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Против Праксеја*
Adversus Praxean
(поглавља 8–10)

Quintus Septimius Florens
Tertullianus

Квинт Септ им ије Флоренс
Терт ул ијан

Cap. 8. Hoc si qui putaverit me προβολή aliquam introducere, id est prolationem rei
alterius ex altera, quod facit
Valentinus alium atque alium
aeonem de aeone producens,
primo quidem dicam tibi, non
ideo non utitur et veritas vocabulo isto et re ac censu eius
quia et haeresis utatur: immo
haeresis potius ex veritate
accepit quod ad mendacium
suum strueret. prolatus est
sermo dei an non? hic mecum
gradum fige. si prolatus est,

Гл. 8. Ако ко пом ис ли да
ја увод им нек о на к ар ад но
(προβολή), од нос но прои ст и
ца њ е јед не ствар и из дру г е,
ка к о је чин ио Ва лен т ин, про
изв од ећ и еоне је д ан из дру
гог а. Да ти прв о сао пш тим:
Прав ов ерј е не треб а да се слу
жи том речј у, њен им појм ом и
смис лом, пош то ју је јер ес већ
иск ор ис ти л а на је д ан квар ан
нач ин! Поб ог у, па је р ес упра в о
и најв ише узим а од Истине оно
што јој треб а да изг рад и свој у
лаж. Каж и ми: Да ли је Реч Бо

* Изворник: Q. Septimii Florentis Tertulliani Adversus Praxean liber, the text
edited, with an introduction, translation, and commentary by Ernest Evans, London :
SPCK, 1948. Наставак из претходног броја (превод поглављâ 1–3 објављен је у Те
олошким погледима XLV, бр. 2 (2012), стр. 215–222, превод поглављâ 4–5 у Теолош
ким погледима XLV, бр. 3 (2012), стр. 431–434, а превод поглављâ 6–7 у Теолошким
погледима XLVI, бр. 1 (2013), стр. 3–6).
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cognosce προβολή veritatis,
et viderit haeresis si quid de
veritate imitata est. iam nunc
quaeritur quis quomodo utatur aliqua re et vocabulo
eius. Valentinus προβολαι
suas discernit et separat ab
auctore, et ita longe ab eo
ponit ut aeon patrem nesciat; denique desiderat nosse
nec potest, immo et paene
devoratur et dissolvitur in
reliquam substantiam. apud
nos autem solus filius patrem novit, et sinum patris
ipse exposuit, et omnia apud
patrem audivit et vidit, et
quae mandatus est a patre
ea et loquitur, nec suam sed
patris perfecit voluntatem,
quam de proximo immo de
initio noverat. quis enim scit
quae sint in deo nisi spiritus
qui in ipso, est? sermo autem
spiritu structus est, et ut ita
dixerim sermonis corpus est
spiritus. sermo ergo et in patre semper, sicut dicit, Ego in
patre: et apud deum semper,
sicut scriptum est, Et sermo
erat apud deum: et nunquam
separatus a patre aut alias a
patre quia Ego et pater unum
sumus. haec erit προβολή
veritatis, custos unitatis,
qua prolatum dicimus filium
a patre sed non separatum.
protulit enim deus sermonem, quemadmodum etiam
paracletus docet, sicut radix
fruticem et fons f luvium et
324

жи ј а прои знес ен а или не? Ако
јес те, споз нај ва љ а но προβολή,
и ви д и ка к о је р ес глум ат а Исти
ну! Хајд е са д а да ис т ра ж и м о ко
и на кој и нач ин кор ис ти ову реч
и њено значењ е. Ва лен т ин сво
је προβολαι дел и и разд ваја од
Творц а и тол ик о их пос та в ља
да лек о од Њег а, да њег ов и еон и
Оца и не поз нају. Штав ише, ка
да би Он пож елео да Га еон и по
знају не би ник ак о мог ао то да
оствар и јер се раст вар а и рас
та п а у преос та лој су ш тин и. Ме
ђут им, ниј е так о у нас јер „сам о
Син по
з на
ј е Оца“ (Мт. 11, 27),
и „објав ио је Оца“ из „нар учја“
(Јн. 1, 18) и све што је од Оца чуо
и вид ео (уп. Јн. 3, 32; 8, 38), по
што гов ор и оно што му је пред ао
Отац (уп. Јн. 8, 26–27) и твор ио
је не сво
ј у не
г о „Оче
в у во
љу“
(Јн. 6, 38) ко
ј у је по
з на
в ао од
почет к а и у пот п у нос ти. Јер ко
ће знат и шта је у Бог у, осим Ду
ха кој и је у Њем у? (Уп. 1 Кор. 2,
11). И Реч је Ду х ом изг ов ор ен а,
и, ако ћем о ићи у том правц у,
тело Реч и (Слов а) је Дух. Про
изи л ази да је Реч (Слов о) увек
бил а у Оцу, как о каж е: „Ја сам
у Њем у“ (Јн. 10, 38) и увек код
Бог а, јер је на п ис а но: „И Слов о
беше у Бог а“ (Јн. 1, 1); и ник ад а
ни ј е пос тој а ло одвој ено и оту
ђено од Оца, јер „Ја и Отац једно
смо“ (Јн. 10, 30). То је истин ит о
προβολή, чу в ар је д инс тва, по
чем у ми Син а на з ив а м о прои з
нес ен им од Оца, а не одвој ен им
од Њег а. Уствар и, Бог је прои з
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sol radium: nam et istae species προβολαι sunt earum
substantiarum ex quibus
prodeunt. nec dubitaverim
filium licere et radicis fruticem et fontis f luvium et solis radium, quia omnis origo
parens est et omne quod ex
origine profertur progenies
est, multo magis sermo dei
qui etiam proprie nomen filii accepit: nec frutex tamen
a radice nec f luvius a fonte
nec radius a sole discernitur,
sicut nec a deo sermo. igitur
secundum horum exemplorum formam profiteor me
duos licere deum et sermonem eius, patrem et filium
ipsius: nam et radix et frutex
duae res sunt sed coniunctae,
et fons et f lumen duae species sunt sed indivisae, et sol
et radius duce formae sunt
sed cohaerentes. omne quod
prodit ex aliquo secundum
sit eius necesse est de quo
prodit, nec ideo tamen est
separatum. secundus autem
ubi est, duo sunt, et tertius
ubi est, tres sunt. tertius
enim est spiritus a deo et
filio, sicut tertius a radice
fructus ex frutice et tertius a
fonte rivus ex f lamine et tertius a sole apex ex radio: nihil tamen a matrice alienatur
a qua proprietates suas ducit.
ita trinitas per consertos et
connexos gradus a patre decurrens et monarchiae nihil

нео Реч, че
м у нас и Уте
ш и
т ељ
поу ч а в а, као што је кор ен донео
плод, из
в ор про
б ио ре
к у, Сун
це пус тило зрак е. Баш те врс те
προβολαι су њи х ов е су ш тине, од
кој их прои с т и ч у. Уопш те не сум
њам да није под ес но за Син а го
вори т и Плод Кор ен а, Изв ор Рек е
и Зрак Сунц а јер свак о пор ек ло
пор ађ а неш то друго и све што
пот и че од нек ог почел а упра в о
јес те пор од. Још више је так о и
Реч Бож и ј а кој а при х ват а лично
име „Син“. И као што се плод не
разд е љу ј е од кор ен а, ни рек а од
изв ор а, нит и зрак од сунц а, та
ко се и сам о Слов о не разд вај а од
Бог а. Так о, на основ у свих ових
при м ер а изј а в љу ј ем да гов ор им
о Двој иц и: о Бог у и њег ов ом Сло
ву (Реч и), Оцу и Њег ов ом Син у;
јер кор ен и плод су две ствар и,
али сје д ињ ене, изв ор и рек а су
две не р азд е љ ив е врс те, Сунц е и
зрак су два обл ик а, али пов ез а
на. Све што прои зи л ази из не
чег а нос и ну ж ност тог а из чег а
дол аз и, али се исто так о не раз
дељује. А где је Друг и, там о су
Двојиц а, а где је Трећ и, там о су
и Трој иц а. Трећ и од Бог а и Син а
је Дух, као што је принос трећ и
од кор ен а и плод а, од изв ор а и
рек е је трећ и пот ок, од Сунц а и
зра к а је треће иси ј а в а њ е. И ни
шта се не отуђ ује од своје мат и
це јер свој а својс тва вуче управ о
од ње. Та к о и Тројиц а спу ш тај у
ћи се од Оца, прек о сјед ињ ен их
и пов ез а н их степенов а, не нар у
ша в ај у ћ и ник а к о мон арх и ј у и
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obstrepit et oeconomiae statum protegit.

одрж а в ај у ћ и неп ромењ ен полож ај
домос троја (икон ом ије).

Cap. 9. Hanc me regulam professum, qua inseparatos ab alterutro patrem
et filium et spiritum testor, tene ubique, et ita quid
quomodo dicatur agnosces.
ecce enim dico alium esse
patrem et alium filium et
alium spiritum (male accepit idiotes quisque aut perversus hoc dictum, quasi
diversitatem sonet et ex diversitate separationem protendat patris et filii et spiritus: necessitate autem hoc
dico cum eundem patrem et
filium et spiritum contendunt, adversus oeconomiam
monarchiae adulantes) non
tamen diversitate alium filium a patre sed distributione, nec divisione alium
sed distinctione, quia non
sit idem pater et filius, vel
modulo alias ab alio. pater
enim tota substantia est, filius vero, derivatio totius et
portio, sicut ipse profitetur,
Quia pater maior me est: a
quo et minoratus canitur in
psalmo, Modicum quid citra
angelos. sic et pater alias a
filio, dum filio maior, dum
alias qui generat alius qui
generatur, dum alius qui
mittit alius qui mittitur,
dum alius qui facit alius
per quem fit. bene quod et

Гл. 9. И тако држ и се свуд а овог,
са моје стра не изв е д еног, обрас ца
у коме сам пос вед оч ио да су Отац,
Син и Све т и Дух нер азд е љ иви је
дан од дру г ог а, и појм ићеш да љ е
шта се и како назив а. Но ево, ја ка
жем да је друг о Отац, друг о Син, а
дру г о Дух Све т и. Лоше раз умев ај у
незна л ице и изоп ачењ а ц и, то што
је речено, труб ећ и о некој раз л и
чи т ос ти и за к љу ч у ј у ћ и по раз л и
чи т ос ти о разд војенос ти Оца, Син а
и Дух а. Ја гов орим о овоме прем а
нуж ди, кол ико они који лаж љив о
удар ај у прот ив домос троја јед но
нач ал ија (икон омије мон арх ије), и
држе да су Отац, Син и Свет и Дух
Је
д ан. Од
но
с но ка
жем да је Син
дру г ач и ји од Оца, не по раз л и ч и
тос ти нег о по распор еђ ењу, не пре
ма под ел и нег о прем а посебнос ти,
по чем у нис у Исто Отац и Син, јер
се јед ан од друг ог разл ик уј у по на
чи
н у [свога постојања]. Јер Отац
је це л а Су ш тин а, Син је изв ођ ењ е
Цел ине и њен удео, како и сам ве
ли: „Отац Мој је већ и од мене“ (Јн.
14, 28). И у псалм у пев а о умањ е
нос ти „Ма ло ма њ ег а од анђ е л а“
(Пс. 8, 6), тако је и Отац друг ач ији
од Син а, већ и од Син а, јер је дру
гач и ји онај који ра ђ а од оног а који
се рађ а, јед ан је онај који шаљ е, а
друг и је онај који је пос лан, Јед ан
је онај који је ствар ао, а Друг и је
онај кроз ко
г а је би
ло ство
р е
но.
До
бро је што и Го
с под, ис
ко
ри
стивш и управо ту реч, везано за
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dominus usus hoc verbo in
persona paracleti non divisionem significavit sed dispositionem: Rogabo enim, inquit,
patrem et alium advocatum
mittet vobis, spiritum veritatis. sic alium a se paracletum,
quomodo et nos a patre alium
filium, ut tertium gradum ostenderet in paracleto, sicut
nos secundum in filio, propter oeconomiae observationem. ipsum quod pater et filius dicuntur nonne aliud ab
alio est? utique omnia quod
vocantur hoc erunt, et quod
erunt hoc vocabuntur, et permiscere se diversitas vocabulorum non potest omnino,
quia nec rerum quarum erunt
vocabula. Est est, non non:
nam quod amplius est hoc a
malo est.

лице Утеш и т е љ а означ а в а не
под е л у нег о распор ед: „Умо
ли
ћу“, ре
к ао је, „Оца и Он ће
вам пос лат и дру г ог Зас тупн и
ка (Утеш и т е љ а), Ду х а Истине“,
тако, дак ле, од Себ е, али дру
гог а, „Утеш и т е љ а“, пош то и ми
познајемо Син а – дру г и Степен
од Оца –, а Трећ им Степеном се
ука з у је на Утеш и т е љ а, пош то
ми у Дру г оме ви д и мо Син а, ра
ди држ а њ а домос троја (иконо
мије). Син и Отац су јед ан пре
ма дру г ом пос та в љен и упра в о
она ко ка ко се на зив ај у. Ка к вим
имен и м а се неш то зов е, то та ко
и јес те, а како и јес те, тако се и
на зив а, и уопш те не би треб а ло
брк ат и раз л и ч и т е реч и, јер та
ко не би означ а в а ле појмов е на
које се односе. „Да, да, не, не, а
што је више од тог а, од злог а је“
(Мт. 5, 37).

Cap. 10. Ita aut pater aut
filius est, et neque dies eadem
et nox neque pater idem et
filius, ut sint ambo unus et
utrumque alter, quod vanissimi isti monarchiani volunt.
ipse se, inquiunt, filium sibi
fecit. atquin pater filium facit
et patrem filius: et qui ex alterutro fiunt a semetipsis sibi
fieri nullo modo possunt, ut
pater se sibi filium faciat et
filius se sibi patrem praestet.
quae instituit deus etiam ipse
custodit. habeat necesse est
pater filium ut pater sit, et filius patrem ut filius sit. aliud

Гл. 10. И тако су Отац и Син
као дан и ноћ, заједно, али не
исто. Тако су Отац и Син, не Је
дан Исти, да не би било да су
обојиц а је д ан, нег о су обојиц а
дру г ач и ји. Не ка ко би хте л и шу
пљоглави монарх ијан ис ти који
каж у: „Он је Сам себ е нач ин ио
Си
ном.“ Но, ако Отац прет
по
став ља Сина и Син Оца, свак и
од њих прет пос та в ља дру г ог, то
онд а ни на који нач ин не би мо
гли да постају из себ е за себ е,
да би, тоб оже, Отац себ е са мог а
нач ин ио својим Сином, а Син од
себ е са мог а на п ра вио Оца. Јер,
све што је Бог установио, Он то
327
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est autem habere, aliud esse:
verbi gratia, ut maritus sim
habeam oportet uxorem, non
ipse mihi ero uxor. sic etiam
ut pater sim filium habeo,
non ipse mihi ero filius: et ut
filius sim patrem habeo, non
ipse mihi ero pater. ero enim
me faciunt si habuero tunc
ero, pater si filium habeam,
filius ero si patrem. porro si
ipse ero quid eorum, iam non
habeo quod ipse ero, nec patrem quia ipse ero pater, nec
filium quia ipse ero filius.
in quantum autem alterum
ex his habere me oportet,
alterum esse, in tantum, si
utrumque fuero, alterum
non ero dum alterum non
habeo. si enim ipse ero filius
qui et pater, iam non habeo
filium sed ipse sum filius.
non habendo autem filium
dum ipse sum filius, quomodo pater ero? habere enim filium debeo ut pater sim: non
sum ergo filius, quia patrem
non habeo qui facit filium.
aeque si ipse sum pater qui
et filius, iam non habeo patrem sed ipse sum pater. non
habendo autem patrem dum
ipse sum pater, quomodo filius ero? habere enim patrem
debeo ut filius sim: non ergo
ero pater, quia filium non
habeo qui facit patrem. hoc
erit totum ingenium diaboli,
alterum ex altero excludere
dum utrumque in unum sub
328

и одрж ав а. Стог а да би Отац био
Отац нео
п
ход
но је да има Си
на, а да би Син био Син њем у је
пот ребно да има Оца. Једно је,
да к ле – имати, а сас вим друго
– бити. Узми
мо на при
мер: да
бих ја био муж, мен и је пот реб
но да имам жен у, јер не мог у сам
себи да будем жена, и баш тако,
да бих ја био отац, треб ало би да
имам сина, не мог у сам себи да
будем син, а кад бих био син, та
да треб а да имам оца, јер не мо
гу сам себи да будем отац! Даљ е,
ако ћу бит и јед ан од њих, тад а
већ не мог у да имам онога, ко
ји сам већ, ни оца, укол ико сам
сâм отац, ни сина, укол ико сам
и сâм син. Уко
л и
ко ми за
па
да
да имам једног од њих, а са дру
ге стране да будем, утол ико, ако
бу
дем је
д ан од њих, та
д а не
ћу
би т и дру г и, јер дру г ог а нем ам.
Ако ћу има
т и оно
г а ко
ји чи
ни
мене оцем или сином, тад а, ако
имам сина бићу отац, а ако имам
оца, онд а ћу бит и син. А нем ају
ћи, дак ле, сина, док сам и сâм
син, ка
ко он
д а да бу
дем отац?
Треб а, дак ле, да имам сина, да
бих био отац. Нећу бит и отац ако
нем ам сина, који упра во чин и од
оца да буде отац! Ово ће зацело
би т и ђа вољ а обм а на: изос та ви
ти једног од друг ог а, док у исто
време зат варај у ћ и обојиц у у јед
но под видом поб ож нос ти у мо
нарх иј у, правећ и неко осредњ е
„ни тамо ни ’вамо“ по коме мо
же бит и Отац који у овом случај у
нем а Сина и Син који исто тако
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monarchiae favore concludens neutrum haberi
facit, ut et pater non sit qui
scilicet filium non habet, et
filius non sit qui aeque patrem non habet: dum enim
pater est filius non erit.
sic monarchiam tenent qui
nec patrem nec filium continent. sed nihil deo difficile. quis hoc nesciat? et
impossibilia apud saeculum
possibilia apud deum quis
ignoret? et Stulta mundi elegit deus, ut confundat sapientia. legimus omnia. ergo,
inquiunt, difficile non fuit
deo ipsum se et patrem et
filium facere adversus traditam formam rebus humanis: nam et sterilem parere
contra naturam difficile deo
non fuit, sicut nec virginem.
plane nihil deo difficile: sed
si tam abrupte in praesumptionibus nostris hac sententia utamur, quidvis de deo
confingere poterimus quasi
fecerit, quia facere potuerit. non autem, quia omnia
potest facere, ideoque credendum est illum fecisse
etiam quod non fecerit, sed
an fecerit requirendum. potuit, si voluisset, deus pennis hominem ad volandum
instruxisse, quod et milvis
praestitit: non tamen quia
potuit statim et fecit. potuit
et Praxean et omnes pariter

може да нем а Оца. А зап раво, док
је Бог Отац не може истовремено
бит и и Син! Ето, тако се залаж у
за „монарх и ј у“ они који не чу в ај у
ни Оца ни Сина! Ко још не зна да
Бог у ниш та није теш ко? (Уп. Мт.
19, 26) и ко не зна да „шта је љу
ди м а немог у ће Бог у је мог у ће“?
(Лк. 18, 27) и да је „Бог изабрао
луде пред свет ом да би пос рам ио
муд ре“. (Уп. 1 Кор. 1, 27). Читал и
смо све то... И над аљ е, говор е је
ре т иц и да Бог у ни је би ло теш ко
да самог а себ е нач ин и и Оцем и
Сином упркос уоби чајеном људ
ском пор ет к у ствари. Та ко Бог у
није било теш ко да учин и да не
плод ан род и, као што је и Дјев а
упркос при р од н им за кон им а.
И наравно да ниш та Бог у ни
је тешко, а ако ми тако неп ром и
шљено будемо корис тили ту ре
чениц у у нашим претпос тавкама
можемо о Бог у уобразит и сваш та,
као да је тобоже учинио све оно
што је могао да учини по својој
свемоћ и. Па према томе, пош то
он може да учини све, не треба ве
роват и да је Он урад ио оно што у
самој ствари није учинио, него би
требало испитат и да ли је стварно
Он то учинио. Бог, пак, може уко
лико хоће, да додели човек у кри
ла за летењ е, која је дао змајеви
ма. Али није то учинио само зато
што то може да учини. Исто тако
би могао да униш ти Праксеја, а
тако и све остале јерет ике, мад а
их није сат ро на основу чињ енице
што би нап рос то могао да их уни
329

Теолошки погледи / Theological Views XLVI (2/2013)

haereticos statini extinxisse:
non tamen quia potuit extinxit. oportebat enim et milvos
esse et haereticos, oportebat
et patrem crucifigi. hac ratione erit aliquid et difficile deo,
id scilicet quodcunque non fecerit non quia non potuerit sed
quia noluerit. dei enim posse
velle est, et non posse nolle:
quod autem voluit, et potuit
et ostendit. ergo quia si voluit
semetipsum sibi filium facere
potuit, et quia si potuit fecit,
font probabis illum et potuisse
et voluisse si probaveris illum
fecisse.

шти. А требало би тако аждајама
и јерет иц има! Јер, по њима, Отац
треба да буде разапет?! Тако по
њима произи лази да ниш та није
тешко Бог у, наи ме и све оно што
није учинио, а то није учинио,
не зато што није могао, него зато
што није хтео. Јер, за Бога је мо
ћи хтет и, а не моћ и не желет и. И
што је хтео, то је и могао, и то је и
урад ио. И стога, да је желео, сам
Себе је могао да начини Сином
и пош то је могао то би и учинио.
След и, доказиваћеш, да је Он и
могао и хтео, само кад а би, па
метњ аковићу, могао да докажеш
да је он то заис та и учинио!
Са латинског превео
Радован Пилиповић
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