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Апстракт: Сва тајна обожења је саздана на
темељу личности – ипостаси. Ипостас је најуну
тарњији принцип самог Божанства. Ипостас се
једино и познаје гледањем лицем у лице. Личност
се не може сазнати споља. Бог нас је створио по
Своме Лику, па смо стога и ми личности. Једино
се личност може открити личности. Постоје два
приступа проблему сазнања – један је персонал
ни, а други индивидуалистички. Индивидуално је
егоистичко, ипостасно – персонално се пројављује
кроз личносну љубав Христа Богочовјека. Оно што
је непоновљиво се налази у свакој личности а не у
скупу индивидуа. Старац Софроније у Богу разли
кује ипостасни принцип, суштину, и енергију. Чо
вјек може остварити себе само ако се уподоби Богу.
То је оно што је задато човјеку када је створен.
Личност – ипостас носи у себи свеукупно битије.
Кључне речи: личност, ипостас, обожење, ли
це, персона, лик, образ, подобије, битије, биће,
индивидуа, индивидуализам, ипостасни прин
цип, суштина, енергија, уподобити, уподобљење.

Говорити о Богу значи говорити о Богу који је Личност – Ипостас,
јер „Ипостас – Персона јесте најунутарњији принцип Апсолутног Би
ћа: његова почетна и коначна димензија“.1 И ако хоћемо да одредимо
шта је то ипостас, онда долазимо до тога да ипостасност Бога изми
че сваком одређењу.2 Ипостасност се налази иза граница било какве
* savodenda@gmail.com.
1
Архимандрит Софроније, Видети Бога као што јесте, Манастир Хиландар,
1996, стр. 147.
2
Исто, 147.
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детерминације. Она је несазнатљива рационално, али се зато познаје
битијно. Битијно се познаје у мјери самооткривења Бога човјеку.3 Без
самооткривења нема никаквог битијног познања, а поготово нема би
тијног познања ипостасности – личности. Бог ипостасни се познаје са
мо и једино у откривењу, то јест у самооткривењу. То откривење бива
лицем у лице, личност према личности. И не постоји други начин ипо
стасног познања осим онога који се показује у ономе како то назива
Старац Софроније „стално стајање лицем у лице“.4
„Персона – Ипос тас5 у Бож анском Бићу не може бит и лим ита
тивни принц ип. И у нашем тварном бићу ипос тас је принц ип који
у себе прима бесконачност. У земаљским оквирима пред нашим
ипос тасним – личним духом стоји зад атак: прећ и оград у времена и
превазић и праг прос транс тва... Као ипос тасни дух, човјек припад а
вјечној он толог ији.“6 И у однос у на човјека може се говорит и о „неу
хват ивос ти“ појма личнос ти, јер се нау чно и философско знањ е из
раж ава у појмовима и одређењима, а кад а се рад и о персони – лич
нос ти – ипос таси онд а је неу х ват ива и за нау чн у и за философску
форм у знањ а и сазнањ а. Као Бож анска ипос тас и човјекова ипос тас
– личност је несазнатљива спољ а, јер и она се може донек ле сазнат и
само као и бож анска онд а, ако се кроз самоотк ривењ е отк рије дру
гоме, јер „Он је Бог нет рулеж не љубави“.7
Створивши нас по своме лик у и подобиј у, Он је и нас створио као
личнос ти јер је јед ино Он – Бог Личност. На тај начин и ми мора
мо себе да остваримо као потп уне личнос ти и то јед ино можемо да
остваримо у Њем у који је потп уна Личност.8 „Ако говоримо о лич
нос ти у вези са њеним изворним обликом и у њеном вјечном облик у
пос тојањ а, онд а, наравно, само Бог предс тав ља Личност. И ако нас је
Бог створио по лик у Своме и по подобију, онд а, значи и ми морамо
Ср. „Све је мени предао Отац мој, и нико не зна Сина до Отац; нити Оца ко зна
до Син, и ако син хоће коме открити “. (Мт. 11, 27); такође Ср. (Лк. 10, 22 ; Јн. 26).
4
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Дух овн е бес еде, књи г а дру г а, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 2010, стр. 112.
5
Старац Софроније у својим дјелима употребљава два израза за одређење лица
– личности:  као јелински богословски еквивалент и persona као латински.
6
Архимандрит Софроније, Видети Бога као што јесте, Манастир Хиландар,
1996, стр. 146.
7
Исто, стр.147.
8
„Откривајући се Мојсију као Ја сам Онај који јесте, Бог је самим тим поставио
начело наше вјере, дубоке вјере. Шта је задивљујуће у томе Откровењу? Бог говори
о Себи: Ја сам битије; Све што постоји, све је проистекло од Мене. И прва ријеч – Ја
– означава да је он Личност“ (Архимандрит Софроније, Духовне беседе, књига друга,
Манастир Хиландар, 2010, стр. 115).
3
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да пос танемо личнос ти и Њем у слични. То је наш крајњи циљ. Ако
је Бог створио бог ове у почетк у као мог ућност, а не као остварене
особе – личнос ти, онд а је с наше стране неоп ход ан пос тупак самоо
пред јељ ењ а у однос у према Бог у: ‘Рец и нам, како да пос танемо Теби
слични?’“9 Ипос тасни – личносни начин пос тојањ а јес те само у Бог у
и то у Светој Тројиц и, и тај начин човјек исповијед а у Символ у вје
ре. То исповијед ањ е је личносно исповијед ањ е вјере у којем човјек,
кад а га говори, говори га у једнини, а не у множ ини. Човјек почињ е
символ са „Вјерујем“... што пок аз ује једнин у и лични начин испо
вијед ањ а. Као и почетак Символа вјере, тако и све ријечи символа
говоримо и носимо као наше лично знањ е, у коме је и наше знањ е о
Бог у, знањ е о свијет у, које кроз личносно исповијед ањ е пос таје са
држ ај наше личнос ти.10 Кроз Символ исповијед амо да је Ипос тасно
Биће виновник наше појаве у свијет у, и то Биће персонално које ни
чим није услов љено, нег о је оно управо само себи основа. „Отк ри
вењ е да је ово Биће персонално чини очигледним и то да је знањ е
о Њем у, или бољ е знањ е Њега, мог уће само кроз наше персонално
опш тењ е са Њим. У трен уц има бит ијног опш тењ а са Њим, Он сам
нам саопш тава знањ е о себи, пок аз уј ућ и нам себе кроз Своје дјело
вањ е унутар нас.“11 То знањ е које нам се отк рива као Персонално би
ће, није апс трактно знањ е, већ је оно персонално и има персонални
карактер. То значи да се само личност може отк рит и личнос ти и да
само личност сазнаје и спознаје личност. У том сазнању и знању не
ма ничега апс трактног. Ово знањ е и сазнањ е је потп уно различито
од нау чног12 сазнањ а које разлик ује субјекат који познаје и објекат
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Дух овн е бес ед е, књи г а дру г а, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 2010, стр. 115.
10
„Символ поч ињ е ријечј у „Вјер ујем...“ Обрат ит е паж њу на зад ив љуј ућу поја
ву; не ми вје р ује мо – то јест сви, „уопш тено“. Не! Већ ја говорим Бог у: „Вјер ујем у
једног а Бог а Оца...“ И ако то говоримо свјес но, онд а све остале ријеч и тог Символа
морамо нос ит и као наше лично знањ е. Свак и човјек се пош тује као пун и Божји лик.
И свак а личност, свак и човјек, мора нос ит и у себи све: и Бог а и створен и свијет.
Кад а тако будемо нас тројен и, стално, дан и ноћ, мис лећ и о Бог у, онд а у нам а све
долази у обл ик нек ак ве „синт езе“ (Арх им анд рит Софрон ије, Духовне бес еде, књиг а
друг а, Манас тир Хиланд ар, 2010, стр. 112).
11
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Вид е ти Бог а као што је с те, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 1996, стр. 155.
12
Зан им љиво је овд је напомен ут и да се у сад аш ње вријеме и то не само у са
даш ње, већ скоро читав вијек појам личнос ти налази у жиж и инт ересов ањ а било
бог ос ловс ког, било нау чног у смис лу психолог ије и философије. Ако говоримо о
бог ос лов љу онд а вид имо да цент рално мјес то у бог ос лов љу прош лог а вијек а, што
се нас тав ља и данас, зау зим а појам личнос ти. Ту свак ако има утиц аја и развој ег
зис тенц ијалне философије и психолог ије у прош лом вијек у. Нап ис ан и су и пиш у
9
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сазнањ а. „У нашем схватању сазнањ а Бога одс ус твује процес објек
тивизац ије спознаваног, јер се Он увијек спознаје у ‘свези љубави’ и
стању чис те молит ве. Наша тварна личност Духом Свет им бива уве
дена у сферу не– тварног Бож анс твеног Бића тако што Бога примамо
унутар нас као наш живот.“13
Постоје два начина приступа проблему постојања и сазнања. Један
је персонални – личносни, а други индивидуалистички. Први се позна
је кроз име Бога који се открио – Ја сам онај који јесам. Ријеч „Ја“ је
најдрагоцјенија за човјека, зато што она изражава принцип личности
у нама. Ван овог принципа личног, персоналног начина постојања не
постоји ништа и све јесте непостојеће. Ја јесам – јесте темељ нашега
бића кроз кога се чува и наша персоналност у којој се налази сво бо
гатство и љепота нашега битија. У нашем историјском постојању нам
је даровано да се кроз Њега и у Њему остваримо као личности, да се
остваримо у ономе за шта смо и створени. То остварење нас као лич
ности и није једноставно, јер се налазимо у мору индивидуа.14
Оно што карактерише инд ивид уе и инд ивид уа лизам јес те его
изам који се најчешће пројав љује кроз сујет у и славољубље које се
развија у влас тољубље.15 За личност је карактерис тично управо су
протно ономе што је сујета и егоизам. Личнос ти је својс твено да сву
твар обу х ват и управо личносном љубав љу Хрис та Богочовјека, и у
томе се пок аз ује да личносни начин нема ничега ни сујетног ни его
ис тичког. Иако се налазимо у цивилизац ији која сва почива на те
мељима инд ивид уа лизма, морамо се борит и прот ив тога да начин
се томови радов а о појм у личнос ти, како у бог ос лов љу, тако и изв ан њег а. Ево како
о томе рас уђује и шта о томе мис ли Старац Софрон ије: „У данаш ње вријеме бо
гос лови се баве проб лемом личнос ти. И нау чна психолог ија и философија баве
се тим истим проб лемом. Али код нас је тај проб лем већ одавно ријешен. На који
нач ин ријешен? Ми вид имо Хрис та и ми вид имо Њег ов а дјела: Он је узео на Себе
гријехе цијелог а свијета, мол ио се у Гетс им анс ком врт у, усп ињ ао се на Голг от у.
Ето Човјек а Личнос ти! Кад а Он каже: „Не бојт е се, ја сам побијед ио свијет“ (Јн. 16,
33), он нас призив а ка тој ист ој побјед и кој у је он Сам извео“ (Арх им анд рит Софро
није, Духовне бес еде, књиг а друг а, Манас тир Хиланд ар, 2010, стр. 113).
13
Исто, стр. 155; Основна разл ик а између духовног – бит ијног сазнањ а и на
учног сазнањ а јес те да се духовно схвата као истовремено пос тојањ е, што знач и да
сазнањ е јес те „сапос тојањ е, са– бит ије“.
14
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Вид е ти Бог а као што јес те, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 1996, стр. 156.
15
Зан им љиво је код Свет ог Пахом ија да кад а би брат ија требало да се причес ти
позвао би свеш тен ик а (бар у овом ран ијем ступњу) из једне од сус једн их црк ав а,
не желећ и да било ко од брат ије траж и да буде рукоположен јер 
 (почетак влас тољубиве пом ис ли је рукоположењ е) (Derwas J.
Chitty, The desert a City, SVS Press Crestwood, New York, p. 23)
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нашега пос тојањ а, наше бит ијнос ти, пос тане егоизам у којем дру
ги за мене пос таје моје прок летс тво, а не мој благос лов. У инд иви
дуа лис тичком начин у пос тојањ а њег ује се егоизам у свим његовим
страсним манифес тац ијама. То је нарочито изражено у умјетнос ти
гдје се славе појед ини умјетниц и као генији, као творц и неког дијела
и као творц и неког стила или правца. То значи да се велича и узноси
њихова инд ивид уа лност која се предс тав ља као ориг иналност. Ори
гиналност јед ино пос тоји у непонов љивос ти сва ке човјечије лично
сти, која се пројав љује кроз слобод у у истинској љубави према Бог у
и према ближ њем. Начин инд ивид уалис тичког поимањ а стварно
сти и пос тојањ а пос таје принц ип цјелок упне соц ијалне структ уре.
Човјечанс тво се креће утабаним стазама инд ивид уа лизма.
Пос тоји огром на раз л ик а између ску па ин д иви д уа и сабра њ а
личнос ти. Скуп ин д иви д уа, уствари, ако та ко можемо рећ и, јес те
човјечанс тво у ста њу па д а, које са на ла зи у ста њу бези з ла зног тра
гизма. Човјечанс тво поч ив а на култ у па д а човјековог који пом ра
чује образ Бож ији у њем у. Пом рач ује га до те гран ице да човјек
скор о ниш та друг о и не вид и до себ е сам а. За њег а друг и не пос то
ји, а ако и пос тоји, он д а пос тоји са мо као средс тво. Ка д а говори мо
о личнос ти – ипос тас и, кад говори мо о сабра њу личнос ти он д а је
обрн у т о. Сабра њ е личнос ти пос таје со зе м ље и свје т лост свије т у.
Оствар ењ е тог а у свој пот п у нос ти се оствар у је у Црк ви Бог очовје
ка Хрис та. Најр еа л ис тичн и ји дог а ђ ај тог а јес те Све та Ли т ург и ја,
јер се ту проја в љу је „истинс ки образ Све т е Тројице“.16 Цјелок упн и
са д рж ај Ли т ург и је јес те позив на личнос ну слу жбу Бог у а која је
сва у ду х у Гетс и м анс ке мол и т ве Хрис тове. „Личност се не може
свес ти на инд ивид уа лност, а с друг е стране, она није неш то што је
дод ат о цје л ин и ти је ло –ду ша –дух, нег о је та цје л ина цен т ри ра на
око свог субјекта, свог нос иоц а, свог животног принц ипа, и у то
ме је аспект изра жен појмом „ипос тас“ теме љ ан за судбин у јед ног
људс ког бић а. Ипос тас је прев а зи ла жењ е себ е, оног са мо људс ког, у
„Персон у у Бож анс твеном Бићу ми не зам иш љамо као зат ворен, стат ичк и
принц ип. То би било мог уће у перс пект иви генот еи зма ислам а, па чак и у оквири
ма Старог Завјета, али ник ако и у Тројиц и која нам се отк рила, чије Тројед инс тво и
јес те крајњ е динам ичко Биће. Ову динам ик у ми смо нау ч ил и да вид имо у Љубави,
која је најд уб љи момент чињ ен ице вјечног самоод ређ ењ а Лиц а Свет е Тројице. Ми
не кажемо да је Љубав Суш тина Бож анс тва, нег о да је она изражена бољ е од било
чег а друг ог (уп. 1 Јн. 4, 8). Суш тина се не саопш тав а твари, и зат о пребив а вјечно
непозната. Све што се не може саопш тит и раз умн им тварим а, није сазнатљиво.
Међут им, енерг ија Бож анс ке Љубави се изл ив а на оне који су створен и „по обра
зу“, и чак нам је заповјеђ ено да је стичемо“ (Арх им анд рит Софрон ије, Видети Бога
као што јес те, Манас тир Хиланд ар, 1996, стр. 157).
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том смис лу се личност град и тако што се прев азилази. Тајна лич
нос ти као ипос тас и ле ж и у чин у њеног прев а зи ла жењ а себ е са ме, а
ка Бог у „јер у Њем у живимо, крећемо се и јес мо“.17 Човјек сам от
крив а себ е и већ ствара личност пос редс твом друг их људ и, али сву
свој у истин у дос ти же тек ка д а се узд иг не до сви јес ти кој у о њи м а
има Бог, ка д а сту п и у од нос прем а личнос ном нач ин у Бож анс ког
Ти. Дос тиг авш и ту дубин у, чис то људс ко је прев а зиђ ено, па оно нај
инт имн ије, ипос тас но ја не припа д а на м а, нег о га при м а мо прем а
бла г од ат и која га у на м а доврша в а („је д инс тво по бла г од ат и“ или
ипос тас по бла г од ат и, прем а Макс и м у Исповјед н ик у)“.18
Старац Софроније у Богу разликује ипостасни принцип, сушти
ну и енергију. То не значи да се мисли да је Божанство „састављено“
из различитих елемената. Не, Божанско Биће је Живи Ипостасни Бог.
Оно није апстрактни философски појам „чистога бића“. „Оно је Живи
Бог, управо зато што је Ипостасан“.19 Ипостасни принцип је оно што
чини да јесте. Када се каже Ипостас, не мисли се да је то нека ап
страктна идеја. Ипостас има и Своју Природу и Своју Енергију. Све
то чини једно Биће.20 „Суштина је савршено истовјетна Персоналном
начелу у Богу. Она се састоји у Лицима. Она нема никаквог „одвоје
ног“ постојања од Лица или ван Лица. У Божанском Бићу, савршено
персоналном, самоодређење Божанских Ипостаси, исходи од самих
Ипостаси, и никако није наметнуто или подређено Суштини.“21
Обећана персонална вјечност човјеку јесте: „Ја живим и ви ћете
живјети.“22У нашем земаљском животу се види да наша природа ов
дје у условима земаљског живота још није идентична са персоналним
принципом, зато што човјек себе као личност остварује у односу – ре
лацији.23 Човјек је као личност и овдје на земљи у напрегнутој про
тивречности са неким пројавама наше природе. Може се рећи „ми се

Дап. 17, 28.
Павле Евдокимов, Православље, Беог рад 2009, стр. 73.
19
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Вид е ти Бог а као што је с те, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 1996, стр. 157.
20
„Суштину или Природу ми не видимо као објективни моменат у Божанству. Ми
понекад и говоримо о тој страни Божанског бића као о објективном аспекту, премда
искључиво у смислу да су Суштина и Енергија као Божански Живот у својој апсолутној
пуноти, својства не једне Ипостаси Тројице, него у једнакој мјери свих Трију“ (Архи
мандрит Софроније, Видети Бога као што јесте, Манастир Хиландар, 1996, стр. 158).
21
Исто, стр. 158.
22
Јн. 14, 19.
23
„Личност се дефинише као релација и однос, а истовремено собом одређује
релацију и однос“ (Христос Јанарас, Личност и ерос, Беседа, Нови Сад, 2009, стр. 7).
17
18

28

Саво Денда, Личност – темељ обожења у учењу Старца Софронија (Сахарова)

као персоне рађамо само потенцијално“.24 Када персонални принцип
у нама постигне неки степен развоја; онда настају конфликти изме
ђу личности у њеном самоопредјељењу и утицаја наше пале природе.
Палу природу нисмо ипостазирали у пуној мјери, јер се она никада не
пројављује ван конкретних индивидуа.
Човјек је створен као потенц ијална ипос тас, и он кроз остварењ е
у ипос тасно би това њ е25 треба да у потп унос ти оствари себе. То је као
некак во на д ила жењ е себе,26 које се остварује кроз гетсиманску мо
лит ву. „Шта је карактерис тично за то отк ривењ е о гетсиманској мо
лит ви? То што је Сил уа н који је по нек им образовним мјерилима био
непис мен човјек, пош то му се јавио Хрис тос, одједном почео да се
моли за цијели род људски са усрдним плачем. И то већ није психо
лошко стањ е интелект уа лног човјек а, нит и философска мисао, већ
бит ијно стањ е, чињ еница бит ија.“27
Ријеч „Ја“ пок аз ује да Бог који је створио цјелок упно кос мичко
бит ије,28 а потом и човјек а јес те Лице које каже: „Ја сам онај који је
сте.“ То Ја показ ује да је Бог личност – ипос тас, и да је и човјек лич
ност јер је створен по лик у и по подобиј у Бога. И пос тав ља се питањ е
како човјек може остварит и себе као личност? Онд а за то пос тоји
само јед ан прави одг овор. Човјек може остварит и себе као личност
само ако се уподоби Бог у, и то кроз уподобљењ е које му је зад ато већ
у самом почетк у онд а кад а је створен. Иако смо творевина, тој тво
ревини је заповјеђено да кроз уподобљењ е пос тане једно са Богом.
„Ми смо твар, али ова твар је добила заповијест од Творца да пос тане
Бог.“29 Можемо рећ и да је ово неп рес тано призвањ е, које је уједно и
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Вид е ти Бог а као што је с те, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 1996, стр. 158.
25
„Још се мног и бог ос ловс ки умови муче над тиме как о појм ит и тај ипо
стас ни обл ик бит ов ањ а. Лично сам се усуд ио да каж ем да се мало коме на овој
зем љи даје опис ипос тас ног бит ов а њ а. Јед н а од су ш тинс ких проја в а ипос тас ног
би т ов а њ а, која се даје чов јек у, је с те мо л и т ва за ци је лог Ада м а са плачем, слич
ним Плач у Хрис тов ом у Гет с и м анс ком вр т у. Ми не мож е мо да до с тиг не мо на
прег н у т ост Са мог а Исус а Хрис та, али мор а да по с тоји ана лог и ја. И зат о нам је
ва ж но да зна мо, иа к о у почет к у са мо на ра з умс ки нач ин, који то за д ат ак стоји
пред на м а, и што знач и „ обож ењ е“ чов јек а“ (Арх и м ан д рит Соф рон и је, Дух овн е
бес еде, књиг а прв а, Ман ас тир Хил анд ар, 2008, стр. 155).
26
„Тајна душе као личности управо је у тој њеној способности да се уздигне изнад
себе, да буде са оне стране себе саме, с ону страну било ког физичког стања, па чак и
своје фактичке опште природе“ (Семјон Франк, Недокучиво, Беог рад 2010, стр. 212).
27
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Дух овн е бес еде, књи г а прв а, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 2008, стр. 155.
28
Исто, стр. 151.
29
Ср. Свети Григорије Богослов, Слово 43, Т. 1, СПб. 1912, стр. 633 (на руском).
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заповијест човјек у. Јед ини пут остварењ а себе као личнос ти а уједно
и пут обожењ а јес те да се уподобимо Њем у. И ми налазимо пот врд у
тога у ријечима Светог Јована Богос лова: уподобићемо се Њему, јер
ћемо Га вид јети какав Он јес те.30
Пут до познањ а Бога кроз уподобљењ е Њем у вод и понекад кроз
разне странп ут ице овога живота и свијета. Понекад се дешава да
кроз разм иш љањ е долазимо до рез ултата Апсол утнога Бића које
је „трансперсонално“ – над личносно.31 На Исток у је такође људски
ум трагао за спајањ ем са апсол утним Бићем32 из чега је проистекао
раскорак између реа лно пос тојећег и апс трактног саглед авањ а чо
вјековог раз ума, што је довод ило до тога да наш ум саглед ава свој у
сопс твен у љепот у.33 „Полазна тачка хришћанског прис тупа свакој
ствари јес те име „Ја јесам“. Ми више не траж имо потп ун у „објек
тивност“ ослобођен у од свега субјект ивног, то јест људског. Сад а се
на свим нивои ма животног стањ а, спознајним или созерцавај ућ им,
1 Јн. 3, 2.
„Апсол утно биће, схваћено као транс перс онално (над л ичнос но), није по
сљед иц а отк ровењ а одозго, нег о фаталн и рез ултат нашег разм иш љањ а о Апсол ут у.
Наш раз ум дела по њем у својс твен им закон ит ос тим а безл ичне форм алне лог ике,
изражене у златном вијек у клас ичне грчке философије. Већ тад а се философи
ја ухват ила за идеј у објект ивне спознаје“ која се налазила изв ан гран иц а наш их
осјећ ањ а; спознаје која је припад ала сфери универз алног раз ум а, а не облас ти чо
вјекових субјект ивн их опаж аја. У тој теж њи ка универз алном, транс цендентном,
надл ичном, човјек као жива личност мора да ишчезне“ (Арх им анд рит Софрон ије,
Рођење за царс тво непоколебиво, Манас тир Хиланд ар, 2006, стр.25).
32
„Упоредо са тим на Истоку је људски ум трагао за спајањем са апсолутним
Бићем које је трансцендирало све што је особено за свијет пролазних појава. Настао
је раскорак између реално постојећег и апстрактног сагледавања човјековог разума.
На Истоку је то попримило облик парарелигиозне мистике. У Европи, у средоземном
басену, философија је такође понекад попримала мистички садржај: Платон, Плотин,
гностици. Рационализам, како га ми видимо, на свом развијеном ступњу отискује се
од субјективних опажаја. У свим тим случајевима налазимо се пред раслојавањем цје
лосног човјека, што се завршава његовим потпуним уништењем“ (Архимандрит Со
фроније, Рођење за царство непоколебиво, Манастир Хиландар, 2006, стр. 25).
33
„У свом пок у ш ај у да обу х ват и или прож ме ци је ло Би ће, ра з ум – ра ц ио
мож е да са в ла д а уске окви р е форм ал не лог и к е и да се усп не до ме т а лог ич к ог са
глед ав ањ а чис тог пос тојањ а. У том стању наш ум изл ази иза гран иц а прос торн их
и вре менс ких ди мен зи ја; дож и в ља в а се нек а к во мис тич к о ћу т а њ е ума који са мо
га себ е вид и као ванв ременс ког и сличног свјет лос ти. Ово иск ус тво се по својој
ври јед нос ти на л а зи изн ад сва к ог ем п и ријс ког зна њ а и у свом крајњ ем смис лу
наш тварн и ум ипак при том саг лед ав а свој у сопс твен у љепот у, а не жив ог а Бог а;
вид и свој у свјет лост, јер је он сам слик а беспочетне свјет лос ти Творц а. Ово ста
ње од в од и неис к ус ног мис ти к а – мис лиоц а у ум н у, али још уви јек тварн у област,
дос туп н у на шем уму по њег ов ој при р од и“ (Арх и м ан д рит Соф рон и је, Рођ ењ е за
царс тво неп окол еб иво, Ма н ас тир Хи л ан д ар, 2006, стр.26).
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стално налази наша персоналност. Тако свака спознаја неизос тавно
носи личносни, а не објект ивни карактер. Познањ е Бога који је себе
именовао „Ја јесам“, то јест као живот Апсол ута34 увијек се јав ља као
ипос тасно, личносно, буд ућ и да онај који жели да упозна, улази у би
тијно опш тењ е са Оним којега упознаје. У чин у хришћанског позна
ња, личност која упознаје учес твује читавом пуноћом своје природе,
а не само интелектом. У стваралачком чин у своје љубави, лично на
чело у нама, из стањ а мог ућнос ти, остварује се кроз сус рет са Богом
који је личност; а то и јес те највеће чудо.“35
Слично се познаје сличним, што показује да је једино персона36
способна да упозна живога Бога. Све оно што није персонално се од
Ср. Мт. 16, 16.
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Рођ е њ е за царс тво не п окол еб иво, Ма н ас тир Хи
ланд ар, 2006, стр. 26–27.
36
Да би смо могли да упоредимо ова два појма, ипостас и просопон, и ради ва
жности истих за разумијевање православног поимања појма личности, наводимо ов
дје одлично тумачење разлике та два појма у сажетом објашњењу Павла Евдокимо
ва. „Халкидонска формула (у једно лице и једну
ипостас) користи два грчка израза – ипостасис и просопон, и ово разликовање је од
изузетног значаја. Оба означавају личност, али уз различите нијансе. Просопон је пси
холошки аспект бића које је окренуто ка сопственом унутрашњем свијету, ка само
свијести, па као такво слиједи своју еволуцију, пролази разна раздобља своје свијести
и разне ступњеве присвајања природе чији је носилац. Ипостас има аспект бића које
је створено и које трансцендира ка Богу. Овај посљедњи аспект је одлучујући да би се
схватила богочовјечанска димензија личности, не заборављајући при том да Личност,
у апсолутном смислу ријечи, постоји искључиво у Богу, а да је свака људска личност
само његова икона, слика (Павле Евдокимов, Православље, Службени Гласник, Београд
2009, стр. 72–73). Да би се показало онтолошко значење лица у божанском Бићу и да
би се показало онтолошко значење појма ипостас, наводимо овдје веома сконцентри
сано тумачење тога појма код Старца Софронија: „Појам ипостас у грчкој употреби
те ријечи означавао је оно што реално постоји. Могао је да се односи на ствари, на чо
вјека, на Бога често у значењу суштине. У Новом Завјету та ријеч је употребљавана за
указивање на лице (персону) Оца: обличје бића Његовог (Јев. 1, 3); на другим мјестима:
Јев. 11, 1 – преведено је на словенски као ўçâýùNíiå, на руски као осуществление; Јев.
3, 14 – ўçârñòåíú (твердо); 2 Кор. 9, 4 – ÷hñòè (уверенностью); 2 Кор. 11, 17 – поново
÷hñòè (отважности). Сваки пут је то са указивањем на вјеродостојност карактера оно
га о чему је ријеч. Употреба појма ипостас у источном богословљу није одстранила
онај први термин – лице, него су употребљавани упоредо, ипак истичући онтолошко
значење лица у божанском Бићу; то јест, указујући на ово начело, говорио је о њему
као о основи (супстанци) цијелога Бића, као о Ономе који истински живи, ко и јесте
истински апсолутни Бог; и Њему се (лицем ка лицу) приноси наша лична молитва, а
никако не супстанци (суштини); јер Он јесте Први Почетак. Ипостасност јесте прво и
последње мјерило, извор свега, крај свега – принцип који све обухвата и изван којега
ништа не постоји нити може постојати. Тамо гдје нема овог принципа, тамо уопште
и нема никаквог живота – тамо је смрт, тамо је ништа (ср. Јн. 1, 1–3)“ (Архимандрит
Софроније, Рођење за царство непоколебиво, Манастир Хиландар, 2006, стр. 104).
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страњује. Идеја „богосличности“ и то потпуне, а не дјелимичне, се
и налази у основи хришћанске антропологије. Бог се налази изнад
свега, исто тако човјек се налази изнад творевине, изнад свијета. По
што је човјек образ и подобије Апсолута, он у себи превазилази све
што је створено, све што се налази у границама земаљског и твар
ног постојања. Бог је за њега Отац и личност, и себе човјек исто тако
схвата као ипостас личност. Пошто је наш Бог биће које само може
бити личност, а не нека апстрактна философска идеја, онда човјек
који је исто тако личност, види у својој ипостаси „обличје“ божанске
апсолутности, која још није остварена, али која се види кроз обличје
– образ када је човјек створен, и које почиње да се остварује у крета
њу ка подобију. На тај начин се показује упоредивост између Бога и
човјека, при свој неупоредивости која постоји између њих.37
Хришћански персонализам се најбоље показује у молитвеном ус
пињању свеобухватне љубави. Кроз акт те љубави, која постаје христо
подобна љубав, хришћанин себе даје онима које воли: то значи прије
свега Богу, а затим и свима осталима. Он тако чини да кроз кенотич
ку љубав почиње да живи и то живи у другима и за друге, и одбацује
себељубље које јесте карактеристика индивидуалности38 и индивиду
37
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Рођ е њ е за царс тво не п окол еб иво, Ма н ас тир Хи
ланд ар, 2006, стр. 87.
38
„Љу д и да к ле, по с је д у ј у јед н у оп ш ту при р од у у мног им људс ким лич но
сти м а. Раз л и к ов а њ е при р од е и лич но с ти у чов јек у је го т ов о под јед н а к о теш ко
улови т и као и ана лог но раз л и к ов а њ е јед не при р од е у Три Ли ц а у Бог у. При је све
га треб а да смо свјес ни да ми не познајемо личност, тј. људс ку ипос тас у њеном
истинс ком из р а з у, слоб од ном од сва к е при м је се. Оно што ми обич но на зи в а мо
личн ош ћу и личним прије означ ав а инд ивид уе и инд ивид уа лно. Ми смо навик ли
да та два из р а з а (лич ност и ин д и ви д уа) го т ов о смат ра мо си нон и м и м а. Ми под
јед н а к о корис ти мо оба из р а з а да бис мо из р а зи л и исто. Па ипак, у изв је с ном сми
слу ин д и ви д уа и лич ност имај у су п рот н а значењ а. Ин д и ви д уа означ а в а изв је с но
ми јеш а њ е лич но с ти са еле мен т и м а који при п а д ај у оп ш тој при р од и, док лич ност,
на п ро т ив, знач и оно што је раз л и ч и т о од при р од е. У на шем са д а ш њем ста њу, по
што смо ин д и ви д уе, ми сти че мо лич ност са мо прек о ин д и ви д уе. Уко л и к о хоће
мо да од р е д и мо, да окаракт ер иш ем о нек у личност, ми изабир амо инд ивид уа лн а
својс тва, црт е каракт ера који се сус рећу и код остал их инд ивид уа и ник ад а не
мог у да бу д у са в ршено лични, с обзи р ом да при п а д ај у оп ш тој при р од и. Ми на
крај у схват амо да је оно што нам је у једном чов јек у драг о и што га чин и управо
њим самим у ствари неод р е д и в о, бу д у ћ и да у њег ов ој при р од и не м а ни чег што би
се од нос и ло упра в о на лич ност, која је уви јек је д инс твен а, не с равњ и в а и не уп ор е
дива. Од р еђ и в ан својом при р од ом, која дејс тву је својим при р од н им својс тви м а и
својим каракт ер ом, чов јек је најм а њ е лич ан. Он се б е утврђ у је као ин д и ви д уу, као
пос јед н и к а сопс твене при р од е, кој у су п рот с та в ља при р од а м а дру г их као своје
ја, што и предс та в ља ми јеш а њ е лич но с ти и при р од е. На в е д ено ми ш љењ е, које је
својс твено па лом чов је ч анс тву, у аскет с кој ли т е р ат у ри Ис т оч не Црк ве се озна
ча в а посебн им терм ином са м ос ти и са м ољуб ља (), чи ји истинс ки
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ализма, а не персоналности и хришћанскога персонализма. Као што
у Светој Тројици свака ипостас има апсолутну пуноћу друге двије, а
да их притом не поништава и не своди их на празан појам садржаја
Свога живота, него она свеукупно улази у Њихово Биће, потврђујући
Њихову ипостасност, „тако је и у многоипостасном бићу човјечанства,
свака личност призвана да у себе смјести пуноту свечовјечанског бића,
нипошто не одстрањујући друге личности, него улазећи у њихов жи
вот као у свој суштински садржај, потврђујући тако њихову персонал
ност“.39 Тако сви постајемо једно биће које је изражено у догмату о јед
ној суштини и три ипостаси. Цијело човјечанство јесте једна природа
у мноштву ипостаси, баш онако каква јесте првобитна замисао Бога о
стварању човјека. Кроз све то се показује хришћански персонализам,
који је сам по себи изузетно савршен и као такав тешко докучив. „Као
обличје Апсолута човјек је вриједност већа неголи цио космос. Једна
једина људска личност, која је у границама могућности постигла по
знање вјечнога Бога, мијења достојанство цијеле земље.“40
Од самог почетк а нашег рођ ењ а, нашег пос тојањ а,41 наша се ду
ша му ч и, јер крећемо да се ра ђ а мо „одозго“. То ра ђ а њ е је му кот рп
но и на м а изгле д а спор о, јер је дос тиз а њ е подоби ја у тајн и „обра з а
Бож ијег“, оно је у личнос ти. Ми као Њег ов образ, стојећ и пред њим
у мол и т ви, истовремено и бол у јемо и ра д у јемо се. Ра д у јемо се због
реа лнос ти кој у ви д и мо да нам је прип рем љена и која прев а зи ла зи
сва к у зем аљ с ку уобра зи љу; и бол у јемо због осјећ аја ниш тавнос ти
због немог ућнос ти да присегнемо дар који нам је и обећ ан и дат.
Наша се душа због тог а муч и од почетк а. Но, цио наш живот као да
се свод и на тај нач ин сталн их пор ођ ајн их болов а.42 Ти наш и духов
ни пор ођ ајн и болови су они који нас кроз мол и т ву у пот п у нос ти
сје д ињу ј у са Хрис том. И та д а се у том мол и т веном узношењу чо
вјеч и ја личност не униш та в а нег о се рас т вара у бож анс ком бићу,43
јер личност човјеков а је не разр у ш ив а у вјечнос ти. Ако нем а личног
– личнос ног обл ик а пос тоја њ а, он д а нем а ни оног а који живи, као
смис ао ри јеч егоизам не мож е да прене се“ (Вла д и м ир Ло с ки, Оглед о мис тичком
богос лов љу Ист очн е Цркве, Ман ас тир Хил анд ар 2003, стр. 94–95).
39
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Рођ е њ е за царс тво не п окол е б иво, Ма н ас тир Хи
ланд ар, 2006, стр. 88.
40
Исто, стр. 89.
41
„Кад а човјек каже ја пос тојим тад а он превод и на људс ки језик неш то од оне
Бож ије безус ловнос ти: Ја сам онај који јес ам. За свет е Оце су ове биб лијс ке ријеч и
биле суштинс ке рије чи живота који су они прим ил и и дож ивјел и“ (Пав ле Евдок и
мов, Луда Љубав Бож ија, Манас тир Хиланд ар 1993, стр. 79).
42
Архимандрит Софроније, О молитви, Манастир Хиландар, 1995, стр. 75.
43
Исто, стр. 134.

33

Теолошки погледи / Theological Views XLVI (1/2013)

што нем а ни добра, ни зла, ни свјетлос ти, ни таме без ипос тас ног
нач ина пос тојањ а. Принц ип личнос ти – ипос тас и није огран ича
вај ућ и,44 нег о је он, нап рот ив, принц ип и живот Апсол ута који се
проја в љу је кроз сву истори ј у и стар оз а вјет н у и новоз а вјет н у јер –
Ја сам онај који јес ам.
Личност – ипос тас носи у себи свеу к упно бит ије.45 То је „ипо
стасно стањ е“ по образ у Ипос таси Јед инородног Сина Бож ијег, јер
кад а кажемо „Бог живи“ – то је Бог личносни – Бог ипос тасни. То је
Бог живи, Бог љубави а не апс трактно бож анс тво које наводно иде
„даљ е“ од ипос тасног начела. И зато ми служ имо Бог у живом док и
сам и не пос танемо ипос тас, личност, лице баш као што је Хрис тос.
Вјечни живот је обећан управо тој личнос ти, тој ипос таси.46 Оства
ривањ е вјечног живота је повезано са остварењ ем себе као ипос таси,
јер се на тај начин у нама израж ава образ Божји и остварује подоби
је. У томе се вид и да је за наше остварењ е персоналнос ти пот ребан
сус рет са дру г им персоналнос тима. „При ликом истинског сус рета у
нама се одраж ава не само подобије принц ип у персоне у Бож анс тву,
него и образ унутарт ројичног живота. Овим иск ус твом ми стичемо
ново, бит ијно сазнањ е; персона по својој природ и, по структ ури и
карактеру не живи сама – усам љена, него стално у љубави према
другој, друг им, себи сличним. У акт у љубави персона пруж а одговор
другој персони и тиме свједочи о њој.“47
Нос и лац апсол ут не пу ноће бић а у Бог у јес те ипос тас, а у тајн и
Све т е Тројице Ипос тас – Персона ни је јед на. Са стра не форм ал
не лог ике, ако су три ипос тас и – персоне он д а нас таје од риц а њ е
апсол ут нос ти. Али Све та Тројиц а јес те Бог са вршене љуб а ви, јер
са вршена љуб ав не живи зат вор ена у себ е, нег о баш у дру г и м а, у
дру г им Персона м а. Нем а јед не Персоне ако не вол и дру г е Дви је.
Пос тоја њ е је услов љено љуб а в љу. Ко не вол и тај не пос тоји. „Сва
укупност Бић а неот у ђив а је својина сва ке од Три Ипос тас и. Међ у
тим, Ипос тас је та к ва у ак т у са вршене љуб а ви, којој је својс твено и
Исто, стр. 139.
„У живот у Црк ве Бог се отк рив а као ипос тас бић а, лична ипос тас вјечног
живота. Лично пос тојањ е Бог а јес те широк и неисц рпан израз истине бић а. Није
суш тина или енерг ија Бож ија то што конс тит уи ше (=устројав а) биће, већ Њег ов
личнос ни начин пос тојањ а. Бог као личност јес те ипос тас бић а“ (Хрис тос Јанарас,
Слобода мора л а, Краг ујев ац 2007, стр. 18).
46
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Дух овн е бес еде, књи г а прв а, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 2008, стр. 91.
47
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Вид е ти Бог а као што је с те, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 1996, стр. 197.
44

45
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пу но уни жењ е, ума њ ењ е себ е.“48 Уни жењ е, ума њ ењ е себ е јес те ква
ли т ет узрас та њ а у тајн и љуб а ви.
Личност се испољ ава кроз молит ву за читав свијет. Јер не може
се бит и личност ако она није уподобљена Хрис ту, а Хрис тос је се
бе дао за гријех читавог свијета. Да би био личност човјек мора да
мис ли и осјећа и дож ив љава као Сам Хрис тос. Својс тво личнос ти –
ипос таси у Хрис ту испољ ава се у молит ви за цио свијет. Јер управо
је такав човјек;49 он превазилази границе свих раз ум ијевањ а инд и
вид уалис тичког поретк а.50
Не пос тоји идент ично понав љањ е у творевини, па их стога још
више нема међу раз умским створењима. И срце сваког човјека је
Бог саздао „појед иначно“.51 То срце је срце датог лица – ипос таси и
као так во је непонов љиво, као што је и свака личност непонов љива.
„У свом коначном облик у, свак а личност добија коначно за све вије
кове име, познато јед ино Бог у и са мом човјек у, његовом носиоц у.52
На овај начин, иако ће живот свих спасених бит и један, као што је
једно царс тво Свете Тројице,53 ипак ће лични принц ип сваког од нас
остат и несвод ив ни на шта друг о.“54
Слоб од а припа д а ипос тас ном принц ип у у човјек у. И личност
и слоб од а су повез а н и. Гдје нем а слоб оде нем а ни личнос ти, и гдје
нем а личнос ти нем а ни слоб оде. Овај вид вјечног бић а је својс твен
иск ључ иво личнос ти,55 а ник ако не припад а инд ивид у ум у.56 Ин д и
ви д уа не може да препозна свој првообраз. То припа д а са мо лич
нос ти, и са мо личност има способност да препозна свој Првообраз
Исто, стр. 201.
„Створ ен по икони Бог а у Тројиц и, сам чов јек је један по су штини по сво
јој прир од и, и у многим ипос тас и м а по лич нос ти. Сва к и чов јек је је д инс твен а,
разл ич ит а и непонов љив а личност; он предс тав ља егзис тенц ијалн у разл ич ит ост.
Сви љу д и имај у зајед н ич к у при р од у или су ш ти н у, али она не м а по с тоја њ е на
дру г и нач ин до као лич н а по себност, као сло б од а и на д и л а ж ењ е њи хових соп
ствен их предод ређ ено с ти и при р од н их неоп ход нос ти. Лич ност је с те ипос тас
људс ке су ш ти не и при р од е. Она у своме по с тоја њу (=ег зис тен ц и ји) саби р а оп
штост људс ке прир од е, али је у исто вријеме и надм аш ује, пош то је њен начин
пос тојањ а слоб од а и посебност“ (Хрис тос Јан ар ас, Слоб ода мора л а, Краг ујев ац
2007, стр. 20).
50
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Дух овн е бес ед е, књи г а дру г а, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 2010, стр. 42.
51
Ср. Пс. 32, 15: „Он који је понаос об саздао срца њихова.“
52
Ср. Отк. 2, 17.
53
Ср. Јн. 17, 11; 21–22.
54
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Вид е ти Бог а као што је с те, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 1996, стр. 6.
55
Исто, 88.
56
Ср. 1 Кор. 15, 47.
48

49
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– Живог а Бог а.57 То препозна в а њ е се пос ти же са мо у мол и т ви и то
мол ит ви у којој се сам Бог мол и у нам а. То је најнап регн ут ија мо
ли т ва кој у може пос тић и на ша при р од а, то је мол и т ва ка д а се чо
вјек – личност заис та мол и „лицем у Лице“58 са Створит ељ ем. У том
сус ре т у са Личн им Бог ом се ак т уе л из у је оно што је у почет к у би
ла са мо пот енц и јалност – личност.59 И човјек – личност јес те нек и
центар, који је способ ан да у себ е смјес ти, не само множес тво твар
них реа лнос ти, већ не у пор е д иво, беск рајно више: човјек – персона
може у себ е да смјес ти и сву пу ноћу бог очовјечанс ког бић а, јер она
сам а по себи јес те неп ролазна вриједност која је већ а и од про
странс тва кос мос а и која у себ е може да смјес ти читав кос мос.60
Човјек ипос тас може у себ е да смјес ти и чи та во човјечанс тво ка д а
пос та не личност по лик у ипос тас и Са мог а Хрис та.61
„На ве ден и Бож и јим Ду хом на мол и т ву за чи тав сви јет, на уче
шће у Гос под њ ој мол и т ви у Гетс и м а н и ји, ми изнена д а у себи са м и
ма от к рив а мо Бож и је чудо: у нас ула зи ду ховно сунце, чи је је име
„лице“ (персона). То је у на м а поче так новог обл ик а бић а. Са д а већ
бес мрт ног. От к ривењ е Ипос тас ног Принц ипа у Све т ој Тројиц и ми
више не при м а мо површ но, ра з умом, нег о са м им нед ри м а на шег
бић а. Пред на м а у Свје тлос ти стоји највећ а тајна Беспочет ног Би
ћа: Личн и Бог, Живи Бог; Је д ин и у Тројиц и Лиц а; је д инс твено исти
ни т и Бог љуб а ви.“62

57
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Вид е ти Бог а као што је с те, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 1996, стр. 149.
58
„Лицем к лицу као што говори човјек са пријатељем својим“ (Изл. 33, 11).
59
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Вид е ти Бог а као што је с те, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 1996, стр. 150.
60
Исто, стр. 151.
61
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Дух овн е бес еде, књи г а дру г а, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 2010, стр. 96.
62
Арх и м ан д рит Соф рон и је, Вид е ти Бог а као што је с те, Ма н ас тир Хи л ан
дар, 1996, стр. 150.
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 ov)
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Summary: The whole secret of theosis is built on the ba
sis of the person–hypostasis. Hypostasis is the most inner
principle of God. Hypostasis is perceived by looking face to
face. The person cannot be perceived from the outside. God
created us after His own image, so we too are persons. The
person can only be revealed to a person. There are two ap
proaches to the issue of cognition – one is personal and the
other is individualistic. The individual approach is egoi
stic, the hypostatical-personal is manifested through the
love of the Son of God Jesus Christ towards the person.
The unrepeatable is in each person and not in the aggrega
te of individuals. Elder Sophrony discerns the principle of
hypostasis, essence and energy in God. Man can only selfrealize himself if he conforms with God. That is the task
given to man when he was created. A person-hypostasis
carries in itself the entire being.
Key words: person, hypostasis, theosis, face, persona
lity, image, icon, likeness, being, individual, individua
lism, the principle of hypostasis, essence, energy, to con
form, conformation.
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