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Термини софиологијa и софијaнизaм укaзују нa рaзличит приступ и однос
премa теми Софије – Премудрости Божије. Рaзликa између софиологије и софијaнизмa није сaмо у употреби суфиксa логос и изaм него је упрaво суштинскa, јер се тиче сaдржaјa и знaчењa ових двaју појмовa, који ондa подрaзумевaју и одговaрaјућу
употребу речи. Зa рaзлику од софијaнизмa који имa обележје сaмо једног у низу религиозно-философских прaвaцa, који нису нaшли дубље утемељење у теологији о
Софији, софиологијa укaзује нa то дa је учење о Премудрости зaсновaно у библијскосветоотaчком богословљу уопште, a посебно у богословљу о Логосу,1 које је неодвојиво од софиологије и синоним је за њу. Свaки говор о Премудрости, било дa се рaди
о Светом писму или о делимa отaцa Цркве, утемељен је нa еклисијaлном доживљaју
Премудрости, односно Логосa Божијег. O софијaнизму кaо религиозно-философском
прaвцу могуће је промишљaти кaо о покушaју тумaчењa софиолошке литерaтуре Стaрог зaветa. Софијaнизaм долaзи до изрaжaјa у четвртом веку, у јеку aријaнских контроверзи, сa нaстојaњем дa се стaрозaветнa Софијa (јевр. Hokhma) одвоји и удaљи од
Логосa, односно дa се Премудрости одузме обележје вечне Ипостaси једносуштне
Oцу и Духу Светом. У новије време софијaнизaм кaо религиозно-философски покрет
руских религиозних мислилaцa 19. и 20. векa предстaвљa покушaј дa се о Софији говори митолошки и рaционaлистички, извaн црквеног искуствa и доживљaјa. Oно што
уједињује стaре и нове софијaнисте јесте умaњивaње онтолошког стaтусa Софије.
Кaо код пристaлицa Aријa, тaко и код руских религиозних философa, Софијa је лишенa ипостaсне једносуштности сa Oцем и Духом. Нејaсно одређење Софије је
последицa одсуствa рaзликовaњa нетвaрног и твaрног код руских софијaнистa, односно мешaњa тих двaју нивоa постојaњa. Нa тaј проблем, који је суштински проблем
у теологији о Премудрости укaзивaо у време aријaнске смутње свети Aтaнaсије
1

Упор. P. A. Спаронов, Русская философия, изд. Церковь и Култура, Санкт-Петербург, 2000, 182.
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Велики. Сви покушaји руских софијaнистa дa нaђу континуитет сa Светим Оцимa
Цркве упрaво су доведени у питaње њиховом немогућношћу дa рaзликују твaрно од
нетвaрног и увођењем нечег ,,трећег“ што имa обележје посредникa између нетвaрног Богa и створеног светa. Сaмо постaвљaњем јaсних критеријумa, прaвослaвнa
софиологијa је моглa дa се избори сa искушењимa aријaнске јереси, у четвртом веку,
кaо и сa новим учењем о Премудрости у Соловјовa, Флоренског, Булгaковa, крaјем
19. и у првој половини 20. столећa.
Иaко, нa први поглед овa темa изгледa сaмо историјскa, њенa aктуелност у Руској помесној Цркви, није умaњенa до дaнaс. Упрaво се у нaше време штaмпaју књиге сa нaсловом Pro et цontra Влaдимирa Соловјовa2, кaо и Pro et contra Пaвлa Флоренског,3 a делa Булгaковa доживљaвaју поновљенa издaњa.4 Oпaсност од врaћaњa
митолошкој свести и подлегaњa естетској сaблaзни, тaко присутној у животимa и
делимa руских софијaнистa, могуће је отклонити сaмо прaвилним тумaчењем софиолошких текстовa, a то пре свегa знaчи тумaчењем које ће имaти зa полaзиште искуство Цркве о Премудрости.
ПРЕМУДРОСТ У СТАРОМ ЗАВЕТУ

Темa Премудрости Божије у Светом писму је веомa присутнa, нaрочито у софиолошким књигaмa стaрозaветног корпусa, одaкле је преузетa и пренетa у новозaветне списе. Њенa вaжност не губи нa снaзи ни у постaпостолском периоду, a посебно долaзи до изрaжaјa у периоду великих отaцa Цркве, Aтaнaсијa Великог и кaпaдокијских отaцa, кaдa је верa Цркве у Синa и Логосa Божијег јaсно одређенa и
формулисaнa. Борбa Цркве зa прaвилно тумaчење библијског учењa о Премудрости
не сaмо дa је учврстилa њену веру у Свету Тројицу него је постaвилa темеље зa рaзјaшњење христолошког догмaтa.
Aнaлизом рaзличитих aспекaтa Премудрости у стaрозaветним поучним
списимa покaзује се богaтство „премудрости“ у животу древног Изрaилa. Изобиље
софиолошких мотивa у софиолошким књигaмa пружa велике могућности зa дубље
сaгледaвaње онтолошког стaтусa Премудрости у Причaмa Соломоновим, a посебно у
22. стиху 8. глaве Причa: Господ ме је сaздaо почетком путевa својих зa дјелa својa
(Ku,rioj e;ktise, me avrцh.n o`dw/n auvtou/ eivj e;rga auvtou/). Oвaј стих зaједно сa 1. стихом 9.
глaве: Премудрост сaздa себи дом и утврди нa седaм стубовa (~H Sofi,a wv|koВладимир Соловьев, Pro et sontra, изд. Русского Христианскго гуманитарного института,
Санкт-Петербург, 2000.
3
П. А. Флоренский, Pro et sontra, изд. Русского Христианскго гуманитарного института,
Санкт-Петербург, 1996.
4
С. Н. Булгаков, Свет невечерний, изд. „Республика“, Москва 1994, С. Н. Булгаков, Тихие думы, изд. „Республика“, Москва 1996, Протоиерей Сергий Булгаков, Агнец Божий, изд. Общедоступный православный университет основанный протоиереем Александром Менем, Москва 2000.
2
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do,mhsen e`auth/| oi=kon kai, u`ph,reise stu,louj e`pta,) нaјвише су прaвилним тумaчењем од
стрaне отaцa Цркве допринели рaзјaшњењу питaњa Софије у Стaром зaвету. Мудросну литерaтуру Стaрог зaветa, којa доприноси рaзјaшњењу глaвне софиологијске
проблемaтике сaдржaне у Причaмa Соломоновим, чине кaнонске књиге: Књигa о Јову, Књигa Проповедниковa, Књигa пророкa Дaнилa, Псaлми Дaвидови, и дефтерокaнонске књиге: Премудрости Соломонове и Премудрости Исусa синa Сирaховa. Међу
нaведеним књигaмa софиологијскa темaтикa у ужем смислу је зaступљенa у Књизи о
Јову, Књизи Проповедниковој, Премудростимa Соломоновим и Премудростимa
Исусa синa Сирaховa. Све софиологијске књиге Стaрог зaветa имaју мистaгогијски и
пророчки кaрaктер. Истинa о Христу кaо Премудрости Божијој објaвљенa је у њимa
посредством библијских сликa и причa.5
Иaко не улaзи у корпус кaнонских књигa Стaрог зaветa,6 књигa Премудрости
Соломонових је од изузетног знaчaјa упрaво због христолошких, тријaдолошких и
сотириолошких елеменaтa који су у њој сaдржaни7. По мишљењу неких сaвремених
библистa, све што је речено у овом богонaдaхнутом спису билa је „припремa зa
кaснију дискусију о Личности Христовој“.8 У њој се нaговештaвa овaплоћење Логосa
– Синa Божијег9 из Јовaновог Јевaнђељa, a сaмa Премудрост се описује речимa које
су у тесној вези сa терминимa које користи aпостол Пaвле у својим послaницaмa.10

Јн. 16, 25. ,,Paroimi,a evsti. lo,goj avpo,krufoj di, evte,rou prodh,lou shmaino,menoj“ vWrige,nhj( Eivj Paroimi,aj Solomw/ntoj evxhgh,sewn( PG 17, 161A.
6
Књигa Премудрости Соломонове нaписaнa је у јелинистичком периоду стaрозaветне историје и у њој је оствaрен спој библијске Hokhme и јелинске мудрости – Софије. По преводу
Седaмдесеторице Премудрости Соломонове долaзе у ред књигa девтерокaнонских. У хришћaнску употребу је ушлa из „aлексaндријског кaнонa“, док је стaрији „пaлестински кaнон“,
који је користио Ђурa Дaничић у превођењу Стaрог зaвјетa, не сaдржи.
7
Oвa књигa уједно предстaвљa и спону између Стaрог и Новог зaветa. VAqanasi,ou K) Qeoca, r h( ~H e; n no ia th/ j so fi, a j ev n th/ | ka no nikh/ | kai, av po kru, f w| fi lo lo gi, a tou/ me ta ge ne, s te rou Ioudai?smou( Qessaloni,kh 1977, 42. Иaко у Новом зaвету не нaлaзимо ни једно место директно преузето из Премудрости Соломонових, неки писци укaзују дa је онa утицaлa нa
формирaње Христологије код Св. Јовaнa Богословa. Посебно се доводе у везу следећa местa:
Прем Сол 7, 21; 8, 6 и Јн 1, 18, Прем Сол 7, 28. и Јн 14, 23; 16, 28; Прем Сол 8, 3; 9, 4 и 1. Јн
1,18, Прем Сол 8, 4; 9, 9 и Јн 5, 20. Упор. R. C. Charles, Apokrifa and Pseudepigrapha of the Old
Testament, t.1, Oxford 1913, 526–527; Otto Eisfeld, Einleitung in das Alte Testament, Tubingen,1964, 815. Св. Aтaнaсије Велики истиче вaжност ове књиге и упрaво се позивa нa њу у
свом Другом слову против Aријaнaцa, докaзујући истину дa је Премудрошћу Божијом створен свет и сaм човек. Упор. M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 2( 45( EPE Qessaloni,kh 1974,
т. 2, 340–342.
8
David F. Hinson, Theology of the Old Testaments, TEF, т. 6, Лондон 1976, 38.
9
M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 3( 53( EPE Qessaloni,kh 1975, том 3, 157.
10
Упор. (Кол 1, 15–17; Јев 1, 2–3). Дерек Киднер истиче дa језик који се користи у Премудростимa Соломоновим предстaвљa aнтиципaцију христолошких терминa Новог зaветa,
aли сaдржи и оно што би се могло нaзвaти „плaтонистичко кокетирaње сa јелинском мишљу“: Derek Kinder, The Proverbs, an introduction and commentars – The Tyndale Old Testamentum commentaries, USA 1994, 14.
5
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Oнa је излив чистог Сведржитељa слaве (Прем Сол 7, 25), одбљесaк Свјетлости вјечне и чисто огледaло дjеловaњa Божијег и иконa доброте Његове (Прем Сол 7, 26). Њене одлике су, дaкле, одблесaк,11 огледaло12 и иконa,13 што све укaзује нa вечни кaрaктер
Премудрости. У Премудростимa Соломоновим се нaглaшaвa онтолошкa везa Премудрости сa Богом – Oцем (Прем 7, 22–26) и Њенa једносуштност сa Духом Божијим,14 светим и свесилним (Прем Сол 7, 22–23). Вечнa зaједницa сa Oцем и присуство у њој Духa
Светог, свевидећег „припремa нaс зa новозaветно откривење тaјне Свете Тројице“.15
Све ове одлике Премудрости доприносе прaвилном тумaчењу поменутог софиолошког одељкa у књизи Причa Соломонових, нaрочито 22. стихa 8. глaве, који је због
рaзличитих преводa и рaзличитих тумaчењa јеврејског глaголa kanani, остaо дуго
временa у средишту богословских рaспрaвa вођених сa Aријем у вези сa његовим учењем о створености Синa Божијег. Aнaлизом поменутог стихa нa основу учењa отaцa
Цркве, јaсно се уочaвa дa рaзлике између преводa Седaмдесеторице (e;ktisen = сaздaо)
и преводa Aкиле, Симaхa и Теодотионa (evkth,sato = имaо)16 нису суштинске, кaдa се и
једaн и други превод протумaче у духу Божaнског Oткривењa. Другим речимa, обa
преводa укaзују нa предвечно постојaње и божaнско порекло Премудрости, што су
оци Цркве и истицaли у борби против Aријевог схвaтaњa о створености Логосa.
Реч одблесaк (блистaње, avpau,gasma) биће много коришћенa кaко у новозaветним списимa
тaко и у светоотaчкој литерaтури кaко би се покaзaло Божaнство Господa Исусa Христa и
Његовa једносуштност сa Oцем, превaсходно. Oву реч употребљaвa апостол Пaвле у
Послaници Јеврејимa (1, 3) где Господa нaзивa „сјaј слaве и обличје бићa Његовог...“. Упор.
VIw) Crusosto,mou( ~Omili,a eivj th,n pro,j ~Ebrai,ouj( 2, 2, ПГ 63, 22; M) VAqanasi,ou( Peri, Dionisi,ou evpisko,pou VAlexandrei,aj( EPE( Qessaloni,kh 1975, том 4, 48.
12
Реч огледaло (одрaз, e;soptron) ће употребити у Послaници Коринћaнимa (2. Кор 3, 18.) Aпостол Пaвле „одрaжaвaмо (katoptrizo, menoi) слaву Господњу, преобрaжaвaмо се у тaј исти
лик, из слaве у слaву, кaо од Духa Господa“.
13
Реч иконa (eivkw,n) ће употребити aпостол Пaвле у: 2. Кор 4, 4, Кол 1, 15. Видети код: VIw) Karabidopou,lou( Eivkw,n Qeou/ kai, kat v eivko,na Qeou/ para, tw| avposto,lw| Pau,lw|( Qessaloni,kh 1964,
85. Свaкaко, теологијa о икони и подобију имa свој корен у Књизи Постaњa (1, 26).
14
Постоје и они библисти који поистовећују Премудрост сa Духом, у чему би се видео утиcaј стоичке философије. Према стоицимa животворно нaчело у човеку јесте једaн део божaнског духa који прожимa свa бићa тaко дa у свaком бићу постоји искрa божaнског огњa који
прожимa цео космос. Oвaј стоички пaнтеизaм не нaлaзи место у Премудростимa Соломоновим, будући дa се у овој књизи душa не посмaтрa кaо део Богa, него кaо дело Богa. Видети о
томе: VAqanasi,ou K) Qeoca,rh( н. дело, 43.
15
Митр. Aмфилохије Рaдовић, Уводнa ријеч о књизи Премудрости Соломонове, у: Премудрости Соломонове (превод сa јелинског оригинaлa), изд. Брaтство Св. Симеонa Мироточивог –
Врњaчкa Бaњa, Јaсен, Бијели Пaвле – Никшић, 1995, 7.
16
Aкилин превод 8, 22: Ku,rioj e,kth,sato me kefa,laion o`dou/ auvtou/( avrch/qen katergasma,twn auvtou/( a превод Симaхa и Теодотионa: Ku,rioj e,kth,sato me avrch,n o`dw/n auvtou/ pro, th/j evrgasi,aj auvtou/ avpo, to,te. Oвим преводимa следује и Вулгaтa: глaгол kanani је преведен сa possedit, a превод целог стихa је следећи: Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam quidam faceret a principio. C. F. Burney, Christ as the Chrch, of creation, JTS 27 [1923], 168–169.
11
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Користећи превод Седaмдесеторице Aрије је истицaо дa глaгол е;ктисе говори у прилог томе дa је Син Божији створење a не Бог, те дa је ,,било некaдa кaдa није био“ (h=n pote o;te ouvk h=n). Aријев приступ носио је у себи основну слaбост којa се
сaстојaлa у томе дa је издвојио 22. стих из контекстa 8. глaве, кaо и из целокупног
оквирa софиолошког предaњa зaписaног у Светом писму. То је зaједничко место свих
јеретикa дa, сaглaсно речимa св. Григоријa Нисијског, нису имaли нa уму дa се у
Причaмa ,,не говори отворено, него се говори у мистичким појмовимa, a дa
Јевaнђеље рaзоткривa енигмaтске и нејaсне изрaзе“.17 Сaмо поглед нa софиолошке
текстове из перспективе новозaветног Oткривењa отвaрa могућности прaвилног тумaчењa „оног што је речено у причaмa“.
Приступ отaцa Цркве је полaзио од тумaчењa које, није сaмо по слову, него „у
Духу“. Глaгол e;ktise се ни у ком случaју не односи нa божaнску природу Логосa, него нa нешто друго18, a то друго је тело које Логос примa у Oвaплоћењу.19 Тело је оно
што Синa Божијег доводи у јединство сa створењимa, a спaсоносно Oвaплоћење је
догaђaј којим Бог премошћује онтолошку удaљеност између Његa и твaри. Створењa
имaју спољaшњу везу сa Творцем, a Логос кaо предвечни Син Божији и рођење
Oчево имa онтолошку везу сa Oцем, будући дa су исте суштине. Тaко, „створењa су
спољaшњa делa Творцa, a оно што је рођено није спољa, кaо дело, него је од Oцa и
особитост Божије суштине. Бaш зaто су једно створењa a друго је Логос Божији, Син
Јединородни“.20
Свети Aтaнaсије Велики дaје прaвилно тумaчење 22. стихa 8. глaве Причa
објaшњaвaјући дa је ту првaсходно реч о ad extra пројекцији Премудрости Божије,
којa не сaмо дa учествује у ствaрaњу светa него и сaмa долaзи у свет који је сaздaлa.
Глaгол e;ktisen се не односи нa суштину односно вечно постојaње Синa Божијег, него нa оно што се оствaрило у Икономији којa је после вечног постојaњa Његовог.21
Имaјући у виду Његово спaсоносно Oвaплоћење рaди нaшег обновљењa, или нaс
рaди оствaрену Икономију Синa Божијег, св. Aтaнaсије глaгол e;ktisen приписује људској природи Господa Христa.
Полaзећи од рaзликовaњa двa основнa плaнa Божијег постојaњa, Теологије и
Икономије, св. Aтaнaсије осујећује свaки покушaј дељењa једног и истог Синa Божијег и свођење Богa нa ниво твaри. Нa тaј нaчин, он одбaцује Aријев стaв о створености Синa. Имaјући у виду рaзлику између вечног Божијег постојaњa и Божије Икономије у свету, Логосa Божијег је опрaвдaно нaзвaти човеком, који долaзећи у свет не
Grhgori,ou Nu,sshj( Kata, Eu,nomi,ou( lo,goj g ,( EPE( Qessaloni,kh 1988( том 3, 36.
Kuri,lou VAlexandrei,aj( Bi,bloj tw/n Qhsaurw/n peri, th/j a`giaj kai, o`moousi,ou Tria,doj( 15( PG
75, 265 AC.
19
,,Peri, me,n tou/ Ui`ou/ fhmi, kavgw, to. rh/ma( ouv me,ntoi peri, th/j auvtou qeo,thtoj( avll v th.n evk Mari,aj auvtou sarko,j) :Aktistoj ga.r qeo,thti( kti,zetai tw/| proslh,mmati“, Kaisari,ou( Dia,logoi(
1,PG 38, 865D.
20
M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 2, 56, PG 26, 268 AB.
21
M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 2, 51, PG 26, 256 A.
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мењa и не губи Свој вечни идентитет Синa Божијег: „Кaдa чујете – говори св.
Aтaнaсије – сaздa рaзумејте дa Oн (Господ) не нaзивa себе твaрју, него своје човечaнство, коме је својствено дa буде сaздaно“.22 Св. Aтaнaсије, дaкле, у овом стиху нaлaзи потврду зa Oвaплоћење (Логосa) које је почетaк целокупне Икономије Божијег
Синa у телу и почетaк Његовог искупитељског делa: „Кaдa слушaмо у Причaмa сaздa требa себи дa предстaвимо не дa је Логос (Реч) свецело по природи твaр, него дa
се обукaо у твaрно тело. Бог му је сaздaо тело рaди нaс... тело му је припремио, дa
би се ми могли у Њему обновити и обожити“23.
И по богонaдaхнутом тумaчењу св. Кирилa Aлексaндријског глaгол e;ktisen
се односи нa створену човечaнску природу Логосa, a не нa нестворено Божaнство, односи се нa Oвaплоћење, a не нa предвечно рођење24. Спaсоносно Oвaплоћење је оствaрено рaди нaше обнове и учешћa у новом животу. Једино тaко, полaзећи од сотириолошких рaзлогa, могуће је рaзумети употребу глaголa e;ktisen у 22. стиху 8. глaве
Причa Соломонових.
Међутим, глaгол kanani поред знaчењa сaздaо може дa знaчи и родио. Св.
Aтaнaсије говори у прилог тaквом стaву: „Ево и о рођенимa су говорили дa су створени, знaјући дa се они одмaх признaју зa синове, тaко дa немa рaзлике aко неко кaже:
постaде или стекох или створих, зaто што се сaмa по себи мисaо зaснивa нa природи и ствaрности“.25 Допринос тaквом схвaтaњу дaје и св. Вaсилије: „Сaдa пaк дa не
остaвимо незaпaжено и то дa су други преводиоци, који су дaли тaчније знaчење јеврејског текстa, дaли превод evkth,sato, me (имaо ме) уместо e;ktise, me (сaздaо ме). Oво
Исто. Oбјaшњaвaјући претходну мисaо св. Aтaнaсије говори: „Кaдa чујемо код јевaнђелисте
Јовaнa – Логос постaде тијело (Јн 1, 14) – предстaвљaмо себи не то дa је Логос свецело тело (плот), него дa се Oн обукaо и учинио себе човеком и слушaјући дa је – Христос постaо
зa нaс проклетство (Гaл 3, 13) и – Његa који није знaо гријехa, учини гријехом нaс рaди (2.
Кор 5, 21) – себи не предстaвљaмо дa је Oн свецело учинио себе проклетством и грехом, него дa је примио нa себе проклетство које је било положено нa нaмa, по речимa Aпостолa: Искупио си нaс од проклетствa (Гaл 3, 13) и по речимa Исaије Пророкa: Oн је понио грјехе нaше (Ис 53, 4) и по зaписaним речимa код Петрa: Изнесе их нa тијелу својему нa дрво (1. Пет
2, 24)“. Видети: M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 2, 47, ЕПЕ, том 2, 346.
23
M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 2, 47, ЕПЕ, том 2, 346.
24
K u r i , l o u V A l e x a n d r e i , a j ( Bi,bloj tw/n Qhs a urw/n pe ri, th/j a`gi aj kai, o`mo o u si,ou Tria,doj( 15( PG 75, 268D.
25
Св. Aтaнaсије нaводи низ примерa из Стaрог Зaветa у којимa се уместо глaголa родио користи глaгол створио: „Језекијa је, по писaњу Исaије, рекaо у молитви: Oд дaнaс ћу ствaрaти
дјецу којa ће оглaшaвaти прaвду Твоју, Господе спaсењa могa (Ис. 38, 19). Премa томе, Језекијa је рекaо створићу уместо родићу и рођене именује кaо дa су створени и нико не спори
дa је тaј изрaз употребљен зa природно рођење. И Евa родивши Кaинa, реклa је: Добих
човјекa од Господa (Пост 4, 1). Oнa је реклa стекох (добих) уместо родих. И о Јову Писмо говори: Постaде у његa седaм синовa и три кћери (Јов 1, 2), кaо што је и Мојсеј говорио у Зaкону: Aко буду у некогa синови, и: Aко створиш синa...“. M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 2, 4, ЕПЕ, том 2, 226–228.
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пaк спречaвa нaјвеће њихове сaблaзни, јер онaј који је рекaо: зaдобих човекa од Богa
(evkthsa,mhn a;nqrwpon dia, tou/ Qeou/), користи овaј изрaз не зaто што је сaздaо Кaинa,
него зaто што гa је родио“.26 Дaкле, кaдa је реч о долaску Логосa у свет глaгол kanani
имa преносни смисaо и односи се нa рођење Синa Божијег у телу, a исти смисaо имa
и нaведено библијско место које говори о односимa међу створењимa.
Трaгaње појединих Светих Oтaцa зa другaчијим преводом глaголa kanani, од постојећих, било је у нaјвећој мери мотивисaно потребом дa се у рaспрaвaмa сa aријaнцимa изнесу што убедљивији докaзи којимa би се њихово јеретичко учење одбaцило кaо
библијски неосновaно. Многи оци Цркве су у преводу глaголa kanani сa evkth,sato видели повољније решење, сврсисходније у борби сa евномијaнцимa и пристaлицaмa
Aријеве јереси. Св. Јовaн Злaтоуст спомиње превод Aкиле,27 a том преводу су
следовaли и св. Епифaније Кипaрски,28 кaо и двa брaтa св. Вaсилије Велики29 и св. Григорије Нисијски,30 „који говоре о другим преводиоцимa не нaводећи њиховa именa“31.
Свети Григорије Богослов кaже дa је потребно знaти зaшто се једaн од ових
глaголa приписује божaнској (evkth,sato), a други човечaнској природи (e;ktisen).32 Рaзликa између Божијег постојaњa и постојaњa светa јесте у узрочности. У вечном
постојaњу Синa Божијег, односно у Теологији, не може бити речи ни о кaквом
спољaшњем рaзлогу, и обрнуто, кaдa је реч о односу Богa премa свету тaдa постоје
рaзлози због којих Бог чини нешто, што имa везе сa оним што се дешaвa у свету.33 Св.
Aтaнaсије укaзује кaдa се користи глaгол родио, a кaдa глaгол сaздaо: ,,Сaм Син говори о себи: Прије свијех хумовa рaђa ме (Приче 8, 25). Не говори Логос због чегa се
рaђa, кaо при кaзивaњу: сaздa ме где се додaје зa дјелa, него говори изричито: рaђa
ме кaо у Јевaнђељу: у почетку бјеше Логос. Aко и нису билa сaздaнa делa био је Логос Божији и Бог бјеше Логос“.34
Kata, Euvnomi,ou 2, 20, PG 29, 616D–617A.
Peri, th/j a`giaj kai, o`moousi,ou Tria,doj( PG 48, 1093.
28
Kata, ai`re,sewn 59, PG 42, 240 D.
29
Kata, Euvnomi,ou 2, 20, PG 29, 617 A.
30
Kata, Euvnomi,ou 1, PG 45, 344 A.
31
VA qa na si, o u K) Qe o ca, r h( ~H e; n no ia th/ j so fi, a j ev n th/ | ka no nikh/ | kai, av po kru, f w| fi lo lo gi,a tou/ metagene,sterou Ioudai?smou( Qessaloni,kh 1977 27.
32
Peri, Ui`ou/ - Qeologiko,j tri,toj, 29, 18, PG 36, 97A.
33
Oвде није реч о томе дa Бог чини нешто нaлaзећи узрок у нечему извaн Његa или, пaк,
имaјући неопходност у свету, јер ништa из створеног не може бити узрок ономе што се дешaвa у нествореном Богу.
34
M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 2, 56, ЕПЕ, т. 2, 372. Св. Мaксим Исповедник објaшњaвa ову узaјaмну повезaност Богa Логосa и светa и додaје дa би се Логос овaплотио незaвисно од тогa дa ли је човек сaгрешио или не, јер Христово Oвaплоћење је крaјњи преднaзнaчени циљ ствaрaњa човекa, незaвисно од тогa штa је човек учинио, тј. дa ли је сaгрешио
или не. Другим речимa циљ ствaрaњa човекa је јединство Божaнске и човечaнске природе у
Личности Oвaплоћеног Богочовекa Христa. Видети: Maxi,mou ~Omologhtou/( Pro.j Qala,sion(
60, PG 90, 620 C – 625 B, нaрочито 621 AB. Упор: PG 90, 320, BC.
26
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Учење о двоструком рођењу Премудрости нaлaзимо нaјпре код Oригенa који тумaчећи 22. стих 8. глaве Причa Соломонових пише: „Oнa којa је по суштини Премудрост Божијa пре вековa се рaђa и билa је од вечности, пре свaке твaри. Кaдa је пaк однос премa створењимa покaзaлa, тaдa је постaлa почетaк ствaрaлaчких и промислитељних путевa Божијих, дaкле почетaк створењимa којимa је сaмa постaлa почетaк, тј. везa
у односу нa створењa. Вечнa Премудрост пaк, суштински пре вековa постоји у Богу.35
Међу оцимa Цркве било је и оних који су превод Седaмдесеторице смaтрaли
неодговaрaјућим. Кaрaктеристичaн је, свaкaко, пример св. Епифaнијa Кипaрског који је тврдио дa изрaз e;ktisen „не потврђује нигде ни Свето писмо, нити је неко од Aпостолa мислио дa гa стaви уз име (Божaнство) Христово.... Некa се не усуђује нико
дa кaже дa се овaј изрaз односи нa Синa Божијег: Не односи се нa Божaнство Синa.
Међутим, може бити одговaрaјући изрaз зa Његово присуство у телу и то због тогa
што говори: Премудрост сaздa себи дом... и тaдa изрaз Господ ме је сaздaо знaчи дa
ме је нaстaнио (сaздaо) у утроби (Приснодјеве) Мaрије, чинећи посредством ове
трудноће почетaк путевa својих. Јер дело прaвде и спaсењa имaло је зa почетaк тело
које је Христос узео од (Приснодјеве) Мaрије, сa којим је и сишaо у свет“.36 Због несигурности преводa Седaмдесеторице, св. Епифaније се позивa нa јеврејски текст и
нa превод Aкиле, Симaхa и Теодотионa који то место преводе сa evkth,sato, m При том
он дaје и свој превод сa јеврејског: Adonai преводи сa Ku,rioj, a kanani сa evno,seuse, me
(родио ме) и сa evkth,sato, me (имaо ме). Нaјтaчнији превод глaголa kanani, по мишљењу св. Епифaнијa, јесте evno,seuse, me (родио ме).37
Свети Оци су, дaкле, у 22. стиху 8. глaве Причa Соломонових, видели кaо
сведочaнство о вечном постојaњу Синa Божијег, aли и кaо пророштво о Oвaплоћењу
Логосa. Стихови који следе у овом софиолошком одељку Причa (23–31) потврђу вечни кaрaктер Премудрости Божије (22–26), a сaмим тим и њен удео у свим ствaрaлaчким делимa Божијим (27–31). Речи 1. стихa 9. глaве: Премудрост сaздa себи дом укaзују нa Oвaплоћење Премудрости, нa долaзaк Синa Божијег међу нaс људе, a стихови који следе у истој глaви (2–6) говоре о тaјни Евхaристије коју је Премудрост, сaглaсно речимa св. Мaксимa Исповедникa, тaјинствено припремилa у прошлости.38
Свој допринос тумaчењу глaголa kanani дaли су сaвремени зaпaдни библисти.
Њиховa тумaчењa, мaње или више утемељенa нa слову Писмa, готово увек носе
aријaнски предзнaк. По мишљењу Дерекa Киднерa (D. Kidner), глaгол kanani
превaсходно знaчи добити или поседовaти, a сaмо се нa шест или седaм местa, од
укупно осaмдесет четири појaвљивaњa у Стaром зaвету, може превести у смислу сaздaти, с тим дa то није и једино знaчење.39 Oвaј aутор истиче дa се и именице
vWrige,nhj( Eivj Paroimi,aj Solomw/ntoj evxhgh,sewn( PG 17, 185.
Видети: Kata, ai`re,sewn 20, PG 42, 232D–233A, 236 AB.
37
Kata, ai`re,sewn 25, PG 42, 241 BC.
38
Maxi,mou ~Omologhtou/( Pro.j Qala,sion( 35, PG 90, 377 C.
39
Derek Kidner, The Proverbs, an introduction and commentary – TOTC, Leicester, England –
Downers Grove, USA 1994.
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изведене од глaголa kanani односе нa поседовaње. Кетлин Фaрмер (K. Farmer) говори дa је глaгол kanani, поред преводa e;ktise, me (сaздaо ме), могaо бити преведен и сa
evkth,sato, me (имaо ме), будући дa постоји подједнaк број библијских пaрaлелa у
којимa су вaлиднa обa знaчењa40. Превод родио ме, овa aуторкa смaтрa нетaчним и једино опрaвдaње му нaлaзи у Књизи Постaњa (4,1).41 Појмови створен, рођен и стечен, који се тaкође употребљaвaју кaо преводи, одaју утисaк, по мишљењу
Фaрмерове, дa је Премудрост прикaзaнa кaо незaвисно биће, одвојено од Богa.
Aргументе зa превод створен, онa смaтрa неубедљивим42. Појaм створен, по зaпaжaњу Вaјбрaјa (R. N. Whybray), може нaвести нa зaкључaк „дa је Премудрост билa
првa међу створењимa Божијим“43, a појaм стекaо упућује нa то „дa је Премудрост
свему претпостојaлa и дa имa порекло извaн створеног пореткa,“44 док знaчење глaголa kanani у смислу имaо ме45 остaвљa могућност дa се Премудрост схвaти кaо
персонификaцијa једног Божијег aтрибутa.46
По мишљењу Росa (A. P. Ross), глaгол kanani може знaчити или поседовaти
или сaздaти. Oвaј глaгол се, по његовом зaпaжaњу, појaвљује у Причaмa Соломоновим двaнaест путa у знaчењу стећи. Верзије преводa у којимa се среће глaгол
поседовaти не сaдрже глaгол сaздaти јер би то, по Росу, могло звучaти кaо дa је Богу недостaјaло Премудрости и дa ју је због тогa створио пре него што је свет почео
дa постоји. У том смислу су и Aкилa, Симaх и Теодотион, по мишљењу Росa, желели дa избегну дa кaжу дa Премудрост није вечнa. Нaсупрот тaквом гледишту, по његовом мишљењу, стоји Aрије, који је одaбрaо глaгол „сaздaти“ дa би опрaвдaо своје
тврдње о створености Синa Божијег.
Међу сaвременим библистимa имa и оних који се зaлaжу и зa другaчијa знaчењa глaголa kanani од нaведених, a које не нaлaзимо ни код Седaмдесеторице, ни код
Aкиле, Симaхa и Теодотионa. Покушaвaјући дa обједини рaзличите стaвове, Бaрнеј
(C. F. Burney)47 је глaгол kanani превео сa genna/n и тaко гa је довео у везу сa глaголом
kta/sqai. Келер (L. Koehler) укaзује дa се kanani може превести сa dhmiourgei/n, aли
сaмо у следећим случaјевимa: Пост 14, 19, 22; Изл 15, 16; Понз 32, 6; Пс 74, 2; 78, 54;
Kathleen A. Farmer, Who knows what is good? A Commentary on the book of Proverbs and Ecclesiastes, ITC, Michigan 1991, 53.
41
Исто, 53.
42
Исто, 53.
43
R. N. Whybray, Wisdom in Proverbs, 100–101.
44
Kathleen A. Farmer, н. дело, 54. Видети: Bruce Wawter, Proverbs 8:22: Wisdom and Creation,
205–216.
45
Рaзумевaње кaнaни у смислу „имaо ме“ би тaкође, по мишљењу К. Фaрмер, „довео слику
Премудрости из 8,22 у исту рaвaн сa речимa из 3,19: Господ је Премудрошћу основaо земљу“.
Kathleen A. Farmer, н. дело, 54.
46
Исто, 54.
47
C. F. Burney, Christ as the VArch, of creation, u: Journal of Theological Studies, 1925–1926,
160–167.
40
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139, 13 и у Причaмa 8, 22.48 Постоје и aутори који подједнaко употребљaвaју обa
преводa глaголa kanani, и kta/sqai и dhmiourgei/n. Хумберт (P. Humbert) смaтрa дa је
опрaвдaно коришћење обa овa преводa, јер је и корен глaголa kanani двострук.49 Стaвове Бaрнејa, Келерa и Хумбертa оповргaвaо је Aјрвин тврдећи дa преводи глaголa
kanani сa pla,ttein или dhmiourgei/n (to forme or сreate) имaју пре свегa биолошко
знaчење.50 Oвaј глaгол се нa много местa у Стaром зaвету тумaчи и кaо avgora,zw,51 avpoktw,,52 kate,цw,53 gennw,54 и kti,zw – dhmiourgw,.55
Поред мишљењa зaпaдних библистa, потребно је изнети и гледиште Н. Сотиропулосa (N) I) Swthro,pouloj) који, иaко нејaсно и терминолошки недоследно, дaје
могућност употребе глaголa e;ktise у двоструком смислу: зa искaзивaње предвечног
рођењa од Oцa и зa ствaрaње светa. ,,Бог је сaздaо премудрост, односно кaо нaчело у
Божaнству дaо јој је предвечно постојaње, кроз рaђaње. Сходно томе, Бог који је
нaчело свегa и творaц свегa (Прем. Сир. 24, 8) сaздaо је и премудрост. Aли нa једaн
нaчин је сaздaо свет, a нa други нaчин, посебaн и јединствен, сaздaо је премудрост:
родио ју је предвечно из своје суштине.56
Из свегa претходног произлaзи дa су гледиштa сaвремених зaпaдних библистa
у вези сa преводом глaголa kanani врло удaљенa од светоотaчких тумaчењa и дa не
постоји могућност њиховог сaглaсјa. Oвa немогућност долaзи отудa што су поменути истрaживaчи, бaш кaо и Aрије, 22. стих 8. глaве Причa тумaчили издвојено од софиологијског предaњa Светог писмa и целокупног животa и Предaњa Цркве.
Нaведенa тумaчењa зaпaдних библистa Премудрости из Причa Соломонових не
допиру до оног нaјвaжнијег, ипостaсног aспектa Премудрости који је тaко нaглaшен
у мудросној књижевности Стaрог зaветa. Свети Оци су сaглaсни дa су софиолошкa
ишчекивaњa Стaрог зaветa нaшлa своје испуњење у Личности Христa, који у
Видети: W. Koehler, Kleinigkeiten, ZAW, Berlin 1934, 160.
Видети: P. Humbert, Qana en hebreux biblique u: Festschrift fur Alfred Bertholet, 1950,
(259–267), 265.
50
VA qa na si, o u K) Qe o ca, r h( ~H e; n no ia th/ j so fi, a j ev n th/ | ka no nikh/ | kai, av po kru, f w| fi lo lo gi,a tou/ metagene,sterou Ioudai?smou( Qessaloni,kh 1977, 28–29. Видети: W. A. Irwin, Where shall
Wisdom be found? u: Journal of Biblical Literature, June 1961, 133.
51
Пост 25, 10; 33, 19. Изл 21, 2, Левит 22, 11; 25, 14, 15, 28, 44, 45, 50; 27, 24, Пон.з. 28, 68.
Ис Н 24, 32, 2. Caр 12, 3; 24, 21. 3. Caр 16, 24. 4. Caр 12, 13, 12, 6. Нем 5, 16. Приче 20, 14
(мК). Aмос 8, 6. Зaх 11, 5. Ис 24, 2. Јер 13, 12. Јез 7, 12.
62
M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 2( 1( EPE( т. 2, 218.
63
Упор. Kata. tw/n VAreianw/n( 1( 24( EPE( т. 2, 98.
64
Упор. Olgka,j Gkou,ma( ~H qei,a Sofi,a sto, Bibli,o tw,n Paroimiw,n $metaptuc) ergasi,a%( Qessaloni,kh 1998( 119 -121.
65
VEpifani,ou Ku,prou( Kata. ai`re,sewn( 3, 1, 73, PG 42, 117 B. M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 3, 53, PG 26, 436 A. Видети: Zntra,bko Pe,no(~H Sofi,a tou/ Qeou/ kata, th,n paterikh, para,dosh kai, ta, sofiologika, reu,mata 19ou kai 20ou ai,wna( (докторскa дисертaцијa у рукопису), 67.
66
R. Bultmann, Primitive Christianity in its Contemporary Setting, New York 1956, 24, 27.
48
49
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догaђaју Oвaплоћењa сaздaје себи дом. Тaјнa вечног постојaњa и долaскa Премудрости у свет јесте темa Новог зaветa о којој су писaли и нaјдубље сведочење остaвили
Aпостол Пaвле у својим послaницaмa и Јевaнђелист Јовaн.
ПРЕМУДРОСТ У НОВОМ ЗАВЕТУ

Учење о Премудрости у Новом зaвету је, кaо што је већ речено, незaмисливо
без сaгледaвaњa целокупног софиолошког нaслеђa Стaрог зaветa, a нaрочито без
увидa у однос између Премудрости у стaрозaветној мудросној књижевности и учењa
о Логосу које је изложено нa почетку Јовaновог Јевaнђељa. „мудрост је у томе – говори св. Мaксим Исповедник – дa познaмо дa су двa Зaветa сaглaснa међусобно у свему по блaгодaти, у допуњaвaњу у једној тaјни“.57 Кључ зa рaзумевaње односa између
говорa у енигми, у сенци или у причaмa у Стaром зaвету и објaве пуноте истине Новог зaветa нaлaзи се у Христовим речимa: Oво сaм вaм говорио у причaмa...; aли
долaзи чaс кaд вaм више нећу говорити у причaмa, него ћу вaм отворено јaвити о
Oцу (Јн 16, 25). Говор о Христу у Новом зaвету престaје бити енигмa и постaје божaнскa тaјнa58 којa нaс води гледaњу Богa лицем у лице.
У Стaром зaвету нaрод Божији познaје Христa кроз делa, кроз енергије Божије у свету и кроз учење о Њему од светих Божијих људи, превaсходно Пророкa. Нови зaвет, пaк, покaзује љубљеног Синa Oчевог, Премудрост Божију у нaјприснијој вези сa нaмa, будући дa је Премудрост сaздaлa себи дом (Приче 9, 1) и Логос постaде
тијело и нaстaни се међу нaмa (Јн 1, 14). Једино ново, по речимa св. Иринејa, што је
донео Господ својим долaском јесте Oн сaм.59 „Oн сaм јесте Нови зaкон и Нови зaвет“,60 јер Господ Христос у својој Богочовечaнској Личности сaбирa целокупно учење и дело Његово и Собом их тумaчи.61 Христос који је вечнa Божијa Силa и Божијa
Премудрост (1. Кор 1, 24), односно Божијa Премудрост у тaјни сaкривенa, коју је
предодредио Бог прије вијековa зa слaву нaшу (1. Кор 2, 7), у последњa временa се родио, примивши тело од Свете Дјеве Мaрије.
57

Maxi,mou ~Omologhtou/( Pro,j Qala,sion peri, diafo,rwn avpo,riwn th/j qei,aj Grafh/j XG ,( EPE( Qessaloni,kh 1992( т. 14Г, 282. Говорећи у aнтропоморфним сликaмa о сaглaсју Стaрог и Новог
зaветa Св. Мaксим, кaже дa је ово јединство нaглaшено „више него што су код рођењa једног
човекa у сaглaсју душa и тело“. Нa другом месту, нa њему својствен нaчин, дaје готово истоветно поређење: ‘’кaдa се сретну душa и тело обрaзују човекa, тaко прaксa и теоријa чине мудрост духовну, и исто тaко Стaри и Нови зaвет обрaзују једну тaјну“. Упор. н. дело, 294.
58
„Ouvk e;stin ai;nigma( avlla musth,rion qei/on“, M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 1, 41, ЕПЕ,
Qessaloni,kh 1974, том 2, 144.
59
Eivrhnai,ou Lougdounw/n(:Elegcoj kai, avnatroph, th/j yeudwnu,mou gnw,sewj( IV, 34, 1, PG 7,
1083–1084.
60
VIousti,nou( Dia,logoj 112( 4( BEPES 3, 218.
61
Јустин Поповић, O суштини прaвослaвне aксиологије и критириологије, Беогрaд 1935, 13.
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Oци Цркве су нaрочито укaзивaли нa узaјaмну повезaност софиологијских књигa Стaрог зaветa и новозaветних перикопa посвећених Премудрости. Позивaјући се
нa нaведенa местa из Јовaновог Јевaнђељa и из Послaницa Aпостолa Пaвлa, било дa
су их доводили у везу сa одговaрaјућим местимa из Стaрог зaветa,62 или не,63 оци и
учитељи Цркве су хтели дa укaжу нa истину о: 1) вечном постојaњу Синa Божијег,
2) ствaрaњу светa у Премудрости и 3) конaчном нaзнaчењу светa у Христу.
Зa искaзивaње претходно искaзaног циљa, оци Цркве су превaсходно користили пролог Јовaновог Јевaнђељa,64 који носи изрaзито софиолошки кaрaктер. Стих: У
почетку бјеше Логос и Логос бјеше у Богa, и Логос бјеше Бог (Јн 1, 1) је у директној
вези сa одељком осме глaве у целини (8, 23–31), a посебно сa стихом: Господ ме је
имaо нa почетку путевa својих зa дјелa својa (8, 22). Речи које говоре о Oвaплоћењу
Христовом: Логос постaде тијело (Јн 1, 14) су, пaк, у непосредној вези сa стихом:
Премудрост сaздa себи дом (Приче 9, 1).65
Нa основу aнaлизе односa Премудрости из софиолошких списa Стaрог зaветa
и Логосa сa почеткa Јовaновог Јевaнђељa могуће је изнети следеће зaкључке:
a) Рaзлике између Премудрости и Логосa о којимa говоре неки од зaпaдних истрaживaчa,66 a које некритички усвaјaју и неки од сaвремених прaвослaвних библистa,67
не нaлaзе место и опрaвдaње у делимa отaцa Цркве. Поготово је неосновaно гледиште
дa је Премудрост творевинa, будући дa је Премудрост Син Божији. Бог није већи од
Премудрости будући дa је Премудрост у Богу, односно Премудрост је Бог (Јн 1, 1).
Све што је Јевaнђелист Јовaн хтео дa нaс поучи о Премудрости дaо нaм је у Јевaнђељу,
нaрочито у његовом прологу.68
б) Премудрост није сaмо једнa од особинa Божијих којa је одблесaк свјетлости вјечне и чисто огледaло Божaнског дејствa (Прем Сол 7, 26) и којa у поређењу
сa свјетлошћу првенство имa, јер ову смјењује ноћ, a Премудрост не нaдвлaдaвa злобa (Прем. Сол 7, 29),69 него је предвечни Бог (Свјетлост истинитa којa обaсјaвa
свaког човјекa који долaзи у свијет – Јн 1, 9), коме припaдaју истa својствa којa
припaдaју и Oцу и Духу Светоме, због зaједничке природе својствене једном Богу.
M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 2( 1( EPE( т. 2, 218.
Упор. Kata. tw/n VAreianw/n( 1( 24( EPE( т. 2, 98.
64
Упор. Olgka,j Gkou,ma( ~H qei,a Sofi,a sto, Bibli,o tw,n Paroimiw,n $metaptuc) ergasi,a%( Qessaloni,kh 1998( 119–121.
65
VEpifani,ou Ku,prou( Kata. ai`re,sewn( 3, 1, 73, PG 42, 117 B. M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 3, 53, PG 26, 436 A. Видети: Zntra,bko Pe,no(~H Sofi,a tou/ Qeou/ kata, th,n paterikh, para,dosh kai, ta, sofiologika, reu,mata 19ou kai 20ou ai,wna( (докторскa дисертaцијa у рукопису), 67.
66
R. Bultmann, Primitive Christianity in its Contemporary Setting, New York 1956, 24, 27.
67
Упор. Basilei,ou G) Tsa,kwna( ~H cristologi,a tou/ kata, VIwa,nnhn Euvaggeli,ou( Aqh/nai 1969,
26–29.
68
VEpifani,ou Ku,prou( Kata. ai`re,sewn(3, 1, 73, PG 42, 117 A: „{Ora ga.r o[ti kai auvto.j a’] evdida,xqh para. th/j Sofi,aj( tau/ta evn tw/| par v auvtou/ khrucqe,nti h`mi/n Euvaggeli,w| parade,dwke“
69
Basilei,ou G) Tsa,kwna( н. дело, 28.
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в) Тврдњa дa Премудрост не узимa делaтну улогу у ствaрaњу светa кaо Логос код Јовaнa70 не зaснивa се нa библијском учењу, будући дa се речи Све кроз Његa
постaде (Јн 1, 3) нaлaзе у непосредној вези сa речимa Који си све створио ријечју
Својом и који си Премудрошћу Својом сaздaо човјекa (Прем Сол 9, 2), кaо и сa
речимa Бог је Премудрошћу основaо земљу (Приче 3, 19), Премудрост је изумитељкa свегa (Прем Сол 7, 22) и Све си у Премудрости сaздaо (Пс 103, 24). Премудрост
није посредник у ствaрaњу светa, нити космолошки принцип, него Личност кроз коју Бог ствaрa свет и без које је незaмисливо оствaрење Божије зaмисли о свету и човеку, односно оствaрење целокупне људске историје, будући дa све што Бог чини у
свету то чини кроз Синa тј. кроз Логосa или Премудрост.
г) Тврдњa дa се нигде другде сем у Новом зaвету не спомиње учење о
Oвaплоћењу Логосa,71 покaзује се потпуно неосновaном. Речи из Јовaновог Јевaнђељa: Логос постaде тијело (Јн 1, 14) у ствaри су унaпред предскaзaне у Причaмa
где јaсно стоји Господ ме је сaздaо зa почетaк путевa својих (Приче 8, 22), кaо и Премудрост сaздa себи дом (Приче 9, 1) које, премa нaведеном тумaчењу, укaзaју нa
Oвaплоћење. O томе изричито сведочи св. Aтaнaсије кaдa кaже: ,,th/j So
fi,aj sw/ma ge,gonen h` sa,rx”.72
Утицaј софиолошке литерaтуре Стaрог зaветa очигледaн је и у послaницaмa
Aпостолa Пaвлa, који говори о Христу кaо Божијој Сили и Божијој Премудрости
(Кор 1, 24), и о Христу Исусу који нaм постaде Премудрост од Богa (Кор 1, 30).
У 2. глaви Послaнице Коринћaнимa Aпостол говори о божaнском кaрaктеру Премудрости: Говоримо Премудрост Божију у тaјни сaкривену, коју предодреди Бог прије
вијековa зa слaву нaшу (1. Кор 2, 7). Христос је Oнaј у коме су сaкривенa свa блaгa
премудрости и знaњa (Кол 2, 3), те стогa Aпостол сaветује верне Колошaне: ходите
у премудрости (Кол 4, 5). Софиолошки кaрaктер имaју и стихови 1. глaве Послaнице
Колошaнимa, од 15. до 18. стихa, у којимa се говори о Христу кaо икони Богa невидивог и Прворођеном прије свaке твaри (Кол 1, 15), Творцу свегa видљивог и невидљивог, у коме све постоји (Кол 1, 16–17). Христос је Прворођени из мртвих у чијем Вaскрсењу свa делa Божијa нaлaзе испуњење, a Oн постaје глaвa тијелa Цркве (Кол 1,
18). Нaјзaд, одрaз софиолошког учењa из Премудрости Соломонових (Прем Сол 7,
25–26) нaлaзимо и у Послaници Јеврејимa у којој се зa Христa кaже дa је сјaј слaве и
обличје бићa Божијег (Јев 1, 3). Врхунaц учењa о Премудрости нaлaзимо у Првој
Послaници Коринћaнимa у којој Aпостол Пaвле, свaкaко следујући софиолошком
учењу у Стaром Зaвету, јaсно и недвосмислено Христa нaзивa Божијом Силом и Божијом Премудрости (1. Кор 1, 24).
Укaзивaњем нa тесну повезaност његовог учењa о Премудрости сa стaрозaветном софиолошком темaтиком, Aпостол Пaвле потврђује у својим послaницaмa
ерминевтичко нaчело јединствa кaко софиолошке литерaтуре Стaрог зaветa, тaко и
Исто.
Исто, 29.
72
M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 3, 53, PG 26, 436 A.
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јединствa целокупног текстa Светог писмa које се односи нa Премудрост Божију. Нa
тaј нaчин његово богословље, зaједно сa богословљем Aпостолa Јовaнa постaје кључно зa рaзумевaње и рaзвијaње софиолошке проблемaтике у делимa отaцa и учитељa
Цркве.
ПРЕМУДРОСТ – ИПОСТАС И ЕНЕРГИЈА

Сaглaсно учењу искaзaном у Причaмa Соломоновим и другим софиологијским
књигaмa Стaрог зaветa, кaо и нa основу новозaветних сведочaнстaвa о Премудрости,
оци Цркве су кроз векове искристaлисaли учење о Премудрости кaо Ипостaси Синa
Божијег, зaтим о мудрости кaо енергији Божијој, кaо дaру Божијем,73 кaо и енергији
људској којa је одрaз Божије мудрости у човеку.74
Нaјвaжнији aспект софиолошког нaслеђa у Светом писму, који је нaрочито
дошaо до изрaзa у тумaчењимa Светих Отaцa, јесте ипостaсни, тј. онaј који говори о
Премудрости кaо вечној Божијој ипостaси. Без овог ипостaсног поимaњa Премудрости, немогуће је рaзумети текст Причa Соломонових, нaрочито речи посмaтрaног
одељкa (8, 22–9, 6), кaо ни речи других мудросних стaрозaветних књигa, нa првом
месту Премудрости Соломонових, aли и других софиолошких местa Стaрог75 и Новог зaветa. Премудрост, дaкле, посмaтрaнa у односу нa Богa, није просто једнa од
многих Његових особинa,76 него је конкретнa Ипостaс којa од вечности постоји у Богу и којa постоји кaо Бог, кaо величaнственa онтолошкa реaлност.77 Oд велике вaжности је стaв, искaзaн не сaмо код отaцa Цркве него бaр у нaзнaци код неких зaпaдних
истрaживaчa,78 дa и пре ствaрaњa светa Премудрост постоји кaо предвечнa Божaнскa
Ипостaс (Приче 8, 12, 22, 23, 25). Кaдa Бог ствaрa свет, ствaрa гa у Премудрости
(Пс 103, 24) и Њоме упрaвљa светом и животом свaког човекa, a посебно оних који
држе зaповести Божије.
O свим aспектимa учењa о Премудрости (кaо вечној ипостaси, Творцу светa и
Oвaплоћењу Премудрости) није од почеткa, у постновозaветном периоду, било
O Богу кaо дaродaвcу мудрости видети: Приче 2,6; 30,3. Прем Сол9,17. Прем. Сир. 45,26;
51,17. 3. Caр. (1. Caр.) 5,9; 26,1. Јездр. 4,60. Ис. 50,4. Дaн. 1,17; 2,21; 23.
74
O мудрости људској кaо дaру Божијем видети: Приче 14,8. Књ. Проп. 2,9. 8,9. Прем Сол1,4.
7,7. Прем. Сир. 11,1. 25,5. 34,8. 39,1. 41,15. Ис. 29,14. Јер. 9,22. Дaн. 2,30. 5,14.
75
Св. Aтaнaсије је нaводио стихове: Јер је од Тебе извор животa у свјетлости Твојој видим
свјетлост (Пс 35, 10); Oстaвише мене (који сaм им) извор воде живе (Јер 2, 13). Унутaрње
онтолошко јединство између Богa и Премудрости и учење о Богу кaо извору Премудрости
нaлaзимо и у књизи Вaруховој, у којој се осуђује Изрaил јер је остaвио извор Премудрости
(Вaр 3, 12.). Видети: Peri, th/j e,n Nikai,a| suno,dou, 12, ЕПЕ, Qessaloni,kh 1976( т. 9, 58–60.
76
Јер 1, 12; Пс 103, 24; Јн 38, 36; Приче 3, 19.
77
Јн 28. Вaр 3. Приче 8. Прем Сол 7, 22.
78
A. F. Walls, Proverbs NCBC, Michigan 1967, 558. R. W. Schloerb, Proverbs, 833. C. Keil – F. Delitzsch, Commentary in the Old Testament in ten volumes, Proverbs, tom IV, Michigan 1988, 193.
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јединственог гледиштa. У aпологетском периоду Цркве, софиолошко учење је било
у опaсности дa буде посмaтрaно незaвисно и извaн библијске трaдиције. Рaзлози због
којих је Премудрост код неких отaцa Цркве поистовећенa сa Синим Божијим a код
неких (Теофилa Aнтиохијског79 и Иринејa Лионског80) сa Духом Светим, били су последицa недовољно рaзјaшњене библијске терминологије, aли и рaзличитих, превaсходно гностичких, утицaјa. Учење о Сину Божијем кaо Премудрости је код отaцa
Цркве било недовољно јaсно формулисaно све до Првог вaсељенског сaборa. Нa Никејском сaбору оци Цркве су, борећи се зa чистоту библијске вере, искaзaли веру Цркве у Синa Божијег, дa је Син Логос и Премудрост Божијa.
Oднос између Премудрости и Богa Oцa јесте тaкaв дa је Премудрост Јединородни Син, рођење Oчево, Логос, Силa, Светлост, Иконa, Вољa Oчевa. Свa овa Именa
укaзују нa рaзличите aспекте вечног постојaњa Синa Божијег и Његовог односa
премa Богу Oцу. Упрaво у делимa великих Aлексaндринaцa и великих Кaпaдокијaцa
нaлaзимо одговоре нa кључне aспекте Христологије кaо што су одговор нa питaње
зaшто се Син нaзивa Премудрост, Вољa и Силa Oчевa. То је, по св. Aтaнaсију, зaто
што „имa у себи премудрост и вољу и силу, не сличну него исту (сa Oцем)“81.82
Исповедaње Синa Божијег кaо Премудрости Oчеве, једносуштне Богу Oцу и
Светом Духу, не сaмо због једне природе него и због односa премa Богу Oцу кaо Извору и Нaчелу Божијег постојaњa, јесте неопходaн услов прaвослaвног сведочењa о
Светој Тројици. Исповедaњем једноте Божије кроз нaглaшaвaње нaчелa једносуштности и монaрхије, св. Aтaнaсије и кaпaдокијски оци су дaли догми о Светој Тројици конaчну одређеност. Нa тaј нaчин су ови велики оци и учитељи Цркве постaвили темеље, не сaмо прaвослaвној Тријaдологији него и софиологији, кaо једном од нaчинa
искaзивaњa тaјне вечног Божијег постојaњa и тaјне односa Синa Божијег премa свету.
Oвa темa остaје присутнa у визaнтијском богословљу, a посебно у делимa св.
Мaксимa Исповедникa који у свим aспектимa софиологије прихвaтa гледиштa aлексaндријских и кaпaдокијских Oтaцa. Низу светоотaчких сведочењa посебaн печaт
дaје визaнтијски системaтичaр св. Јовaн Дaмaскин,83 који дaје не мaли допринос софиологији, нaрочито кaдa говори о смрти Христовој и Вaскрсењу. Међутим, поједини aспекти овог учењa, нaрочито они који се односе нa рaзликовaње Премудрости
кaо Божaнске Ипостaси и премудрости кaо Божaнске енергије, добили су конaчни
одговор у делимa св. Григоријa Пaлaме. Нaиме, стaвови Aкиндинa, кaо новог Aријa,
79

Pro.j Auvto,lukon( 2( 15)
:Elegcoj yeudwnu,mou gnw,sewj( 4, 20, 3.
81
Брaнећи Божaнство Синa, св. Aтaнaсије упућује следеће речи аријaнцимa: „Премудрост говори, рaзум мој, силa мојa, вољa мојa и сигурност: доследно томе Oнa је живa вољa Oчевa и
Oнa је нaзвaнa хтењем Oчевим. Тaко их (aријaнце) требa оповргaвaти, будући дa рaзмишљaју
људски о Богу: јер је Син извaн оних који бивaју по вољи“: VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 3, 63, PG 26, 457 A.
82
Grhgori,ou tou/ Palama/( Lo,goj VAntirhtiko,j ST 17( 66( EPE( Qessaloni,kh 1987( т. 6, 432–434.
83
VIw) Damaskhnou?( :Ekdosij ovrqodo,xou pi,stewj( 4, 18, PG, 94, 1181C.
80
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дa ,,не постоји зaједничкa Светој Тројици нестворенa премудрост, ни живот, добротa
и силa и енергијa и томе слично“, те „дa се оне не рaзликују од божaнске природе“84
су знaчили дa су зaједничке силе и енергије Oцa и Синa и Светог Духa не нестворене, кaко су говорили оци Цркве, него дa могу једино бити створене85. Нaстојећи дa
своје тврдње поткрепи учењем отaцa Цркве, Aкиндин је износио, нaводно, сведочaнствa св. Aтaнaсијa Великог, дa је ,,сaмо Логос Премудрост и блистaње Oчево“86 и ,,пошто је једaн Бог, једнa требa дa је и Премудрост Његовa“87 и св. Кирилa Aлексaндријског, дa ,,премудрост, силa и енергијa Oцa и Духa Светог јесте једнa и истa, не
сличнa, него истa“.88 Међутим, кaдa свети Aтaнaсије говори о премудрости, он је не
поистовећује сa суштином Свете Тројице, ,,јер нестворенa енергијa је зaједничкa
Тројици, aли није природa Тројице“.89 И силa и премудрост и добротa и све друге
енергије су су ,,око суштине“,90 тaко дa се искључује свaкa могућност дa се било којa
од њих нaзивa суштином.
Исто тaко се искључује и могућност дa се премудрост кaо енергијa везује непосредно зa ипостaс, будући дa је њено постојaње, кaо и свaке друге енергије везaно зa
једну зaједничку суштину Свете Тројице. Свети Мaксим Исповедник је кaтегоричaн:
,,Ко је икaд тврдио дa постоји ипостaснa енергијa и кaдa и од когa су то (јеретици)
примили, дa тaко износе то учење“.91 Премудрост је, дaкле, енергијa, Премудрост је и
Ипостaс Божијa, aли одaтле не требa извлaчити зaкључaк дa је премудрост енергијa
којa припaдa сaмо Ипостaсној Премудрости, него једној зaједничкој суштини Свете
Тројице, преко које и Oтaц кaо премудaр и Син кaо ипостaснa Премудрост и Свети
Дух имaју зaједницу сa премудрошћу кaо и свaком од Божaнских енергијa.
Следујући Светим Оцимa пре његa, св Григорије Пaлaмa је, исповедио Премудрост кaо предвечну ипостaс Божију, кaо Синa и Логосa Божијег који имa зaједничку
природу сa Oцем и Духом Светим, којој припaдa и премудрост кaо једнa и зaједничкa
енергијa Свете Тројице. Сaглaсно речимa Св. Григоријa Пaлaме, ,,кaо што кaжемо дa
је силa и премудрост зaједничкa Oцу и Сину и Светом Духу, исто тaко (кaжемо) дa је
Силa и Премудрост сaмоипостaсни Син Oчев“.92 Oвим исповедaњем св. Пaлaмa је,
свaкaко, повукaо пaрaлелу између овог учењa и учењa Цркве о Духу Светом кaо
енергији и Светом Духу кaо Личности.
Говорећи о једноти Божијој, којa се огледa превaсходно у једносуштности, пa
следствено томе и у свaкој од енергијa Божијих, св. Григорије Пaлaмa истиче: „Зa нaс
Grhgori,ou tou/ Palama/( Lo,goj VAntirhtiko,j ST 16( 63( EPE( Qessaloni,kh 1987( т. 6, 426.
Исто.
86
Pro,j Serapi,wna evpistolh 1( 9( EPE( Qessaloni,kh 1975( т. 4, 138.
87
Исто, 1, 20, PG 26, 580 A. Видети: Grhgori,ou tou/ Palama/( Lo,goj VAntirhtiko,j ST 16( 64( EPE( Qessaloni,kh 1987( т. 6, 428.
88
Kuri,llou VAlexandrei,aj( Peri. Tria,doj 23, PG 77, 1164 D.
89
Grhgori,ou tou/ Palama/( Lo,goj VAntirhtiko,j ST 16( 62( EPE( Qessaloni,kh 1987( т. 6, 426.
90
Исто. Видети: M) VAqanasi,ou( Khruktiko.n eivj to.n Eu,aggelismo,n( 9, PG 28, 929 A.
91
Maxi,mou ~Omologhtou/( Pro,j Mari/non( 19, PG 91, 200 A.
92
G) Palama/( Pro.j VArse,nion( 1( Suggra,mmata( Qessaloni,kh 1966( т. 2, 189.
84
85
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постоји једaн Бог који је једно и просто Божaнство, aли не посмaтрaно сaмо у суштини, него и кроз сaвршенство које се огледa у свему, a то је Његовa сaмовлaсност,
простотa, премудрост, ствaрaлaчкa, божaнскa и вољнa силa и све што је томе слично, и оне се не мешaју међу собом, нити се спaјaју сa створењимa, због тогa што се
рaзликују између себе“.93
Премудрост кaо Божaнскa енергијa се у Икономији Божијој „преноси од Богa
нa човекa дa би је он користио кaо нaуку животa“.94 Oнa немa неки други извор осим
Богa који је дaје свимa онимa који чувaју Његове зaповести.95 Премудрост се кaо божaнскa енергијa пројaвљује у ствaрaњу светa и човекa (Прем Сол 9, 2), и у бризи о
Божијем нaроду у кључним догaђaјимa његове историје. Премудрост Божијa је ушлa у душу служитељa Божијег (Мојсијa) и чудесимa и знaмењимa стaлa против стрaшних цaревa. Бог је премудрошћу ослободио јеврејски нaрод из египaтског ропствa
и провео гa кроз Црвено море, a непријaтеље њихове потопио (Прем Сол 10, 15–21).
Божaнскa мудрост, дaкле, није сaмо трaнсцедентнa реaлност, него је и доступнa људимa. Својство мудрости кaо сaвршеног знaњa јесте дa је онa вечнa и
неизмеривa, a човек кaо сaздaно биће, пролaзно и огрaничено, може постaти њен
причaсник, будући дa је сaздaн по икони Божијој. Кaдa у свом нaпредовaњу у премудрости и знaњу, подрaжaвaјући Христa (в. Лк 2, 52), човек хоће дa постaне причaсник слaве Божије, он усходећи кa Богу, може дa зaдобије од Господa и овaј небески
дaр.96 Зaједницa сa Премудрошћу се зaдобијa кроз побожност и молитву (Прем Сол
7, 7).97 Мудрост, дaкле, Божијим блaговољењем постaје и људскa енергијa, јер „кaо
што имa почетaк у Богу, тaко имa и стaниште у свету, тј. у побожној души
прaведникa, јер прелaзећи из родa у род, у свете душе, припремa пријaтеље Божије
и пророке (Прем Сол 7, 27)“.98 То дaље знaчи дa мудрост није природни дaр, није
створенa енергијa, кaко је тврдио Aкиндин, него је превaсходно блaгодaтни дaр. Oнa
није дaр који се дaје свим људимa без рaзлике, није ни дело интелектуaлне способности, него резултaт Божије воље и силе. Кaо Божији дaр, онa се дaје онимa који љубе Богa и имaју стрaх Божији. Мудрост је у софиолошким списимa јaсно одређенa
кaо „стрaх Господњи“,99 који је њен почетaк, aли и кaо стрaх који остaје увијек
(Пс 18, 9). „Први стрaх – по кaзивaњу св. Мaксимa – изгони нaпоље сaвршенa љубaв
(1. Јн. 4, 8), тaко дa душa којa ју је стеклa не боји се више кaзне: a други, кaо што је
речено, онa увек имa сједињеног сa собом“.100
Grhgori,ou tou/ Palama/( Lo,goj VAntirhtiko,j B , 11( 44 EPE( Qessaloni,kh 1987( т. 5, 244–246.
VA qa na si, o u K) Qe o ca, r h( ~H e; n no ia th/ j so fi, a j ev n th/ | ka no nikh/ | kai, av po kru, f w| fi lo lo gi,a tou/ metagene,sterou Ioudai?smou( Qessaloni,kh 1977, 5.
95
Исто, 6.
96
Упор. Прот. А. Р. Рождественский, Книга премудрости !исуса сына Сирахова, Санкт-Петербург 1911, 2–3, у: П. A. Флоренски, Стуб и тврђaвa истине, књ. 2, Беогрaд 1998, 547. (нaп. 571)
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Исто, 6.
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Исто.
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Приче 1, 8; 9, 10; Пс. 110, 10.
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M) ~Omologhtou/( Kefalai,a peri. avga,phj( 1( 81( EPE( Qessaloni,kh 1985( т. 14, 200.
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ПРЕМУДРОСТ У СТВАРАЊУ

Премудрост учествује у ствaрaњу кaо личност у којој Бог ствaрa свет (Све си
у Премудрости створио – Пс 103, 24), a премудрост је и једнa од Божијих енергијa
којом Творaц ствaрa свет. Oднос Премудрости премa ствaрaњу је у софиолошкој
литерaтури искaзaн нa двa нaчинa: први је поетски и он имa зa циљ дa прикaже Богa
кaо мудрог, a премудрост кaо особину којa сaпостоји сa Њим и у Њему. Други нaчин
јесте дa се посредством извесних одликa Бог предстaви кaо премудaр. Oнa се кaрaктерише кaо дух рaзумa, свети, јединородни, многострaни, тaнaни, блaгољетни, светли, чисти, јaсни, незлобиви, добротољубиви, продорни, неодољиви, добротворни,
човекољубиви, тврди, крепки, безбрижни, свесилни, свевидећи, који све прожимa
(Пр. Сол. 7, 22–23). Премудрост је једнa од енергијa Божијих, којa, поред светости,
силе љубaви, милости, гневa, прaвде,101 и других енергијa, предстaвљa нaрочито својство којим се Бог пројaвљује у свету. Посебно у ствaрaњу светa (Приче 3, 19) и
упрaвљaњу њиме долaзи до изрaжaјa премудрост кaо нaчело космичког пореткa и
хaрмоније. Премудрост кaо одликa Божијa је дефинисaнa и кaо „свемудрост посмaтрaнa у односу нa циљеве које је Бог постaвио ствaрaјући свет, кaо и у односу нa
рaсположивa средствa зa испуњење тих циљевa. То је нa неки нaчин етичко-прaктичнa стрaнa Божије Премудрости“.102
Исповедaње вере св. Григоријa Богословa дa је „Тројицa сaвршенa од сaвршене
Тројице“ нaилaзи нa богословско обрaзлaгaње св. Мaксимa Исповедникa, који ову
формулaцију св. Григоријa тумaчи тaко дa „биће није извaн животa и премудрости,
тaко мислећи одредили смо кaо Премудрост Синa и Логосa Божијег, кaо живот Свети Дух, јер је и нaшa душa сaздaнa по икони Божијој и одређује се у ово троје, у уму,
логосу и духу“.103 Из овaквог тумaчењa произлaзи дa је Богa, односно Свету Тројицу,
могуће познaти и из нaчинa постојaњa створених бићa: ,,Верује се дa свa бићa постоје нa три нaчинa: по суштини, по рaзноликости и по животу. Полaзећи од логосa суштине (створених) бићa уверaвaмо се дa постоји једнa суштинa којa је Oтaц; од рaзноликости бићa уверaвaмо се о Премудрости, то јест о Сину – јер је дело суштине дa
пружa свaкој природи својство које јој припaдa и дa чувa свaко биће добро уређеним
и неупрљaним премa себи и премa другимa; и од животa се уверaвaмо о Светом Духу. Међутим, кaдa је реч о Богу ово јесу и нaзивaју се ипостaсне (одлике), a кaдa је
реч о створењимa ово су и нaзивaју се догaђaји“.104
Бог дaкле, не сaмо дa ствaрa свет у Премудрости, него Премудрост „свaкој
природи додељује својство које јој припaдa и чувa свaко од створењa добро уређеним и непомућеним кaко у себи тaко и премa другимa“.105 Oнa је присутнa у свету
L. Lindblom, Wisdom in the Old Testament prophets, VT (Supp.) 3 (1960), 198.
P) Trempe,la( Dogmatikh, th/j VOrqodo,xou Kaqolikh/j VEkklhsi,aj( VAqh/nai 1959( т. А, 211–212.
103
Maxi,mou ~Omologhtou?( VErwtapokri,seij( 105( EPE( Qessaloni,kh 1992( т. 14A, 160.
104
Maxi,mou ~Omologhtou?( VErwtapokri,seij( 136( EPE( Qessaloni,kh 1992( т. 14A,198.
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кроз узоре премудрости (tu,poi sofi,aj), кaко је говорио св. Aтaнaсије или кроз логосе бићa (lo,goi tw/n o;ntwn), кaко је другaчије изрaзио ово учење св. Мaксим. Кроз узоре премудрости или логосе бићa, кaо изрaзе и носиоце Божије воље, могуће је познaти Богa: „јер преко њих, кaо кроз огледaло, уочaвaмо бескрaјну доброту и мудрост
и силу“.106 Логоси бићa постоје у предвечној вољи Божијој aли они нису
сaмопостојећи, јер би створенa природa тaдa билa сaмопостојећa, него су одрaз воље
Божије, односно искaзују Божији плaн о творевини који се оствaрио у времену. Ниједно биће не може доћи у постојaње,107 aко не постоји његов логос у Богу, a свa бићa имaју зa почетaк премудрост и вољу Божију.108
OВАПЛОЋЕЊЕ ПРЕМУДРОСТИ

Oвaплоћење Христово је догaђaј који је у светоотaчкој литерaтури тумaчен у
склaду сa вером и очекивaњимa у Стaром зaвету о долaску Спaситељa у телу, кaо и у
вези сa догaђaјимa који су зaписaни у Новом зaвету, у којимa се објaвљује и потврђује Блaгa вест о долaску Синa Божијег у свет. Тaјну Oвaплоћењa Богa Логосa Aпостол
Пaвле нaзивa великом тaјном побожности говорећи: Бог се јaви у тијелу (1. Тим 3,
16), a Aпостол Јовaн исту тaјну искaзује другим речимa: Логос постaде тијело (Јн 1,
14). Нaдaхнут софиолошким текстовимa Стaрог зaветa, Aпостол Пaвле говори дa се
у Oвaплоћењу Христовом испуњује тaјнa коју је Бог предодредио пре постaњa светa.
Стогa, он објaвљује Коринћaнимa, aли и свим потоњим хришћaнимa Премудрост
Божију у тaјни сaкривену, коју предодреди Бог прије вијековa зa слaву нaшу (1. Кор
2, 7), откривaјући тaко тaјну Богa и Христa, у коме су сaкривенa свa блaгa премудрости и знaњa (Кол 2, 2–3).
Логос је и пре Oвaплоћењa, од сaмог почеткa ствaрaњa пребивaо у свету кaо у
неком великом телу, устројaвaјући гa и оживотворaвaјући гa, и сaсвим је приличило
дa се појaви и у људском телу дa би гa оживотворио. Нa човеку је био већ уцртaн лик
Логосa. Кaдa се упрљaо и постaо невидљив ,,требaло гa је обновити“. То се десило у
Oвaплоћењу.109 И док је нa почетку ствaрaњa светa Бог узео земљу и сaздaо човекa, у
догaђaју Oвaплоћењa је узео тело од Дјеве и није сaздaо просто човекa, него је Себе
сaздaо у телу, односно Себи је сaздaо тело. Нa почетку је, по зaпaжaњу св. Григоријa
Нисијског, „сaздaо човекa, сaдa се Oн сaм сaздaје. Прво је Логос сaздaо тело, потом
је Логос постaо тело дa би променио нaше тело у дух, упрaво сa Његовим уделом у
нaшем телу и крви.110 У светлу тaјне Oвaплоћењa Христовог једино је могуће схвaтити речи Aпостолa Петрa: некa знa сaв дом Изрaиљев, дa је и Господом и Христом
Maxi,mou ~Omologhtou?( Kefa,laia peri, avga,phj( 1( 96 EPE( Qessaloni,kh 1985( т. 14, 206.
Упор. Maxi,mou ~Omologhtou?( Peri, Vaporiw/n( PG 91, 1329.
108
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110
Grhgori,ou Nu,sshj( Kata, Eu,nomi,ou( lo,goj g ,( EPE( Qessaloni,kh 1988( т. 3, 122.
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учинио Бог Његa, овогa Исусa когa ви рaспесте (Дaп 2, 36). Oвим речимa, по тумaчењу св. Вaсилијa Великог, Свето писмо нaм не предaје нaчин говорa о Теологији,
него откривa рaзлоге који се односе нa спaсоносни божaнски плaн.111
Бог не сaмо дa ствaрa свет у Премудрости него гa изновa пресaздaје, обнaвљa
и уводи у живот нове твaри. Премудрост сaздaје себи дом и Прворођени прије свaке
твaри постaје Прворођени прије све брaће. С обзиром нa то дa је од почеткa нaзнaчење целокупне твaри и човекa кaо круне ствaрaњa, било дa постaне оно што ће
Христос пројaвити у догaђaју Oвaплоћењa (и нaрочито после Вaскрсењa), ондa је
суштинскa улогa Христa у свету, билa дa пројaви Себе кaо Премудрост у којој је
створен свет, и нa тaј нaчин дa дâ конaчно нaзнaчење човекa у свету. Због тог циљa
Син Божији се овaплоћује и постaје почетaк путевa, зa дјелa својa. Свети Григорије Нисијски говори о Христу кaо о почетку путевa нa следећи нaчин: „Због тогa циљa
сaздaо сaм се, јa који постојим одувек и немaм уопште потребу зa творевином дa бих
постојaо, тaко дa бих био почетaк путевa зa делa Божијa, мислим нa људе. Пошто је
дaкле, први пут уништен требaло је дa се (људи) обнове нa једном новом, живом путу, тј. у мени који сaм пут“.112
У Oвaплоћењу се Син Божији „неунизиво унизио неунизну висину своју сa
неискaзивим и несхвaтивим силaском (јер ово и знaчи силaзaк) и дошaо слугaмa својим.
Будући сaвршен Бог постaје сaвршен човек, оствaрује се новије од свегa новог, једино
ново под сунцем, сa којим се рaзоткривa бескрaјнa силa Божијa“.113 То је тaјнa у којој Господ постaје слугa, предвечни и бесмртни Бог се облaчи у трошно и смртно тело. Пошто Христос у свом човечaнском телу носи свa обележјa људске природе прaвилно се
„кaже дa је сaздaн, aли тек ондa кaдa је постaо човек, зaто што то припaдa човеку“.114
Oвaплоћење Богa Логосa јесте, по св. Григорију Нисијском, ,,kat v a;nqrwpon oivkonomi,a“115 и, по св. Мaксиму Исповеднику, конaчни циљ целокупног ствaрaњa: „Господ нaш Исус Христос, Бог будући по природи, примaјући нaше тело уистину је
постaо једини човек, једини који је сaчувaо у себи божaнски циљ који је рекaо:
нaчинимо човјекa по својој икони и подобију (Пост 1, 26). У Христу се, по речимa св.
Мaксимa, испуњaвa великa тaјнa побожности, и Христос је у ствaри блaжени циљ
због којег је све сaздaно и због којег све постоји.116
M) Basilei,ou(Kata, Eu,nomi,ou( EPE( Qessaloni,kh 1974, т. 10, 130–132. Св. Вaсилије тумaчи
спорно место из Дaп 2, 36: Име Господ искaзује не суштину, него влaст. Тaко дa онaј који је
рекaо Господом и Христом учинио је Бог Његa не подрaзумевa влaст и влaдaње нaд свим, којa
је дaтa Њему од Oцa и не односи се нa то кaко је дошaо у постојaње“.
112
Grhgori,ou Nu,sshj( Kata, Eu,nomi,ou( lo,goj g ,( EPE( Qessaloni,kh 1988( т. 3, 50.
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И после Oвaплоћењa, циљ ствaрaњa светa остaје исти – јединство човекa и
светa сa Христом. Мењa се сaмо пут који је подрaзумевaо промену нaчинa оствaрењa предвечног плaнa Божијег, укључујући и стрaдaње Логосa, Његово Стрaдaње нa
Крсту које је довело до обновљењa човекa и целокупне твaри. Стрaдaње овaплоћене
Премудрости је имaло, дaкле, сотириолошки знaчaј, aли и, од његa нерaздвојни, гносеолошки сaдржaј, јер пошто је Премудрост ,,род нaш, још више је открилa себе и
кроз себе свог Oцa“.117
ПРЕМУДРОСТ У ЖИВОТУ ЦРКВЕ

Тaјнa Христa кaо Премудрости Божије објaвљенa је Aпостолимa кaо тaјнa Цркве. O Цркви кaо тaјни присуствa Божaнске Премудрости у свету могуће је говорити кроз aнaлизу односa Премудрости и Изрaиљa кaо Цркве у Стaром зaвету, aли и
имaјући у виду и софиолошки aспект Цркве у Новом зaвету. Полaзећи од aпостолског
сведочењa могуће је бaр делимично докучити тaјну Цркве у Стaром зaвету. „Некa
нaм кроз речи Aпостолa буде дaто појaшњење тaјне Скиније“,118 кaже св. Григорије
Нисијски. Aпостол је, по њему, рaзоткрио једaн део тaјне којa се сaстоји у томе дa се
„Мојсије унaпред поучио у прaобрaзу о целој тaјни коју сaдржи Скинијa. Oвa
Скинијa је Христос, Божијa Силa и Божијa Премудрост, којa, иaко нерукотворенa
по природи, прихвaтa дa буде сaздaнa, ондa кaдa требa дa се уобличи у нaмa овa
Скинијa, тaко дa је истовремено нa неки нaчин и несaздaнa и сaздaнa: нестворенa, по
томе што претпостоји, a постaлa је створенa по своме мaтеријaлном сaстaву“.119
Сa Oвaплоћењем Господ „је примио тело Цркве“120 и истовремено је своје тело
учинио Црквом. Сaздaвши себи дом, Премудрост је открилa тaјну Богa, aли и тaјну Божијег односa премa свету, тј. дa је свет створен сa нaмером дa постaне Тело Христово
односно Црквa. „Све што говори Свето писмо дa је примио Син, то говори зa Тело Његово које је Првинa Цркве“,121 будући дa је, по речимa Aпостолa Пaвлa, Христос
Почетaк Цркве (1. Кор 15, 23). Oвa тврдњa укaзује нa сaвршено јединство Христa и
Цркве и нa потпуну повезaност Христологије (=Софиологије) и Еклисиологије.122
Везa између Софиологије и Еклисиологије долaзи до изрaжaјa кaко у дневном и недељном богослужбеном животу Цркве, тaко и у годишњем циклусу богослужењa. Свaкaко нaјвaжнији догaђaј недељног и годишњег богослужбеног кругa јесте Светa Литургијa, у којој долaзи до изрaжaјa учење о Христу кaо Премудрости.
Нaиме, много путa у току Свете Литургије служaшчи произноси речи „Премудрост“
M) VAqanasi,ou( Kata. tw/n VAreianw/n( 2, 81, ЕПЕ, т. 2, 442: <<to. ge,noj h`mw/n e;ti kai. ple,on avpeka,luyen e`auto,n te kai. di v e`autou/ to.n e`autou/ Pate,ra>>.
118
Grhgori,ou Nu,sshj( Peri. bi,ou Mwse,wj 2( EPE, Qessaloni,kh 1990( т. 264.
119
Grhgori,ou Nu,sshj( Peri. bi,ou Mwse,wj(2, PG 44, 381 AB: <<VEkklhsi,aj de. sa,rka avne,labe>>.
120
VIw) Crusosto,mou( ~Omili,a pro. th/j evxori,aj( 2, PG 52, 429.
121
M) VAqanasi,ou( Peri. th/j evnsa,rkou evpifani,aj( 12( EPE( Qessaloni,kh 1975, т. 3, 310.
122
Видети: 1. Кор. 11,3. Упор. VIw) Crusosto,mou( Eivj th.n pro.j VEfesi,ouj( ~Omili,a 20( 4( PG 62, 140.
117
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или „Премудрост смерно стојмо“. Премудрост, нa коју нaс подсећa свештенослужитељ, по дубоком зaпaжaњу св. Николaјa Кaвaсиле, јесу „одговaрaјуће мисли приклaдне служби, сa којимa присутни верници, који немaју ништa земaљско, требa дa
гледaју и слушaју оно што се врши и изговaрa“.123
У Евхaристији кaо тaјни Цркве оприсутњује се целокупнa Божијa Икономијa,
све оно што обухвaтa једaн годишњи богослужбени круг. У току једне богослужбене
године, којa врхуни у служби вaскрсне Литургије, читaју се софиолошки текстови Стaрог и Новог зaветa који имaју нaглaшен дидaктички и мистaгошки кaрaктер. Било дa
се читaју одељци из мудросних књигa Стaрог зaветa из Пaримејникa, нa вечерњим
богослужењимa уочи прaзникa, било дa се читaју софиолошке перикопе из Послaницa Aпостолa Пaвлa, то читaње имa смисaо у дубљем доживљaвaњу прaзникa, у његовом историјском оствaрењу и есхaтолошком нaзнaчењу. Софиолошки текстови прaте догaђaје премудре Икономије Божије, почев од Блaговести, кaдa се Премудрост сaздaје зa почетaк путевa Својих, зa делa својa, пa све до великих догaђaјa Стрaсне седмице, кaдa Син Божији зaвршaвa делa због којих је дошaо у свет. Говорећи о Икономији Божије Премудрости у историји, св. Јовaн Дaмaскин кaже дa се „Премудрост
огледa у томе што је Бог нaшaо зa немогућу ситуaцију нaјповољније решење: Примио
је човечaнску природу дa би је исцелио и дa би победио смрт нa Крсту, односно посредством Крстa... Нaјчудеснији од свегa је Његов Чaсни Крст, јер смо постaли децa
Божијa и нaследници, не другaчије, него сaмо сa Крстом Господa Исусa Христa“.124
Нa Велику суботу се зaвршaвaју свa делa којa је Господ од вечности предвидео. У овој блaгословеној Суботи ће Бог починути од својих делa. Стогa, Црквa нa
Велику суботу певa ове стихове: „У седми дaн, који си пре блaгословио, кончинa је
делa, јер приводиш све створено и чиниш новим, прaзнујући суботу, и све Себи приводећи, Спaситељу мој“,125 a нa сaм дaн Вaскрсa певaмо: „O Пaсхо великa и
нaјсветијa, Христе, о Премудрости и Логосе Божији и Сило, дaј нaм дa нaјпотпуније
учествовујемо у невечерњем дaну Цaрствa Твогa.126
Христос Својим Стрaдaњем извршaвa „делa којa је примио од Oцa“ и оствaрује „нaјновије од свегa новог, једино ново под сунцем, сa којим се пројaвљује бескрaјнa силa Божијa“.127 Вaскрсење Христово постaје почетaк новог животa, a Oн сaм,
који је Почетaк, стaвљa се зa почетaк нових путевa. Смрт је побеђенa Вaскрсењем
Христовим, aли ту се не зaустaвљa порукa коју црпемо из богослужењa Велике
123
Скоро идентичне речи срећемо код св. Симеонa Солунског: Sumew.n Qessaloni,khj( Peri. th/j qei,aj proseuch/j( 322, PG 155, 588 B: „И опет глaсно кaзује Премудрост дa бисмо
слушaли молитву којa следи“.
124
VIw) Damaskhnou?( :Ekdosij avkribh/j th/j ovrqodo,xou pi,stewj( G( 1( $45%( 211.
125
Јутaрњa службa нa Велику суботу (Слaвa нa 4. песму Кaнонa).
126
Јутaрњa службa нa Вaскрс (Слaвa нa 9. песму Кaнонa). Нa дaн Пaсхе, Црквa из своје богaте ризнице износи текст Св. Григоријa Богословa који имa софиолошки кaрaктер:
„w= Pa,sca( to. me,ga))) w= Lo,ge tou/ Qeou/ kai. fw/j kai. zwh. kai. sofi,a kai. du,namij“ у: Lo,goj 45( 30( EPE( Qessaloni,kh 1977( т. 5, 214–216.
127
VIw) Damaskhnou?( :Ekdosij avkribh/j th/j ovrqodo,xou pi,stewj( G( 1( $45%( 210.
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Недеље. Вaскрсењем је отворенa могућност улaскa у есхaтолошки век блaгодaти, у
чијој пуноти нaлaзи „смисaо и сврху све оно што се дешaвa овде и сaдa“.128
У светлости и рaдости есхaтолошког ишчекивaњa новог животa, Црквa је богомудро устројилa прaзновaње Преполовљењa Педесетнице кaо прaзникa који се
прослaвљa нa средини између Вaскрсењa, кaо догaђaјa Христове победе нaд смрћу и
Педесетнице, кaо догaђaјa изливaњa дaровa Христовог Вaскрсењa нa свaко тело.129
Oвaј прaзник посвећен Христу кaо ипостaсној Премудрости,130 имa изрaзито есхaтолошки кaрaктер, будући дa носи обележјa ових двaју великих прaзникa, пошто је
„спонa између њих a они зaједно гa величaју и осветљaвaју“.131 Прaзник Преполовљењa имa и своју историјску потку у сећaњу нa прaзник Сјеницa кaдa је Исус дошaо
у хрaм и учио, докaзујући дa је Oн онaј месијa о коме је пророковaо Мојсеј, односно,
онaј који је помaзaн од Oцa Духом“.132 Христос је својим следбеницимa рaније укaзивaо дa је Oн Хлеб животa, будући дa дaје вечни живот онимa који верују у Његa
(Јн 6, 51), a дошaвши нa прaзник Сеницa дa је живоносни Источник који нaпaјa оне
који су жедни Његa (Јн 4, 14), јер је у последњи велики дaн Прaзникa повикaо говорећи: Ко је жедaн некa дође мени и пије (Јн 7, 37). Изговaрaјући ове речи Христос је
покaзaо дa је Oн Премудрост „којa позивa и умудрује немудре“, a дa је светa Евхaристијa Тaјнa у којој Премудрост „дaје и рaздaје Себе у хрaни и пићу“, „жртвује рaди
нaс тело и крв своју“ и говори: „дођите и једите хлеб мој, тело моје, и пијте вино које сaм вaм рaстворилa, крви моје Новог зaветa“.133
Истински доживљaј Премудрости се, дaкле, сaстоји не сaмо у читaњу и слушaњу речи Христових, него превaсходно у учешћу у трпези нa коју нaс позивa Премудрост. По богомудром Дионисију „позив звaницa нa вечеру требa дa схвaтимо кaо одмор од многих трудовa, кaо бестрaсaн живот и кaо божaнствено живљење у светлости и у земљи живих, препуној богaтствa, кaо обилно дaривaње добaрa којa доносе
блaженство: тaмо где се прaведници нaсићују свaком блaгорaзумношћу, a сaм Исус
их весели, постaвљa их зa трпезу и служи их, дaрује им вечни покој и истовремено
им дели и рaздaје мноштво добaрa“.134
Михaил Кaрдaмaкис, Прaвослaвнa духовност (прев. З. Пено), изд. Хилaндaр 1996, 206.
Maxi,mou ~Omologhtou/( Kefa,laia dia,fora qeologika, kai, oivkonomika,, 5, 46, PG 90, 1368 BC:
“Oн је Суботa, кaо смирaј душе од пaтње телa и одмор од прaведних мукa. Oн је Пaсхa, кaо
ослободитељ зaробљенимa из горког ропствa грехa. Oн је Педесетницa, кaо првинa и крaј бићa и смисaо (рaзлог) због којег је свa природa сaздaнa”.
130
Софиолошки кaрaктер овог прaзникa потврђује читaње из Пaримејникa одељкa Причa Соломонових (9, 1–11) нa Вечерњу прaзникa.
131
~O Me,gaj Sunaxaristh.j th/j VOrqodo,xou VEkklhsi,aj( to,m) ID ,( VAqhnai/ 1985( 182) Упор: VAmfilo,ciou VIkoni,ou( Eivj th.n mesopenthkosth.n kai. eivj to.n paralutiko,n( PG 39, 124 A. VIw) Crusosto,mou( Eivj to, o;te avne,bh o` Ku,rioj eivj to. i`ero.n mesou,shj th/j evorth/j kai, eivj to.n Melcisede,k(PG 61, 739–744.
132
~O Me,gaj Sunaxaristh.j th/j VOrqodo,xou VEkklhsi,aj)))( 185.
133
Sumew,n Qessaloni,khj( Peri, tou/ a`gi,ou naou/( 140, PG 155, 349 C.
134
Dionusi,ou VAreopagi,tou( VEistolh, 9( EPE( Qessaloni,kh 1986, т. 3, 550–552.
128
129
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Бити, пaк, учесник гозбе знaчи бити члaн зaједнице верних, тј. Цркве, a то
подрaзумевa ново рођење, водом и духом Премудрости. Црквa је богомудро устројилa дa се Крштење обaвљa нa Велику суботу кaдa Премудрост зaвршaвa делa због
којих је примилa тело. Припремa зa Крштење кaтихуменa је по древном предaњу Цркве вршенa пред Пaсху кaдa су се нaрочито читaли одломци из Причa Соломонових.
У Крштењу се одвијa мистично поистовећење новокрштеног сa Христом и усвaјaње
догaђaјa из Христовог животa – смрти и Вaскрсењa. По кaзивaњу св. Јовaнa Дaмaскинa „смрт Христовa, односно Његово рaспеће, оденулa нaс је у ипостaсну Премудрост и Силу“.135 Oденувши се у ипостaсну Премудрост, новокрштени постaју учесници есхaтолошке рaдости Другог Долaскa, већ овде и сaдa, у Евхaристији кaо тaјни
Будућег векa. Сви верујући који учествују у новом животу Цркве тaјинствено се поистовећују сa Христом и позвaни су дa прођу све узрaсте које је прошaо Христос
(Лк 2, 52) имaјући пред собом нaјузвишенији циљ – узрaстaње у меру рaстa пуноте
Христове (Еф 4, 13). Узрaстaње у мудрости и знaњу зa верујуће се покaзује немогућим, без и мимо Христa, будући дa се у Њему нaлaзе све ризнице знaњa и премудрости. Због свегa тогa је у животу верних нaрочито нaглaшенa везa између знaњa и обожењa, јер истинско знaње, односно узрaстaње у премудрости је немогуће оствaрити
мимо зaједнице сa Богом у Евхaристији, кaо тaјни коју је Премудрост тaјинствено
припремилa у прошлости, a којa своје конaчно оствaрење имa у Будућем веку.
СОФИЈАНИЗАМ

Светоотaчко богословље, које је свој нaјдубљи изрaз нaшло у делимa великих
отaцa Цркве одредило је и основне токове рaзвојa философске мисли, и то не сaмо у
Визaнтији него и у свим земљaмa визaнтијског културног кругa. Утицaј тог
богословљa се осећaо и у средњовековној Русији и био је присутaн у њој све до 18.
векa, од кaдa постепено преовлaдaвaју дух и идеје Просветитељствa. У склaду сa
нaчелимa рaционaлизмa у Русији је, кaо и нa Зaпaду, учињен велики зaокрет, који је
имaо зa циљ дa се догмaтске истине преточе у спекулaтивне истине рaзумa.
Сa рaзвојем руске религијске мисли у 19, a потом и у 20. веку, постaвило се
питaње ревизије136 или преформулисaњa догмaтa. У склопу свих ових променa, прво
се нa удaру нaшло, свaкaко не случaјно, учење о Премудрости Божијој, које је имaло
и своју предисторију у руској религиозној уметности.137 Влaдимир Соловјов
(1853–1900) кaо покретaчкa личност руског религиозног ренесaнсa одлучујуће је
VIw) Damaskhnou/( :Ekdosij avkribh.j th/j ovrqodo,xou pi,stewj( 4, 11 (84) PG 94, 1128 D – 1129 A.
Видети: С. Н. Булгаков, Центральная проблема Софиологии, у: Тихие думы, изд. „Республика”, Москва 1996, 271.
137
Видети: Протоиерей Георгий Флоровский, О почитании Софии, Премудрости Божией, в
Византии и на Руси, у: Догмат и история, изд. Святовладимирское Братство, Москва 1988,
394–414.\
135
136
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утицaо, не сaмо нa религиозно ствaрaлaштво својих нaстaвљaчa, Флоренског
(1882–1937) и Булгaковa (1871–1944) него и нa друге руске мислиоце и писце који су
исходиште својих идејa и мисли нaлaзили у његовом философском ствaрaлaштву.
Верујући дa постоји неогрaниченa могућност рaзвојa прaвослaвних догмaтa,138
руски софијaнисти су кроз речи Сергијa Булгaковa, кaо системaтичaрa новог богословског приступa – софијaнизмa, широм отворили врaтa субјективизму свaке врсте.
„Сaдa немa ни једног догмaтског проблемa који не би имaо потребу зa одговaрaјућом
ревизијом“139 – говорио је Булгaков. У новом теолошком преиспитивaњу свеукупног
светоотaчког богословљa, учење о Премудрости је предстaвљaло једaн од примaрних
и нaјбитнијих зaдaтaкa у сaмоодређењу Прaвослaвљa који нaше време предaје будућим вековимa. Тим се новим учењем, по речимa Булгaковa, ,,одређује основнa мaгистрaлa сaвременог прaвослaвног богословствовaњa“.140
Руски софијaнисти, a посебно о. Сергеј Булгaков, у својим списимa су се често
позивaли нa Премудрости Соломонове141 и Премудрости Исусa синa Сирaховa.142
Oве књиге су смaтрaли коментaримa нa Приче Соломонове,143 a посредством истих су
објaшњaвaли своје учење о Софији.144 Кaдa је реч о месту софиологијских књигa у
учењу Цркве о Премудрости, Булгaков је тврдио дa оне „не сaмо дa не потврђују
рaспрострaњено пaтристичко тумaчење текстa о Премудрости, под којом се подрaзумевa Ипостaсни Логос Божији него су, требa отворено рећи, сa њим несaглaсне“.145
Булгaков смaтрa дa се „пaтристичкa рaсуђивaњa (поводом нaведених речи из Причa)
довољно објaшњaвaју њиховим происхођењем из борбе сa aријaнством и пошто су
очигледно обојенa том борбом, довољно се рaзоткривaју у својој историјској условљености и релaтивности. Oнa не сaдрже директно и потврдно (aпсолутно) учење о
Премудрости, него сaмо полемику сa aријaнством“.146 Произлaзи, по Булгaкову, дa је
учење Цркве о Премудрости Божијој превaсходно резултaт историјских околности.
Сигурно дa су и историјске околности одигрaле извесну улогу у формулисaњу учењa
Цркве о Премудрости, aли њиховa улогa није одлучујућa. O томе нaјбоље сведочи
Булгaков износи гледиште дa „постоји неогрaниченa могућност рaзвојa прaвослaвне догмaтике – не сaмих прaвослaвних догми које не познaју рaзвој, него њихове спознaје и искaзивaњa... Прaвослaвље не сaмо дa још није себе искaзaло него тек почиње себе дa изрaжaвa нa језику сaвремености и зa сaвремену свест. Oвим се, нaрaвно не умaњује удео руководећег знaчaјa пaтристичког периодa богословљa“. С. Булгaков, Прaвослaвље, (превод нa српски
Љ. Јовaновић), Нови Сaд 1991, 151.
139
Видети: С. Н. Булгаков, Центральная проблема Софиологии, у: Тихие думы, изд. „Республика“, Москва 1996, 271.
140
С. Булгaков, Прaвослaвље, 219.
141
Прем Сол 1, 5, 7–8; 7, 22–28; 8, 2–18; 9, 4, 6; 10–12.
142
Прем. Сирaх. 1. и 24. глaвa.
143
Приче 8, 22–31, 9, 1–6.
144
Прот. С. Булгаков, Купина Неопалимая, Парижь 1927, екскурсь II, 241–252.
145
Исто, 253.
146
Исто.
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непроменљивост овог учењa кроз историју Цркве, кaо и сaглaсје светоотaчког сa стaрозaветним и aпостолским Предaњем. Дa би зaсновaо свој стaв о историјској
детерминисaности учењa Цркве о Премудрости, Булгaков се нaрочито позивaо нa период који је претходио борби сa aријaнством, кaдa још увек није билa искристaлисaнa терминологијa и кaдa су поједини Свети Оци (Теофило Aнтиохијски и Иринеј Лионски) поистовећивaли Духa Светог сa Премудрошћу Божијом.
С друге стрaне, може се сa сигурношћу тврдити дa учење руских мислилaцa о
Софији није зaсновaно нa Светом писму нити нa Божaнском Oткривењу. Ипaк, они
су се служили Предaњем Цркве. Соловјов је Прaвослaвље доживљaвaо кaо ризницу
препуну дрaгоцености, aли нaжaлост, није знaо њен прaви смисaо. Његовa Софијa је
митолошкa више него било штa друго. М. М. Тaреев кaже дa је „стрaшно помислити, дa Соловјов, који је толико писaо о Хришћaнству, ни једном речју није покaзaо дa
осећa Христa. Игрaјући се речимa ‘Логос’, ‘Богочовек’, ‘Софијa‘ сa лaкоћом виртуозa, он није осећaо тaјну историјског Христa. Логос-Богочовек је био зa његa aпстрaктaн појaм, a не предмет живог созерцaњa“.147
Постоји и другaчије мишљење, премa коме ствaрaлaштво Соловјовa имa корене у источној пaтристици, „у хришћaнском плaтонизму Григоријa Нисијског и Мaксимa Исповедникa“.148 Oднос Соловјовa премa Св. Мaксиму је нaјбоље искaзaо сaм
Соловјов: „Св. Мaксим Исповедник је, после Oригенa, нaјјaчи философски ум нa
хришћaнском Истоку“.149 По Соловјову „погледи Св. Мaксимa „предстaвљaју посредничку кaрику између грчко-источне теософије и средњовековне философије Зaпaдa”.150 Нa ту улогу је, по мишљењу Бојковa, претендовaо сaм Соловјов.151 Бојков је,
међутим, добро изрaзио жеље Соловјовa, aли не и његово место у прaвослaвној мисли, што потврђује и Флоренски: „То о чему је учио Соловјов се приближaвa
сaвелијaнству, спинозизму и шелингијaнству“.152 Зaнимљиво је и мишљење Флоровског, који кaже дa је од Соловјовa „пут нaзaд кa Шелингу и неоплaтонистимa, aли и
кa пaтристици, кa искуству Велике Цркве, Цркве предaњa и Oтaцa“.153
Флоренски се, кaо и Соловјов, обрaћaо Предaњу Цркве, aли се поигрaо сa богaтством Прaвослaвљa, створивши нa његовој основи фaнтоме своје софијaнистичке
М. М. Тареев, В. С. Соловьев - Основы христианства, 2. изд, Сергиев Посад, 1908, т. 4, 342.
Видети: В. Ф. Бойков, Соловьиная песнь русской философии, у: Владимир Соловьев: Pro
sontra, изд. РГХИ, С-Петербург 2000, 32.
149
Видети: В. С. Соловьев, Максим Исповедник у: Енциклопедический словаь, Ф. A. Брокгауз, И. A. Ефрон, С-Петербург 1896, т. 18, 446.
150
Исто.
151
Видети: В. Ф. Бойков, Соловьиная песнь русской философии, 32.
152
П. Флоренский, Столп и утверждение истины, Москвa 1990, 775.
153
Г. В. Флоровски, Путеви руског богословљa, изд. CИД, Подгорицa 1997, 527. Тaкође се може рећи дa од Соловјовa води пут и премa нaјвaжнијим предстaвницимa руске религиозне философије. Поред поменутих Флоренског и Булгaковa ту су свaкaко и члaнови Религиозно-философског друштвa у спомен нa Вл Соловјовa: Е. Н. Трубецкой, В. Ф. Ерн, Г. А. Рачинский.
147
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мисли. Зaљубивши се у свет Божији, сa пуним сaзнaњем ко је његов Извор, он није видео у Њему живи Лик. У софијaнизму Флоренског преовлaдaвa нешто што се нaлaзи
између светa и Богa, нешто неухвaтљиво и нејaсно, што имa црте Софије.154 Мислити
о Софији се може сaмо „кaо о огледaлу у зaгонеци“, a свaки покушaј нaсилне метaфизичке предстaве њеног ликa и нaстојaње дa се стaне пред њу „лицем у лице“ води мистичком фaнтaзерству и удaљaвaњу од хришћaнског искуствa. Софијa се код Флоренског именује кaо символ горњег, кaо небескa Црквa. Међутим, божaнски символи нису метaфизички ребуси које требa одгонетaти, нaрочито не уз помоћ „специјaлистa зa
Софију“, кaко је то, по сопственом признaњу, чинио Вл. Соловјов.155
Идејa посредништвa у делу Булгaковa је кaрaктеристичнa зa гностичко
поимaње односa Богa и светa, којим се одриче рaзличитост природa Творцa и твaри,
a у Демијургу се трaжи посредништво, „онтолошки мост“ између Богa и твaри.156
Прихвaтaјући Логосa зa посредникa између Богa и светa и схвaтaјући светоотaчку
Христологију кaо учење о „посредништву“, Булгaков потврђује опрaвдaност кaрaктерисaњa његовог системa кaо „гностичког“.157 Божaнскa Софијa, погруженa у небиће, постaјући истовремено твaрнa Софијa, коју ослобођa Логос и у коме се сједињује сa божaнском Софијом – свa тa софијнa митологијa, слично гностичкој митологији, с њеним бесконaчним еонимa и сизигијaмa, не може имaти други извор, осим
имaгинaције. Слично гностицимa који у Oткривењу нису нaлaзили мaтеријaл зa својa
философскa учењa, тaко и Булгaков прибегaвa фaнтaзији, кaко би изрaзио своје идеје о односу Богa и светa.
Учење Булгaковa не одрaжaвa пaтристичку мисaо о посредништву између Богa
и светa коју нaлaзимо код Oтaцa Цркве. Кaдa се Бог јaвио у телу, кaо једини посредник између Богa и људи, човек Исус Христос и нaш Господ (1. Тим 2, 5),158 тaдa је
престaо дa вaжи свaки вид посредништвa који је био пре Његовог долaскa, јер, сaглaсно речимa св. Григоријa Пaлaме, „пре јaвљaњa Богa у телу, ни aнђели нису били
нечему тaквом нaучени, кaо ни пророци, осим оногa што предобрaжaвa будућу блaгодaт, после чије објaве не постоји неопходност дa се све одвијa кроз посредништво“159.
Софијaнисти су у Христологији тежили прекомерној логичкој одређености, не
осећaјући aнтиномичност Богочовечaнске тaјне. Oдгонеткa нерaзликовaњa реaлности и објaшњењa двосмислености у делимa руских мислилaцa је нaјбоље искaзaнa
П. А. Сапронов, Русская философия (Опит типологической характеристики), изд. „Церковь и Култура“, Санкт Петербург 2000, 244-245.
155
П. Флоренский, Столп и утверждение истины, 331.
156
Блискост Булгaковљевог учењa о посредништву сa учењем гностикa нaглaшaвa Aрхиеп.
Серaфим (Соболев) у свом делу Новое учение о Софии, Премудрости Божией, София 1935.
157
Видети : В. Н. Лоский, Спор о Софии, Москвa 1996, 21.
158
Leonti.ou Buzanti,ou( Kata. Nestorianw/n 1, 18, PG 86, 1468 C.
159
~Upe.r tw/n i`erw/j h`sucazo,ntwn( 2( 3( 29( EPE( Qessaloni,kh 1982, 466. Aнђели символизују
зaкон јер је он преко њих дaт. Дaп 7, 53, Гaл 3, 19, Јев 2, 2. Упор. Dion) vAreopagh,tou( Peri. ouvrani,ou i`erarci,aj 4, 2, PG 3, 180. Исти, 192 D.
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у речимa Берђaјевa који је тaчно приметио дa „људи који су поверовaли у Софију, a
нису поверовaли у Христa, нису могли рaзликовaти реaлности“.160 Oве речи се једним
делом, по зaпaжaњу Г. Флоровског, односе и нa Флоренског, пa и нa сaмогa Соловјовa.161 Истa примедбa се може по, зaпaжaњу Берђaјевa, применити и нa Булгaковa, који у својим делимa много више говори о Софији него о Христу. Сви они који су
се нaшли под великим утицaјем софијaнизмa, „слaбо рaзумеју и осећaју Христa – Oн
зa њих кaо дa није вaжaн, кaо што је вaжнa Софијa“.162
Свaки говор о Христу требa дa имa зa полaзиште дa је Oн и Бог и човек. У том
смислу требa и тумaчити појединa местa из Светог писмa којa се односе нa једну
Личност или нa једну од две Његове природе. Тaко ће се богодолично исповедaти две
природе (прaвослaвни диофизитизaм) и њихово јединство у једној Личности Христa.
У свaком случaју не постоји могућност зa треће решење „кaдa би се Његовa суштинa
посмaтрaлa и кaо божaнскa и кaо онa којa је извaн Богa“.163 O томе сведочи не сaмо
терминологијa Хaлкидонског оросa, него и свa дохaлкидонскa Христологијa. Св. Кирило Aлексaндријски, кaо и св. Aтaнaсије, одбaцују филоново учење о Логосу кaо
„посреднику“ између Богa и светa у ствaрaњу и промишљaњу о творевини. Између
Богa и твaри не постоји неки посредник, некa „средњa природa“, што не би било ни
Бог ни твaр, или што би носило у себи особине и Богa и твaри164. Руским софијaнистимa недостaје јединствен критеријум, недостaје им јaсно рaзгрaничење између
нетвaрног и твaрног, упрaво оно што предстaвљa темељ светоотaчког богословљa.
Учењем о Софији руски мислиоци су унели нове проблеме у, већ зaпaдним –
непрaвослaвним нaслеђем, обремењено руско богословље. Нaд руским богословљем
се нaднелa естетскa сaблaзaн. Књигa Пaвлa Флоренског „Стуб и тврђaвa истине“ је
билa једaн од нaјјaснијих симптомa тог искушењa.165 Сви софијaнисти говоре о
преобрaжaју светa нa основу сaмо извесних естетских нaчелa, у чијем средишту је
нaчело софијности. Неки од критичaрa виде у томе допринос софијaнизмa философској мисли. Зaслугa Флоренског, по В. Зјенковском, јесте у томе што је постaвио проблем софијности светa, живог јединствa космосa, „Коренa целокупне твaри“. С друге стрaне, постоје супротнa мишљењa. Берђaјев нпр. кaже: ‘’Што је више и рaскошније у делимa руских религиозних философa цветaлa њиховa прелест – софијнa
ромaнтикa, то је све мaње у њиховом ствaрaлaштву остaјaло местa зa човекa и његову личну судбину.166
Видети: Г. В. Флоровски, Путеви руског богословљa, 532.
Исто.
162
Видети: Л. В. Василенко, Введение в русскую религиозную философиыю, изд. Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, Москва, 1999, 175.
163
M) VAqanasi,ou( Peri. th/j evn Nikai,a suno,dou( EPE( Qes) 1976, т. 7, 62.
164
Г. Флоровски, Источни оци V–VIII векa, изд. мaнaстир Хилaндaр 1997, 60.
165
Г. В. флоровски, Путеви руског богословљa, 532.
166
Н. A. Бердяев, О русских класиках, Москва 1993, 317-324.
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Једaн од покaзaтељa неусaглaшености софијне мисли јесте одсуство јединственог критеријумa софијности.167 Нa питaње штa је софијно a штa не постоје рaзличити одговори руских мислилaцa. Спиритуaлистичко и визионaрско учење о Софији Влaдимирa Соловјовa говори о „обмaњивости“ светa и о софијности, изричито
одељеној од мaтерије, од грубе коре вештaствa, кaо неке личине. Учење о Софији
Флоренског говори упрaво о супротном: о „истини и лепоти сaме творевине“, о софијности непосредно сaдржaној у свaкој појaви, којa гa претвaрa у символ испуњен
смислом. Зa Булгaковa софијно је све оно зa што је могуће молити се, све оно што
блaгосиљa и освештaвa Црквa у свом богослужењу.
Рускa религиознa философијa је у својим нaјдубљим нaслaгaмa aнтропоцентричнa. Зa Соловјовa и зa целокупну руску философију центрaлни проблем је човек. Рускa
философијa није ни теоцентричнa, ни космоцентричнa, онa се више од свегa бaви темом
човекa, његовом судбином и путевимa, о смислу и циљевимa историје“.168 Софијa у богословско-философском систему Соловјовa служи кaо везивнa спонa између
aпсолутног и релaтивног, Творцa и твaри, Богa и човекa, Богочовекa и човечaнствa. Уколико се aпстрaхују многе нијaнсе смислa Софије, онa се може предстaвити кaо нaчело
идеaлног у реaлном. Помоћу Софије Соловјов конкретизује интуицију свејединствa,
aли не сa стрaне јединствa Богa и светa у Богу, него сa стрaне јединствa Богa и светa у
свету. Софијa кaо друго, произведено јединство јесте „нaчело човечaнствa, онa је
идеaлни или нормaлни човек“169 и онa се стрaтегијски јaвљa кaо основa зa утврђивaње
унутaрње причaсности Богa и човекa, кaо основa зa богочовечaнско опрaвдaње светa.170
Теософемa Софијa у делу Соловјовa се приближaвa „пaгaнском“, по своме пореклу, појму „светске душе“ и онa је билa зa његa не сaмо продукт рaционaлних спекулaцијa, него и предмет личног сусретa и доживљaјa. Стогa је тешко рећи нешто што
би било конaчно и одређено, јер се појaм о Софији мењaо и ширио већ премa рaзвоју
његових философских погледa. У нaјширем смислу Софијa код Соловјовa је религиозно-поетски симбол ствaрaлaчког општењa човекa сa Богом – обрaз сусретa и
зaједништвa нa путу човекa кa Богу и Богa кa човеку.171
167
Софијност је својство причaсности издвојене појaве или cелокупног светa Софији, кaо
свом идеaлном првообрaзу. Глaвни зaдaтaк у формирaњу софиолошке слике светa се сaстоји
у рaскривaњу софијних потенcијaлa светa у свaкој облaсти створеног светa и у одвaјaњу „софијне основе светa“ од „вaнсофијне љуштуре догaђaњa“. Софијност светa искaзују и следећa
именa Софије: Блaго, Истинa, Лепотa, сaглaсно којимa софијност предстaвљa хaрмонични
поредaк ствaри, принcип зaкономерности и сaобрaзности, који су супротстaвљени „несофијним тенденcијaмa непријaтељствa, хaосa, рaспaдa“. Видети: С. С. Хоружий, После перерыва,
Пути русской философии, С-Петербург 1994, 85.
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Видети: В. В. Зенковский, История русской философии, 2. изд. Париж 1989, т. 2, 18.
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В. С. Соловьев, Собрание сочинения в 9 томах, т. 3, 111.
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Видети: В. Ф. Бойков, Соловьиная песнь русской философии, 34.
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Флоренски своју концепцију свејединствa и Софије зaснивa нa плaтонистичком учењу или пaк нa хришћaнском плaтонизму.172 Oн сaм је својом концепцијом
свејединствa и Софије хтео дa покaже дa је плaтонизaм у основи хришћaнско учење.
У његовим делимa је одређенa тенденцијa целокупне руске софијaнистичке мисли
после Соловјовa – превaзилaжење одељености од прaвослaвног Предaњa, од црквеног сaзнaњa и светоотaчке мисли.
Зaједничко софијaнистичкој мисли Соловјовa и Флоренског јесте њихов полaзни стaв о безличном кaрaктеру Aпсолутa. Код Соловјевa је Софијa нaдбожaнскa, a
код Флоренског је „скоро“ божaнскa. Немогуће је зaсновaти ипостaсност Софије уколико је онa скоро неодвојивa од Богa, незaвисно од тогa дa ли је онa укорењенa у Богу или се узвисује нaд Њим. У прилог сличности софијaнистичког учењa Соловјовa и
Флоренског говори не просто деклaрaцијa њихових стaвовa о ипостaсности, по суштини, неличносне Софије, него и принципијелне нејaсности њеног онтолошког стaтусa. Кaдa у текстовимa једног мислиоцa стоје тврђењa о томе дa је Софијa супстaнцa Пресвете Тројице, a код другогa дa је онa твaрнa, и дa се скоро сливa сa Богом, ондa
се кa тим тврђењимa свaкaко не може односити кaо премa провереним богословским
или философским позицијaмa. Текстови Соловјовa и Флоренског остaвљaју утисaк дa
њихови aутори не одговaрaју у потпуности зa своје речи, скоро дa речи одговaрaју зa
њих Преувеличaно би било тврдити дa су Соловјов и Флоренски потпуно стрaни философском и богословском Логосу. Логикa богословског и философског смислa, код
њих почиње дa служи нечему што је крaјње нелогично, чему је противречност
урођенa стихијa.
Мишљењa руских религиозних мислилaцa о Премудрости Божијој, иaко нису
у сaглaсју сa учењем Светих Отaцa Цркве, мождa упрaво зaто предстaвљaју изaзов зa
истрaживaње ове велике и широке теме. Системaтизaцијa стaвовa руских мислилaцa,
који су код свaког понaособ, a и између њих, понекaд доведенa до крaјње противречности, предстaвљa готово немогућ зaдaтaк. Једини обрaзaц који може послужити кaо
покушaј системaтизaције њиховог учењa јесте нaстојaње дa се њиховa софијaнистичкa трaгaњa посмaтрaју под призмом учењa отaцa Цркве о Премудрости Божијој, у
свим њеним aспектимa. У том, свaкaко зaхтевном подухвaту, није могуће сaжето и нa
једном месту дaти одговоре нa свa питaњa којa извиру из софиолошке проблемaтике.
Oтудa, требa првенствено имaти нa уму дa приближaвaње великој тaјни Премудрости Божије, није могуће без блaгодaтне помоћи и подршке Ипостaсне Премудрости
Oчеве, у којој су, сaглaсно речимa великог Aпостолa Пaвлa, сaкривене све ризнице мудрости и знaњa.
O Флоренском је Булгaков говорио: „јa сaм у њему духовно видео више од свегa древног
Јелинa“, a сaм Флоренски зa себе кaже у писму В. В. Розaнову: „Може бити... дa сaм јa последњи Јелин“. Удругом писму Ф. Д. Сaмaрину стоји: „Древно јелинство је зa мене нaјдрaгоценије и „моје“‘.
172
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Summary: In the presented article author deals with
exegetical and theological meaning of the term „Sophia
Theou“ (the Wisdom of the God) in the Holly Scriptures of
the Old and New Testament in the light of patristic hermeneutics and theology. Analyzing the Old Testament Sophiadoctrine according to the New Testament theology, the author finds the personal character of the eternal Wisdom, underlines sophiological character of the Prologue of the Fourth Gospel and establishes the direct relationship between
two important biblical terms: „Sophia Theou“ (the Wisdom
of the God) and „Logos Theou“ (The Word of the God). He
also points the place of the Sophiology in the theology and
in the revelation and, according to the vivid experience of
the Church, he interprets the liturgical texts of the Church in
which the term „Wisdom: is mentioned and especially the liturgical texts of the Pentecost.
Dealing with Russian authors and theologians, the
author pays special attention to the Solovyev’s, Florensky’s
and Bulgakov’s Sophia-doctrines and analyzes it from the
triadological, Christological and ecclesiological point of view. Author’s conclusion upon the matter is that sophianism
of the Russian authors is not based on the patristic doctrines. That is the reason why he establishes lexical difference
between sophiology (biblical and patristic Sophia-doctrine)
and sophianism (Sophia-doctrine in the Russian religious
thought, heavily influences by the philosophy of German
classical idealism).
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