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Упив психоогије на пое новозаветне егзегезе отпочео је на Запау 
крајем шезесетих гоина. Препознавање значаја психоогије за разуме-

вање и тумачење новозаветних текстова ио је посеица ва развоја: с 
јене стране, пораста општег интересовања теоога за могуће оприно-
се руштвено-хуманистичких наука оем и цеисхонијем разумевању 
Биије (кутуроошко-антропоошка егзегеза), с руге пак, саења ути-
цаја теоогије Кара Барта (Karl Barth, 1886–1968), која је ставаа акценат 
на ојективност и трансцеентност Божије речи, занемарујући при томе 
човека у његовом конкретном оживају вере (сажето: Божије откривење 
је независно о сваког појеиначног оживааја Бога). Критика Бартовог 
запоставања човека у његовом инивиуаном, емотивном оживавању 
вере иа је свакако оправана, као и инсистирање а треа озино узе-
ти у озир цеокупну човекову ичност која се конфронтира са поруком 
Биије. О таа се учинак психоогије на поу новозаветне егзегезе овија 
у ва правца. 

Први је тзв. уинско-психоошко тумачење Писма, са кучним пре-
ставником у ичности Еугена Древермана (Eugen Drewermann), који је напи-
сао веики рој коментара на новозаветне књиге управо из ове перспективе, 
осањајући се на остигнућа на поу психоогије и психоанаизе (Сигмун 
Фрој, Кар Густав Јунг) и развијајући сопствену реигијску „архетипску 
херменеутику уске уше“. Његове књиге су ие омиена ектира сту-
ената теоогије и свакако су унее извесну свежину на пое новозаветне 
науке, која је у том периоу тавориа у езизазу супроставених хипо-
теза заоијених из историјско-критичких истраживања која су потпуно 
игнорисаа реигијски оживај човека као такав. Древерманова поа-
зна тачка је ио став а историјско-критичка метоа својим настојањем а 
изнађе првоитни смисао иијског текста није у стању а укаже на оно 
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што је трајно, универзано и свевременско у тексту. По њему, иијски 
текст престава симоизацију ожанске истине која конституише у-
ину уске уше, ок све историјске партикуарности и специфичне 
историјске оконости по којима настају иијски текстови треа занема-
рити, пошто ометају изнаажење свеважећег и трајног у тексту. Древерман 
је на овај начин ревитаизовао и актуаизовао иијске текстове које је 
историјско-критичка метоа проматраа готово искучиво у њиховом соп-
ственом историјском контексту и учинио их живим саговорницима чове-
ку сваке епохе на чији живот они жее и могу а изврше оређени утицај. 
Древерманова уинско-психоошка тумачења су, поре низа позитивних, 
изазваа и оста негативних реакција. Њему су преациваи неисторич-
ност, потпуну спиритуаизацију хришћанства, реигијски егаизам и неку 
врсту разовапоћене христоогије. Герхар Лофинк (Gerhard Lohfink) и 
Руоф Пеш (Rudolph Pesch) написаи су значајну књигу Tiefenpsychologie 
und keine Exegese (1987), у којој се теоошки орачунавају са Древермано-
вом егзегезом, нагашавајући утимативну важност историје и исторично-
сти за хришћанску веру, а тако и Цркву као првенствено место разумевања 
Писма, а не инивиуано, приватно читање појеинца уз помоћ разних 
пројективних техника. Биијски текстови не вое појеинца наза ка њему 
самом, они нису огеао у коме он треа а тражи свој ик, већ га упућују на 
ругог, на ижњег, на верујућу зајеницу. У сваком сучају, анас се чини а 
је шире практиковање овакве врсте егзегезе напуштено и а се оно темеио 
угавном на харизматичној ичности Е. Древермана и конкретним потре-
ама времена.

Друго пое на коме психоогија игра важну уогу у новозаветној егзе-
гези јесте тзв. историјска психологија, оносно покушај а се реконструи-
шу психоошка искуства првих хришћана. Историјска психоогија раног 
хришћанства покушава а, чувајући ругост и страност Биије (историј-
ско-критичка метоа), укаже на психоошке исказе у њој, тј. а укаже на на-
чин на који уи оживавају стварност на хоризонту откривењске вере. 
Капитано ео на поу историјске психоогије понуио је Каус Бергер 
(Klaus Berger): Historische Psychologie des Neuen Testaments (1995). Он историју 
хришћанске психоогије не проучава уз помоћ остигнућа савремене пси-
хоогије, већ искучиво у њеним сопственим историјским оквирима, смат-
рајући а и пројекција савремених психоошких увиа на новозаветне 
текстове преставаа анахронизам. Бергер у свом еу пореи новозавет-
не психоошке исказе (онос према теу, ичном иентитету, уав, смрт, 
савест, страх, рига ит.) са њима савременим изворима — и на тај начин 
указује на опште и специфичне хришћанске оживаје реигијског у кон-
тексту античког света. 

Гер Тајсен (Gerd Theissen), хајеершки професор Новога завета у 
пензији, значајан ео својих раова посветио је управо психоошким ис-
траживањима Новога завета. Његов приступ је, за разику о Древер-
мановог, строго прироно-научни и има ци а преиспита моерне 
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психоошке концепте у погеу могућности њиховог оприноса егзеге-
зи. Тајсен се у низу својих раова осамесетих и евеесетих гоина авио 
реигијско-психоошком егзегезом (нпр., Psyhologische Aspekte paulinischer 
Theologie, 1983). За разику о Бергера, који историјску психоогију раног 
хришћанства свесно истражује и заржава у њеним сопственим оквирима 
античке историје, Тајсен се интензивно ави управо моерним психоошким 
теоријама и помоћу њих покушава а расвети многе аспекте психоогије 
раног хришћанства. Посе низа појеиначних раова на теме из историјске 
психоогије раног хришћанства, пре читаоцима се коначно наази јена 
монументана синтеза: Доживљај и понашање првих хришћана. Једна пси‑
хологија раног хришћанства. Оно се укапа у низ истраживања поменутог 
аутора, који свој програм темеи на увиу о неовоности теоогије Новог 
завета и потреи а се ранохришћанска вера проучава у цеокупној ина-
мици живота:

Да и се схватио шта је покретао прве хришћане у уини њихове уше, 
мора се проучити читав њихов живот и њихове теоошке исказе треа сврста-
ти у семиотичке, социјане, психичке и историјске контексте који нису непо-
срено теоошки. Динамика ранохришћанске вере укорењена је у инамици 
живота. (G. Theissen, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchri‑
stentums, Gütersloh, 22001, 17).
На нареним страницама покушаћено а скицирамо саржај овог по све-

му изузетног еа, скренемо пажњу на неке херменеутичке моменте и укаже-
мо на значај ове врсте истраживања за савремену теоошку мисао. 

Насов еа је утоико карактеристичан што се већ из њега могу саге-
ати намере и херменеутичка позиција аутора. Тајсен ира ва кучна појма 
из савремене психоогије „оживај“ (на ичном пану) и „понашање“ (на 
социјаном пану), што говори о намери а ео, поре тога што црпи основ-
не поставке из савремене психоогије, намерава и а уђе у ијаог са њом. 
Такође у насову уместо очекиваног „Новога завета“ стоји „првих хришћана“, 
што указује а аутор своја истраживања азира на читавом феномену раног 
хришћанства и списима који имају везе са њим, не ограничавајући се само 
на канон Новога завета. То је програмска оука коју Тајсен осено спро-
вои у свим својим стуијама, а заснива се на уверењу а свако историјско 
проучавање раног хришћанства мора узети у озир све хришћанске списе 

— канонске и неканонске — у циу оег разумевања и што ојективнијег 
приказивања тематике (уп. G. Theissen, Die Entstehung des Neuen Testaments 
als literatur‑geschichtliches Problem, 2007, 15–37). Коначно, у понасову, за 
разику о Бергера, не користи термин „историјска психоогија“, већ про-
сто „психоогија“, а то, опет, упућује на тражење прикучка у савремене то-
кове: не само а се ескриптивно изнесу историјски увии већ а савремена 
теоошка мисао у живом ијаогу са психоогојом профитира о тога. Ау-
тор раије говори о „реигијској психоогији раног хришћанства“ него о 

„историјској“ (стр. 20).
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На самом почетку (стр. 15–48) аутор изаже о пет гавних приговора ав-
ењу психоогијом раног хришћанства. 1) У изворима нема овоно поа-
така који и се моги аекватно вреновати у погеу психоошких тема. 
Овај приговор је оправан ако је реч о појеиним ичностима, аи није ако 
се истраживање усмери ка типичним понашањима и оживајима раних 
хришћана и њихову социјану интеракцију (стр. 22–23). 2) Проучавају се тек-
стови који само могу указивати на руге текстове, не и на живот. Овај при-
говор не стоји, пошто „оживају и понашању припаа језик, као што нас 
је научио linguistic turn у психоогији, а то које ће језички изражене пре-
ставе изити у први пан зависи о психичких фактора, као што нас је на-
учио cognitive turn.“ (стр. 24). 3) Приговор анахронизма: моеи савремене 
психоогије не могу се пројектовати на прошост (К. Бергер). Тајсен, међутим, 
увои појам „анаогног разумевања“ („analogisches Verstehen“), сматрајући а 
прошост и саашњост нису иентичне, аи а постоје анаогије које их 
повезују (стр. 28), које уопште омогућавају а се нешто из прошости разуме 
у саашњости. 4) Реукционистички приговор је јена варијанта приговора 
анахронизма. Он изражава ојазан а се посеност и јеинственост јеног 
феномена као што је рано хришћанство може потпуно асимиовати и утопи-
ти у нашу кутуру. Овај приговор може ити оправан и озино се узима у 
озир прииком истраживања психоогије раног хришћанства. 5) Приговор 
тривијаности: психоогија често констатује оно што је већ и овако и она-
ко познато. Међутим, ако реигијска психоогија заиста може а укаже на 
могућност реигијског оживаја и научно га ојасни, она она може ати 
важан опринос савременој реигиоогији и теоогији (стр. 31). 

Књига је наае прегено поеена на шест веиких тематских цеи-
на, закучно са семом гавом, која престава осврт и резиме свега што 
је изожено (537–574). Прва гава носи насов „Душа и тео. Пронаазак 
унутрашњег човека у антици и његова онова у раном хришћанству“ (49–
100). У овој, увоној гави аутор се ави грчком и јеврејском антропоогијом, 
првим импусима у погеу саморазумевања човека по призмом његове 
унутрашње имензије и новинама у хришћанском антропоошком проми-
шању. Друга гава, „Искуство и оживај. Духовна имензија рано хри-
шћанске реигије“ (111–250), орађује хришћански оживај уховности, 
и то кроз перменентне воструке пројаве реигијског оживаја (уравно-
тежени и екстремни реигијски страх и раост, реигијски говор као сва-
коневна моитва и говор о Богу и госоаија ит.). Трећа гава, „Мит и 
мурост. Когнитивна имензија ранохришћанске реигије“ (251–342), говори 
о потреи нове вере а на когнитивном новоу изрази сопствени оживај 
Божијег захвата и Божије присутности, са посеним освртом на стварање 
света, христоогију ит. Четврта гава, насовена „Оре и зајеница. 
Социјана имензија ранохришћанске реигије“ (343–402), ави се оре-
ним праксама кроз које хришћани пројавују своје зајеништво: крштење, 
Литургија, суже и харизме у Цркви. Пета гава, „Етос и пракса. Прак-
тична имензија ранохришћанске реигије“ (403–494), усресређује се на 



 Саорнос 3 (2009) [327–333]|331

етику раног хришћанства у разним сферама живота (уав, агресија, сек-
суаност ит.). Коначно, шеста гава, „Мистика и гносис. Преоражавање 
ранохришћанске реигије у гносис“ (495–536) орађује феномен гности-
цизма и његове основне реигијско-психоошке карактеристике. Књига је 
опремена исцрпном ииографијом (575–600) и инексом иијских ме-
ста (601–618). Нажаост, није израђен инекс ваниијских места, маа се 
аутор оино користи античком итературом и јеан такав инекс оатно 
и оакшао ектиру ове за читаоца изузетно епо конципиране књиге. 

Тајсенов мето раа темеи се на исцрпном коришћењу и вреновању 
античких извора, ио из омена грчке фиософије, ио из јуејско-ста-
розаветног насеђа. Навеени извори се потом овое у везу са ранохри-
шћанским текстовима Новога завета, апостоских отаца и остаих извора 
са хришћанском поогом. Аутор на тај начин нуи читаоцу јену коико 
је то могуће ојективну сику уховне сцене на коју ступа хришћанство, на 
коју се оно наовезује, аи је у значајним тачкама мења, супротстава јој се 
и формира сопствени реигијски израз. Често навођење кометних антич-
ких текстова оакшава ектиру књиге и омогућава читаоцу а на основу 
приоженог текста сам расуђује (нпр. Мусонијев текст о раку [стр. 439] и 
оговарајући оеак из Путарха [440], текстови Јосифа Фавија и ругих 
читаоцу теже оступних извора).

Током авења навееним темама Тајсен оази о јеног кучног увиа 
који се тиче реигијског оживаја у раном хришћанству, са евиентним по-
сеицама по понашање. Он се увек овија на ва коосека: постоје екстрем-
на реигијска искуства која се пројавују, нпр., у визионарским заносима, 
аксези, госоаији и с. Ова искуства су специфична, јенократна и свеоче 
о проору нечег ругог, оностраног у сваконевни, нормаан живот. С руге 
стране, постоје уравнотежена реигијска искуства која у први пан ставају 
транспарентност верског оживаја и његову компатииност са свако-
невним животом, као што су, рецимо, пропове са нагаском на разумевању 
изреченог, разговетна моитва, рачни живот и с. Оваква ва реигијска 
оживаја — екстремни и уравнотежени — сапостоје у раном хришћанству 
о почетка, свеочећи проор ругог, ругачијег и оностраног у прирони 
ток живота и потреу за транспарентношћу и посреовањем оживеног. 
Рано хришћанство темеио се на ова ва искуства, с тим што је уравно-
тежени оживај вере, који је тражио интензивнији прикучак на свако-
невницу, ио атрактивнији за мисију у окружењу и коначно опринео томе 
а хришћанство о јеног маог верског покрета на руу Римског царства 
постане Црква распрострањена по цеом таа познатом свету. Међутим, ова 
напетост између ва реигијска оживаја, који у много чему зависе о пси-
хоошке структуре појеинца и његових психичких преиспозиција, при-
сутна је у цеокупној историји Цркве: између пророштва и закона, харизме 
и институција, аскезе и рака, отворености и траиционаизма… Тајсен на 
мноштву примера показује коико је таква напетост типична за реигијски 
оживај као такав (66–68).
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Како је, међутим, хришћанство успео а оржи равнотежу између ова 
ва реигијска феномена и а не постане секта, јена изоована верска 
зајеница, већ а остане Црква, а се не ометне из света, аи а се и не 
иентификује са њим? Екисијане и сектистичке структуре постоје у свим 
реигијским зајеницама. Увек постоје они који свој реигијски оживај 
схватају и освешћују инкузивно — нпр., као ар којим се не треа хваи-
ти, већ га у смирењу аривати ае — и они који свој реигијски оживај 
схватају екскузивно, као привиегију коју ругима треа наметнути ии их 
из ње искучити. Међутим, ве су кучне разике које ее Цркву о секте: 
прва је размера напетости у оносу према руштву, а руга — унутрашња 
хомогеност. Црква је принципијано отворена према руштву, њена кри-
тика није „споа“ и еструктивна, већ мисионарски конструктивна. Секта 
се постава „изна“ руштва, тежи а га апсорује у сее. Црква је унутар 
сее пурана, секта пак хомогена. Тајсен у овом смису навои Маркионов 
канон (јенооразан, хомоген) и црквени канон Новога завета (пураан у 
сваком погеу). По Тајсену, итерана пураност канона Новога завета 
социоошко-историјски оговара ставу Цркве: формирајући јеан у сваком 
погеу пурани канон, Црква се оучује за пураност унутар сее и 
принципијену отвореност за разичите теоошке изразе (395–402).

На крају остаје питање а и је психоошко изучавање хришћанства на-
учно могуће и, ако јесте, у којој је мери такав приступ теоошки рееван-
тан. Нема сумње а је анашњим хришћанима интересантно а се отисну у 
јеан аеки, у много чему страни свет својих праотаца и прамајки у вери, 
а их сагеају као уе са својим страховима, сумњама, наама, сновима, 
жеама ит., који у свету откривењске вере у Исуса Христа покушавају а 
преосмисе сопствени живот, а га упоое новој вери у коју су призвани и 
а свој реигијски оживај пројаве у свом понашању, у станој интеракцији 
са окружењем у коме живе. Историјска психоогија се, аке, ави конкрет-
ним уима, првим хришћанима и њиховим психичким и социјаним све-
том. Утоико је она значајна за егзегезу, мого и се рећи а јој аје „ушу“.

Наае, научно-теоријски проеми психоошког приступа иијским 
текстовима су у тој мери разјашњени а оно може ити сагеавано као е-
гитимни и епистимоошки проверив научни пројекат. Историјска психо-
огија раног хришћанства у веикој мери профитира, аи и сама оприноси 
многим развојним поима у савременој реигијској психоогији. Тако се, 
на пример, ASC психоошка истраживања (Altered States of Consciousness 
= измењена [ванрена] стања свести) могу повезати са новозаветном нау-
ком. У новозаветним текстовима се могу увиети три ASC типа: 1) визоио-
нарске екстазе ко апостоа Пава (2Кор 12) и васкршња искуства; 2) транс 
прииком госоаије; 3) меитативна екстаза у контексту откривењских 
оживаја. Док многи психоошки и социоошки моеи оацију значај 
ових оживаја, ASC психоогија препознаје у њима универзане антропо-
ошке орасце реигијског оживаја и понашања. По њој, ове оживаје 
није могуће, као што се у психоогији често чини, свести на компензацију ии 
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потискивање кривице и агресије. За рано хришћанство је ове карактери-
стично што је оно своје граничне реигијске оживаје успео а повеже са 
сваконевним, реовним животом: визија је преточена у веру, екстаза у уав. 
Ту се показиваа спосоност а се екстремна искуства овеу у везу са нор-
маним, сваконевним животом. Такође значајан опринос изучавању раног 
хришћанства пружа експериманетани пројекат заснован на истраживању 
феномена сећања у мозгу по називом Cognitive Templates for Religious Con‑
cept. Ово рано пое, између остаог, покушава а разјасни зашто неке 
реигијске траиције и учења остају, ок руге и руга паају у заорав. У 
оквиру овог концепта развијана је теорија оптиманог меморијаиитета, 
према којој се преставе најакше заржавају и репроукују каа се уравно-
тежене контраинтуитивне црте повежу са мрежом интуитивних увиа. Ова 
теорија, на пример, покушава а ојасни зашто је црквена христоогија оп-
стаа ок су се евионитска (Христос је оичан човек) и окетска (Христос 
је само Бог) показае као неорживе. Тако, евионитска христоогија је иа 
премао контраинтуитивна (јеан распети човек међу многим ругима рзо 
се заорава, за разику о јеног који је васкрсао), ок је окетска пак то 
иа превише (ожанско иће које посматра сопствену смрт на крсту). Ова 
теорија тежи а покаже како су иеје и траиције у историји изожене про-
цесу сеекције: оне које се акше памте — у оитном споју контраинтуи-
тивног и интуитивног — имају веће шансе а опстану. 

Историјска психоогија је теоошки значајна, пошто указује на историјску 
усовеност теоошког израза и на конкретне уе као носиоце тог израза: 
теоогија не постоји независно о конкретних уи, у конкретном времену 
и простору. Рано хришћанство је по много чему параигматично за Цркву 
свих времена. Зижавање са њим на свим поима — историјском, психоо-
шком, социоошком, психоошком и р. — може опринети интегранијем 
саморазумевању хришћанства анас, а може му и ати неки нови оријентир 
у изазовима пре којима се анас наази.
последња траница




