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Теми присуства фиософије у Новом завету и хришћанској теоогији у ра-
ном периоу римских царева посвећен је зорник раова Religiöse Philoso

phie und philosophische Religion der frühen Kaiserzeit (Религијска философија 
и философска религија у раном периоду римских царева). Овај зорник је 
резутат пројекта којим се ави група истраживачког научног поматка 
по називом Ratio Religionis (јун 2006 – мај 2011). Пројекат се се овија на Ге-
орг-Август Универзитету у Гетингену1. Истраживачки ра се овија на поу 
реигијске фиософије у раном периоу римских царева, аке, периоу каа 
настају новозаветни текстови. Зорник се састоји из четири еа. Први ео, 
по називом Оријентација, покрива текст чији је аутор познати стручњак на 
поу античке књижевности Арехт Дие (3–22). Други ео нуи Књижевно
историјске перспективе и састоји се из осам раова на разичите теме из 
грчке, јуејске и хришћанске реигијске фиософије (23–236). Трећи ео, по 
називом Екземпларне студије, саржи пет приога, о којих се сваки ави 
анаизом јеног текста из раног периоа римских царева (237–329). Четврти 
ео нуи изворне текстове из атинске, грчке, јуејске и коптске итературе. 
Књига је опремена инексима места и ичности.

У оквиру приожене кратке научне расправе пажња ће се посветити уози 
фиософије у Новоме завету. Ова тема се мање ии више етано орађује 
у готово свим стуијама зорника, а нарочито ко аутора R. Hirsch-Lui-
pold, „Die religiös-philosophsiche Literatur der frühen Kaiserzeit und das Neue 
Testament“ (117–146). Скицираћемо укратко научно реевантне резутате 
истраживања тематике, а потом ћемо се вратити проему експицитне (не)
рецепције појма фиософије у новозаветним списима, нарочито ко апосто-
а Пава.

• pdragutinovic@gmail.com
1 www.ratioreligionis.uni-goettingen.de.
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Може и се уопште говорити о фиософији у списима Новога заве-
та? Ако може, о којој је фиософији реч и како се та фиософија вренује 
у оквиру откривењске поруке Еванђеа? Оговор на поставена питања 
у веикој мери зависи о тога како се ефинише појам фиософије. Може 
и се живена реигиозност новозаветних списа овести у везу са фио-
софским искурсом? Сасвим је сигурно а се нијеан новозаветни спис не 
оикује касичним фиософским искурсом, те стога нијеан нема намеру 
а се умеша у фиософске еате свога времена, као што је ио сучај са спи-
сима Путарха, еимично Фиона и, касније, Кимента Аексанријског 
и Оригена. У погеу оприноса реигијској фиософији у раном периоу 
римских царева Нови завет остаје маргинани феномен који само местимич-
но пројавује рефексе на фиософске искусије свога времена. У погеу 
терминоогије, питања и итерарно-херменеутичких захвата, у новозавет-
ним списима се могу пратити ве фиософске иније: стоичка, нарочито 
на поу етике, и патонистичка, на поу теоогије и космоогије. Извес-
ну искост са стоичком и киничком траицијом показују појеина места 
из посаница апостоа Пава. Доирне тачке су евиентне на поу етике, 
антропоогије, прииком оређивања појма соое, етике поретка у ому, 
поитичке етике у Рим 13 ии употрее метафоре теа у 1Кор. У говору апо-
стоа Пава на Ареопагу (Дап 17) постоји стоичка аргументација. Што се 
тиче патонистичких утицаја, на њих је угавном указивано у Еванђеу по 
Јовану. Нарочито су истицани патонистички мисаони концепти као што 
су симоизам, вечни живот, огопознање, истина. О евтеропавовских 
списа у разматрање се узима христоошка химна из Ко 1, 15–20 и 1Тим 
као списи који оражавају извесна космоошка и гносеоошка схватања 
користећи се срењопатонистичком терминоогијом. То и укратко ии 
новозаветни списи чије су форме мишења мање ии више по утицајем 
хеенистичко-фиософског начина изагања, тема и мотива. Као античке 
параее за извесну симиозу реигијског и фиософског, онако како је оно 
онеке присутно у Новоме завету, узимају се ва мисиоца: јуејски тумач 
Писма Фион Аексанријски и ефски свештеник Путарх. Ко оојице 
мисиаца се показује а фиософија не само што егитимише живену 
реигиозност већ се, у смису ревне муросне траиције, и заснива на њој. 
Имајући зајено са тим у виу новозаветну реигијску рецепцију фиософ-
ских миси, показује се а је општа карактеристика фиософије раног пери-
оа римских царева иа прожетост реигијском траицијом, тј. а није ио 
оштрог разиковања између фиософског и реигијског. Како на паганском, 
тако и на јуео-хришћанском поу постоји тененција а се фиософира са 
јеног реигијског становишта и а се укаже на рационаност реигијских 
траиција. Сва три поа фиософски отварају проем монотеизма, питање 
херменеутике — новог тумачења (пречитавања) преатих траиција (Фион 
јеврејског Светог Писма, Путарх патонистичке траиције, хришћанство 
Старога завета), метоа тумачења (аегорија), оноса Бога и света. У погеу 
посење теме, ко Фиона и Путарха се може у најмању руку насутити 
оптимизам а се Логос â теесно појмити у творевини (свету). За оојицу је, 
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међутим, незамисиво а и сам ожански Логос могао постати тео, ући у 
историју и на тај начин узети потпуно учешће у проазности и створености 
творевине.

У патристичком периоу фиософија постаје прирона, маа понека 
оспоравана сапутница, партнер за разговор и у веикој мери саоређујући 
фактор у хришћанској теоогији. У којој мери су хришћански теоози ии 
фиософи, мишења су поеена: о тога а се њихова уога у фиософском 
икурсу посматра не само као рецептивна већ суштински конструктивна 
(W. Pannenberg) о тога а се они уопште не сматрају фиософима (осим 
Августина и Псеуо-Дионисија), већ вршиоцима неке своје сопствене у-
ховне исципине (Chr. G. Stead). На грчком Истоку угавном се патони-
стичка фиософија наази у ијаогу са хришћанском теоогијом (Кимент 
Аексанријски, Ориген, капаокијски оци). Стоичких утицаја има ко за-
паних отаца (Лактанције и Тертуијан), маа су запани оци (Тертуијан, 
Кипријан, Иарије, Амвросије) експицитно ии критични према фио-
софији. Тек је Августин покушао а рехаиитује уогу фиософије у теоо-
гији разумевајући је као studium (amor) sapientiae, а пошто је сам Христос 
мурост (1Кор 1, 24), она је фиософија уав према Богу (amor dei).

Фиософија је, међутим, кроз историју иа спорна сапутница, партнер 
и саоређујући еемент хришћанске теоогије. Григорије Богосов (or. 28, 7) 
упућује Евномију сееће питање: „Каква је твоја престава о Богу каа се 
потпуно препушташ разичитим метоама огичког извођења оказа? Доке 
ће те овести разум у томе истраживању?“ То што фиософија у хришћанској 
теоогији никаа није иа нешто што се поразумева, то што је често сма-
трана извором јереси и што је иа повргавана преиспитивању у погеу 
њеног стварног уеа у вери и теоогији — има своје корене у Новом завету.

Термин „фиософија“ се у свих 27 списа Новога завета појавује само 
јеном, и то са изразито негативном конотацијом, у Ко 2, 8: „Пазите а вас 
ко не омане фиософијом и празном преваром, по преању уском, по на-
уци света, а не по Христу“. Фиософију о којој аутор посанице говори теш-
ко је иже ореити; по њему она се заснива на „еементима овога света“ 
(elementa [huius] mundi), на светској науци, а не на Христу (Ко 2, 8). Име-
ница „фиософ“ се јава такође само јеном у множини у Дап 17, 18 („неки 
о епикурејских и стоичких фиософа“) и такође се вренује негативно, у 
смису а фиософи оацију Павову пропове (Дап 17, 32–33). Тоико о 
експицитној употреи појма „фиософија“ у Новоме завету.

Разози што се фиософија и фиософски искурс не јавају моги и се 
сагеавати у сваком појеиначном новозаветном спису. Међутим, наш ци 
је а у контексту резутата навееног зорника укратко укажемо на могуће 
разоге што термин фиософија изостаје из списа апостоа Пава. Има 
их ва. 1) У Новом завету постоји сеам аутентичних посаница апостоа 
Пава, тако а је он по квантитету најзаступенији аутор у корпусу. Утицај 
његове ичности и теоогије се наае протеже на евтеропавосвки корпус 
и евентуано на Луку. Стога се о Паву може говорити као најутицајнијем 
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теоогу ране Цркве. 2) Начин Павовог изагања је често такав а се може 
назвати „фиософским“, ок у 1Кор апосто очигено изегава а употре-
и појам „фиософија“, који вероватно поразумева по често помињаном 
„уском мурошћу“ и „мурошћу овога света“. Апостоов начин изагања 
огосовских ставова је искурзиван, аргументативан и тиме најижи фи-
ософском. Како, аке, стоји ствар са „фиософијом“ ко најутицајнијег 
ранохрићанског писца, апостоа Пава? Он у својим теоошким изагањима 
и расправама никаа не користи термин фиософија. Међутим, ово фор-
мано осуство самог појма, оносно чињеница а апосто Паве изегава 
а еванђеску поруку назове фиософијом, не значи а апосто није имао 
извесно фиософско оразовање, које је и примењивао у својим текстовима. 
Већ је поменуто а су на поу апостоове етике и антропоогије примет-
ни стоички утицаји (уп. нпр. катаог врина у Фи 4, 8). Апосто користи 
фиософску антропоошку терминоогију (сооа, тео, ум, ух и с.), не-
ретко трансформишући фиософске појмове, ајући им јену екисијану 
имензију. Њему није непозната и форма ијатрива (замишених ијаога) 
као срества аргументације, које се среће у апостоу савременој фиософској 
пракси (уп. Рим 3, 1сс).

У 1Кор 1, 20 и 3, 19 он се невосмисено ограђује о „мурости овога све-
та“. По мурошћу (σοφία) апосто свакако поразумева оређене фиософ-
ске спекуације које су се појавие у хришћанској зајеници у Коринту. У 
својој посаници Паве се супротстава групи хришћана који сее сматрају 
уховним (πνευματικοί), оносно „интеектуацима“, превеено на анашњи 
речник. Очигено се раи о чановима коринтске црквене зајенице који 
негују за рани перио римских царева карактеристичан спој реигијског 
оживаја и фиософског искурса, посеовања уховних арова и знања. 
Чини се а је ко њега, као и у посаници Коошанима, осуа „фиософије“, 
оносно „мурости овога света“, иа усовена екисијаним проемима 
које су појеини чанови Цркве узроковаи позивајући се на „фиософију“ 
и „мурост“. Позивање на „фиософију“ и „уховност“ овоио је у питање 
основну екисијану поставку а су сви чанови Цркве јенаки пре Богом, 
а су сви појенако ухоносни, маа са разичитим ровима: „Но свако
ме (ἑκάστω) се аје пројава Духа на корист (πρὸς τὸ συμφέρον)“ (1Кор 12, 7; 
уп. такође 1Кор 14, 1–6; 8, 1сс). Само јеан о арова Духа је „реч мурости“ 
(λόγος σοφίας; 12, 8), при чему апосто вероватно првенствено миси на спо-
соност расуђивања чанова зајенице каа су у питању унутарцрквени про-
еми (уп. нпр. 1Кор 6, 5: „Зар нема међу вама нијенога мура [οὐδεὶς σοφός] 
који ће моћи пресуити међу раћом својом“).

Оно што је пак упаиво, то је а апосто Паве, посе интензивне упо-
трее појма „мурост“ на почетку 1. посанице Коринћанима, у наставку 
текста не користи овај термин, нити се на њега враћа. Њега нема ни у јеној 
ругој апостоовој посаници (осим у 2Кор 1, 12 и Рим 11, 33). Појам σοφία 
помиње се у 1Кор 17 пута, ок се у истој посаници σοφός помиње 11 пута, 
4 пута у посаници Риманима и ниге више ко Пава. Чини се а појам 



 Саорнос 5 (2011) [297–302]|301

није ио саставни ео апостоове еванђеске проповеи (као нпр. појмови 
„вера“, „агоат“, „ух“ и с.), већ а је његова употреа Паву наметнута о 
самих Коринћана, ко којих је очигено имао значајну уогу. Зашто апо-
сто појмовно напушта тај наизге акутни проем у коринтској зајеници? 
Како ојаснити тај феномен? Чини се а ојашњење треа тражити у ва 
правца. Најпре у самом тексту у 3, 1. 3, ге апосто са висина фиософског 
умовања у 2. гави своје реципијенте спушта на зему, на пое конкретног 
црквеног живота: „И ја, раћо, нисам могао а вам говорим као уховнима, 
него као тееснима, као маој еци у Христу […] пошто сте још теесни. Јер 
све ок су међу вама завист и несога и разори зар нисте теесни и зар се 
не ваате по човеку?“. Потом сеи апе за јеинство зајенице. Апосто 
се још јеном враћа „мурости овога века“, а и је коначно искваифи-
ковао (1Кор 3, 18–20): „Нико нека се не вара: ако неко међу вама миси а 
је муар у овоме веку, нека уе у а и ио муар. Јер је мурост овога 
света уост пре Богом; јер је написано: он хвата муре у њиховом укав-
ству; и опет: Госпо зна помиси мурих а су ништавне.“ У свету ових 
изагања, г. 2. се показује као „тројански коњ“ (P. Lampe) који је изненаио 
реципијенте. Уместо а настави „узвишено муровање“, апосто је прину-
ио реципијенте а промисе своју црквену реаност оеежену поеама, 
свађама и раскоима. Њихова црквена реаност је пак заснована на „речи 
о крсту“ (1, 18), која је потпуно супротна „мурости овога света“. Доке го 
позивање на „мурост“ појеинаца разграђујуће учинкује на живот Цркве, 
она престава „мурост овога света“ страну „мурости Божијој“, чије је сре-
иште крст као место пројаве ескомпромисне уави Божје према човеку 
и заога међусоне уави призваних у зајеницу теа васкрсог Госпоа 
Христа. Екисијаизовати фиософске исказе значи учинити их учинкови-
тим за изгрању и раст зајенице као Теа Христовог. Чини се а, по Паву, 
на могућности изграђивања мира и уави у зајеници „мурост“ стоји ии 
паа. Учинак Павовог схватања екисијане мере сваке „мурости“ може 
се пратити кроз аи развој хришћанске миси, за коју је карактеристичан 
амиваентан онос према фиософији.

Значајан опринос књиге о којој је иа реч на почетку јесте метооош-
ка освешћеност сеећег: каа је го реч о оносу хришћанске теоогије и 
фиософије, потрено је ефинисати о којој фиософији је реч. Фиософија 
није увек исто схватана свуа, увек и о свих. Дијахроно то значи потреу 
остваривања увиа у историју фиософије, ок синхроно то значи узимати у 
озир постојање неевропских фиософија, као и трансформације савремене 
фиософије о писања фуснота на Патона (A. N. Whitehead) о потпуног 
оацивања Патонове гносеоогије и епистемоогије у фиософији пост-
моерне. То наае указује на контекстуалност сваке фиософије. Другим 
речима, онос хришћанске теоогије и фиософије мора ити проучаван у 
свом историјском контексту, а не као неки општи онос који еи изна 
историјске стварности. Начено пак важи оно што је апосто Паве поставио 
као меру: „Мурост Божија“ се не може реуковати на ма коју фиософију, 
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пошто је Еванђее пут којим се по вођством Духа Светога ие у уавној 
зајеници са ругим уима ка есхатону. На том путу зајеница ће сретати 
многе фиософије и свака се мора увек изнова преиспитавати у погеу своје 
екисијане ваиности.
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