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ПОСТМОДЕРНЕ*

Истраживши Мистерију Христа, зацијело не свеобухватно, но 
ипак надам се донекле досљедно, почевши од начина на који су 
јеванђелисти изложили пут којим су ученици дошли до познања 
Христа, чини се прикладним понудити у постскрипту сажетак 
преокрета парадигме који је предузет у овој књизи, указујући на 
то како се оваква теологија разликује од приступâ који умногоме 
карактеришу модерну теологију.

Као што сам указао у предговору, у великом дијелу модерне тео-
логије, упркос свој њеној разноликости, ствари стоје на начин који 
би се могао описати као чудна мјешавина метафизике и митологи-
је. Заборављајући основни принцип да закључци без аргумената 
који до њих доводе јесу у најмању руку двосмислени, оваква тео-
логија почиње са доктрином о Богу као Тројици и тако, одбацујући 
претпоставке „примитивних“ егзегетских метода пријемодерне те-
ологије, у и кроз које је доктрина о Св. Тројици изведена, препри-
чава интеракцију између Бога и свијета у модерном историјском 
маниру. Позиционирајући тако постојање Свете Тројице, сљедећи 
корак бива објашњавање учења о творевини, о рајском животу 
Адама и Еве, трагедији Пада, о дугој историји спасења у којој се 
Бог, обично у личности „Логоса прије оваплоћења“ јављао Авраа-
му и говорио са Мојсијем и кроз пророке. Све ово своју кулмина-
цију задобија у оваплоћењу једнога од Тројице, који је узишао Оцу 
након Страдања, шаљући Духа да руководи Цркву кроз преостало 
вријеме људске историје све до другог доласка. Не губећи из вида 
ограничења сваког сликовног приказа, овај приступ могао би се 
изразити шемом коју смо означили бројем 1. 

*Текст је Беров поговор његовој књизи „ The Mystery of Christ; Life in Death“ (Crestwood, 
NY, St Vladimir’s Seminary, 2006.),
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Чини се да покрет ка оваквом приступу у теологији почиње са 
св. Августином. Он је, просто наслиједивши резултате расправа из 
четвртога вијека прије неголи проживјевши их, први устврдио да 
богојављења у Старом завјету могу бити манифестације било које 
од три личности Свете Тројице, или саме Свете Тројице, једнога 
Господа Бога, или умјесто тога, створенога посредника1. У Сред-
њем вијеку, Петар Ломбард, слиједећи логику оваквога приступа, 
изјавио је да су Отац или Дух једнако могли да се оваплоте. Или 
опет као што је говорио Карл Ранер, тешко је рећи зашто је (баш) 
Син онај који је оваплоћен.2 „Оваплоћење“ дакле бива то да једна 
Божанска личност постане човјек, што је могло да буде и другачије, 
и то је пут који је Бог изабрао да објави себе у одређеном тренутку 
из разлога нарочитог, одвојеног или дискретног посла.

Укратко, овакав приступ теологији запоставља само Јеванђење. 
Свједочанство апостола и отаца четвртога вијека који су им сле-
довали и за које сматрамо да су архитекте „Тринитарне теологије“ 
(стављам ову фразу под наводнике јер нико од њих није мислио 
за себе да изграђује „тринитарну теологију“) јесте напросто да 
оно што видимо у Христу, као што је од апостола објављено јесте 
оно што Бог јесте, иако другачије од Бога на кога се Христос пози-
ва као на Оца и кроз кога се тај Отац сагледава, и који(Христос, 
прим.прев) и сам бива познат кроз Светога Духа. Није могло бити 
другачије, нити данас може бити, јер је само овако ово Бог вјере 
хришћанске.

У модерној парадигми, друга личност Свете Тројице постаје 
времено биће, које је разноразне ствари чинило као „Логос прије 
оваплоћења“, дакле прије неголи је оваплоћено као Исус Христос. 
Његова егзистенција као Исуса Христа није ништа друго до епи-
зода у подужој биографији. Иронично, али Сабор у Никеји се уз 
много муке трудио да одбаци управо поставку овога типа3. И више 
од тога, мјесто гдје смо ми(људи, прим.прев)постављени у оваквој 
слици остаје неодређено. Какву дакле привилеговану тачку добитка 
имамо ако описујемо биће Бога прије стварања и тек онда говоримо 

1) St Augustine On the Trinity 3.1 Превод Е. Хил (Brookline, NY: New City Press, 1991).
2) Peter Lombard, Libri IV Sententiarum3.1.2; K.Rahner,“ The Theology of the Incarnatiion“ 

у More Recent Writings, Theological Investigations vol.4( Baltimore, MD: Helicon Press, 1966), 
105-20, изузетно дјело вриједно озбиљног изучавања.

3) За опширније истраживање види J. Behr, The Nicene Faith (Crestwood, NY, St Vladimir’s 
Seminary, 2004.),
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о „историји“ његове интеракције са творевином? Резултат је, као 
што сам раније указао, чудна мјешавина метафизике и митологије.

Резултат одијевања „пријемодерне“ теологије у „модерно“ рухо 
јесте и још даља модификација - то да се замагљује Христос и Ње-
гов Крст. На крају прошлога вијека готово да је позицијом теоло-
шког консензуса постала тврдња да бити по слици Божијој значи 
бити личност у заједници, имајући на уму три личности које су у 
заједници на небесима. Христос је измјештен из те слике, осим у 
оној мјери у којој је Он једна од личности заједнице на небесима. 
Међутим, Нови завјет и оци који су му следовали стављају нагла-
сак на то да сам Христос јесте слика Бога, и да бити по слици Бо-
жијој значи бити саображен Његовом лику, кроз сараспињање с 
Њим, кроз узимање Крста.

У случају да пратимо пут којим су апостоли објавили Јеванђе-
ље, као и начин којим су оци промишљали о њему – пратећи стазу 
којом су градили теологију радије него просто због својих личних 
разлога прилагођавајући формуле које су као резултат тога сачи-
нили – добићемо слику која је умногоме другачија. Како год да су 
ученици читали Писмо прије него што га је распети и прослављени 
Господ отворио - како би показао како сва Писма говоре о њему 
и неопходности Његовог Страдања - они ово нису видјели нити 
очекивали. Исто тако, шта год да су ученици знали о Исусу Христу 
прије Његовог Страдања, то није било довољно да дођу до разуми-
јевања Њега као Господа. Слично томе, шта год да су људи могли 
знати о Богу на основу творевине, прије Његовог Страдања они га 
нису препознали, и радије су идолозовали творевину неголи слу-
жили Творцу. Читање Писма и однос према творевини прије Стра-
дања послужили су, као што смо видјели, да нас „затворе у непо-
корност“(уп. Римљ.11.32)како бисмо били спремни да прихватимо 
Христа као Спаситеља.

Нити Распеће, нити празан гроб, па чак ни јављања васкрслог 
Христа по себи нису стартна тачка хришћанске вјере. Предводник 
апостола се одрекао Христа, жене мироносице нису разумјеле зна-
чење празног гроба и ученици на путу за Емаус нису препознали 
васкрслог Господа. Тим прије, само онда када су ученици коначно 
разумјели Страдање „по Писму“ били су спремни да се сусретну са 
васкрслим Христом у ломљењу хљеба, и када су га препознали, он 
је постао невидљив за њих. Након тога, ученици и они који су им 
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последовали увијек стоје у сјенци Крста. Ми стојимо напријед се 
извијајући ка долазећем Христу, гледајући уназад ка Крсту као по-
следњој јавно видљивој слици у овоме свијету (јер ипак, гроб, иако 
празан, виђен је од стране само неколицине, који су потребовали 
тумачење) „Страдање“ схваћено „по Писму“ представља катализа-
тор за читање Светог Писма али и цјелокупне људске егзистенције 
и историје, на нови начин, чинећи све новим.

Шема 1 Шема 2
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Распети и прослављени Господ, познаван на овај начин, јесте тако 
и стартна тачка за читање Писма, hypothesis по ријечима св.Иринеја. 
Он је Онај о коме су Писма говорила – Мојсије је писао о Њему и 
сам био Његов праобраз. Он је Онај који говори у псалмима и Ње-
гову славу су гледали пророци. Писмо(у значењу Старог Завјета) 
тако формира ризницу за разумијевање откривења Бога у личности 
и Страдању Христа, Јеванђеље. Оно уобличава, опет ријечима св. 
Иринеја, мозаик, који када га читамо у правом канону, показује лик 
Цара. Канон истине, или каснији Символи вјере артикулишу ову 
претпоставку у нарочитом историјском контексту, а против прими-
јећених застрањења, док је Предање континуитет објаве Јеванђеља, 
континуирано созерцавање Христа кроз читање Писма, а прејем-
ство је видљиви израз овога континуитета кроз низ презвитера или 
епископа до мјере у којој они заиста стоје у правој вјери.

Усресређени на личност распетога и прослављенога Христа, 
који је слика/икона Бога невидљивога, и бивајући у нашем тумаче-
њу Писма, руковођени Духом кога је подарио, долазимо до сједи-
њења са Христом (into the identity of Christ – у идентитет Христов, 
прим.прев), постајући Његово тијело – оваплоћујући Ријеч – тако 
да и сами можемо клицати Богу Авва, Оче.

Овај приступ се може представити шемом на цртежу који смо 
означили бројем 2. И овај пут наравно, имајући у виду ограничења 
сликовног приказа.

Такво сагледавање Христа „по Писму“ наставља се и у каснијој 
историји и има своју историју, која почиње од Крста.

Постоје многи споменици овога Предања - патристички тек-
стови, одлуке Сабора, литургијски обреди и дјела умјетности - од 
којих сваки има одређену вриједност, у оној мјери у којој је вјеран 
Христу - откривајући Његову улогу у разноразним контекстима и 
раздобљима. Гледано историјски, апостолски списи су први у овом 
дугачком низу споменика. Међутим, будући писани од стране са-
мих апостола и јеванђелиста они су другачији у квалитативном 
смислу. Њихови списи могу бити истраживани историјски – испи-
тујући, напримјер, проблем са којим се Павле сусретао у Коринту – 
али ово не значи сагледавати их као Писмо. Када га третирамо као 
(Свето, прим.прев.) Писмо онда оно бива одвојено од (наше ре-
конструкције) његовог „оригиналног значења“ да би било дио ри-
знице слика намијењених да објаве Христа. Тако је оно кориштено 
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у Цркви, било да се ради о кратком пасусу читања Јеванђеља или 
пак о ризници слика које је се у химнографији користе да прославе 
Бога за дар Христа у Духу.

Када читамо од књиге Постања наовамо, Писма заиста посједују 
свој наратив. Неко би могао рецимо да одмота круг из цртежа бр.2 
и да га протегне уназад све до тренутка стварања. Ово се често и 
чини када се говори о „историји спасења“, што је иначе израз који 
се, барем колико је мени познато, користи тек од деветнаестог вије-
ка.4 Важно је напоменути да ова „историја спасења“ није „историја“ 
у смислу у коме се тај термин користи у модерном времену, у значе-
њу неутралног, објективног сагледавања догађаја „онаквих какви су 
се заиста збили“. Прије ће бити да је она начин сагледавања Писма 
и његовог описа свијета и историје у свјетлости Христа – она је ис-
повједање. Свијет није настао 4004 године прије Христа(као што је 
прорачунавао Џон Ушер/John Usher/ на темељу старозавјетних гене-
алогија) и „Пад“ није каснији догађај којим можемо временски кал-
кулисати у односу на рецимо, Тројански рат. Умјесто тога, исправна 
теолошка космологија и „историја“ спасења – икономија или план 
спасења – почиње Страдањем Христовим, и са ове кључне позиције 
гледа уназад и унапријед како би све сагледала у том свјетлу. Ако је 
ово перспектива из које интерпретирамо стварање и његову исто-
рију, можемо чак рећи да се стварање заједно са спасењем догодило 
када је Христос предао себе за живот свијета 25.марта AD 33.

Ова „историја спасења“ није у сразмјери са модерним рекон-
струкцијама историје јер она није била начин на који су апостоли 
читали Писмо прије тренутка у којем је васкрсли Христос отворио 
Писма. Највише чему су се надали јесте да је то да ће царство бити 
обновљено за Израел. Оно што им је Христос показао јесте да цје-
локупни људски род пребива у гријеху и смрти очекујући да буде 
обновљен, кроз смрт, у живот. Из времена њиховог обитавања са 
Христом прије Страдања они сами нису дошли до разумијевања да 
је Он Господ и нису могли да одговоре онима који су питали „зар 
ово није син Јосифов?“. Међутим сада, у свјетлу Страдања, могли 
су да објаве да, по Писму, Он заиста јесте Син Божији рођени од 

4) Језик „ историје спасења“(Heilsgeschichte) је чини се настао са Ерланген школом( 
Erlangen School) из 19.в, нарочито са Ј.Ц.К. фон Хофманом(J.C.K. von Hofmann) види нпр. 
његово Weissagung und Erfüllung im Alten und Neuen Testament ( 2 дијела; Nördingen: C. 
H. Beck, 1841-44). 
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Дјеве, рођењем које је, као што се може видјети, описано термини-
ма страдања. Враћајући се на сами почетак, сада можемо спознати 
да је инструмент којим је Христос унио ред у универзум, стварају-
ћи уређени и хармонични космос, заправо, Крст. Он стоји вјечно 
непомичан као оса свијета, око које се окреће космос. Сама творе-
вина је заиста приведена у постојање из ничега, ex nihilio, јер ни-
шта не стоји поред вјечнога Бога, независно од Њега. Али стварање 
ex nihilio о коме су св. Иринеј, Атанасије и други говорили је пре-
цизно говорећи управо стварање од стране/кроз нашег Господа и 
Спаситеља, распетог и васкрслог Исуса Христа, Онога који долази.

Ова „историја спасења“ се такође наставља и изван наратива 
описаног у Писму, у осликавању свијета и људских бића у иконо-
графији и хагиографији. Марија више није само мајка човјека, која 
не разумије свога сина и настоји да о њему износи људске тврдње, 
него већ у Новоме завјету, она је Чиста Дјева која је послушна Богу 
и Ријеч бива зачета у њој. Касније, када теолошки видик постаје 
још шири, она је виђена као личност чудесно зачета од престарје-
лих родитеља, попут чудесних рођења из Старог завјета, и улази 
у Храм, бива поистовјећена са Храмом као она која у себе прима 
Бога, а и њена смрт је виђена као саобразна Христовом изласку (са 
Томом који поново касни). Такође, св. Антоније Велики није више 
просто аскетски учитељ (Оригенистичке?) мудрости, као што би 
могло изгледати на основу неких историјских студија. Он је, у те-
олошкој визији св. Атанасија виђен иконично, као континуирано 
присуство Христа на земљи. Штавише, ми смо такође позвани да 
себе сагледамо у истом свјетлу, да сопствену прошлост доживимо 
као „историју спасења“, и тако продужимо оваплоћење Христово 
бивајући поново рођени у Дјеви Мајци, Цркви, и сами постајући 
дјевичанске мајке.

Теологија ове врсте није напросто само питање историје, која 
реконструише ствари на начин на који мислимо да су се „стварно 
одиграле“, по нашим канонима и критеријумима историјске вјеро-
ватноће, већ свједочанство преображујуће силе Божије манифе-
стоване у Страдању Христовом и проширене на цјелокупну људ-
ску егзистенцију, виђену у Ријечи Божијој. Како бисмо ушли у овај 
„пријемодерни“ начин бављења теологијом нужно је да одбацимо 
своје „модерне“ претензије. Ово не значи „демитологизацију“ хри-
шћанске вјере, јер та вјера и није у својим почецима митолошка! 
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Може само да нам се учини таквом када заборавимо одакле теоло-
гија црпи свој говор, и када смјестимо њене ријечи у модерне окви-
ре. Такође се не може казати да овакав приступ не узима „истори-
ју“ заозбиљно. Чак би се могло рећи да узима „историју“ озбиљније 
неголи иједна модерна историографија која настоји да опише „шта 
се стварно догодило“ игноришући оно што се догодило послије - 
вјерујући да се може описати оно „што се стварно догодило“ у ро-
ђењу Исусовом од Марије, у историји Израела и самом стварању, 
као да се Страдање никада није десило. Прошлост више не постоји 
по себи, и свака историја је писана из перспективе(а) садашњости. 
Са друге стране, хришћанска теологија је изричито свједочанство 
преображујуће силе Божије откривене у Страдању Христовом, 
који је још Онај који долази, и позива све да стварност сагледају у 
Њему. Приступ истражен у овој књизи можда би се могао назвати 
„постмодерно реуобличавање(reappropriation) пријемодерних гле-
дишта“ у коме „постмодерно“ не значи одбацивање свих тврдњи о 
апсолутној истини већ само одбацивање (или ослобађање од) ис-
каза „модерне“ о (њеној) „истини“, препознајући умјесто тога да је 
теологија исповједање истине, тј. самога Христа који није потчи-
њен ниједном критеријуму осим ономе који је Он сам - Господ све 
творевине и њене историје.

Превод
Дражен Тупањанин
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