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СВЕШТЕНИК ВУК МИЛИШИЋ

ТВОРАЦ И ТВОРЕВИНА - ПОСТАЊЕ 1 У 
СВОМ ОРИГИНАЛНОМ БЛИСКОИСТОЧНОМ 
КОНТЕКСТУ

Увод

Извјештај о стварању  у (Пост 1,1-2,3) је фундаментална порука 
цијелог Светог Писма, не само Постања и Петокњижја. Оци Цркве 
су изузетно заинтересовани за књигу Постања уопште, а нарочи-
то за њену прву главу. То нам већ, само по себи, довољно показује 
да су они сматрали овај текст изузетно важним. Разумјевање пр-
вих глава Постања, а нарочито прве је круцијално за формирање 
библијског погледа на свијет и човјека. Она се бави питањима као 
што су ко је творац и која је сврха створеног свијета. Ова прва гла-
ва, али не само она, одговара на ова питања, супротстављајући се 
идолатрији коју је Израиљ попримио у сусрету са околним наро-
дима. Многи библисти и научници вјерују да је Пост 1-11 настало 
са циљем да се супротстави месопотамским и другим, у то вријеме 
доминантним космологијама.

Иако је Израиљ дијелио доста тога заједничког са околним ре-
лигијским системима, он суштински посједује разлику када су у 
питању есенцијалне компоненте вјере. Кад је у питању Пост 1, те 
разлике можемо представити кроз неколико тема. У највећој мјери  
различитост се одвија на пољу схватања Бога као творца и његовог 
односа према творевини и човјеку као врхунцу творевине.

Најзначајнијa разлика од свих је идентитет творца. У том смислу 
библијско казивање представља уникат. Различити карактери су-
мерских богова, супротстављених живом и истинитом библијском 
Богу, олакшавају разумијевање сваке корелације између сумерских 
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и израиљских космогонија. Непредвидивост богова код Израиље-
вих комшија супростављала се библијском Богу, Богу Постања који 
има одлучну и јасну намјеру те се стиче утисак да је библијски Бог 
велики Бог за разлику од других. 

У највећем дијелу блискоисточне књижевности, божанства се 
углавном смијештају унутар космоса и његовог система. Другим 
ријечима божанства су дио космоса. С друге стране, постоје обла-
сти које су изван домашаја божанства. То значи да божанства не 
владају над читавим системом космичког поретка. Без обзира на 
ту чињеницу, они имају власт над човјечанством.

Фундаментална идеја паганске религије је, дакле, идеја да посто-
ји област постојања која предходи боговима и изнад њих је. Они су 
зависни у односу на ту област и морају поштовати њена правила.  
То је тзв. мета-божанска област. Божанства произилазе и зависе 
од закона те мета-божанске области. Природа овог подручја се ра-
зликује од једне до друге паганске традиције. Она може бити вода, 
тама, судбина итд.

Посљедица такве поставке је да нема апсолутно суверене Божи-
је воље. Богови су ограничени у моћи и мудрости. Немају потпуну 
контролу над творевином. У паганским религијама богови су ро-
ђени, живе животе као људи. Они умиру и могу бити поново рође-
ни. Паганске религије имају теогоније (приче о постанку богова). 
Између богова, људи и природе веома често постоји промјењива, 
течна граница. Из тог разлога нема велике разлике између пошто-
вања које се одаје боговима и поштовања које се одаје природи. 

Карактер Творца у Постању 1

Бог у Пост 1, за разлику од богова других космогонија Бли-
ског истока, је апсолутно и вјечно биће. Он је суверен и својом 
вољом ствара све. Свијет не настаје борбом између богова нити 
пуком случајношћу. Пост 1 за Бога користи израз Елохим (אֱלֹהִים), 
у множини.1 Елохим је множина од ел (אֵל) моћан, јак, снажан. У 
јеврејском језику наставак им (ים) обично упућује на мушки род 
множине. Међутим када је у питању Елохим, јеврејски Бог, онда се 

1) Елохим је име за Бога у Елохистичком (Е) и Свештеничком (P) извору док је Јахве 
кареактеристично за Јахвистички извор (Ј).
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разумије као граматичка једнина. Неки су у овој чињеници мно-
жине видјели Израиљеву многобожачку прошлост, док су неки од 
Светих Отаца видјели наговјештај Тројичног Бога. Овдје је дакле 
ријеч о апстрактном плуралу (pluralis excelentiae), те зато имамо 
глагол бара (בּרא) - створити, у једнини. Дакле, искључује се могућ-
ност многобоштва.

Пост 1 говори о трансцедентном Богу, Богу који је суверен, који 
самостално ствара небо и земљу и све што постоји. Бог је Врховни 
творац који Сам стоји иза стварања, за разлику од других блиско-
источних космологија у којима се постање везује за сукоб космич-
ких сила. Тога у Библији нема. Такође, у Библији нема ни назна-
ке да свијет настаје тако што сам себе генерише, што налазимо у 
неким египатским текстовима. У библијском опису иза творевине 
стоји врховни Творац, господар који искључиво самовласано рас-
полаже свим.

По Кауфману (Yehezkel Kaufmann) фундаментална идеја древ-
ног Израиља и њихове писане ријечи, која није систематски фор-
мулисана али прожима цијелу Библију, је радикално нова идеја о 
Богу који је извор свих бића и не подлијеже горепоменутој мета-
-божанској области. Нема трансцедентног космичког поретка или 
силе. Он не произилази из неке прапостојеће стварности, те је сто-
га слободан од свих ограничења мита и магије. Ради се о Богу који 
је апсолутан и суверен.

Које су последице напуштања те идеје о мета-божанској области? 
Нема теогоније ни митологије у Библији. Бог није рођен и нема жи-
вотну причу. Од самог почетка Библије Бог јесте, не расте, не стари, 
нема женског партнера, не умире. Први пут у историји сусрећемо 
неограниченог Бога, који је безвремен, нетваран и вјечан. Овај Бог 
превазилази природу. Он не изражава своју вољу кроз силе приро-
де и природа сама по себи није бог.  Сила није схваћена као матери-
јална ствар. Богом се не може манипулисати шармом или ријечима 
ритуала. Ништа се не дешава независно од Његове воље. 

Све сличности паганства и Израиља по питању схватања твор-
ца су формалне, спољашње. Сваки феномен у паганству је транс-
формисан основном идејом Израиља а то је идеја о једном транс-
цедентном Богу чија воља је апсолутна. Бог Израиљев се разли-
ковао од паганских богова у својој суштини. Пагански богови су 
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природни богови. Код њих је стварење често производ сексуалног 
односа унутар божанстава, док Бог у Пост 1 уопште нема сексуал-
не атрибуте. Библијски Бог је извор свих бића, Творац свега. Он је 
изнад природе и не подлијеже њеним законима. 

Однос Творца и творевине

Пост 1 говори о великом почетку, почетку свега. Све почиње 
од Бога, његовим дјелом. У стара времена космос се, вјеровало се, 
састојао не само од материјалних већ и од “функционалних ен-
титета”. То је очигледно у заједничким формулацијама космичке 
географије на цијелом подручју древног свијета који обухвата и 
Израиљ. Функције космоса су на Блиском Истоку схватане у сми-
слу да служе његовим становницима, боговима и људима, а када је 
у питању Израиљ онда само људима. Када су у питању функције 
бога, оне су у Пост 1 апсолутно невезане за космос, што није случај 
са другим божанствима. Библијски Бог је сасвим, апсолутно други, 
оностран у односу на космос. То нипошто не значи да је незаинте-
ресован за њега. У контексту човјека функција се тицала углавном 
његовог односа са божанством.

У блискоисточним космологијама не постоји разлика између 
творца и творевине. Свијет и човјек су еманације божанске сушти-
не. Бог је само уобличитељ, а не и стварни творац. У вавилонском 
концепту не постоји стварање “ни из чега” , будући да се материјал 
за стварање узима од тијела самих богова. Кад Еа или Мардук, у 
вавилонској митологији, стварају човјека, стварају га од крви бога 
Кингуа. Мардук не ствара по свом лику, што је случај са библиј-
ским богом. Свети Григорије Богослов свједочи о стварању човјека 
по лику Божијем ријечима: „И није нимало чудно то што се човек 
последњи јавио на свијет и био удостојен Божијега лика; јер је за 
њега као за цара било потребно створити царску обитељ, и тек 
онда у њу увести цара у пратњи свих створења“ (св. Григорије Бо-
гослов, Омилија 44).

За Вавилоњане материја је била вјечна. Они су могли прихва-
тити поставку да је постојало вријеме кад нису постојали небо и 
земља, већ само божанства Апсу и Тиамат, али нису могли прихва-
тити поставку да је постојало вријеме кад није постојало ништа 
осим божанства. С друге стране Пост 1 износи тврдњу да је свијет 
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створен ex nihilo. Бог нема почетак, а све остало је плод његове 
воље и стваралачке моћи. То значи да је суверена воља и моћ Бо-
жија увела материју из непостојања  у постојање. Бог је створио 
све, небо и земљу ”јер све кроз Њега постаде, и без Њега ништа не 
постаде што је постало.” (Јн. 1,3).

У Пост 1 творевина је приказана као нешто што своју егзистен-
цију дугује једино Богу, односно његовој изговореној ријечи, “И Бог 
рече, и би”. Све се постиже његовом вољом и ријечју. Не постоји 
никаква сила која дјелује контра Богу, која је кадра супростави-
ти се његовој намјери. Библијски текст сваки покушај постојања 
нечега што се супротставља Богу релативизује. У Постању 1, 2 “и 
Дух Божији носаше се над водама.” Вода је у блискоисточној мисли 
представљала непријатељске силе, симбол хаоса, сила коју треба 
обуздати да би се заштитио живот. У Постању воде су припито-
мљене духом Божијим који се показује као ауторитет над њима. 
Библијски Бог није у борби за прво мјесто јер нема конкуренцију.

Закључак

Библијска традиција своје коријене протеже дубоко у вријеме и 
просторе гдје је налазила своје везе са другим културама и циви-
лизацијама. Вјерске истине у библијском опису у Пост 1 предста-
вљају новост и радикалан раскид са свим предходним схватањима 
и извјештајима о постанку свијета. Библијски опис је просто плод 
Божијег откровења. С друге стране, извјештаји блискоисточног 
поднебља помажу нам да стекнемо одређене културолошке увиде 
увјеравајући нас да је библијски извјештај уникатан, нарочито када 
је у питању схватање творца и његовог односа према творевини и 
човјеку. Пост 1 користи језик који је и те како имао смисла ориги-
налним адресатима, али исто тако богонадахнути писци успјели су 
да створе универзалну поруку која није само намијењена једном 
времену и једном поднебљу.

Огроман је утицај Пост 1 на искуство и живот Хришћанске Цр-
кве. Ова прва библијска глава нас увијек изнова подсјећа и увјерава 
да је наш почетак у Богу и да наше постојање није пука случајност. 
Стога ће и наш крај бити промишљен и ништа мање одређен Бо-
гом од самога почетка. Од тога да ли прихватамо и вјерујемо у ову 
двоједну реалност (почетка и краја) зависи смисао свега што се 
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дешава између те двије реалности. Бог који је “у почетку” створио 
све што постоји, поучавају нас библијски писци, не престаје да се 
брине о творевини, и није мање заинтересован за њу него што је 
био на самом почетку. 

“Погледајте на птице небеске како не сију, нити жању, ни саби-
рају у житнице; па Отац ваш небески храни их. Нисте ли ви мно-
го претежнији од њих.” (Мт. 6, 26) Из таквог става рађају се двије 
слике Бога. Бога као “архитекте који ствара” и Бога као умјетни-
ка који наставља да уређује и украшава свој свијет, дјело својих 
руку. Сходно томе, ми настављамо да тумачимо ове истине у свом 
времену и својим језиком, на шта нас позива Св. Василије Велики 
ријечима: ”Много тога нам остаде необјашњено у Постању Мојси-
јевом, јер Бог је хтео да вјежбамо (Γυμνάσουμε) ум наш, оштрењем 
истог сопственим тумачењем. Зато нам рече мало тога да би ми 
сами пронашли оно што недостаје.” (Св. Василије Велики- Беседа-
на Вечерњој Пасхе 370. год.)

Творац оставља печат на својој творевини. Катедрала светог 
Павла у Лондону једно је од највећих дјела архитекте Христифора 
Врена (Christopher Wren 1631-1723). Катедрала је завршена 1710. 
У њој нема споменика архитекти. Умјесто споменика стоји натпис 
на сјеверним вратима “Ако тражите споменик, погледајте око себе” 
Другим ријечима генијалност архитекте види се у његовом дјелу. 
(Alister McGrath, Creation, Minneapolis, 7)


