитала – зарад апсолутно индивидуалних или 
колективних интереса – не потчињава људска бића механизованој нужности 
производње, и ако машине служе заједничарској стварности живота, личном, 
одговорном и стваралачком учешћу сваког радника у производњи, онда њихова 
употреба можда може бити литургијско и евхаристијско дело попут сејања, 
жетве и скупљања плодова. Али да би нешто било такво, захетва посебан етос  
човека, његов нарочити однос човека према материјалном свету и његовој 
употреби. 

Евхаристијска употреба света и њен однос са човеким техничким 
постигнућима налази свој потпуни заједничарски модел у црквеној или 
литургијској уметности. Тако можда најсуштинскији допринос који теолошка 
етика може да пружи ради решавања проблема створеног савременом 
технокатијом, јесте изучавање етоса црквене уметности – или, још тачније, 
проучавање начина на који је решен проблем технологије, етоса израженог том 
технологијом, техником литургијске уметности. 
 

3. Етос античке Грчке и готска архитектура 
 

Архитектура је, вероватно, уметност која нам даје највише могућности за 
бављење нашом темом. Нека нам читалац опрости на неизбежном 
ограничавању, уопштеним прегледима и уводним објашњењима.203 
                                                 
202 Етос који је изражен савременом технократијом не престаје да буде производ људске 
природе, егзистенцијалног подухавата човекове слободе. Тако подвижничко познање човека, 
искуствено испитивање скривених дубина човекове побуне, које су вршили светити и мудри 
људи пустиње, такође опсисује етос техноктатије са запрепашћујућом јасноћом, у време када је 
проблем са таквим етосом могао да постоји само у врло малој мери. Све Исаак Сирин, 
карактеристично пише: «Када знање следује жељама тела, оно има три настојања: богатство, 
гордост, украшавање, одмор за тело, и ревновање за мудрост оне логике која је корисна за 
урављање светом. Такво знање непрестано ствара нова открића, како у вештинама тако и у 
знању, а такође обилује и у свему другоме што украшава тело у овом видљивом свету. Као 
последица овога, такво се знање противи вери... јер је оно огољено од сваког интересовања за 
Бога, и чини ум бесловесним и слабим, пошто њиме влада тело. Оно се стара да се у целости 
ограничи на овај свет... Сматра да је све намењено његовом издржавању, следујући онима који 
говоре да видљиви свет није потчињен никаквом усмерењу [промислу]. Ипак, [то знање] не 
може да умакне од непрестане бриге и стаха за тело. Тако га обузимају учмалост и чемер и јад... 
и брине о болестима, и брине се о ономе што му недостје и што му је потребно, и плаши се 
смрти... Јер не уме да своју бригу положи на Бога, у сигурност вере у Њега. Зато се, у свим 
областима, ослања на проналаске и домишљатости. Када проналаси из неког разлога нису 
делотворни, оно у томе не види скривену премудрост, и бори се против људи који му сметају и 
који му се противе»: Мистичке беседе, 6, рр. 256-257. 
203 Према мојим сазнањима не постоји рад који се бави теолошким сагледавањем и тумачењем 
православне црквене архитектуре. Можда је јединствен рад те врсте: Gervase Mathew, Byzantine 
Aesthetics (London, 1963). За потребе овог рада, користио сам ограничену библиографију: P. A. 
Michelis, An Aesthetic Approach to Byzantine Art (Athens, 1946; Eng. trans. London, 1955); Marinos 
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Прва карактеристика која би се могла приметити у архитектури 
«везантијске» цркве, како је данас зовемо, јесте поштовање материјала од кога 
је грађена. То је настојање да се пројави унутрашње начело материјала, 
«логосни» потенцијал твари, и да дође до «дијалога» материјала са архитектом. 
Али шта ова узјава значи када се има у виду данашњи начин градње цркава? Да 
бисмо пронашли одговор, неизбежно морамо да прибегнемо поређењу, 
постављајући једну поред друге византијску, јелинску класичну и 
средњевековну готску архитектуру. 

У древној јелинској архитектури, коришћени материјал је потчињен 
датом «начелу» или «смислу» коме мајстор жели да служи и кога жели да 
пројави. Твар per se је бесловесна. Она је безоблична и у беспоретку све док је 
ум не приведе у биће и живот. Логос уобличује твар. Он све сакупља заједно и 
приводи хармонији и јединству «космоса», зато што логос или начело бића 
значи да оно заузима место у општем јединству света и постаје потчињено 
законима космичке хармоније и поретка који стварају разлику између живота и 
постојања од беспоретка и хаоса.204 То су дате законитости и оне представљају 
логичку и етичку неопходност живота. Задатак архитекте је да их одгонетне, да 
их покаже кроз разум или начела у својој грађевини. Да тако пројави 
«рационалне» односе који осигуравају хармонију и јединство, другим речима, 
етички потенцијал живота. Напокон, његов је задатак да подучи, како почетна 
безобличност може да буде претворена у свет, у «космос» «заиста леп», и да 
група људи која у почетку живи заједно, може постати град (= полис) којим 
владају исти закони космичке хрмоније и етичког потенцијала живота.205 

Древна јелинска архитектура је успешна у отискивању закона космоса у 
грађевину тако што чини да грађевинарска техника поштује «начела» размере 
прорпорције. Делови древног јелинског храма углавном су измерени по 
«правилима пропорције». Архитекта користи материјал како би начинио добио 
пропорцију, и тако постиже беспрекорну рационалистичку хармонију која 
открива и подучава лепоти симетричке савршености. Типично за апсолутни 
приоритет датих пропорција јесте чињеница да, када је неки јелински храм 
удвостручен по величини, његове пропорције су такође на исти начин 
удвостручене. Димензије врата и степеница и свих његових делова су 
                                                                                                                                            
Kalligas, The Aesthetics of Space in the Medieval Greek Church (Athens, 1946) Erwin Panofsky, 
Gothic Architecture and Scholasticism (Latrobe, 1951) Olivier Clement, Dialogues avec le Patriarche 
Athénagoras (Paris, 1969), pp. 278-283. Ch. Yannaras, "Teologia apofatica e architettura byzantina," in 
Symposio Cristiano (Milan, 1971), pp. 104-112; idem, "Scholasticism and Technology," Eastern 
Churches Review 6.2 (1974), pp. 162-169. 
204 «Овај онтолошки монизам, својствен је јелинској философији од њеног почетка, води 
јелинску мисао к појму космоса, тј. хармоничког односа бића међу собом.... На овај начин 
јелинска мисао ствара један диван појам “космоса”, тј. јединства и хармоније, један космос пун 
унутрашњег динамизма и естетске пуноће, космос заиста “добар” и “божански”. Међутим, у том 
космосу немогуће је да се појави непредвидљивост и слобода: Све што прети космичкој 
хармонији и што се не објашњава `логосом`, који `сабира` и узводи ову хармонију и јединство 
свега, за одбацивање је и осуђено је на пропаст». Јован Зизијулас, Од маске до личности, рр 
289-290. 
205 Против света хаоса и вере, дорска мисао супротставља поредак и победу интелекта... 
Партенон није само ужитак очима, већ представља и етичку лепоту. Са прецизним 
архитектонским прорачунима и хармоничном равнотежом масе, његов унутрашњи етички 
систем прима опипљив израз. Његово значење јесте да је живот потчињен циљевима које је 
поставио војнички ум. То је схема свих вредности у јелинском свету: херојска симфинија 
атлетских вештина, етичка аксеза. Крут израз форми није ништа друго до опипљии израз 
унутрашњег поштовања»: Markos Augeris, «Mysticism in Greek art», (на грчком), in Greek Critical 
Thought – A selection, ed. Z. Lorentzatos (Athens, 1976), pp. 120-121. 
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удвостручене, тако да основне пропорције остају исте, чак и онда када врата 
постају превелика и када је довољна само половина њихове величине да би 
човек кроз њих лагодно прошао, док степенице постају тако велике да је скоро 
немогуће ићи по њима. Превасходни приоритет је очување хармоније per se, без 
обзира на то која величина је стварно потребна. Нагласак је на мисли која ће 
бити изазвана код посматрача. Тиме је мајстор желео да очара и на то да упути 
хармонијом пропорцијалних односа свога дела.206 

Исто потчињавање материјала једној a priori логичкој концепцији поново 
је изражено изванреданим техничком способношћу готске средњевековне 
архитектуре. У готским грађевинама, мајстор се не стара о унутрашњем начелу 
грађевинског материјала. Његов циљ није да изучава његово унутрашње начело, 
да га усагласи и помири са унутрашњим начелом сопствене стваралачке воље, 
како би могућности материјала оствариле лично деловање начела која постоје у 
твари. Напотив, он потчињава материјал датим формама, тешући камен и 
вршећи насиље над статичком равнотежом, како би испунио идеолошки циљ по 
коме је грађевина замишљена. Тај идеолошки циљ је споља и самовољно 
наметнут. Он нема никакве везе са проучавањем материјала и тежњом 
грађевине. То је објективизирано знање које мајстор једноставно примењује на 
своје дело, како би га анализирао у појединачним појмовима.207 

Идеолошки циљ готске архитектуре је да створи утисак ауторитета 
видљивог тела Цркве, једног ауторитета који утиче и који се намеће, не само 
својим апсолутним монополом у баратању Божијим жељама и откривењима, већ 
и кроз опипљиву и грандиозну величанственост на који је тај ауторитет 
испољен као организација. Организациона структура ствара и начела западног 
црквеног јединства и рационалистички осигурава статичку уравнотеженост 
готске архитектуре. То није органско јединство које у својим начелима има 
посебност, јединство које води заједници као постигнућу и дару личне 
посебности и слбоде. Заиста, то је униформно потчињавање датим правилима и 
предусловима спасења или статичке равнотеже. То је богочовечанска природа 
или суштина Цркве оваплоћена у ауторитету црквене организације, која се 
посматра као првенствена у односу на лични догађај спасења, на лични дар 
живота дарован Духом Светим, и на преображај човека, света и историје у 
Личности Сина Божијег оваплоћеног и у личностима верних. 

У својој студији о готској архитектури и схоластичкој мисли, Ервин 
Панофски (Erwin Panofsky)208 је нагласио заједнички правац и настојање да се 
истина истражи интелектуално, што је карактерисало и схоластичку мисао и 
готску архитектуру,209 тачно се хронолошки поклапајући са њиховим 

                                                 
206 Видети: S. Michelis, An Aesthetic Approch…, pp. 35-36. 
207 «Као Висока схоластичка Summa, као Висока готска катедрала... која треба да искаже читаво 
хришћанско знање, теологију, морал, природу и историју... У структуралном дизајну, изгледа 
као да ствара синтезу свих главних мотива који иду засебним путањама и који напокон стижу до 
неподударног баланса»: Panofsky, Gothic Architecture…, pp. 44-45. Cf. Auguste Choisy, Histoire de 
l`archiecture, vol. II (Paris, 1899), pp. 260, 265. Такође и Georges Duby, L`Europe des Cathédrales 
(Geneva, 1966), p. 40: «Математички прорачуни обезбеђују заначење дате стварности овој 
рационалној конструкцији.... Свемир престаје да буде скуп знакова где се губи имагинација. То 
је одећа логичке форме, што је мисија катедрале да васпостави, стављајући на своје место сву 
видљиву твар». 
208 Види изнад напомену 203. 
209 P. 27f. Видети: Duby, l`Europe des Cathédrales, p. 106: «Нове катедрале се показују... више 
заинтересоване за дијалектичку анализу структуре. Њихов је циљ рационална јасноћа 
схоластичких доказа». 
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развојем:210 «То је веза ... конкретнија од многих «паралела» и општија од 
индивидуалних `утицаја` које су учени саветници неизбежно имали на сликаре, 
скулпторе и архитекте: то је прави однос узрока и последице».211 Готска 
архитектура је прва технолошка примена схоластичке мисли, и следује јој и 
временски и суштински: то је техника која даје видљиву форму схоластичком 
настојању да истину потчини индивидуалном интелекту, то је нова структура за 
логичко организовање истине коју уводи схоластичка теологија. У тринаестом 
веку, по први пут у историји људског учења, формулисање и развој истине су 
уређени систематски, са мноштвом подела. Читаво дело је подељено у књиге, 
књиге на поглавља, поглавља на параграфе, а параграфи на одељке. Свака изјава 
је утврђивана систематским одбацивањем примедаба, и прогресивано, појам по 
појам, читалац напредује ка пуној интелектуалној потврди дате истине.212 То је 
«истинска оргија логике», како Панофски каже за Summa Theologiae, Томе 
Аквинског.213 

У складу с тим, техника готске архитектуре је заснована на структури 
малог, длетом изрезаног, камења једнообразног облика. Камење ствара стубце, 
стубци су подељени на ребра која стварају лукобране, са истим бројем избочина 
као и у сводовима који их прихватају.214 Распоред стубаца и подела избочина 
стварају апослутно утврђен «костур» који неутралише тежину материјала 
балансирајући притисак зидова. Овде је поново теза потврђена систематским 
побијањем антитезе, «потпора преовлађује над тежином која на њој стоји», а 
тежина материјала је поништена рационалистички створеним статичким 
балансом. 

Оваква техника скрива «дубоко аналитички дух, који неумољиво влада 
грађевином. Тај дух узима у обзир силе, анализира их статичким дијаграмима и 
окамењује их у простору»,215 творећи јединство које не представља органски, 
већ механички оквир. «Наш осећај стабилности је задовољен али и зачуђен, јер 
делови више нису повезани органски већ механички: они изгледају као људски 
костур без меса».216 То је технологија, људска воља и логика, који кроте 
материју. Структура пројављује интелектуалну концепцију и вољу мајстора пре 
него могућности (= потенцијал) самог материјала – морално покоравање твари 

                                                 
210 «... овај запањујући истовремени развој...», р. 20: cf. P. 3ff. M. D. Chenu, Introduction à l`étude 
de Saint Thomas d`Aquin (Рaris, 1974), pp. 51-60, где закључује: «Теологија је прва велика 
вештина хришћанског света.... Човек који гради катедрале (такође) конструише summ-у». Ово је 
такође потврдио и Jacques Maritain, Les degrés du savoir (Paris, 1932), p. 583. 
211 P. 20. Видети такође: Duby, l`Europe des Cathédrales, p. 105: «Ови споменици уписују у 
непокретну материју мисли професора, њихову дијалектичку преопширност. Њихов доказ 
католичке теологије». 
212 « ... утврђивање знања унутар вере. На тај начин је теологија утврђена као наука»: M. D. 
Chenu, Introduction à l`étude de Saint Thomas d`Aquin, р. 70. «Прва преокупација сваког епископа 
у његовој катедрали... је била да хришћанску веру постави изнад несигурности и нејасности пре-
логичког мишљења, да сачини гломазну доктринарну грађевину, разнолику али чврсто 
устројену, како би њоме људима показао убедљиву дедукцију»: Duby, l`Europe des Cathédrales, 
p. 9.  
213 Op.cit., p. 34. 
214 Водети: Michelis, An Aesthetic Approch... pp. 89-90. 
215 Michelis, р. 90. 
216 Michelis, р. 90. Michelis се такође осврће на Ворингера (Worringer), Formprobleme der Gotik 
(Munich, 1910), p. 73. 
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духу, а не «логосу» твари, не откровење божанских енергија (= дејстава) у 
унутрашњем начелу (= логосу) материјалних ствари.217 

Напокон, готска архитектура и структура схоластичке мисли, на сличан 
начин ограничавају могућност искуствене истине искључиво на интелектуалне 
способности, логичке анализе и емотивне наговештаје. Због тога нас оба ова 
примера «технике» остављају са осећањем неспособности превазилажења 
границе индивидуалног постојања. Остајемо детерминисани способностима 
индивидуалне природе, без простора који би био остављен за личну 
непредвидивост, за слободу – остајемо са осећајем да одатле нема бега. «За 
готску фому су карактеристични величина и грандиозност», каже Ворингер. «То 
је због страсти за ослобађањем, страсти која свој израз налази у опијености, 
вртоглавици и емоционалној екстази».218 Готска архитектура настоји да измами 
емотивни одговор, интелектуално показујући супротстављеност природног и 
натприродног, људске незнатности и оностраног ауторитета, силу која долази с 
више.219 

«Готска уметност», сматра Чоси (Choisy)220 «оперише антитезама, 
супортстављајући једноставности узвишеност својих вертикалних линија и 
изузетно високих торњева». Оно што овде имамо, није једноставно естетски или 
пропорционални конраст, већ је то антропоцентрично настојање које захтева да 
оно што је земаљско буде уздигнуто до оностраног. Јединство створеног и 
нествореног се овде не посматра као личносни догађај, као преображај човека, 
света и историје у Личности Бога Логоса Оваплоћеног. То је судар две природе, 
са људском природом која је одевена у достојанство и онострану узвишеност 
божанске природе – што је управо оно што се дешава са паским приматом и 
непогрешивошћу (= незаблудивошћу), и са тоталитарним централизмом 
римокатоличке Цркве. «Засвођеност конструкције грађевине готских цркава 
стреми и има за циљ да остави утисак монолитног оквира»221 - то је слика коју 
римокатолички Запад има о Цркви. Прићи божанском подразумева, у овом 
контексту, поређење људске незнатности са величанственошћу божанског 
ауторитета, ауторитета који је очигледно изражен монолитном, унифцираном и 
узвишеном организацијом и њеном административном структуром. Црква није 
свет у димензији Царства, хармонизација унутрашњих начела (= логоса) 
створених бића са потврдом људске слободе у Христовом прихватању тела 
света. Она је видљива, конкретна могућност за индивидуу да се потчини 
божанском ауторитету. Због тога у готској цркви материјал није «спасен», није 
«постао реч (= логос)», и није «преображен»: он је потчињен надмоћној сили. Да 
још једном употребимо научну терминологију: «Премоћ основе над тежином 
                                                 
217 О посебном односу готске архитектуре и космологије, коју су развили теолози 
средњевековног Запада, и о односу те космологије и савремене технократије, видети: Личност и 
ерос (на грчком). Поглавља 34, 35. 
218 Formprobleme der Gotik, рр. 113, 50; наведено код Michelis, р. 40. 
219 «Међутим, уметност горских катедрала је била та која је, у читавом хришћанству, постала 
инструмент – и то можда најделотворнији – католичке репресије»: Duby, l`Europe des 
Cathédrales, p. 72. Само непосредно исксутво може да оправда и потврди овакав закључак. У 
катедралама Колоне, Милана или Улме и других европских градова, свако ко је имао искуства 
са теологијом и уметношћу Источних Цркава може видети оправдање за «побуну» Реформације 
и за различите начине на које су се људи бунили против тог оностраног ауторитета који је тако 
генијално изражен у архитектури.: то је ауторитет који понижава и деградира човекову личност  
и чак је потпуно уништава. Неизбежно се јавља револт против такве представе Бога, који 
пристаје да се са човеком сусретне на (по човека) поништавајући начин. 
220 Histoire de l`architecture, vol. II, p. 414. 
221 Michelis, рр. 52-53. 
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која је на њој смештена... сводови са својом гипким облицима јасно показују да 
су тамо усредсређена сва деловања сила, како би се читава материја уздигла у 
висину».222 Присиљавање материје у готској архитектури представља 
технологију која води директно савременој технократији. 223 
 

4. Етос технологије у византијском грађевинарству 
 
 Задржали смо се толико на готској архитектури као бисмо, уз помоћ 
поређења, објаснили основне карактеристике «византијске» архитектуре, коју 
смо на почетку поменули: њено поштовање према материјалу градње и напор да 
се изрази «унутрашње начело (= логос)» материјала,  «словесни» потенцијал 
твари – да се постигне «дијалог» између архитекте и његовог материјала. 
 Насупрот ономе што смо рекли за готску уметност, византијски 
архитекста изгледа слободан и неометен било каквим a prirori идеолошким 
циљем. То не значи да њему његов циљ није јасан: он такође настоји да гради 
«Цркву», да пројављује њену истину, простор у коме она живи, а не просто да 
удивљује сабрање верних. За Византију је превасходно следеће: истина Цркве 
не представља успостављени идеолошки систем уз чију се помоћ, аналогијом 
уздижемо до оностраног – узвишеног и грандиозног – нити, истина Цркве, 
представља величанствену организацију са ауторитативно утврђеном 
административном структуром која посредује између Бога и човека. За 
Византију је Црква евхаристијски догађај, учешће твареног у истинитом 
животу, у тројичном начину постојања и односа. Тај начин представља тело 
Цркве: то је читава творевина у димензији Царства. 
 Византијска архитектура изучава и открива ту стварност световног тела 
Логоса, догађај Божијег кенозиса и «обожења» твари, начин на који је, 
узимајући нашу тварну природу, Бог ипостазирао наше постојање у божански 
живот непропадљивости и бесмртности. Попут подвижника, у његовом 
непосредносм сукобу са телом, архитекта се сусреће са материјом са истом 
слободом смирења и самопорицања. Он изучава места отпора а такође и 
могућности природе. Он гледа ка унутрашњим начелима, ка «логосу» материје 
који је до Оваплоћења био прикривен, али који је сада делатан. То је смисао 
који повезује исквареност и отпор природног материјала, са запањујућим 
могућностима саме те твари да садржи (= обухвати) Несадрживог и да дâ тело 
Ономе бестелесном, како би се (материја) узвисила у Тело Бога Логоса – у Цркву. 
 Свака византијска грађевина је евхаристијски догађај. То је динамичко 
дело којим се сваки индивидуални ентитет придружује општој стварности 
еклисијалне заједнице.  То је остварење личне посебности, али остварење у 
оквиру заједнице, што значи одбацивање индивидуалних емоција, 
индивидуалне интелектуалне уверености и индивидуалне естетике. Свака 
византијска грађевина оваплоћује подвижничко одбацивање и самопорицање 
неког дéла архитекте, и следствено пројављује његову личну посебност и. 
Истовремено, универзалну истину Цркве. Као техничка конструкција, свако 
дело открива личну посебност, и у тој личној посебности пројављује се и 
универзална истина Цркве. Како је Мишелис писао, при техничком описивању 
које несвесно исказује теолошку истину, византијске цркве су «динамичке 
композиције субјективног осећаја, пре него статичка одредба објективне 
                                                 
222 Michelis, р. 50. 
223 Видети: Ch. Yannaras, "Pollution of the Earth" Christian, vol. 3, no. 4 (1976), pp. 317-321. Idem, 
«Scholasticism and Technology,» pp. 166-169. 
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теорије... Ни једно дело византијских архитеката није чист узор који би мого да 
буде поновљен... Свака византијска црква је посебна, и представља чин 
ослобођења од обрасца... Није заиста толико значајно колико се све тачно 
уклапа или колико је све прописно распоређено. Зидиви нису увек под правим 
углом, а кровови често имају различит нагиб... основа није правоугона, куполе 
нису увек апсолутно кружне у својој основи, фасаде су неправилне и цигле се 
случајно укалапају. С гледишта наших строгих захтева, византијски нацрт (= 
пројекат) је увек погрешан, али прихватљиво погрешан – на том делу... читава 
структура је попут музике коју врсни уметник сваки пут поје на другачији 
начин и сваку пут то чини тако успешно да је понављање немогуће».224 
 Особина објкетивне асиметрије и несклада у свакој византијској 
грађевини, јесте елемент који изнад свега пројављује мајсторово поштовање 
посебног «логоса» природног материјала. Он открива његов подвиг и његов 
напор да угради (= усклади) «словесне (= логсне) одлике» материје у органско 
јединство хармоније смисла – у «твар Цркве», а то значи да је (= материју) води ка 
«свршетку» или циљу њеног постојања, а то је да твори тело Бога Логоса.225 
Објективна асиметрија и различитост сваке византијске грађевине је просто 
видљива пројава љубави архитекте према природном материјалу. То је љубав 
која поштује и изучава творевину и открива је ко средство спасења,226 као 
органског чиниоца у заједници створеног и нествореног, у васпостављењу свега 
у љубавну заједници Оца и Оваплоћеног Сина.227 
 Старојелински храм је изражавао јелински поглед на свет као дату 
хармонију и поредак, и следствено је давао смисао и значење стварном 
природном окружењу сводећи га однос прописане хармоније.228 У истом 
смислу, византијска црква изражава црквени поглед на свет, на учешће света у 
димензији живота Царства. Она стога васпоставља личну посебност, како 
земљишта (= локације) тако и грађевинског материјала, сабирајући начин 
створеног поретка и лепоте у locus за однос створеног и нествореног – у Цркву. 
Материјална твар представља дати облик: она узима обличје тела Логоса. 
Грађевина византијске Цркве је Тело Оваплоћеног Логоса, земаљски покрет 
«свода небеског». Она уобличава Оваплоћење у прилику крста. 

                                                 
224 Рр. 45-46. 
225 Св. Максим Исповедник види сву творевину, од анђела до беживотне материје, као 
сједињујући и непрестани догађај ероса, динамички устројен «еростски» однос, као 
универзални «еротски» покрет који формира твар – лични и безлични, оживљени или 
беживотни  - у «заједничарски» поредак са импулсом који се окреће назад к Богу. Беживотн 
материја учествује у општем (= универзалном) догађају у складу са њеном уобичајеном улогом, 
«која представља њену каквоћу». Видети: Схолија на спис О божанским именима, PG 4, 268C-
269A. 
226 Cf. Св. Јован Дамским, Прва беседа у одбрану свштених икона, PG 94, 1245AB; критичко 
издање B. Kotter, vol. III, p. 89: 
227 «Тајна личности као онтолошког «начела» и «узрока» састоји се у томе што љубав може да 
учини нешто јединственим, да поседује апсолутни идентитет и име. Ово управо означава израз 
“вечни живот” који управо стога значи да личност може уздићи до личног достојанства и 
живота чак и бездушне предмете, довољно је да се они органски уклопе у однос љубави (тако на 
пример сва творевина задобија спасење захваљујући њеном “возглављењу” односом љубави 
Оца и Сина).»: Јован Зизијулас, Од маске до личости, р. 307, н. 35. 
228 Чисто као напомену, желимо да овде изнесемо да је наше дивљење према споменицима 
древне јелинске архитектуре сасвим површно уколико превидимо космичку истину коју она 
оваплоћује и ако је изолујемо од природног окружења које је она тежила да протумачи. Лепоту 
грађевина попут Акропоља, на пример, сасвим је тешко разумети сада када је модерни развој 
уништио њихово природно окружење и променио изглед атичког пејсажа. 
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 Византијској техника конструисање купола, сводова и лукова, 
представља врхунску могућност за лично и слободно сагледавање «смисла» 
материје». На нивоу појавности и симболизма, први је утисак да куполе, 
сводови и лукови омогућавају византијском архитекти да изрази видљиви двиг 
оваплоћења, силаска Божијег у свет, покретање «свода небеског». («И приклони 
небеса и сиђе» Пс 17,9).* То је покрет који изражава апофатичко начело у теорији 
знања (= гносеологији) у теологији, начело према коме су божанске енергије 
превасходни узрок богопознања: «... познавши Бога, или боље, будући познати 
од Бога» (Гал 4, 9).229 Како Мишелис пише: «Код византијских грађевина, 
можемо рећи да композиција почиње од врха и спушта се наниже, пре него vice 
versa».230 
 Независно од саме грађевине и њене симболичке интерпретације, 
технологија градње купола, сводова и лукова, представља тачно сагледавање 
могућности природног материјала, могућности преображаја статичког 
баланаса у динамичку композицију. Тежина материјла није потиснута статички, 
математчким прорачунима механичке потпоре. Она је динамички пренесена, 
односно расподељена нагнућем, здруженим и узајамно поништеним, тако што 
сводови произилазе из купола и органски се настављају на закљивљене 
троугласте тимпаноне, лукове и међусводове, да би завршили у украшеним 
капителима, на сасвим несагледив начин, пошто је осећај тежине исчезао па 
читава грађевина, једноставно, представља слику живог тела. 
 Читава ова конструлција је саграђена слободно, без калупа. Византинци 
су своје куполе градили без калупа, зидајући слободно, у празнини.231 Тако 
материјал губи сву своју тежину, сваку вештачку потпору. Тежина твари је 
преображена у однос, у свезу и заједницу «логоса». Материјал више не 
представља природни објекат: он је производ делања, личног поступка. Овде се 
можемо присетити речи Св. Григорија Ниског: «Ни једна од ствари којој дајемо 
атрибуте тела није тело. Ни облик, ни боја, ни тежна, ни висина, ни величина, 
нити било шта друго што сматрамо квалитетом. Него су све ово «логоси», а 
њиховим спојем и јединством настаје тело».232 
 Тако и тело верних, који долазе заједно у црквену зграду, творећи и 
пројављујћи Цркву, Царство Божије и нову твар благодати, није просто 
смештено у ту архитектонску грађевину, већ са њом чини јединствени простор и 
догађај живота. Грађевина се придружује људима у «прослављању» Евхаристије 
(= благодарења) творевине, у анафори дара живота Даваоцу живота, творећи икону 
новог неба и нове земље динамичким «путовањем ка првоузору (= архетипу)». 
Зграда и народ заједно, «логос» твари усаглашен са химнама славе које 
потврђују човекову слободу, сачињавају универзлану литургију Цркве, пројаву 
црквеног тела. Својим Оваплоћењем, Христос је устоличио читаву материјалну 
твар на престо Божији: твар је постала Тело Логоса, а читав свет је постао 
Црква. 
 Стварност Бога који је постао човек, и света који је постао Црква, 
изражена је у византијској архитектури још једним техничким поступком 
изразите генијалности: увођењем размера човека у димензије грађевине. Сви 
                                                 
* Превод Епископа Атанасија, Псалтир са девет библијских песама, Врњачка Бања, 2000 (прим. 
прев). 
229 Видети: N. Nisiotis, Preface to the Theory of Theological Knowledge (Athens, 1965). 
230 Р. 30. 
231 Michelis, р. 50. 
232 О души и васкрсењу, PG 46, 124C. 
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делови цркве су саграђени према димензијама човека. Врата, прозори, ограда, 
стубови, по мери су човека и задржавају исте размере без обзира на димензије 
грађевине. Мере су умножене али нису увећане. Тако у Светој Софији, на 
пример, линије сводова имају пет отвора на доњем и седам на горњем нивоу, а 
прозори у тимпанону лукова се умножавају, тако да најмањи отвори одговарају 
највећима. Што више гледамо, простор се повећава, простире се ван и коначно 
прелазећи у бесконачност, ширећи се кроз четири прозора на врху куполе.233 
 На тај начин, византијски архитекта успева у очувању размера своје 
грађевине као «великог света у минијатури», као људског тела, стварајући живо 
јединство тела са органским члановима, стварност целине која не поништава 
делове већ их одржава, и стварност делова који нису изгубљени у целини него је 
одређују. Тај органски однос делова и целине, увећање људских мера до 
димензија грађевине као целине, јесте најузбудљиији опипљиви израз истине 
Цркве, односа између личности и целокупности природе. Природа је одређена 
личношћу; она не одређује личност. Црква, као нова благодатна природа, није 
монолитна организација која себе, на ауторитативни начин, намеће подвојеним 
индивидуама. То је органско јединство личности које творе живот заједнице, и 
то заједнице као јединственог, живог тела, без исчезавања у целокупности тела. 
Икона Цркве оваплоћена у византијској грађевини јесте икона тела Оваплоћеног 
Логоса, а такође је и простор у којем видимо пројаву личних дарова и енергија 
Творца, и лично, слободно потчињавање Сина Очевој вољи, Његово 
учествовање у слободној «дијалектици» смрти и васкрсења. 
 Византијска архитктура је успешна у преношењу иконе Педесетнице, 
стваралачког дêла Духа Светога који гради Цркву као Тело Логоса, које је у 
исто време и тело Дјеве, оваплоћена потврда човекове слободне воље, саздане 
по пре-творачкој вољи Очевој, ради обожења света. Јер Отац «предзнаје» а 
Логос «саделава» а Дух «усавршава» тело Цркве – створени свемир је «испуњен 
светлошћу» божанске енергије Тројице. У византијским црквама. светлост игра 
органску улогу у стварању литургијског простора. Блистава природна светлост 
Истока је припитомљена местом прозора, њиховом релативно малом величином 
и њиховим великим бројем. Они у простор улазе косином, посредно; наслањају 
се на куполе и лукове, и «враћају се себи», како би се посвуда раширили. 
Продиру кроз мермерне плоче зидова и сједињују се са бојама икона, 
пресавијајући се у простору како би постали «унутрашње» светло, «светло 
срца», светло преображења створеног света. 
 Употреба светлости у византијској архитектури, начин њеног потпуног 
преображаја у праву «архитекстуру светслости»,234 у видиљиви израз простора 
у коме је Дух Свети лично присутан и лично приман, могла бити врло велика 
тема за проучавање. Готска архитектура изражава апсолутно христолошко 
тумачење Цркве као чврсто сачињеног тела, организационо централизованог. 
Она користи јединствен и конкретан простор, који нас постепено води ка крилу 
горњег олатара. Насупрот томе, византијска архитектура, са схватањем Цркве 
као тројичног начина постојања, означава простор који је конкретан, а још увек 
неограничен, простор који се непрестано дели али чији се центар налази свугде. 
Евхаристија се савршава свуда, на месту где је присутан сваки хришћанин, који 
у себи носи Христа и Духа. 

                                                 
233 Michelis, р. 37. 
234 Olivier Clement, Dialogues avec le Patriarche Athenagoras, pp. 278-283. 
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 Покушали смо да укратко покажемо етос изражен у готском и 
византијском грђевинарству – да укажемо на онтолошке, космолошке и 
теолошке претпоставке човековог приступа природном материјалу израженом у 
уметности ове две културе. Због сажетости нашег приступа,  тема је, неизбежно, 
предсатаљена на схематизован начин, на начин који може бити произвољан а 
који је свакако недовршен. Свако настојање да се донесу теолошки закључци на 
основу уметничког дела, носи са собом ризик произвољности, и њихово 
«разумевање» захтева учешће у истом искуству, а не њихово интелектуално 
тумачење. 
 Сигурно је да ни у византијској нити у готској архитектури, мајстори 
нису имали намеру да изразе онтолошке, космолошке и теолошке догмате и 
«начела» и да их утисну у грађевине. Али неизбежно – а у томе лежи њихова 
уметничк вештина – они су изржавали живо искуство тих «начела» и догмата, 
који, у њихово време, нису били апстрактне идеје већ живот и практична 
духовност њихових Цркава, етос њихове културе. Ако овде инсистирамо на 
духовним и културним разликама израженим у уметности, то ће нам пружити 
неколико прилика за разликовње етоса технологије Истока и Запада. Последице 
те разлике, данас не могу више бити експлатисане у стерилној теолошкој 
расправи или ради конфесионалног самозадовољства, због тога што је 
технологија створила проблем, заједнички Истоку и Западу, неразрешиву кризу 
читаве наше цивилизције. 
 Техника готске архитектуре с једне стране и византијске с друге, 
откривају два различита погледа на свет, два различита начина употребе света. 
Не само што обе (архитектуре) имају засебна полазишта у теологији и животном 
искуству, већ су обе пронашле нарочити вид историјског остварења, изван 
области уметности – оне изражавају читав етос и утичу на читав живот 
друштва. Као што смо раније поменули, разазнајемо непосредну везу између 
готске архитектуре и прогресивног развоја технологије, његовог узрастања у 
апсолут, и отуђење човека у индустријском друштву. Открили смо и технике 
византијске архитектуре изражене у историјском остварењу друштвеног и 
кулурног етоса Византије и јелинског народа под турском влашћу – остварење 
које никада није имало довољно времена да се на одговајући начин сукоби са 
технократским етосом Запада, већ је у њега брзо асимиловно. 
 Иста разлика постоји и у погледу на свет, у начину употребе света и 
природних материјала, што се види у начинима градње. Иста проблематика 
може да буде истражена и у техникама иконописања – али са много већим 
ризиком да истраживање постане теоретско и схематско. 
 

5. Религиозни «натурализам» 
 
 Последњих деценија, руска теологија у европској дијаспори је произвела 
неке занимљиве примере тумачења символизама Источног Православља, 
показујући колико се он разликује од западног религиозног сликарства.235 Овде 

                                                 
235 L. Ouspensky and V.I. Lossky, The Meaning of Icons, tr. G.E.H. Palmer and E. Kadloubovsky 
(Boston, 1969; rev. ed. Crestwood, N.Y., 1982). L. Ouspensky, Essai sur la Theologie de l'icone dans 
l'eglise Orthodoxe (Paris, 1960; Eng. trans. Crestwood, N.Y., 1980). Paul Evdokimov, L'art de l'icone– 
theologie de la beaute (Paris, 1970). Idem, L'Orthodoxie (Neuchatel, 1965), pp. 216-238. G.P. Fedotov, 
The Russian Religious Mind (Cambridge, Mass., 1946). N.P. Kondakov, The Russian Icon, trans. G.H. 
Minns (Oxford, 1927). P.P. Muratov, Les icones russes (Paris, 1927). Неко би могао рећи да ти 
примери представљају нарочит, и вероватно спцифично руски, менталитет у тумачењу икона, 

 150



је потребано само да подвучемо чињеницу да се те разлике не тичу стила, 
избора тема или алегоријског симболизма. Оне означавају корениту разлику и 
супротстављеност два виђења односа истине и знања, постојања и света, 
Оваплоћења Бога и спасења човека – укратко, оне сабирају две неусагласиве 
онтологије. 
 Још од тринаестог века – кључне тачке за разумевање свог каснијег 
религиозног и културног развоја на Западу – ми више не можемо да говоримо о 
црквеној иконографији Европе, већ само о религиозном сликарству. А то значи 
да је у Западној Цркви, уметнички израз престао да буде изучавање и пројава 
црквене теологије – у најмању руку што се тиче теолошких предуслова које је за 
визуелну уметност поставио Седми Васељенски Сабор. 
 Религиозном уметношћу Европе преовлађује «натуралистичко» или 
боље, «фотографско» представљање «сакралних» личности, места и објеката. 
«Сакралност» онога што се описује огледа се искуљчиво у теми, датом значењу 
потчињене материје, и алегоријском или аналошком начину на који ће их 
гледалац протумачити. Личности, објекти и места који су ту описани, сами су 
по себи онакви какви су у свакодневном исксутву, у димензионалном простору 
и мерљивом времену. Немају ништа са простором и временом Царства, са 
променом начина постојања који сачињава истинити живот и спасење. Западно 
религиозно сликарство нема склоност да превазиђе временску ограниченост и 
пролазни карактер индивидуалног ентитета као појаве, његову потчињеност 
законима пропадљивости и смрти. Последица тога је да свака млада жена може 
да послужи као модел за сликање Богородице, а сваки младић може буде модел 
Христа или неког светитеља, док сваки пејзаж може да преузме место 
библијског откровења. 
 У Западној религиозној уметности, од тринаестог века, изгледа да је 
темељ црквене истине и наде верних већ био коначно изгубљен. Визуелна 
уметност више не говори о истини личног постојања које превазилази 
димензионалну индивидуалност, о могућности промене простора и времена у 
неспосредност односа или остварење непропадљивости и бесмртности у 
заједници светих. Функција сликарства је чисто декоративна и дидактичка – не 
служи као откривење. Оно представља пали свет, коме покушава да дâ 
«религиозно» значење, што ће рећи емотивни садржај, не бринући се о 
могућности постојања и живота који превазилази индивидуалност. 
 Употреба боја, позиције, фигура и позадине – све је потчињено 
захтевима «натурализма» и «објективности». Сликар жели да нас убеди у 
«реалност» онога што је представљено, а реалност је схваћена једноставно као 
поштовање закона димензионалног простора и мерљивог времена. Ово 

                                                                                                                                            
импресионистички, каква је и сам руска иконографија. Теме иконописања су анализиране на 
основу детаљних естетских утисака, обично свођењем на геомеријску основу. Естетски утисак је 
превођен у идеје, а идеје су коришћене да изразе конкретне видове симболизма теме, плана и 
колоритета. Типични пример оваквог тумачења икона је анализа Рубљовљеве Свете Тројице код 
Павла Евдокимова, у његовој књизе L`Orthodxie, pp. 233-238. То је начин који свакако изражава 
обиље поетске осећајности, али често води ка схематском тумачењу, што чини неправду 
непосредности и универзалности иконографске «семантике». Свакако је каратеристично да су 
примери коришћени за овакво тумачење, скоро искључиво узети из руског икнописачког 
предања. Јелинске иконе (или «Византијске» како данас кажемо) показују снажан отпор било 
каквом индивидуалистичком приступу. Вероватно је то разлог што је данашње интесовање 
западњака за православну иконографију скоро савсим ограничено на руске иконе, игнорићући 
њене јелинске узоре. 
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сликарство жели да «објективно» подстакне емоције. Тако перспектива, 
гипкост, позадина и опричка варка, постају уметничка средства којима се буде 
емоције, које зачуђују наш нервни систем и «уздижу душу».236 
 Чисто уметничка реакција на «фотографски» натурализам емоционалног 
религиозног стила, који је на Западу започео са Ренесансом, свакако је од 
највећег «теолошког» интереса. Та реакција је потпуно у складу са 
егзистенцијалном збуњеношћу западног човека, са трагичном апатијом, 
створеном губљењем истине о личности. У савременом западном сликарству, 
највећа креативност је постигнута при јасном изражавању безнадног трагања за 
могућностима форми, које превазилазе «ентитет», у револту против идола, у 
одбијању да створе краткотрајно поистовећење «форми» са «есенцијом». На 
концу, (те реакције) оне изражавају разлагање форми у апстракцију, покушај 
уметника да од почетка изрекне истину света, уз помоћ најосновнијих боја и 
искуства облика. 
 

6. «Прелаз» ка ипостаси личности кроз иконографију 
 
 Проблем са којим је византијска иконографија имала да се суочи, био је 
исти онај са којим се суочавала црквена архитектура: како је могуће да 
природни материјал пројави «логосне» могућности, да буде преображен у Тело 
Логоса, живота који превазилази простор, време, пропадљивост и смрт? Још 
тачније: Како могу нацрт и боје бити искоришћени да опишу, не природу, 
пропадљиве и смртне индивидуалне јединке, већ ипостаси личности и 
ствари,237 - тај начин постојања који поставља бића у ипостас истинитог 
живота? 
 Свакако, византијска икона не представља стварање ex nihillo. Како у 
формулисању теолошке истине, тако и у пројави њене уметности, Црква је 
усвојила савремено историјско тело свога времена, преображавајући усвојено 
откривење догађаја спасења, у откривење свагда присутно и непосредно «јуче, 
данас и довека». 
 Историјско тело византијске иконе, јесте ромејска уметност првог века 
Цркве, или, тачније говорећи, њени јелински корени. Та древна јелинска 
уметност је увела технике које дозвољавају издвајање индивидуалних и 
неважних особина личности или објекта који се описује, како би се виђење 
одређеног објекта свело на непосредно виђење његовог «логоса», унутрашњег 
начела или суштине. Старојелински уметник није имао за циљ верно 
представљање природног узора – његово вештачко понављање – већ је настојао 
да дâ такво виђење, које омогућава динамички и лични поглед, свесно виђење 
ствари.238 Тако «артефакти, статуе, служе као мера лепоте природних узора, а не 

                                                 
236 Карактеристичан је низ аргумената које Калвин користи за одбацивање слика и симбола и за 
њихово уклањање из цркава – чак и знака крста. Имајући на уму премису западног религиозног 
сликарства, осликана црква није ништа друго до «застава подигнута да човека одведе 
идолатрији». Несвестан иконографског предања неподељене Цркве, он се подсмевао Седмом 
Васељенском Сабору и његовим одлукама: видети: Institution de la Réligion chrétienne, Књига 
прва, XI, 12, 13, 14, 15. 
237 Cf. Одређење које даје Св. Теодор Студит: «Било шта када је описано, то што се описује није 
природа већ ипостас». Antirrheticus, 3, 34, PG 99, 405A. 
238 Ово гледиште извире из студије Христа Карузоса, «Начела естетских гледишта у петом веку 
пре Хр.» у његовој књизи Древна уметност, (на грчком, Атина 1972), стр. 43, где он словесно 
виђење, које карактерише уметност петог века, одређује као супротно подсвесном виђењу које 
је оставило свој траг на архаичној уметности. 
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vica verse».239 Артефакт је називан αγαλμα, сатуа, због тог што пружа 
задовољство и ужитак (αγαλλιαση) истинитог начина посматрања света. 
Артефакт успоставља начин сагледавања објекта са смислом (= логосом), и 
доводи физички објекат у везу са његовом логосносм (= смисленом) ставрноћшу 
која, за Јелине, јеста стварнија од случајног утсика који она ствара. Уметност 
нуди начин виђења које објашњава свет.  
 Древна јелинска уметност тако припрема пут византијској иконографији. 
Ромејско сликарсто, које историјски долази између њих, је претходница 
византијске иконе до оне мере у којој чува, мада у декадентном виду, елементе 
континитета са древнојелинским уметничким изразом, док у исто време ствара 
напредак у вештинама технике, нарочито у фрескописању. Али, иако је 
византијска иконографија органски наставак јелинског виђења и тумачења света 
кроз уметничку представу, она такође представља радиклано превазилажење и 
промену темељних обележја јелинске уметности. Ово стога што византијска 
икона представља космологију и онтологију које се потпуно разликују од 
старојелинске. 
 Свакако да је преко јелинске традиције и технике, византијска 
иконографија досегла тачку превазилажења индивидуалних и случајних 
карактеристика личности или објекта који описује. Ово превазилажење, пак, 
није имало за циљ да пројави идеју јединке, да сведе стварно постојећи објекат 
на идеално «опште». За византијску иконографију, једина егзистенцијална 
стварност која превазилази пропадљивост и смрт јесте личност, динамичко 
превазилажење индивидуалности које сачињава преображај у начину постојања. 
То више није ствар свођења конкретног на апстрактну општост, идеје која 
представља «метафизичку» датост, а којој се може приступити једино 
интелектуалним путем. У питању је потенцијал постојања у конкретној 
стварности, у човековом индивидуалном телу и телу света, потенцијал за 
учествовање у истинитом животу личне посебности, у слободи од било какве 
предодређености.  У икони, иконограф истиче лични начин постојања који је 
љубав, зједница и однос, једни начин који претвара егзитенцијалну посебност и 
слободу у догађај и ипостас живота. 
 Како је онда когуће користити материјална средства уметничког 
изражавања да би се представио начин постојања који нема везе са 
материјалном индивидуалношћу, већ пре укалања њену егзистенцијалну 
аутономију, што ће рећи, димензионални простор индивидуалне 
супротстављености и дистенце и мерљиво време, са прогресијом од ранијег ка 
каснијем? Ово постигнуће није невезано са уметничким талентом великих 
византијских мајстора. Техника иконописа – ограничење на две димензије, 
одбацивање димензионалне «дубине» и временских секвенци у догађају који се 
описује, употреба боја, положаја, фигура и позадине – води јелинску 
«апстракцију» до нарочитог нивоа изражајности, у коме конкретна стварност 
делује као символ опште димензије  живота. Она је символ у смислу да 
поставља заједно (συμβαλλει) или усаглашава и поновно повезује посебна 
искуства линог учествовања у једном, општем начину постојања који 
представља посебност личности као динамичког испуњења у оквиру заједнице и 
односа. 
 Византисјка икона, пак, није само уметничка теорема, индивидуално 
постигнуће које је истакнуто као лично учествовање и «симболичка» пројекција 

                                                 
239 Карузос, op.cit., p. 51. 
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општег. То је, тачно говорећи, израз заједничарског приступа животу, деловање 
живота које уметник настоји да опише, издвајајући, што је више могуће, 
елементе индивидуалног мешања. Византинци су били свесни чињенице да је 
Црква та која, «руком» сликара, слика иконе. Стога технике издвајања нису 
израз индивидуланог умећа, које би имало за циљ да поништи конкретно и 
неизвесно. То је увежбавање у потчињавању самовољног индивидуалног 
просуђивања при успостављању иконографског узора, које (увежбавање) извире 
из подвижничког искуства ранијих учитеља уметности, у сагласју са општим 
искуством Цркве. 
 Потчињавање индивидуалног гледишта постављеним иконографским 
обрасцима не односи се само на уметника, већ и на оне који икону посматрају. 
Икона не истиче «логички» савршено и иделано виђење неког ентитета, већ нас 
сабире у непосредну заједницу и однос са оним што је описано, динамичким 
приласком првоузору,240 ипостаси описаног. А тај прилаз захтева покоравање 
индивидуалних отпора – сентимената, естетских емоција и интелектуалног 
уздизања инидивидуе – како би се ослободио потенцијал за лични однос и 
учествовање. Обличје иконографског дела нам, у својој почетној тачки, помаже 
нам превазиђемо индивидуални начин посматрања ствари и да учинимо лични 
прелазак ка ипостаси онога што је опсисано. Тај прелазак је супротстављен 
начину на који се (ствари) иначе јављају. Због тога кажемо да византијска 
иконографија не «украшава» цркве већ има органску, литургијску функцију у 
полифонији евхаристијског догађаја, егзистанцијално нас уздижући до 
ипостасног остварења живота. 
 Техника иконописања на несхватљив начин представља део литургијског 
искуства икона, практичног прихватања њиховог позива или лепоте241 – део 
личне потврде њиховог визуленог сведочења непосредне присутности читавог 
тела Цркве, живог и упокојеног, војујућег и торжествујућег, у јединству 
евхристијског живота. Другим речима, техника «издвајања» у византијској 
иконографији је много више до стила: она изражава и остварује подвижништво 
Цркве. Уметник и особе које гледају икону су ограничени каноном 
подвижништва, и потпуно ослобођени издвојеношћу коју ова форма изражава. 
Тиме нам је омогућено да постигнемо динамичко самодорицање индивидуалног 
начина сагледавања ствари и да се уздигнемо ка хармонији општег виђења 
личности и ствари, виђења које карактерише читаву Цркву. 
 Постоје објективна правила како иконограф треба да направи «позадину» 
иконе, како да дода «тело», како да постигне осветљење користећи боју 
позадине за «сенку», како да наслика уста и очи и како да на крају дода 
«светлост». Ова правила нису записана али су сасвим прецизна, и нису учена 
теоријски, него су предавана од мајстора ученику, као исксутво живота и 
подвижништва. Изучавајући уметност мајстора, ученик је вођен животу Цркве 
и њеној истини. Он пости и пректикује самоодрицање, како би његова икона 
била икона Цркве, а не његов индивидуални изум – како би Црква у његовом 
делу препознала првоузор своје истине. Објективна правила и утврђене форме 
икона потчињавају сликарево индивидуално виђење иконографској истини, 
његове индивидуалне идеје или схватања, сагледавању које је догађај заједнице. 
Он представља стварност, не онако како је он види својим природним очима, 
                                                 
240 «Јер част која се одаје икони прелази на прототп»: Св. Василије Велики, О Духу Светоме, 18, 
45, PG 32, 149C. 
241 «... као што призива све ствари себи; стога се још назива и калос («прелеп») ...», Дионисије 
Ареопагит, О Божанским именима, IV, 7, PG 3, 701C. 
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већ уз помоћ символа који представљају узоре заједничке црквеној свести. «Јер 
стварање икона није изум сликара», каже се у одлуци Седмог Васељенског 
Сабора, «већ уредба и предање утврђено од читаве Цркве... Оно стога изражава 
схватање Светих Отаца и њихово Предање, а не сликарево. Правила су, сасвим 
јасно, поставена од часних Светих Отаца».242 
 Парадокс, с тачке гледишта онога ко је ван искуства Цркве, јесте да 
потчињавање уметника иконографским обрасцима не ограничава његову 
стваралчу инспирацију и иницијативу. То није нека врста «цензуре» или 
емотивне изнурености која се намеће талентима и способностима уметника. 
Напротив, што је више ослобођен од свог индивидуалног естетског порива, у 
његовом делу се јасније отркива лична посебност, и читава Црква препознаје 
своју сопстевену универзалну истину у ономе што је он као личност направио. 
Зачуђујуће је какав се напредак догодио у Византијској иконографији, каква 
смелост у иновацијама на чисто сликарском пољу, и какав ниво уметничке 
осетљивости су имале различите школе и иконографски правци. 
 Овде бисмо, можда могли да додамо, да је за уметника суштинско, да као 
полазну тачку, има потпуно и исцрпно знање и компетентност у «световном» 
сликарству. Познато је да су они који су се увежбавали у иконографији 
пролазили дуго и напорано «изучавање» композиција пејсажа и портрета, пре 
него што су се посветили сликању икона. Они су врло добро познавали тајне 
уметности и сликарства, и практиковали су ову уменост са нарочитим усрђем, 
пре него што су се потчинили правилима иконографије. Овде, као вид самог 
црквеног живота, превазилажење природе заузима место не апстрактно и 
интелектуално, ваћ са савршеном верношћу ономе што је природно, са стварним 
познавањем и проучавањем отпора и могућности природе. Преображај твари 
Цркве не представља онтолошку промену, дематеријализацију или 
спиритуализацију материје, већ егзистенцијални преображај. Природа остаје 
иста, али се мења њен начин постојања. Дематеријализација и спиритуализација 
материје је једноставно интелектуално схватање, егзистенцијално остварено као 
«морално» подражавање узору, и представљено у уметности као схематска 
алегорија која делује путем аналогије. Егзистенцијални преображај твари, пак, 
може бити постигнут само у животу и уметности кроз вежбање слободе – 
покајањем. Успех византијске иконографије је у томе што је избегла опсаност 
«концептуалног идола» и остала верна «идентитету» природе и «посебности» 
њеног егзистенцијалног преображја: «Она прдставља посебнст, али посебност 
као подобије».243 
 Подвижничко изучавање природе и верност природи, намењено да нас 
води егзистенцијалном преображају, још се јасније показује при поређењу 
јелинске  (или «византијске») и руске иконографије – што је деликатно и 
осетљиво питање.244 
 Споменули смо постојање правила у православној иконографији. 
Употреба ових правила одређује циљ послушања уметника, разликовање 
његовог особног приступа и исксутва Цркве. И док ова правила покоравају 
индивдуално гледиште, она износе на видело личну универзалност не 
завршавајући у безличном формализму. 
                                                 
242 Акта Седмог Васељенског Сабора, Mansi XIII, 252C; J. Karmiris, The Dogmatic and Symbolic 
Monuments of the Otrhodox Catholic Church, vol. I (Athens, 1960), p. 238f. 
243 Видети: Епифаније, Против Јереси, 72, 10, PG 42, 369C. 
244 На ово разликовање ми је први скренуо пажњу уметник Андреас Фока. Такође сам му 
захвалан и на другим вредним примедбама које су побољшал мој покушаје тумачења. 
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 Руска иконографија не успева увек да умакне искушењу теоријског 
формализма, схематском «стилу». Гледајући у руску православну икону, оно 
што се често може видети, не представља доказ егзистенцијалног преображаја 
природе већ пре идеју о преображају, представљену на схематски и орнаментски 
начин. Формализам замењује верност природи, и стреми да створи утисак да је 
природа спиритуализована и дематеријализована. Набори одеће не одговарају 
стварној телесној контури, а положај и покрети тела нису природни већ 
геометријски формални.245 Осветљење је разуђено, скоро измешано са бојама, 
тако да поново одаје утисак да твар има своју сопствену светлост. Тешко је 
описати ове стварне разлике речима, али оне постају очигледне када упоредимо 
руске и јелинске иконе. 
 Ова разлика чини руску иконографију много приступачнијом 
савременом западном човеку. Она одговара европском начину мишљења, 
њиховој сопственој традицији, која апстракцију схавата као начин на који се 
ствари могу учинити спиритуалним и нематеријалним. Овакво стремљење није 
неповезано са другим посебностима руског црквеног живота и теологије, као 
што је барокни стил који преовлађује у руској црквеној архитектури, затим 
литургијска музика преплављена антропоцентричном сентименталношћу 
западне «хармоније», или «софиолошке» тенденције руске теологије, тако 
сродне западном мистицизму. 
 

7. Последња нада 
 
 Почели смо са питањем: како се суочити са проблемом техничких 
достигнућа, са данас присутном технологијом, и какав је етос изражен техником 
или технологијом на пољу литургијске уметности? Покушали смо да у црквеној 
архитектури и иконографији пронађемо нарочито животно усмерење или етос 
који је способан да преобрази примену технологије у литургијско и 
евхаристијско дело, да наш однос са творевином изнова учини заједничарском и 
личном пуноћом. Не можемо ићи даље од семантичког описа услова оваквог 
стремљења, овог посебног етоса, без опасности да створимо формалну 
деонтологију. 
 Ни једна теорија не може да одреди на који начин примена технологије 
треба да буде преображена у догађај заједнице и потенцијал за човеково 
егзистенцијално испуњење. Ипак, постоји почетна тачка овог преображаја 
живота и употребе света. То је евхаристијско сабрање, заједничарско остварење 
живота и уметности у парохији и епархији. Никакав политички програм, ма 
колико био «делотворан», никаква етика, ма како радиклана била, и никакав 
метод организовања становништва у «нуклеус» револуцинарне промене, неће 
никада бити способни да донесу преображај живота који је динамички извршен 
евхаристијском заједницом, или да нас одведу решењу крајње егзистенцијаних 
проблема које је данашња технократија створила. 
 Опасност нуклеарног уништења, лудило наоружавања, међународни 
пораст система и механизама за угњетавање и отуђење човека, исцрпљивање 
природних ресурса планете, загађење мора и атмосфере, покушај да се потисне 
смрт или да се на њу заборави у хистерији потрошачке грамзивости и 
занимањем ужицима – све то, као и велики број других кошмарних показатеља, 

                                                 
245 Видети:  Paul Evdokimov, L'art de l'icone– theologie de la beaute, pp. 188-189, 210. Idem, 
L'Orthodoxie, pp. 227-228. 
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твори свет који поздравља сваког младенца који постаје дете Божије Цркве кроз 
Свето Крштење. Суочавајући се са овим светом, сви ми хришћани делујемо 
сасвим незрело, застрашени и немоћни да остваримо и најнезнатнији утицај на 
правац кретања људске историје и судбину наше планете. Ово је можда тако, 
због историјских променљивости услед јеретичких искривљења наше истине – 
искривљења која се налазе у корену данашње културне равнодушности. Изгледа 
да смо изгубили наше схватање начина на који наша слабост и немоћ 
«усавршавају» и преображујућу силу Цркве. Наша сила је «скривена» у 
пшеници, у слабашној сламки, у тајинском динамизму квасца скрвеног у 
мртвом грумену земље – у евхаристијској ипостаси нашег заједничарског тела. 
 Евхаристијска заједница, оживљење наше евхаристијске самосвести и 
идентитета, нуклеус парохије и епархије – то су наше «револуцинарне» 
организације, наша радиклана «политика», наша етика «рушења 
естабилишмената»: то је наша нада, порука добре вести коју носимо. И та нада 
ће «победити свет»: она ће померити планине техноратије које нас притискају. 
Чињеница да је свет притешњен данашом технократијом, јесте судбински 
производ великог историјског подухвата западног хришћанства, подела, јереси 
и помрачења црквене истине. Тако, пут ослобођења од притиска технократије 
није неповезан са повратком динамичкој истини једне и једине Цркве. Жеђ 
човека за животом има свој конкретни одговор у Оваплоћењу Христовом, у 
једној католичанској (= саборној) Евхаристији. А једна католичанска Евхаристија 
значи давање апсолутног приоритета онтолошкој истини личности, ослобођењу 
живота од централизованог тоталитаризма објективног ауторитета, изрицање 
истине о свету језиком уметности и иконе. И само ове три победе над јереси су 
довољне да уклоне планине технокатије које нас притискају. Поље на коме се 
остварује ова победа, јесте локална евхаристијска заједница, парохија или 
дијецеза. Само тамо можемо водити битку са технократијом. А наша потрага за 
животом је још искренија када идоли живота око нас пропадају, па је тада 
извесније да ћемо сусрести оваплоћени одговор на човекову жеђ – 
евхаристијску пуноћу живота. 
 Било је потребно око девет векова да се од filioque, «примата», 
«непогрешивости», дође до губитка истине личности у садашњем нескривеном 
и општем мртвилу створеним западним начином живота. Време је врло 
релативно, и нико не може да каже када и којим историјским и културним 
развојем ће се људима можда отворити простор за бег од тог мртвила. Када 
изговорене речи са разних страна исчезну из сећања и када сви нестанемо са 
лица земље, наредни нараштаји, «сви нараштаји» који чине Цркву, ће и даље 
наставити да навештвају долазак Царства Божијег у евхаристијском «квасцу». 
Колико год временски далеко било, удаљење од јереси је савремени догађај – не 
због тога што је историјско стремљење западне цивилизације у њеном безизлазу 
сада оганичено, већ због тога што је таква садашња, есхатолошка истина Цркве, 
скривена у «квасцу» Евахристије. 
 У новом добу које ће доћи, евхаристијско остварење Царства ће још 
једном бити оваплоћено у динамичком виду друштвеног и културног живота, 
без одбацивања догађаја слободе и греха, зато што је тај друштвени динамизам 
природа Цркве, органска последица њеног живота. То ново доба ће још једном, 
у смирењу, изразити истину света, смисао ствари и  значење историје: још 
једном ће се уобличити у икони преображеног лица човека. 
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Додатна напомена: Имајући ограничене могућности концептуалног разликовања, 
тешко је дати јасно објашњење разлике између «преображења» природног материјала и 
његове «дематеријализације». Речју «преображај» настојимо да изразимо последицу 
подвига, човекову борбу да открије истину твари, способност створеног света да 
учествује у истинитом животу – способност људског тела, и човекових грађевинарских 
материјала и оруђа, да створе заједницу. Да служе и пројаве «заједнички смисао» у 
подвижничком искуству, исксутву личне посебности и слободе. С друге стране, под 
појмом «дематријализација» подразумевамо утисак који материја одаје када је 
припитомљена силом ума или воље. Када ипостасна стварност материје бива скоро 
непримећена, пошто је материјална твар потпуно потчињена инспирацији мајстора, 
значењу коме он жели да дело служи, и утиска који је он намерио да остави на 
посматрача. Готска архитектура коначно даје утисак дематеријализованог простора, 
утисак земље која се уздигла на небо. То је управо насилно савладавање које врши 
мајтор, често изванредно генијално, који узима материјал и потчињава «уобичајени 
говор» искуства спасења, интересима индивидуалног интелектуалног убеђења и 
објективне потпоре истини Цркве. Ништа од овога што је речено нема за циљ да умањи 
било «научни» геније схоластике или уметнички геније изражен у готским 
грађевинама. Нико не пориче да су креације попут Нотр Дама у Паризу или Картерес 
катедрале највиша достигнућа људске уметности. Али, као што препознајемо естетску 
чињеницу, позвани смо да направимо разлику између етоса и усмерења природног 
материјала израженог овом уметношћу, с једне стране, и израза који пружају други 
видови уметности, који изражавају стремљење човека за истином твари света, борбу са 
природним материјалима како би открио личну димензију – борбу и подвижничи напор 
да изведе заједничарски догађај личне слободе и посебности. 
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Епилог 
 

ЕТОС СЛОБОДЕ 
 
 

Границе црквеног етоса, црквеног морала, јесу границе личне слободе, 
конкретне а ипак неомеђане. То су универзалне границе живота, које 
представљају једнини начин на који он истински може да буде остварен, а то је 
ипостасно и лично. 
 Та темељна истина, такође је и најатежа од свега за разумевање. Ми 
људи остајемо упорни у преношењу граница живота у нестварне сфере. 
Правимо идоле живота, чак и од зла које прети животу. Дајемо вештачку 
суштину имагинарним претњама, и објективизирамо грех изван сфере у коме је 
он заправо почињен, а то је сфера личне слободе. Настављамо да трагамо за 
радикалним методама и делотворнијим етичким системима, у уверењу да се 
боримо са злом у његовим историјским, друштвеним, културним и политичким 
пројавама. Заборављамо или игноришемо чињеницу да те пројаве зла откривају 
наш егзистенцијални догађај, и да се игра живота игра искључиво унутар 
граница личног живљења. 
 То не значи да кажемо да коначно дејство нашег личног греха не може да 
створи «ситуацију» зла, зупчаник у механизму за мучење човека који је дат 
независно од наше слободе. Али проблем моралности је, од почетка до краја, 
проблем разлике између стварности и утопије, између истинитог и вештачког 
остварења живота. Јер човек може да утроши читав живот борећи се са 
објективним «ситуацијама» робовања, док зупчаник потчињавања и отуђења 
живота наставља да делује у њему самом, непрестано изнова стварајући мучење. 
На исти начин, он може да се опаше најтврђим оклопом индивидуалог 
«морализма» који га лишава живота и отуђује од њега самог. На исти начин 
може да буду створени и аутономни механизми угњетавања. 
 Црквена мерила човекове моралности искључују познату и нерешиву 
делему, да ли треба започети са моралним усавршавањем индивидуе или са 
моралним побољшањем услова заједничког живота. Ова долема је погрешно 
схваћена јер је заснована на чисто феноменолошком и поларизованом схватању 
живота, са индивдуом као јединком живота, и друштва у целости као скупа тих 
јединки. Црква, напотив, види опште остварење живота у оквиру личног 
постојања, и то личног постојања као заједничарског, а не индивидуалног 
догађаја. Из истог разлога, када егзистенцијални неуспех и грех надвалада у 
личном постојању само једног човека, поселедица је увек заједничарски догађај 
запањујуће ширине и неописиве снаге.246 Али та промена од кванитетивног ка 

                                                 
246 Језиком уметности, који је много јаснији од концептуалних дефиниција, Солжењицин је 
показао, у својој причи «Матронина кућа», како истинити човек који је очувао аутентичност 
живота као љубави и самопредавања, представља спасење за све нас: он спашава село или град 
или читаву земљу, или, заправо, читав свет. То је истина човекове личности, која је сачувана у 
Православном Црквеном Предању и животу. Личност значи могућност и сабирање целине, 
спасење свега у личности једног, пројаву наше заједничке истине у егзистенцији Пророка или 
Мученика. Тако човек који је «умро» као индивидуа, како би живео савршеном љубављу и 
самопредавањем, сабира у својој личности универзалну истину човека,  једну свесилну истину. 
Такав човек је «друга власт» у својој земљи, како је Солжењицин говорио и доказао. Живећи у 
Русији, он је сам остварио динамичку величину живота кога се Кремаљ плашио, након педесет 
година прогона и испирања мозга. 
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квалитативном вредновању могућности живота није просто различит пут 
виђења проблема морала. То је различито усмерење живота које подразумева 
егзистенцијални преображај човека, што ће рећи, покајање, динамичко 
исправљање наших животних циљева. 
 Истина личности разликује живот Цркве и њен етос од било ког другог 
етичког схватања. Насупрот сваком другом етичком правилу, Црква не тежи да 
сачува индивидуу, било у изолацији, било у колективу. Не тежи индиидуалној 
сигурности, било пролазној или вечној. Она од човека тражи да одбаци 
индивидуалност, да «изгуби» своју душу. Јер тај губитак јесте спасење човека, 
егзистенцијално остварење истине живота, личне посебности и слободе. То је 
језик парадокса. Где је онда «друштвена етика» Цркве, где су непосредни 
резултати ка којима она води човечанство, где је «програм» који је обећала? То 
је потпуна одговорност сваког људског бића за универзално остварење живота 
унутар неограниченог циља личног постојања и слободе. Еклисијални човек 
спасава. у својој сопственој личности. општу могућност живота, на исти начин 
на који талентовани песник у својој личности спасава општи потенцијал 
песништва. И којим нас «акционим планом» Црква води ка овом постигнућу? 
Свакако не апстрактим теоријама и интелектуалним анализама, већ путем који 
је једнако приступачан и дубоком мислиоцу и поети: физичким делом подвига, 
делатним одбацивањем индивидуалности, постом, целомудреношћу, слободом 
од брига и потрошње, учествовањем тела у молитви и приљежним служењем 
другима. Овако почиње уздизање ка слободи, ка истинској заједници. Изван 
овог телесног, практичног остварења живота, ни једна теорија или идеологија не 
може да ослободи човека од потчињености природним нужностима, од 
затворености у егзистнцијалну индивидуалност. Свака етика или друштвена 
теорија која није преведена у праксу и која не укључује телесно одрицање 
«душе» или ега, не доноси ништа осим срамоте.247 
 «Када кренеш путем праведности, видећеш слободу у свему», каже Св, 
Исаак Сирин.248 Пут праведности значи дела праведности:249 човеково 
практично одабцивање погрешног у његовој природи, даровање (= природе) 
могућности личне посебности и слободе, које се вазда противити 
«неприродним», безличним захтевима његове побуњене природе. То је 
двоструки изазов, двострука проба. «Ово тело које је моје и није моје, мој 
љубљени непријатељ», како вели Св. Јован Лествичник.250 Када човек постигне 
емпиријску свест о овој стварности, то значи да се већ укључио у велики догађај 
задобијања неограничене слободе «у свему». 
 Такав ниво егзистенцијалних захетва је свакако непомирљив са 
улитираним морализаторством. Током векова смо постигли велику способност 
за преокретање етике и религије у убеђење индивидуалног живљења. 
Друштвени mores и карактер индивидуе морају бити «побољшани» - обично ту 
етика завршава, а такође и религија. А ради остварења полтичких снова, 
опасног експлатисања земље или васионе или нових достигнућа науке, узимамо 
здраво за готово да су људи премни да жртвују чак и индивидуално 

                                                 
247 «Реч која долази са делањем је темељ наде. А мудрост која је лења је предујм стида... Сваку 
врлину која са собом не носи телесни умор, сматрај бездушним неуспехом». Св. Исаак Сирин,  
Мистичке беседе, 1, р. 7, и 56, р. 229. 
248 Слово, 23, р. 91. 
249 «А ово су дела праведности: пост, милосрђе, бдење, освећење и друга дела која се савршавају 
телесно»: Слово, 62, 9. 254. 
250 Лествица, 15, PG 88, 885D. 
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преживљавање. Коначно самопорицање ради оваквих циљева, у нашим очима, 
представља непосреднију везу са остварењем и служењем животу него што је то 
морално обезбеђење индивидуе. Потребно је да себе отргнемо и да се 
ослободимо индивидуалног карактера етике, који се чини тако очигледним, како 
би могли да разумемо опште остварење могућности живота, у безграничним 
оквирима личног постојања, са претпоствком истог самопорицања, 
добровољног губитка «душе» или ега. 
 Етос слободе који је обећан Цркви, не може бити помирен са надама на 
егзистенцијалну самодовљност, сигурност или побољшање живота индивидуе. 
То је етос безнађа и очајања, све док не почне да се стара за живот који се тиче 
личног опстанка. А опет, то очајање представља највећу могућу силу личног 
живота, силу слободе «у свему». Речи Св. Исаак Сирина, иако парадоксалне, 
веома су истините: «Нема ничег моћнијег од очајања. Онај ко је очајан не зна 
како да се одбрани од било чега. ... Када човек у сопственом уму одсече наду на 
живот, ништа од тога не може да буде више охрабрујуће». Шат везује човека 
који је одбацио индивидуални опстанак, и шта му може бити претња? «Свака 
несрећа која се деси, је мања од смрти. А он је себе свео до прихватања 
смрти».251 Од тада, тај «непостојећи» човек, почиње да прихвата дар постојања 
«са чуђењем». И настојања, страх, невоље и замор пролазе крај њега. А он је 
одушевљен природом, и достиже љубав.252 
 Али о коме ми то говоримо? – наш практични, «статистички» менатлитет 
још једном пребраја. Можда говоримо о неколико «мистика», анахорета у 
путињи? Не: говоримо о етосу слободе достижном сваком човеку, о могућности 
постојања културе која служи човековој личној посебности, а не његовом 
потчињавању тиранији безличних упутстава (= рецепеата) за постизање «среће». 
А једноставно, такав етос и таква култура се постижу пре свега телесно, кроз 
природну испостас живота,  а не интелектом – они претпостављају «распињање 
тела», а не утопијску «егзалатацију ума».  Кроз физичко самопорицање, ум се 
потчињава изазову љубави. Надменост интелекта треба да се потчини слободи 
од ега – «интелект, та окретна птица и најбесрамнији».253 Због чега је интелект 
птица? Због окретности, лакоће и бесрамности са којом премешта живот у сфере 
нестварног. «Јер то је уобичајено кретање и све његове мисли и сва 
оштроумност и његове мучитељске методе, постају велико ограничење».254 
 Најнепосреднији језик за описивање етоса еклисијалног живота јесте 
језик физичког (= телесног) деловања. Шта је савршена љубав? «Авва Агатон 
рече: желео бих да пронађем лепрозног, и да у дам сопствено тело а његово да 
узмем. То је савршена љубав».255 Живимо у свету у коме планирање живота у 
све већој мери замењује непосредност живота, у коме се слобода сагледава у 
оквиру објективних премиса друштвене егзистенције.  Живимо у свету у коме је 
интелект најјаче оружије преживљавања, а индивидуалне особине једино 
мерило среће. У таквом свету, сведочење еклисијаног етоса изгледа као нека 
врста «анархистичке теорије» која служи одбацивању утврђених обичаја, на тај 
начин што сабира универзалност живота у сферу личне слободе, а личну 
слободу у подвижништво самопорицања. Ипак то «анархистичко» преношење 
осовине живота у сферу истине личности, јесте једни хумани, убедљиви одговор 
                                                 
251 Слово 19, р. 73. 
252 Слово 18, р. 66. 
253 Слово 31, р. 134. 
254 Слово 19, р. 69. 
255 Писмо 4, п. 374; PG 65, 116C. 
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на нашу неодољиву жеђ за непосредношћу живота и слободом, иако је често 
потиру «ефикасне» и ригидне структуре, а такође и програми «опште среће». 
Тако, у телесном делу подвижништва, ми језиком пустиње изражавамо наш 
отпор индивидуалистичком друштву технократије и конзумерства, који отуђују 
наше постојање. 
 Порука пустиње није телесно подвижништво као индивидуална вежба 
воље: то је делатни начин који ставља у однос природу, смртни живот у 
хишћански начин постојања, који представља једину стварну и суштинску 
могућност живота човека. Телесно дело подвижништва је сараспињање са 
Христом, потчињење вољи Очевој, и васкрсење са Христом у животодавну, 
коначну заједницу са Оцем. Кроз Христа наш подвиг је предат Оцу, те тако 
сваки степен и сваки тренутак подвига јесте позив у име Христово. У предању 
пустиње, тај позив није неко интелектуало уточиште, неповезано са човековим 
телом, већ једно непрекидно сећање имена Христовог, «молитва једне 
реченице», спојена с ритмом телесног дисања. Да би се обезбедила таква општа 
непрестана заједница, пут подвижништва је дуг и тежак. Али призивање имена 
Христовог, понављање «молитве» завештане нам искуством пустиње, у било 
које доба дана или ноћи, јесте семе живота у човековом срцу. Оно наводњава 
пустињу у којој живимо семњем истинитог живота. 
 Призивање је способно да наводни и да подари живот свету пустиње 
данашњег живота, да пружи непосредни укус Бога усред непознавања (= Бога) на 
коме је наш напредак утемељен. Предуслов за молитву срца, за мољење 
Христове благодати, јесте да човек буде смирен, макар и невољно. А данас – 
мање више невољно – то унижење је наметнуто нашем телу и души: то је 
банкрот наше цивилизације, трагедија човекове побуњене и незадовољене жеђи 
за егзистенцијалном самодовољношћу и аутономним задовољствима. Ако 
можемо да откријемо и препознамо обезвређење живота у нашем 
индивидуалном живљењу, искрено и без компромиса који би му дао лажни сјај, 
онда је то први и превасходни корак ка делу призивања Христовог имена у 
нама, што је догађај живота и могућност егзистенцијалног дара. Свакако, човек 
мора да прође кроз многе падове и страшне поразе, кроз унижење и патњу и 
очај који се понавља, како би на тај начин задобио етос «невиности», што је 
одлика зрелости, и што чини могућим виђење невидљивог. 
 Ова књига нема више шта да понуди о великој теми слободе морала. 
Само бих замолио читаоца, који је имао љубави и стрпљења да самном оволико 
пропутује, да зајдено прочитамо један одаломак из мудрости пустиње, неколико 
речи Св. Исаака Сирина. Заједно ћемо осетити како је то један други језик који 
нас може одвести на пут који води ка сободи морала: 
 

Ономе ко познаје себе, дато је познање свих ствари. Јер познавати себе 
јесте пуноћа познања свега. 
  Остави незнатно, да би нашао оно што је драгоцено. 
 Нека онај ко у свету изгледа мудар постане луд, како би могао да постане 
мудар. 
 Ово је љубомудрије: да чак и у небитним и безначајним стварима које му 
се догађају, човек увек буде опрезан. 
 Боље је да себе ослободиш робовања греху, него да ослободиш роба од 
робовања.  
 Боље је да се помириш са сопственом душом, него да умириш оне који се 
не слжу са твојим мишљењем.  
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 Боље је човеку да себе очисти за Бога, него да о Богу говори као теолог. 
 Боље ти је да будеш спор на језику, а пун познања и искуства, него да из 
тебе тече подучавање јер си оштроуман. 
 Љубав умирује боље него храњење гладних у свету, или привођење 
многих народа служењу Богу. 
 Боље је за тебе да се бринеш за васкрсење твоје душе од страсти, него да 
васкрсаваш мртве. Онај ко сагледава свој сопствени грех већи је од онога који 
својом молитвом подиже мртве. 
 Онај ко мотри на душу своју један сат, већи је од онога који користи 
читавом свету својим умозрењем. 
 Онај ко се удостојио да види самога себе, већи је од онога који се 
удостојио да види анђеле. 
 Љуби грешнике, и немој их презирати због њиховог недостатка. Запамти 
да и ти учествујеш у земаљској природи, и чини добро свима. Нека твоје 
владање увек буде са поштовањем према свима. Јер љубав не зна како да се 
разљути, или изгуби смиреност или да се сукоби са било киме због страсти. 
 Немој никога прекоревати због било каквог прегрешења, него у свим 
стварима сматрај себе одговорним и узрочником греха. 
 Избегни пренебрегавање закона, као што би побегао од неукроћеног 
лава. Немој се у томе придружити ни деци Цркве ни онима који су изван. 
 Избегавај дрскост у говору као да ћеш умрети. И пази се празних 
разговора, него говори само оно што је неопходно. Задовољи се само скромном 
одећом ради телесне потребе. Узимај од свега у малим количинама и немој 
презирати једно бираући друго, желећи да њиме напуниш стомак. Јер 
разборитост је већа од свих врлина. 
 Потчињавај се свакоме у сваком добром делу, осим ономе ко воли да 
поседује новац. 
 Немој се никоме противити због било које ствари. Немој се тући, немој 
лагати, не куни се. Буди презрен а ти не презири. Нека ти чине криво, али ти не 
чини криво (= другима). Боље је претрпети уништење телесних ствари заједно са 
самим телом, него имати штету у било чему што се тиче душе. 
 Када приступиш Богу у молитви, буди у својим мислима попут мрава, 
као гмизавац земаљски или мало дете. И не говори пред Богом ништа засновано 
на знању, већ му приступи са умом детета, да би се нашао достојан пред 
Његовим очинским промислом. Јер је казано: «Господ чува децу». 
 Немој да правиш разлику између богатог и сиромашног, и немој да се 
трудиш да сазнаш ко је крив а ко невин. Нека сви људи стоје пред тобом једнаки 
у добру. 
 Нема начина да божанска љубав буде покренута у души ако страсти нису 
побеђене. Ако неко каже да није покорио страсти а да ипак вољи љубављу 
Божијом, онда ја не знам шта то значи. 
 Како човек зна да је његово срце достигло чистоћу? Када све људе 
сматра добрима и када му ниједан човек не изгледа начист и грешан, онда је он 
заиста чист срцем. 
 Ако немаш мир у срцу, он барем може да буде на твом језику. А ако не 
можеш да држиш свој језик обуздан, онда барем обуздај своја чула. А ако ниси 
сам у својим мислима, онда барем буди сам телесно. И ако не можеш ништа да 
учиниш телом, онда барем тугуј у уму. Ако не можеш да постиш два дана до 
краја, пости макар до вечери. А ако не можеш да чекаш до вечери, барем гледај 
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да не једеш до ситости. Ако не можеш да покажеш милост, говори као грешник. 
Ниси миротворац – буди барем постојан у уму. 
 Настој да дођеш до блага које је у теби, и видећеш небеска блага. Јер ово 
двоје су једно и исто. Долазећи једном, видиш оба. Лествица ка небесима је у 
теби, скривена у твојој души. 
 Као када мајка учи своје дете да хода, помераући се и зовући га. А када 
дође мајци и крене да је дохвати и да падне јер су му стопала и ноге још слаби и 
нежни, мајка потрчи и хвата га у наручје. Тако и благодат Божија подучава 
човека, оне који су себе предали, са сиромаштвом и простотом, у руке Творца, и 
оне који су се свим срцем одеркли света и дошли Њему. 
 Господе Боже мој, Ти ћеш просветлити таму моју. 
 Христе, пуноћо истине, нека Твоја истина узрасте у нашим срцима. И по 
вољи Твојој, учини да спознамо како да идемо Твојим путем. 
 Господе, испуни моје срце вечним животом. 
 Моћан си Господе и који су Твоји моћни су у борби. Бори се и сачувај 
нас, Тебе ради. 
 По вољи твојој Господе, буди самном. 
 Даруј ми Боже, да замрзим живот свој ради живота који је у Теби. 
 Заиста Господе, ако нисмо смирени, не оклевај да нас смириш. 
 Даруј ми Боже да заиста будем мртав за сваку свезу са овим веком. 
 Даруј ми да Те познам и да Те љубим, Господе, не знањем које је расуто 
по уму и до кога се стиже проучавањем. Него ме даруј знањем у коме Те ум 
созерцава и велича Твоју природу у созерцању које краде сагледавање света од 
разума. Даруј ми увећање љубави Твоје, која у мени ствара жељу за Тобом, како 
би могао да се одвојим од овог света. Покрени у мени разумевање Твога 
смирења којим си дошао у свет, у шатору који си од нас узео посредством Свете 
Дјеве. Да у том сталном и увек присутном сећању, са задовољством прихватим 
смирење моје пироде. 
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