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Пау Тиих (Paul Tillich, 1886–1965), Кар Барт (Karl Barth, 1886–1968) и 
Руоф Бутман (Rudolf Bultmann, 1884–1976) најзначајнији су проте-

стантски теоози XX века. Ојеци њихове миси присутни су и у савреме-
ним теоошким стремењима на Запау. 

Друга војица, за разику о Тииха, нису непознати нашој теоошкој 
јавности. Динамика вере1, јеино претхоно ко нас превеено Тиихово 
ео, прошо је готово назапажено ко наше читаачке пуике огосов-
ског усмерења. 

У запаним теоошким круговима Тиихова теоогија високо је оцењена. 
Тиих је зајено са Бутманом, Ранером, Кингом… уврштен у јеан о четири 
најзначајнија теоошка правца XX века на Запау — у теологију корелације.2 
Овај правац карактерише теоошки искурс са кутуроошким: фио-
софским, антропоошким, психоошким и, уопште, са свим саржајима 
хуманистичко-руштвених исципина које својом метооогијом испитују 
и тумаче егзистенцијане саржаје уског искуства. 

Центрана тема Тииховог теоошког стварааштва јесте онос изме-
ђу теоогије (у ширем смису реигије) и кутурe. Бавење оносом хри-
шћанске миси и кутуре Тиих започиње у најранијем периоу свога 
уховно-интеектуаног развоја. Може се рећи а теоогија кутуре пре-
става његов изворни теолошки концепт. Прво своје јавно преавање 
ор жао је као оцент Беринског универзитета 1919. гоине по називом 

1 Paul Tillich, Dinamika vere, прево: Драган Монашевић, Београ, 1988.
2 Виети у: Rosino Gibellini, Teologija dvadesetog stoljeća, Zagreb, 1999, такође и у: Rosino 

Gibellini, Teološke perspektive za XXI stoljeće, Zagreb, 2006. Ђиеини важи за најоег по-
знаваоца запане хришћанске теоогије у XX веку. Он оређује четири најитнија правца 
која су оеежиа теоошку мисао XX века на Запау: дијалектичка теологија, теологија 
корелације, политичка теологија и теологија мондијализације. У најзначајније пре-
ставнике теологије корелације, поре тео логије културе Поа Тииха, Ђиеини ураја 
егзистенцијалну теологију Руофа Бутмана, теологију искуства Евара Шиеекса, 
антрополошку теологију Кара Ранера, екуменску теологију Ханса Кинга и херменеутич‑
ку теологију Коа Жефреа и Дејвиа Трејсија. 
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О идеји теологије културе3. Тиих, аке, о самог почетка свог теоошког 
ангажовања увиђа потреу за кореацијом — прожимањем теоогије са ку-
туроошким саржајима.

Кутна књига Пауа Тииха која је пре нама, Теологија културе, 
зирка је теоошких есеја писаних у разичитим периоима његовога 
стварааштва, које у зајеничку цеину повезује проемска тематика 
фиософско-теоошког и општег теоошко-кутуроошког ијаога. Ми 
ћемо из њене огате саржајности извојити и указати на ве кучне оа-
сти — философију религије и теологију културе, које нам се чине најприка-
нијим среством а се нашој читаачкој пуици (огосовским круговима) 
приижи мисао овог запаног теоога. 

„Расцеп који прети нашој уховној соои“ — овако Тиих описује ком-
пексни онос теоогâ и научникâ према феномену реигиозности. Он 
сматра проематичним њихове ставове каа је у питању мишење пре-
ма реигији супротно о њиховог. Наука која на реигију геа као на 
проазну манифестацију човековог уха усовену историјским, психо-
ошким, социоошким и ругим моментима уског постојања — премет 
је Тиихове критике зато што негира самоитност реигиозног у уској 
егзистенцијаности. Са руге стране, искучив став према профаном о 
преставника реигије (теоога) такође поеже критици Пауа Тииха, 
јер то престава тежњу ка наметању реигиозног ауторитета кaо непри-
косновеног. Атеизам се усе тога, упозорава Тиих, јава као прирона 
реакција на ауторитативно становиште реигиозног принципа, као неми-
новна реакција секуарног света.

За Тииха питање о постојању Бога није примарно за фиософију реигије. 
Он се јенако противи и научницима и теоозима, који са своје тачке ге-
ишта, апоиктички заснованог, твре а Бог не постоји, оносно а постоји. 
Апоогетски став о несумњивом постојању Бога Тиих сматра опаснијим о 
атеистичког уверења о његовом непостојању, јер се Бог таа намеће, исто као 
и реигија у горњем сучају, као езусовни ауторитет према коме сооа 
човековог уха мора пружити оређени отпор. 

Чини нам се а је ове за Тииха појам соое кучан за разумевање 
истин ског оноса човека према Богу и човековог оноса према ругим у-
има, оносно за аутентичност свеочења Бога у свету, а Бог се, пре све-
га, разумева као соона ичност која свој онос према човеку темеи на 
уави. Наметати ругоме таквога Бога, сужити се њиме као среством 
оре а се по сваку цену окаже исправност својих реигијских уеђења — 
вои ка негацији Бога као ичности, оносно ка схватању Бога као апстрак-
тног реигијског феномена.

Пример за ово наазимо у есеју који се ави оносом науке и теоогије 
(стр. 109–114). Ајнштајново орицање персонаности Богу сматра се веома 

3 „Über die Idee einer Theologie der Kultur“, у: Religionsphilosophie der Kultur, Reuther und 
Richard, Berlin, 1919.
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оним уарцем за теоогију. Јеан ео кривице за Ајнштајнов антиперсо-
наистички теизам Тиих сваује на „апоогетске фанатике XIX века“. Они 
су Бога учинии преметом истраживања метооогије прироних наука, 
овеи су о кризе у научно-реигијском ијаогу и оезичии појам Бога 
(крајња посеица свега овога). Параоксаност у Ајнштајновом поимању 
Бога се, схоно овоме, огеа у томе што он, критикујући упитање ових 
теоога у научну проематику са научног а не теоошког приступа, несве-
сно суимира крајњи негативни резутат апоогетике (езичност Бога), 
исказујући га као својe ично уверење.

Сично Тииху, каа су у питању посеице апоогетске метооогије, 
Коаковски се у својој књизи Религија, која се такође ави тематиком фио-
софије реигије, на јеном месту изричито противи и атеистима и реи-
гиознима „зато што сваки о сукоених начина виђења света има своја 
сопствена правиа вааности и сваки оацује критеријуме оног ругог. 
Неспосони а увере јени руге, пристаице ових вају непомиривих 
појмова могу само покушавати а присие противника а уе осеан 
сеи оноико коико је то могуће.“4 Чини се интересантним а се за неку 
уућу приику истраже сичности и разике у ставовима ко ових вео-
ма значајних теоретичара реигије. Ми ћемо се, по потреи прецизнијег 
оређења теоријске позиције Пауа Тииха у његовом поимању реигије, 
позивати, каа је то потрено, на ауторитете као што је Коаковски. 

Оно што је веома значајно за Тиихову фиософију оноси се на ефини-
сање разике између ва основна метоа који се тичу човековог приступа 
Богу. 

Онтоошки мето поразумева непосреан (ичносни) онос човека са 
Богом, у коме оази о откровења Божијег у човеку. Откривајући сее кроз 
откровење Бога у сеи, човек превазиази отуђеност о Бога, о сее самог 
и о ругих уи. Реч о Богу (теоогија) на основу онтоошког метоа је 
опитна — аутентична.

Насупрот онтоошком, космоошки мето поразумева посрени приступ 
Богу заснован на тееоошким основама кутуре и прирое. Трансцеентно 
је „присутно у еатној снази прирое и кутуре“ (стр. 29) и, откривајући њега, 
ми откривамо „неузроковано у узрокованом“, „неусовено у усовеном“. 
Све што се о Богу може рећи на основу космоошког метоа остаје на нивоу 
тврњи и претпоставки.

„Онтоошка свест“ као посеица човековог ичносног оноса према Богу 
цеовита је, није разеена на психоошке функције као космоошка свест. 
Иако је сам појам свести посеица спознаје, Тиих истиче а је „онтоошка 
свест очито изравна и није посреована накнаним извођењима“ (стр. 26). 
Ово значи а је онтоошка свест о апсолуту као врховном реигијском на-
чеу јасна сама по сеи. Она је ата. Накнано оажење о знања о апсо‑
лутном не оређују га суштински. 

4 Лешек Коаковски, Религија, Београ, 1992, 204.
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Тиих ове хоће рећи а свест (свесно знање) опире најае о сазнања 
а је религијски апсолут јеини неузрокован, неусовен, ничим неогра-
ничен, и та његова апсоутна независност јесте јеино извесна каа је 
у питању религијско начело, а а се цеовитост онтоошке свести пости-
же егзистенцијаним чином спознаје апсолутног, у коме учествује човек 
цеим својим ићем, што значи а је онтоошка свест по својој прирои 
егзистенцијана.

Ово не значи а онтоошки мето искучује космоошки. Онтоошки 
приступ Богу и посрена примена космоошког метоа могу овести о 
помирења реигије и световне кутуре, за шта се у основи зааже Тиих. 
Коаковски је „суко између неа и земе“ сматрао најизраженијим управо 
у кутури5 и оне се њему чине непомиривим. Тиих и Коаковски ове, за 
разику о претхоног сучаја, стоје на супротним позицијама. 

Опречан онос реигијског и световног престава за Тииха проем 
sui generis, настао усе „свеопштег, трагичног отуђења човека о ваститог 
изворног ића“. Човек је усовен у историјској егзистенцији поарностима 
светог и профаног, и то је у основи трагеија његовог постојања. Аи „све-
то и свјетовно нису изворно овојене разине, већ раије преивају јена у 
ругој“ (стр. 41), зато човек треа а уе прожет њима. Феноменоогичност 
секуарног у историји се неминовно пројавује као осуство нуминозног, 
аи то не значи а световно нема светога у сеи, јер, „изворно“, Бог је „све у 
свему“ и разика не постоји.

Хоистички приступ реаности Тииха ће овести о закучка а је 
„отуђење човеково о истинског итка“, узрок историјској појави реигије, 
и а је реигија проазни историјски феномен који у историји престава 

„искуство светог“. Ово значи а је прироа стварности која се истражује 
јеинствена, а а разееност кутурног о реигиозног престава непри-
роно стање света.

Тиих се, у ствари, зааже за монистички пореак стварности као истин-
ско и прироно стање света које ће се у потпуности остварити у будућем вре‑
мену, каа ће Бог поново ити „све у свему“. Есхатон, аке, укиа повајање 
стварности на световни и реигиозни начин живота. Истина света и пуноћа 
света остварива је јеино у Божијој егзистенцији.

Као основни заатак онтоошког приступа фиософији реигије Тиих 
истиче ово: „Мишењем преваати — што је могуће више — оучујући 
расцјеп између реигије и кутуре, измирујући притом њихова зајеничка, 
иако међусоно отуђена поручја занимања“ (стр. 31). Онтоошки проем 
света је, по Тииху, у томе што се у њему не постиже ска између кутурних 
оика живота и реигиозности као фунаментане потрее човечанства. Из 
тог разога, расцеп човековог ичног живота о кутуроошког живота мора 
ити као схизофрен. Потрено га је премостити, постићи јеинство између 
фиософије као мисећег погеа на свет, и реигије, која је првенствено 

5 Л. Коаковски, н. д., 220–221.
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praxis, аи такође и визија — поге на овострано са оне стране као при-
марне стварности. 

За Тииха је — изгеа — итно а, пре свега, на теоријском пану ође 
о помирења реигије и кутуре. Као а тиме хоће а припреми терен за 
могућност остварења јеинства кутуре и реигије на практичном пану. 
Међутим, остварење тог помирења у руштвено-историјској реаности није 
премет његовог систематског теоошког разматрања, заправо, констатује 
се као инивиуана могућност у животу сваког појеинца, што се узима за 
озиан неостатак у његовом теоошком промишању кутуре.

Ове морамо а приметимо, како је Берђајев такође тврио (највероватније 
пре Тииха), а основни проем моерног света ежи у трагичном оносу 
између света кутуре и остварења човека у њему као ића које своје аутен-
тично ивствовање пројавује, пре свега, као homo religiosus. За Берђајева 

„најважнији проем XIX и XX века — (јесте) проем оноса стварааштва 
(кутуре) према животу (ићу)“6. и он га — сично Тииху, аи на осоен егзи
стенцијаистичко-персонаистички начин — посматра кроз призму човеко-
вог етерминизма између соое и нужности. Занимиво је а је Тиих јеан 
свој чанак посветио Берђајеву7 и а ми, тражећи Тииху најсичнију ич-
ност међу преставницима источног теоошког погеа на свет, то наазимо 
у Берђајеву (маа он није касичан теоог), зато што се ретко ко о правосав-
них теоога тако преано авио овом проематиком. Берђајев се, међутим, 
њоме авио као „сооан мисиац реигиозно-фиософског опрееења“, 
и управо зато што у његовој миси преовађује фиософско-теоошки ис-
курс на основама егзистенцијаистичке фиософије — може се пронаћи о-
ста тога иентичног са Тииховом теоогијом (свакако, и разичитог о ње).

Суштина Тиихове теологије културе изражена је у мишењу а је реи-
гија „супстанција кутуре која јој аје смисао, а (а) кутура чини укупност 
оика у којима се заокупеност реигије исказује“ (стр. 41). Ове се указује 
на неминовност а се у крајњем сучају уховна стварност (реигиозно) мора 
пројавити у кутуроошким оквирима као смисао самог постојања, смисао 
човекове егзистенције и човековог стварааштва. Ту се раи о увек и свуа 
присутном реигијском саржају у кутури, који ће ати за право Тииху 
а тври како је „реигија саставни ео кутуре, а кутура својеврсни оик 
реигије“, и то, у ствари, престава — са јене стране — приавање мета-
физичких својстава кутури, а — са руге — егзистенцијано разумевање 
реигије, која се као ео стварности овога света оавезно отеотворује кроз 
кутуроошке оике. 

Најочитији пример за ово може нам ити Тиихово негирање постојања 
„светог језика, који и то ио сам по сеи“. Такав језик јеноставно не може 
постојати зато што сваки језик оражава у сеи оређени аспект човековог 
оноса према стварности (књижевни, митоошки, песнички, приповени…). 

6 Никоај Берђајев, Смисао стваралаштва, књига II, Београ, 1996, 134–135.
7 „Nicholas Berdjaev“, у: Religion in Life, 7 (1938), 407–415.
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Тако и реигијски језик није ништа руго него уоичајени језик који се 
„мијења по утјецајем онога што посреује, коначног итка и значења“ (стр. 
46). Примећујемо а се и у овом сегменту Тиих и Коаковски не сажу, јер, 
по Коаковском, „језик о Светом није ео ии проширење сваконевног 
језика“8.

Тиихова најсмеија тврња, на основу теономно конципиране кутур-
не стварности, оноси се на то а откровење Бога у свету није само у ре-
игијском оквиру (у Цркви) већ и у кутуроошким саржајима. Овакав 
начин геања на онос реигије и кутуре треа а онемогући њихову међу-
сону искучивост, јер кутуроошке творевине у сеи сарже ееменат 
реигијског који треа а откријемо (саржаност светог у профаном). Ти-
их непрестано инсистира на пројави трансцеентног у руштвеном и ку-
турном животу света. Он указује, у ствари, на потреу узајамног еовања 
кутуре и реигије: а се свето очитује у световном, а а се световно, схо-
но томе, показује као свето, и а (не искучујући јено руго у ваститим 
функционаностима) суже цеини (нека врста узајамног синтетичког 
прожимања).

У теоогизацији кутуре на егзистенцијаном пану Тиих се ави пита-
њем „крајњег исхоа итка“, за разику о теоријског приступа у фио со-
фији реигије, који се ави проемом оноса (реације) човек – Бог и 
импикацијама тог оноса на антропоошком пану. Чини се а се Тиих 
оста приижио правосавној онтоогији тумачећи Христа као „нови и-
так“, у коме и кроз кога човек превазиази отуђеност о Бога, о сее самог и 
о света (о ругих уи и прирое). Ипак, а и се правино схватио, треа 
имати на уму а Тиих аштини језичку траицију егзистенцијаистичке 
фиософије и ез мао оег познавања њеног појмовног апарата не треа 
приазити читању овога његовог еа.

Тиихово поазиште у теоогизирању кутуре може се ореити као ана-
иза уске егзистенцијаности у усовима историјско-кутуроошког е-
терминизма саме стварности. У том циу он свесно користи остигнућа 
егзистенцијане фиософије, психоанаизе, уинске психоогије… а 
и указао на матрице проема уског ивствовања у савременом свету. 
Утицај Хајегерове фундаменталне онтологије на Тиихов теоошки став 
више је него очигеан. Међутим, Тиих ие корак ае, не заржава се само 
на констатацијама о фактичности просечне сваконевнице већ непрестано 
изнаази аутентичне оговоре из визуре хришћанског погеа на свет. 

Да закучимо: у овој Тииховој књизи очитују се, са јене стране, оз и-
ност приступа оређеној проематици исказана у систематској захваћености 
свих оних исципина које имају оирних тачака са теоогијом, а са ру-
ге стране, хришћанско осмишавање оговора на питања наметнута 
усе „егзистенцијаног отуђења“ као трагеије уског постојања. Пре-
аност како актуеној руштвеној проематици тако и проематици 

8 Л. Коаковски, н. д., 207.
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кутурно-историјског насеђа утемееног, пре свега, на фиософко-теоош-
кој траицији запане миси, указује на суптиност његовог теоријског 
промишања оноса реигије и кутуре. 

Теологија културе Пауа Тииха ће у сваком сучају преставати веи-
ки изазов нашој теоошкој јавности која, као по правиу, са прерасуама 
приази свему ономе што оази са Запаа.
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