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ПРЕДГОВОР 
 

 
Ова књига  представља резултат петнаестогодишњег 

истраживања како мисли Светог Григорија Ниског и његових 
претходника, тако и њихових учења о времену. Подстрек за 
истраживање времена код Светог Григорија Ниског дугујем 
чланку Џона Калахана (John Callahan), ”Григорије Ниски и 
психолошки поглед на време” (‘Gregory of Nyssa and the 
psychological view of time’), који ми је крајем деведесетих године 
прошлог века отворио једно ново поље проучавања. Интересовање 
за светоотачко поимање времена одвело ме је 2002. године даљем 
истраживању овог питања на докторским студијама на 
Универзитету у Дарму (Durham) у Великој Британији, где сам под 
менторством академика Ендрју Лаута (Andrew Lout) започео рад на 
докторској дисертацији „Учење о времену код Светог Григорије 
Ниског и Светог Максима Исповедника“. Током израде докторске 
дисертације сам неколико наврата боравио као гостујући 
истраживач на Универзитету у Ослу, у Норвешкој где сам  уживао 
менторску подршку професора Торстејна Толефсена (Torstein 
Tollefsen) и на Универзитету у Светом Андреју (St Andrews), у 
Шкотској. Истраживања на горе поменутим универзитетима су 
омогућена уз финансијску помоћ Друштва Свете Мисије (Society 
of Sacred Mission), Истраживачког савета Норвешке (Research 
Council of Norway) и Ливерхјулм Траста (Leverhulme Trust). 
Докторска дисертација ”Учење о времену у делима Светог 
Григорија Ниског и Светог Максима Исповедника”, која чини 
костур ове књиге одбрањене 2007. године не Филозофском 
факултету Универзитета у Београду пред комисијом у саставу: 
проф. др. Милош Арсенијевић, као председник и проф. др. 
Богољуб Шијаковић и проф. др. Владан Перишић као чланови.  
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У периоду од 2007. године до данас основни текст 
дисертације који се бави делом Светог Григорија и његових 
претходника је обогаћен новим увидима у дела ових аутора. 
Истраживање у оквиру пројекта „Време и вечност у теологији 
иконе“ спроведеном на Универзитету у Орхусу (Aarhus), у 
Данској од 2008. до 2011. године, уз финансијску помоћ Данског 
истраживачког саветa, ми је омогућило да у великој мери 
употпуним моје раније увиде у хришћанско поимање времена.   

Користим прилику да се захвалим како поменутим 
менторима и професорима на безрезервној академској помоћи у 
разним фазама настанка ове књиге, тако и академским и 
финасијским институцијама без чије помоћи ово истраживање не 
би могло бити спроведено. Захвалан сам такође на стручним 
саветима колегама Ж.-К. Ларшеу (J.-C. Larchet), А.К. Јакобсену 
(A.C. Jacobsen), А. Виланију (A. Vilani), Ф.Х. Дреколу (V.H. 
Drecoll), М. Кнежевићу, Ф. Ивановићу, који су било као 
пријатељи или као уредници издања читали и коментарисали 
раније верзије поглавља ове књиге која су објављивана као 
чланци у домаћим и међународним часописима, или као 
поглавља у књигама и зборницима. 

Захваљујем Центру за црквене студије и Епархијском 
управном одбору Епархије нишке, као и издавачима проф. др 
Драгиши Бојовићу и Његовом преосвештенству Епископу 
нишком проф. др Јовану Пурићу на издавању ове књиге. 
Захвалност дугујем и рецензентима књиге проф. др Слађани 
Ристић Горгиев, проф. др Свилену Тутекову и доц. др Микоњи 
Кнежевићу на позитивним рецензијама. Захвалан сам такође 
Срђану Павловићу и штампарији Пунта на корисним саветима у 
припреми ове књиге, као и Верици и Богољубу Богдановићу на 
коректури текста и техничкој помоћи. 

Посебну захвалност дугујем својој породици, ћерки Зое 
Марији на конструктивним ометањима, које су ме из 
задубљености у светоотачку мисао враћала у радост свакодневног 
живота, родитељима Божидару и Љиљани, и сестри Ани на 
љубави, подршци и неизмерној помоћи, као и вери у мене током 
низа година у којима је настајала ове књига. 
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   На крају, осећајући сво сиромаштво језика да речима 
изразим своју захвалност за љубав и помоћ својој супрузи Кармен 
Анђели, која је како критичким саветима сваког дела ове књиге 
тако и неизмерној подршци у свим фазама њеног настанка, 
помогла да се она појави, посвећујем ову књигу.    

 
У Гетингену, 
о Светом Дионисују Ареопагиту, 2013.          Владимир Цветковић 
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УВОД 
 
 
Циљ ове књиге је да изложи поглед на време једног од 

најзначајних хришћанских мислилаца позне антике, Светог 
Григорије из Нисе, као и да испита учење његових како 
паганских тако и хришћанских претходника по том питању. 
Истраживање времена и указивање на његов значај није нови 
задатак филозофије. Питање времена је од увек заокупљало 
највеће умове од старине до данашњег дана. Међутим, могли би 
рећи да је прошли век у највећој мери обележен истраживањем 
времена. Тако ће појам времена добити централно место у 
„системима“ двојице значајних аутора прошлог века, Бергсона и 
Хајдегера. Савремено интересовање за овај феномен ће донети и 
интересовање за његову филозофску историју. Тако ће се у 
средишту истраживања многих научника наћи поимање времена 
како код античких тако и код модерних аутора. Иако ће о 
Платоновом или Аристотеловом виђењу времена бити написано 
доста књига, сагледавање времена код аутора патристичког 
периода који су писали на грчком језику ће веома мало бити 
истраживано. Често ће се као парадигма хришћанског погледа на 
време узимати Свети Августин који у односу на ауторе класичне 
старине даје једно ново виђење овог феномена. На тај начин ће 
истраживање Св. Августиновог поимања времена бити као 
супститут за истраживање овог феномена код осталих 
хришћанских аутора, јер је и даље уврежено мишљење да се 
тешко међу хришћанским мислиоцима може наћи разложнији и 
оригиналнији поглед на време од Августиновог. У великој мери 
је ово одредило и правац у коме су ова испитивања ишла те се 
може приметити постојање неравнотеже у истраживању. Тако, 
средњошколски уџбеници често обилују Августиновим 
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погледима на време из његових Исповести, док ни речју не 
помињу становишта осталих хришћанских аутора по овом 
питању, посебно оних који су писали на грчком језику. Ово нас 
доводи до другог циља нашег истраживања, а то је да покажемо 
да филозофски и богословски увиди у питање времена Светог 
Григорије Ниског, и његових претходника попут Светог 
Василиија и Светог Атанасије, не само да не заостају за 
хришћанским ауторима латинског запада, већ их у много чему 
превазилазе. Чињеница је да су универзитети, па и саме 
академске дисциплине основане на западу, у чијем су се окриљу 
и развијале. При томе су у први план филозофско-теолошких 
истраживања улазили латински аутори. Често су истраживања 
била сагледавана кроз лупу конфесионалних подела, те се на 
писце грчке патристике гледало као на припаднике туђе 
хришћанске, па и филозофске традиције. Тек ће почетак 
двадесетог века донети ново научно интересовање за ове ауторе. 
Међутим, ово интересовање ће у великој мери бити теолошке 
природе, те ће често филозофски аспект дела грчких мислиоца 
патристичког периода бити занемарен. Тек последње деценије 
двадесетог века доносе низ дела у којима се аутори грчке 
патристике сагледавају у филозофском контексту. Ово доноси и 
нове ризнице филозофских увида које су вековима чекале да буду 
поново откривене. Из тог разлога ми улазимо у једно са 
филозофског аспекта скоро неистражено поље патристичке 
мисли.  

Аутор који је у фокусу нашег истраживања, Свети 
Григорије Ниски завређује посебну пажњу, и то из неколико 
разлога. Прво, јер по дубини филозофског језика и употреби 
логичких аргумената и метода овај аутор сигурно завређује 
пажњу филозофа. Овај Свети Отац полазећи од Откровења 
Божијег као основним истинама о Богу, свету и човеку гради 
рационални „систем“ који се тешко може одбацити уз примедбу 
да је заснован на вери као нерационалном принципу, јер многи 
филозофски системи се заснивају на апстрактним претпоставкама 
које су недоказиве. Међутим, наш циљ није да напишемо 
апологију филозофских увида Светих Отаца, већ пре да покажемо 
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како њихову компетентност да разрешавају филозофске 
проблеме, тако и њихову међусобну повезаност јер у најмању 
руку деле исте полазне основе својих учења, а то су истине 
Откровења.    

Свети Григорије Ниски без сумње спада у ред не само 
највећих хришћанских аутора, већ мислиоца уопште. Црква 
прославља Светог Григорија Ниског 10./23. јануара. Хришћанска 
традиција у њему види великог учитеља Цркве,1 а његов утицај се 
не простире само на грчке Свете Оце, већ је подједнако раширен 
и на западу. Могу се наћи и тврђења неких западних научника да 
је Свети Григорије Ниски у великој мери утицао на блаженог 
Августина, посебно на његово учење и времену.2 У модерној 
науци је заједно са  најближим сарадницима, старијим братом 
Светим Василијем Великим и његовим вршњаком и најбољим 
пријатељем Светим Григоријем Богословом, је уврштен у 
Кападокијске Оце. Разлог за овакву квалификацију поред просте 
географске одреднице, тј. чињенице да су сва тројица из 
Кападокије у Малој Азији, лежи и у чињеници да хришћанско 
учење ових Отаца представља једну целину која ће касније 
постати званично учење Цркве.3 Ово заједничко учење 
прихваћено од стране сабора постаће ауторитет за све касније 
Свете Оце. Велики богословски и философски опус Кападокијаца 
није настао из жеље да се различите хришћанске традиције као и 
праксе унифицирају, или боље речено стандардизују, већ као 
историјска потреба да се заштити оно што је до тада била 
неисказана хришћанска истина од тзв. хетеродоксних учења. Од 

                                                 
1 Седми Васељенски Сабор ће Светог Григорија назвати „Оцем Отаца“ (Ð tîn 
Patšrwn Pat»r) и „Нисијском звездом“ (Ð tîn Nussaewn fwst»r) (Council. 
Nic. II. Act. VI. Labbe-ово издање , стр. 477 и у Mansi, 13, 293.), док ће га Свети 
Максим сматрати „Васељенским учитељем“ (Ð tÁj o„koumšnhj did£skaloj) 
(Opuscula theologica et polemica, PG 91, 161A).  
2 Види Јohn F. Callahan, ‘Gregory of Nyssa and the psychological view of time’, Atti 
del XII Congresso Internazional de Filosofia, vol. 11, Florence, 1960., и Јohn F. 
Callahan, 'Basil of Caesarea, a new source for St. Augustine’s theory of time’, HSCP 
63 (1958), стр. 437-54.   
3 Видети Brook Otis, ‘Cappadocian Thought as a Coherent System’, DOP 12 (1958), 
стр. 95-124. 
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почетка IV века, са сазивањем Првог васељенског сабора од 
стране Светог цара Константина Великог 325. године у Никеји, 
Васељенски сабори као највећи ауторити Цркве постају место за 
утврђивање православности одређених учења. Међутим често ће 
сабори, па и васељенски, истину одређивати у негативним 
терминима у односу на јеретичка учења, ствaрајући само  оквире 
у којима хришћанско учење треба бити развијено.4 Такав је случај 
са Првим васељенским сабором који ће супротстављајући се 
Аријевом учењу, усвојити термин једносушни (ÐmooÚsioj) да би 
описао заједничку божанску природу Оца и Сина, који ће се тек 
касније показати као добро решење кроз елаборацију Светог 
Атанасија Великог и Светих Кападокијаца. Свети Кападокијци ће 
уз Светог Атанасија Великог представљати највеће богословске 
ауторитете не само у оквирима свог времена, већ до дана 
данашњег, управо из разлога што су кроз своја учења саборским 
одлукама дали неопходан позитиван садржај. Оповргавањем 
учења својих супарника, ови Свети Оци су поставили темеље за 
учење о односу како унутар самог Божијег бића, тј. Свете 
Тројице ad intra, тако и односа Бога и света. Инвентивност и 
оригиналност у приступу одређеним библијским садржајима 
изражена кроз један филозофски језик учинили су њихово дело 
непресушном ризницом надахнућа за сваког хришћанина. 
Посебно ће језик Светог Григорија Ниског бити богат како 
терминима аристотеловског и платонистичког вокабулара, тако и 
библијским метафорама.  

Међутим наш аутор ће и у историјском предању Цркве 
бити помало занемарен у односу на осталу двојицу Кападокијаца. 
Разлози за ово могу бити различити, али генерално је запажање 
да је Свети Григорије Ниски под великим утицајем како свог 
брата Светог Василија Великог, кога и сматра својим духовним 
учитељем, тако и свог старијег пријатеља Светог Григорија 
Богослова.5 После Св. Василијеве смрти 379. године Свети 
                                                 
4 Види Basil Studer, Trinity and Incarnation; The Faith of the Early Church, 
Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1993, стр. 46-53. 
5 Посебно треба поменути лични утицај који Свети Григорије Богослов има на 
Светог Григорија Ниског. У 11. писму Свети Григорије Богослов прекорева 
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Григорије Ниски, оставши без свог духовног учитеља и 
заштитника, ће у пуној мери исказати свој самостални 
философски и богословски потенцијал. Многи научници у 
његовим позним делима заправо виде сву његову оригиналност. 
Нарочито се истичу дела Живот Мојсијев и Тумачења на Песму 
над песмама где до изражаја долази тзв. „мистични“ карактер 
овог мислиоца. То је навело неке од добрих познавалаца дела 
Светог Григорија на западу, да у њему виде првенствено 
мистичног мислиоца, за разлику од Светог Василија и Светог 
Григорија који су усмеренији на „практична“ питања .6  

Озбиљније изучавање дела Светог Григорија на западу 
започиње у кругу језуитских богослова окупљених око Анри де 
Либака (Henry de Lubac). Овај покрет у оквиру Римокатоличке 
цркве имао је за циљ да у грчким Светим Оцима потражи 
инспирацију за реформу западне Цркве која је уследила са II 
Ватиканским концилом.7 Најзначајнији познаваоци дела Светог 
Григорија Ниског на западу, кардинали Жан Данијелу (Jean 
Daniélou) и Ханс Урс фон Балтазар (Hans Urs von Balthasar) ће у 
својим делима Platonisme et theology mystique. Doctrine spirituelle de 
saint Grégoire de Nysse (1944.) и Présence et Pensée. Essei sur la 
philosophie religieuse de Grégoire de Nysse (1942.) указати на Св. 
Григоријев мистични увид као на средишње и најважније место 
његовог целокупног опуса. Представа Светог Григорија Ниског 
као мистичног филозофа у себи крије опасност да се на овог 
Светог Оца гледа као на неког ко је проникао у дубине скривеног 

                                                                                                         
Светог Григорија Ниског да радије мисли о себи као о ретору него као и 
хришћанину (P. Gallay (ed.), Saint Grégoire de Nazianze. Lettres, vol. 1, Paris: Les 
Belles Lettres, 1964, стр. 17). Не дуго после тога Свети Григорије Ниски ће бити 
произведен у чтеца, а затим пар година касније рукоположен за епископа у Ниси 
од стране свог старијег брата.  
6 Види Hans Urs von Balthasar, Présence et Pensée. Essei sur la philosophie 
religieuse de Grégoire de Nysse, Paris: Beauchesne, 1988, стр. 2. Енглески превод 
Hans Urs von Balthasar Presence and Thought. An Essay on the Religious Philosophy 
of Gregory of Nyssa, San Francisco: Ignatius Press, 1995, стр 17.   
7 Види предговор Brianа E. Daley-a енглеском издању књиге Hans Urs von 
Balthasar, Cosmic Liturgy. The Universe according to Maximus the Confessor, San 
Francisco: Ignatius Press, 1988, стр 11.   
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знања о Божијем бићу путем индивидуалног духовног увида или 
узрастања. Ово даље води оштром раздвајању његовог опуса на 
период пре и после смрти његовог брата Светог Василија Великог 
која пада 379. године. Први период у делу Светог Григорија је 
време када је он на трагу мисли Светог Василија, који представља 
оличeње целокупне хришћанске традиције, док у другом тзв. 
мистичном периоду Свети Григорије, лишен туторства свога 
старијег брата, сопственим искуством долази до тајне Божанског 
бића. Проблем оваквог разумевања Светог Григорија понајвише 
лежи у чињеници да је у западном уму појам мистицизма 
нераздвојиво повезан са обликом субјективног, индивидуалног и 
езотеричног знања, које није доступно свима.8 Овакво разумевање 
мистицизма је само једна од конотација која се могу приписати 
грчком појму mustikÕj. За нас су много важнија друга значења 
појма mustikÕj која су неодвојива од хришћанског схватања појма 
светих тајни (must»ria). Према  Луи Бујеу (Luis Bouyer),9 постоје 
још два доминантнија значења појма mustikÕj у грчкој 
патристици. Први се односи на скривена значења Светог Писма, а 
други на скривену реалност must»ria или Светих Тајни.  

Ако Светог Григорија посматрамо у светлу ових значења 
термина мистично, показује се да у његовом делу не постоји 
радикални рез по основу мистично-немистично, јер библијска 
егзегеза као тражење скривеног смисла Светог Писма је константа 
у његовом делу. Реалност Светих Тајни постаје централно место 
многих његових беседа које је изрекао као епископ.10  

                                                 
8 Види предговор о. Јована Мајендорфа делу Gregory of Nyssa, The Life of Moses, 
New York: Ramsey & Toronto: Paulist Press 1978, стр. xii. 
9 О значењу појма mustikÕj у грчкој патристици видети чланак Louis Bouyer, 
'Mysterion' Vie Spirituelle (supplément) 23 (1952), стр. 397-412. Енглески превод 
Louis Bouyer, ‘”Mysticism”: the History of the Word’, објављен у L. Bouyer et al, 
Mystery and Mysticism. Symposium, London: Blackfriars, 1956, стр. 119-137. 
10 Према Светом Григорију евхаристија представља остварење есхатолошке 
вечере предсказене у Старом Завету и лек бесмртности за наша трулежна тела. 
Свети Григорије се овде наслања на реалистичко учење о ехваристији које се 
може наћи код Светог Игњатија Богоносца и Светог Иринеја Лионског. Види 
увод кардинала Данијелуа у дело Gregory of Nyssa, From Glory to Glory,  
Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1979, стр. 20-21. 
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Друга тенденција у савременом проучавању Светог 
Григорија Ниског на западу је блиско повезивање његове мисли 
са новоплатонистичким системима.11 Чести логички добро 
постављени аргументи Светог Григорија, нарочито у полемичким 
списима, су заводили научнике да у њему виде аутора 
платонистичког профила. Међутим и сам Свети Григорије у 
писму Ливанију,12 Св. Василијевом учитељу реторике из 
Антиохије, пише да су његови учитељи Свети Павле и Свети 
Јован, а затим и остали апостоли и пророци, и да од светских 
филозофа није ни приближно онолико добио колико је од „оца и 
учитеља“ Светог Василија. Спорaдичне референце на класичне 
ауторе, чија дела без сумње Свети Григорије одлично познаје, 
више имају за циљ да се направи разлика између хришћанске и 
класичне филозофије, него да се на њих позива као на ауторитете. 
Свети Григорије чак и указује на Аристотелову логику као на 
опасно оружје у рукама јеретика.13 

Доста је времена требало да се Свети Григорије почне 
сагледавати ван оквира „утицаја“ паганске филозофије. Тек онда 
је дошла до изражаја филозофска дубина његове мисли која је 
навела неке ауторе да у њему виде не следбеника класичне 
старине већ оригиналног настављача хеленског духа.14 

Ово кратко увођење у дело Светог Григорија има за циљ 
да представи опасности једностраних тумачења овог Светог Оца, 
које као оштре хридине вребају свакога ко заплови водама 
Светогригоријевске мисли. На овим хридинама платонистичког и 
мистичног тумачења дела Светог Григорија су често завршавали 
сви покушају да се зарони у дубину његовог духовног опита. Ово 
је посебно важно нагласити пре него што кренемо у истраживање 
појма времена код овог аутора јер ће посебно ова тема често бити 

                                                 
11 Види Harold F. Cherniss, The Platonism of Gregory of Nyssa, Berkeley: University of 
California Press, 1930, стр. 1-91., и Endre von Ivanka, ‘Von Platonismus zur Theorie 
der Mystik’ Zur Erkenntnislehre Gregors von Nyssa, Sholastiк 11, 1936., стр. 163-195. 
12 Ep 13, 4, (GNO VIII/2, стр. 45) 
13 CE I, 1, 55, (GNO I, стр. 41): ̀H 'Aristotšlouj kakotecn…a.  
14 Види Werner Jaeger, The Early Christianity and Greek Paidea, Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 1961, стр. 80-4 и 86-99.    
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тумачене или у платонистичко-стоичком контексту или у 
контексту мистичног усхођења душе. 

Постоји још један проблем у приступу делу Светог 
Григорија. Оно што карактерише његов опус је чињеница да су 
дела писана у различите сврхе, често као одговори на одређене 
догматске изазове, попут његових полемичких дела, или као 
духовни савети упућени пријатељима или изречени као беседе у 
Цркви. Посебно место у његовом делу имају егзегетски списи у 
којима Свети Григорије тумачи одређене књиге, места или 
догађаје из Светог Писма, који понајвише одишу лепотом 
његовог језика и дубином његових духовних увида. Његово дело 
нам открива различите стране његове личности: верзираног 
дијалектичара у полемичким списима, духовног учитеља у 
писмима и беседама, писца дубоког мистичног увида у 
хомилијама и егзегестким списима. То је један од разлога зашто 
тешко да може бити речи о систему или филозофији Светог 
Григорија Ниског. Многи аутори виде и драматичан 
интелектуални напредак у мишљењу Светог Григорија,15 који се 
нeкад покушава приказати и као обрт у његовом делу,16 који 
задаје још једну тешкоћу да се Свети Григорије тумачи из целине 
његовог дела. Овакав начин гледање на Светог Григорија ствара 
вештачку поделу у његовом опусу на ранију и познију 
филозофију. Та подела се често временски подудара, као што смо 
већ напоменули са смрћу његовог брата Светог Василија. 

Без обзира на оваква тумачења ми ћемо делу Светог 
Григорија приступити „дијахронично“,17 држећи се датума и 
прилика у којима су одређени његови списи настајали, у оној 
мери у којој је то могуће. Ово није због претпоставке да је Свети 
Григорије драстично мењао своја становишта током свог 

                                                 
15 Види Anthony Meredith S., Gregory of Nyssa, London: Routledge, 1999, стр. 16.  
16 Alden A. Mosshammer, ‘Gregory’s Intellectual Development: A Comparison of the 
Homilies on the Beatitudes with the Homilies on the Song of Songs’, у H.R. Drobner 
and A. Viciano (eds.), Gregory of Nyssa: Homilies on the Beatitudes, 
Leiden/Boston/Koln: Brill, 2000, стр. 359-87. 
17 О „дијахроничном“ приступу делу Св. Григорија види Anthony Meredith, 
Gregory of Nyssa, стр. 16. 
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књижевног века, јер је он сва дела осим најранијег О 
девствености написао у последњих петнаест година свог живота, 
већ из разлога што су ова дела имала потпуно различите намене. 
Наш задатак ће бити да на основу целокупног његовог опуса 
реконструишемо његово поимање времена. 

Неоспорно је да су основе Св. Григоријевог учења о 
времену развијене у сврху побијања Евномијевог становишта, али 
оно је морало да да одговор на проблеме које нису били само 
Евномијева инвенција, већ су више од сто година доводили у 
питање саму суштину хришћанске истине. Проблем је настао не 
само увођењем времена, или боље речено временског првенства у 
само Божије биће, већ се тицао и самог одређења Бога. Као што 
смо већ рекли, Свети Васељенски сабори су често дефинисали 
истину у негативним терминима, остављајући долазећим 
генерацијама богослова да канонске оквире испуне догматском 
садржином. Такав је био случај са Првим васељенским сабором, 
који је у свом Символу вере, после четири члана који утврђују 
садржај вере, у петом члану осуђује одређене делове Аријевог 
учења које сматра неприхватљивим.      

„А они који говоре :“беше када не беше“ (Ãn pÒte oÙk 
Ãn), и „пре рођења не беше“ (prˆn gennhqÁnai oÙk Ãn), и „да је 
постао из небића“ (™x oÙk Ôntwn ™gšneto), или тврде да је Син 
Божији постао „из друге ипостаси“ или „суштине“, или да је 
створење (ktistÕn) или да је „променљив“ и „преобразив“, такве 
проклиње католичанске и апостолска Црква“.18 

Од виталног значаја за нашу тему је да истражимо порекло 
овог учења, као и начин на који су се са овим учењем 
супротставили његови опоненти. Професор Престиж је међу 
првима од западних научника запазио да су „безазлена 
размишљања апологета пружиле основу за утемељење аријанске 
школе“.19  

                                                 
18 Mansi, II, 655, 688, 877, 880, 916. Види српски превод у Радомир В. Поповић, 
Одабрана декумента Васељенских сабора, Београд: СКЗ, 1993. стр. 7. 
19 Види G.L. Prestige, God in Patristic Thought, London, Toronto, 1936, стр.123. На 
Оригена као на главни извор Аријевог учења је указано врло рано од стране 
Маркела Анкирског (Јевсевије Кесеријски, Contra Marcellum 1.4.19 у: G.C. Hansen 
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Сам Арије је желео да представи себе као бранититеља 
ортодоксности хришћанског учења, утврђеног у постојећој 
традицији.20 У великој мери то је истина јер је Арије дубоко 
укорењен у Александријској традицији, а пре свих у Оригену. На 
трагу Оригеновог учења о вечном стварању, Арије развија своје 
учење о Богу. Међутим, критика Оригенових становишта је 
дошла далеко раније из пера Светог Методија Олимпског који је 
одбацио Оригенову теорију о савечности Бога и света. Оригена 
као и Светог Методија можемо означити као прву генерацију 
мислиоца која се суочила са проблемом односа Бога и света 
сагледаног кроз призму појмова време-вечност. Другу генерацију 
чине наравно Арије и његов велики противник Александријски 
епископ Атанасије Велики. Трећа генерација је генерација 
Аријевих наследника Аетија и Евномија и Светог Василија 
Великог који је први напао учење аномејаца у свом делу Против 
Евномија. Четврту генерацију, којом се и окончава расправа по 
овом питању представља сам Григорије Ниски. Свети Григорије, 
после смрти свога брата Светог Василија одговара на другу 
Евномијеву Апологију (Apologia apologiae) која представља 
Евномијев одговор на Василијево дело Adversus Eunomium. 
Одговор Светог Григорија Евномију се није тицао само 
Евномијеве Apologia apologiae, већ се бавио и другим 
Евномијевим списом из времена после прве Апологије (Liber 
Apologeticus), познатим као Исповедање вере (Expositio Fidei).21 
Св. Григоривим списима Против Евномија (Contra Eunomium) и 
Побијање Евномијевог исповедања (Refutatio Confessionis 
Eunomii) је стављена тачка на ову вековну полемику.  

Погледајмо надаље како се питање времена нашло унутар 
теолошких полемика кроз наведене четири генерације мислилаца. 

                                                                                                         
and E. Klostermann, Eusebius Werke, Band 4: Gegen Marcell. Über die kirchliche 
Theologie. Die Fragmente Marcells (GCS 14), Berlin: Akademie Verlag, 21972. 
20 Rowan Williams, Arius. Herеsy and Tradition, London: Darton, Longman and 
Todd, 1987., стр. 115. 
21 Eвномије је 383. године изнео пред цара Теодосија своје Исповедање вере. О 
Евномијевом опусу видети Vaggione, стр. 131-160. 
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ОРИГЕН И СВЕТИ МЕТОДИЈЕ ОЛИМПСКИ 
 
 
Скоро да нема хришћанског аутора на истоку који је 

толико утицао на потоње генерације хришћанских мислилаца као 
што је то Ориген. Међутим колико је његово дело служило као 
инспирација богоносним мужевима, толико је било и извор за 
различита хетеродоксна промишљања Бога и света. То не треба 
да чуди, јер је Ориген први од хришћанских мислилаца који је 
покушао да хришћанство изложи у облику филозофског система. 
Време у којем је Ориген живео одликовао је плурализам 
различитих хришћанских учења. Чак и питање самог црквеног 
ауторитета је било отворено. Стални прогони хришћана почетком 
III века од стране римских царева су често остављали хришћанске 
заједнице без свог духовног вођства. То је утицало на споро 
учвршћивање хијерархијског ауторитета у епископима као 
главама литургијских заједница, који су представљали 
непрекинуту сукцесију у форми учитељ – ученик још од 
апостолских времена. У временима без институционалних оквира 
Цркве, основу хришћанске лојалности је представљао аскетски 
живот надахнут правилним тумачењем скривеног смисла Светог 
Писма. Различито виђење ауторитета нарочито долази до 
изражаја у тензији између граматикоса Оригена и тадашњег 
александријског Eпископа Димитрија.1 За Оригена је једини и 
прави аутoритет лежао у логосима Светог Писма који обезбеђују 
јединство и континуитет Цркве, која никада није евидентна свим 
хришћанима. Овакво Оригеново уверење ће и резултовати 
значајним егзегетским опусом. Ориген који је дубоко утврђен у 

                                                 
1 Види Rowan Williams, ‘Ascetic Enthusiasm: Origen and the Early Church’, History 
Today, Decembar 1989., стр. 31-37.  
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две традиције тог времена, једној хришћанској и аскетској и 
другој филозофској, није се либио покушаја да појмовима 
средњег платонизма објасни одређене хришћанске истине из 
Светог Писма.2 Наиме, Ориген је у свом делу О почелима (Περὶ 
ἄρχνω) изложио хришћанско учење о стварању које је у исто 
време било засновано на библијској истини, и које је могло у 
потпуности да одговори на гностичке нападе и да буде довољно 
прихватљиво за паганске интелектуалце. 

У свом настојању, Ориген се ослањао на тадашња 
средњеплатонистичка тумачења идеје из Платоновог Тимаја по 
којој је свет створен са почетком у времену.3 Међутим, учење 
платоничара другог века по овом питању није било  консистентно, 
и постојале су велике рaзлике између њих у тумачењу Платонових 
идеја. Прво, неслагање између припадника средњег платонизма је 
првенствено било по питању да ли свет има почетак и да ли се 
стварање одвијало у времену или не. Према Давиду Рунии (David 
T. Runia), проблем тумачења пасуса из Тимаја 28б није био само 
ствар космогоније, већ и проблем интерпретативне методологије 
Платоновог дела.4 Неслагање је било у томе да ли овај пасус треба 
тумачити на буквалан или метафоричан начин. Средњи 
платоничари су било подељени у две групе по овом питању. Прва 
група, приврженија метaфоричком тумачењу, тврдила је да се 
стварање десило у времену. Овај став је подржан од стране већине 
средњих платоничара. Један од поборника оваквог становишта је 
био Албин који је сматрао да Платонову твдњу, да је свет настао, 
не треба тумачити у смислу да је било времена када света било 
није.5 Према Албину, као и према већини средњеплатонистичких 

                                                 
2 De princinpiis (=princ) I, 2, 2. у: H. Görgemanns und H. Karpp (hrsg.), Origenes vier 
Bücher von den Prinzipien. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976. 
3 Timaeus 28bc, у:  J. Burnet (ed.), Platonis Opera, vol. IV, Oxford: Clarendon Press, 
Oxford, 1902.  
4 David T. Runia, Philo of Alexandria and the Timaeus of Plato, Leiden: Brill, 1986, 
стр. 490. 
5 Albinus, Epitome doctrinae Platonicae sive ∆ιδασκαλικός 14, 3: Ὅταν δὲ εἴπῃ 
γενητὸν εἶναι τὸν κόσµον, οὐχ οὕτως ἀκουστέον αὐτοῦ, ὡς ὄντος ποτὲ χρόνου, ἐν ᾧ οὐκ 
ἦν κόσµος· У Albinos, Épitom, Paris: Les Belles Lettres, 1945. Видети такође добар 
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филозофа, почетак света је био пука метафора. Они су се у свом 
тумачењу позвали на Платонов изговор да у питањима настанка 
света није ”у стању да да објашњења која су увек у сваком погледу 
доследна и савршено тачна”.6 Главни представници другe групе 
средњих платоничара били су Плутарх и Атик. Обојица су давала 
предност буквалном тумачењу Платона. Тако, Прокло сведочи да 
су Плутарх, Атик као и низ других платоничара сматрали да се 
стварање света догодило у времену, док је пре тога постојало неко 
неуређено кретање и време.7 Атик одлази вероватно и корак даље 
својом тврдњом да је Бог ”Творац свега са таквом моћи да створи 
свет који раније није ни постојао”8 и да он попут сваког другог 
људског ствараоца (градитеља кућа или бродова) има ”такву моћ 
да непостојећу ствар доведе у постојање”.9 Атик је био строг 
критичар Аристотеловог учења да нити космос нити време имају 
почетак, али би било погрешно закључити да је он био заговорник 
учења стварања ни из чега.10 Међутим, то није спречило 
хришћанске мислиоце да тумаче Атика у овом правцу. Добар 
пример за то је Јевсевије Кесаријски који је посветио добар део 
свог дела Атиковој филозофији. Ипак, Атик је био много раније 
                                                                                                         
преглед осталих размимоилажења међу средњим платоничарима у E.P. 
Meijering, 'HN ΠOTE OTE OYK HN YIOΣ. A Discussion on Time and Eternity', 
VigChr 28 (1974), стр. 161-168. 
6 Timaeus 29c. 
7 Atticus, Fr. 19: Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς  µὲν καὶ Ἀ τ τ ι κ ὸ ς  καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν 
Πλατωνικῶν κατὰ χρόνον τὴν γένεσιν ἤκουσαν καί φασι γίγνεσθαι τὴν ζήτησιν, εἴτε 
ἀγένητος κατὰ χρόνον ὁ κόσµος, εἴτε γενητός· у: Procli Diadochi in Platonis Timaeum 
commentaria, Leipzig: Teubner, 1903, том I, стр. 276-7.  
8 Fr. 6, 7: περιθέντος τῷ τοῦ παντὸς ποιητῇ δύναµιν δι’ ἧς καὶ οὐκ ὄντα πρότερον 
ἐποίησε τὸν κόσµον. У J. Baudry, Atticos. Fragments de son oeuvre. Paris: Les Belles 
Lettres 1931. 
9 Fr. 6, 12: ὥς τι τῶν οὐκ ὄντων ἄγειν εἰς οὐσίαν. Јевсевије Касаријски пружа 
исцрпан преглед Атиковог учења XI и XV књизи његове Praeparatio evangelica 
(у: K. Mras, Eusebius Werke, Band 8: Die Praeparatio evangelica, GCS 43.2, Berlin: 
Akademie Verlag 1956).  
10 По овом питању, као и осталим питањима односа средњих платоничара и 
хришћанских аутора, посебно Климента Александријског, видети студију Henny 
Fiskå Häg, Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, 
Oxford: Oxford University Press, 2006, стр. 116-119. 
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познат хришћанским мислиоцима. Постоје знатне сличности 
између Атика и Светог Иринеја Лионског, на шта је указао још 
Жан Даниjелу.11 Паралелизам карактерише не само коришћење 
истих аргумената које даје и Платон, већ и истог цитата из 
Платонових Закона.12 Сличности између Атика и Светог Иринеја у 
коришћењу Платоновог текста, као што је објашњено од стране 
неких научника, не мора бити резултат директне зависности, већ 
пре постојање неке Платонове антологије која је била доступна 
како паганским тако и хришћанским мислиоцима.13 Виљем фон 
Уник (Willem C. van Unnik) тврди да Иренејеви цитати Платона и 
невероватне паралеле са Атиком, а у нашем случају и са Оригеном, 
могу бити објашњене на  основу постојања колекције Платонових 
текстова које су могли имати наслов Платон о Богу (Πλάτων περί 
Θεού).14 Цитати из могућег сажетка Платонових текстова су 
послужили Свeтом Иринеју ради побијањa Маркионове тврдње да 
Бог не може бити праведан и добар, и истовремено свемоћан. Исти 
Платонови аргументи о праведном, добром и свемоћном Богу, 
употребљени од стране Светог Иринеја, као и Платоново учење о 
стварању космоса из Тимаја у Атиковој верзији, се у потпуности 
уклапају у Оригеново тумачење стварања света. 

Следећи средњеплатонистички образац, Ориген је тврдио 
да је постојало јединство са Богом ограниченог броја умствених 
бића, које је постојало од вечности. Умствена бића (τά  λογικά) су 
учествовала у Божијој суштини пре него је свет био створен. 
Првобитно јединство, које су чинили Отац, Син, Свети Дух, 
анђели, силе, господства, и власти, укључивало је и људе. 
Својства ових умствених бића била су слобода и променљивости. 
Сва умствена бића, укључујући и Свету Тројицу, била су једнака 

                                                 
11 Jean Daniélou, Message évangélique et culture hellénistique au IIe et IIIe siécles, 
Tournai: Desclée de Brouwer, 1961, стр. 108-9. 
12 Обојица аутора цитирају пасус из Закона IV (715a-716a). Видети Aтиков Fr. 4 
и Св. Иринејев Adversus Haereses 3,25,5.  
13 Henry Chadwich, ‘Florilegium’ у: T. Klauser (ed.) Reallexikon für Antike und 
Christentum, Stuttgart: Anton Hiersemann, 1969: vol 7, стр. 1114. 
14 Willem C. van Unnik, ‘Two Notes on Irenaeus,’ VigChr 30 (1976), стр. 201-13, 
посебно стр. 209.  
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на основу свог слободног избора.15 Главна разлика између Бога и 
других умствених бића се састојала у променљивости потоњих. 

Умствена бића, користећи могућност своје слободне 
воље, нарушила су монистичку структуру првобитног јединства 
са Богом, што је имало за последицу такозвано друго стварање 
или стварање у времену. Ориген га описује на следећи начин: 

”Али узрок пада лежи у томе, што покрет њихових умова 
није био правилно и достојно усмерен. Творац је доделио умовима, 
створеним од њега самог, моћ слободног и вољног кретања, како би 
могли да добро које се налазило у њима учине својим сопственим, 
пошто је то било у њиховој вољи, али због лењости и замора од 
подношења невоља да очувају добро, праћеног непоштовањем и 
занемаривањем бољих ствари, почео је процес повлачења од добра. 
Повлачење од добра није ништа друго него урањање у зло, јер бити 
зао сигурно значи мањкати у добру. Отуда степену у коме је неко 
отпао од добра, одговара степен његовог урањања у зло. И тако 
сваки ум, занемарујући добро у већој или мањој мери сходно свом 
покрету, завршава супротно од добра, што значи у злу. На основу 
овог избора, изгледа, Творац свих ствари има одређене зачетке и 
узроке разноврсности и различитости, да би, према разноликости 
умова, односно, умствених бића (за чију се различитост 
претпоставља да је настала од горенаведених узрока) могао да 
створи свет који је многобројан и различит.16  

Друго стварање света је последица отпадања умствених 
бића од Бога као добра. Казна Божија је у зависности од степена у 
коме су умствена бића отпала од Бога. Дакле, нека бића која су 
мање згрешила постала су арханђели и анђели, док она која су 
згрешила у великој мери постала су демони. Човек је згрешио више 
од анђела и арханђела, али мање од демона, те је за казну његова 
душа обучена у физичко тело и он смештен у материјални свет. 

Постоје две теорије о узроку покрета умствених бића. По 
првој теорији пад умствених бића прузрокован је преобиљем 
(κόρος), односно засићењем због созерцавања Бога. Постоји и 

                                                 
15 Jean Daniélou, Origen, London: Shed and Ward, 1955, стр. 206. 
16 Princ. II, 9, 2.  
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друго објашњење узрока кретања умествених бића и оно је 
етимолошке природе. Ориген тврди да су умови изгубили 
умствени карактер у свом паду од Бога. Кроз процес хлађења 
(ψύχεσθαι) из ревности према Богу, ум је постао душа (ψυχή).17 
Често се ове две теорије спајају у једну јединствену по којој 
засићеност преобиљем созерцања Божијег прозрокује хлађење 
умова од Бога и њихов преображај у душе. То је очигледно и у 
писму цара Јустинијана Мени, одаслатом  неких десет година пре 
сазивања Петог васељенског Сабора:  

”Душе људи претпостоје, у смислу да су биле прво умови, 
али бивајићи засићени божанским созерцањем окренуле су се ка 
горем и охладивши се од љубави према Богу су назване душама и 
ниспослате у тела казне ради”.18 

Овај део Оригеновог учења се у највећој мери нашао на 
критици Отаца Петог васељенског Сабора, на коме је био и 
осуђен. Име Оригена се помиње само као претече Исохриста, на 
које се првобитно односила анатема . 

Ориген прави разлику између првог стварања или κτίσις 
које се односи на првобитно ”небо и земљу” (Пост. 1,1),19 и 
космоса који се односи на свет у палом стању, који настаје у 
времену. Први свет умствених духова је створен на основу воље 
Божије и његовом добротом.20 Основни принцип који је важио у 
првој творевини био је једнакост свих умствених бића. Према 
Данијелуу, Ориген је развио овакво становиште да би касније  
разноликости у свету објаснио као последицу слободне воље 
разумних бића. За Оригена је нелогично да Творац, без икаквог 
разлога и заслуге, омогући да одређена бића буду виша у односу 
на друга бића у постојећем поретку света. Зато он објашњава да 
узрок касније неједнакости није Бог. 

                                                 
17 Princ. II, 8, 3; Видети такође Jospeh W. Trigg, Origen, London: SCM Press, 
1983., стр. 107, и Andrew Louth, The Origins of Christian Mystical Tradition, 
Oxford: Clarendon Press, 1981, стр. 61.   
18 ACO III, стр. 191, 213. 
19 Commentarii in evangelium Joannis (=Jo) 2, 96, 169, 18 – 170, 17, у: C. Blanc, 
Origène. Commentaire sur saint Jean, (SC 120), Paris: Éditions du Cerf, 1966, стр. 246.  
20 Princ. II, 9, 6. 
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”Показало се да узрок различитости и разноликости међу 
овим бићима не потиче од неправичности Творца, већ на основу 
њихове сопствене делатности, којом показују различит степен 
њихове утврђености или лабавости у добру или злу”.21 

Бића створена на почетку као једнака, су на основу свог 
вољног избора и слободе стекла одређено стање у покрету од 
Бога. Дакле, разноврсност природе има своје корене у 
различитости избора и слободној вољи створених бића. 
Оригеново учење о преегзистенцији умова изгледа као покушај 
да реши проблем разноликости света и стане у одбрану Творца. 
Зато би ово учење и могло да се сагледа као одговор на нападе 
Маркионових следбеника, тзв. Маркионита, који су оптуживали 
Бога за неправду због неједнакости створених бића. То је такође 
био и одговор на Валентинијаново учење о различитим врстама 
душа, од којих свака има своју предодређену судбину.22 Космос 
је свет различитости, што је резултат променљиве воље створења. 
Дакле, Оригенов став је да свет који познајемо није ”створио” 
Бог, већ да је у великој мери условљен избором створења. Према 
томе, чулни свет је последица пада појединих умствених бића, 
чије су душе Божијом казном везане за тела. Овим учењем 
Ориген истовремено оправдава неравноправност људских 
судбина и афирмише  Божију правду. 

Два основна начела Оригенове космологије, према 
Данијелуу, су да слобода природе нужно подразумева 
променљивост бића и да разноликост природе бива укорењена у 
различитости избора.23 Међутим, успостављајући могућност 
променљивости бића, Ориген поново бива изложен нападима 
гностика. Становиште Хераклида да уколико је Бог исте суштине 
као и душе,24 онда је и сам подложен преображају и промени, 
приморало је Оригена да сачува трансцендентност Бога, као 
првог начела. Према томе, Отац као прво начело не би могао да 
буде члан исте класе као и Син и Свети Дух, јер би онда 

                                                 
21 Princ. I, 8, 2. 
22 Princ. I, 6, 2; I, 8, 2; II, 1, 1-2. 
23 Daniélou, Origen, стр. 214. 
24 Jo. 13, 150. 
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постојало више од једног основног начела. Главни разлог зашто 
Ориген не примењује термин ὁµοούσιον на Бога је становиште да 
се тај термин може применити само на чланове једне класе, који 
деле исте особине. Стога је тврдио да је само Отац ”једини 
истинити Бог” (Јн. 17,3) и да се може звати ”Богом”. Сва остала 
бића која се називају боговима су ”постала богови учешћем у 
Очевом божанству”.25 Логос је начело на основу кога је божанско 
јединство посредовано у многоврсном свету. 

”Бог је, дакле, у потпуности један и једноставан, али је и 
Спаситељ многих – пошто га је Бог ”поставио” да буде ”жртва 
помирења” (Рим. 3,25) и прворођени пре сваке твари – поставши 
многи и несумњиво је да све ствари за које свако створено биће, 
способно да се ослободи, има потребу, добија од њега”.26 

Ориген је сматрао очинство Бога непрестаним и трајним 
чином рађања Сина. Ориген је логично развијио ово учење 
полазећи од идеје да је Бог увек Отац свог јединородног Сина. Да 
би био Отац Бог мора стално да остварује свој капацитет рађања, 
те се Божије очинство огледа у вечном рађању Сина. Син Божији, 
или ”сам Логос и Премудрост и Истина”,27 садржи у себи 
умствени свет идеја и разлога. Он је такође и средство Бога у 
стварању и кроз њега идеје и разлози, који се налазе у њему као 
Премудрости постају конкретна бића. 

”У овој Премудрости, дакле, која је одувек постојала са 
Оцем, творевина је увек присутна по облику и назначењу, и 
никада није било када предзнање оних ствари које ће касније 
доћи у биће није постојало у Премудрости”.28 

Логичка последица ових тврдњи је да је стварање савечно 
Богу. Истовремено то би значило да упоредо постоје Божија 
суштина, која је непроменљива, и умствена бића која су вечна као 
део Бога. То је могуће на основу посредовања Логоса између 
јединствене, просте и непромељиве божанске суштине Бога Оца са 
једне и многоструког света који од вечности бива садржан у њему. 

                                                 
25 Jo. 2, 17. 
26 Jo. 1, 20. 
27 Contra Celsum (=Cels.) III, 41, у: M. Borret, Origène. Contre Celse, vol. 3, (SC 
147), Paris: Éditions du Cerf, 1969. 
28 Princ. I, 4, 4; 
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Покушај очувања трансценденције Бога путем 
посредовања Логоса у предзамишљеном свету умствених бића 
одвела је Оригена другом становишту, којим он своју космологију 
дубоко укорењује у теологији. То становиште о Божијој свемоћи 
Ориген позајмљује из средњег платонизма.29 Суштина идеје је да је 
Бог од увек морао имати свет над којим би остваривао своју власт. 

„Као што нико не може бити oтац без сина, и као што 
нико не може бити господар без владања, без роба, тако је и Бога 
немогуће назвати Свемогућим ако нема бића над којима би он 
вршио власт; стога је ради откровења Божанске свемоћи 
неопходно да све постоји. Ако би неко помислио да су некада 
постојали векови или временски периоди или било шта друго 
тога рода, када творевина још није била створена, онда ће он тиме 
несумњиво показати да у тим вековима или временским 
периодима Бог није био свемогућ и да је постао свемогућ тек 
касније када су се јавила бића над којима би Он могао да влада. 
То би, опет, са своје стране значило да је Бог претрпео извесно 
усавршавање и од лошијег стања прешао у боље, пошто је бити 
свемогућ за Њега, без сумње, боље него не бити такав. Међутим, 
зар није сулудно мислити да Бог испочетка није имао нечег 
таквог што би Њему било достојно (својствено) поседовати, него 
је Он то стекао касније, путем извесног усавршавања. Ако нема 
таквог времена када Бог није био свемогућ, то је онда неопходно 
да постоји и то због чега се Он назива свемогућ (Сведржитељ, 
Παντοκράτωρ); Бог је имао то над чиме је владао и што је било 
подложно његовом управљању као Цара и Главе“30.  

Проблем је у томе што Ориген није могао да замисли 
другачије Бога него као вечног Творца, јер уколико он не ствара од 
вечности већ са тим почиње у једном тренутку онда то указује на 
неку промену у самом божанском бићу коју је тешко замислити и 
још теже оправдати. Тиме за Оригена вечна актуелизација Бога не 

                                                 
29 Vladimir Cvetkovic, ‘The Concepts of Time and Eternity from Plato to Saint 
Maximus the Confessor’, Црквене студије 1 (2004), стр. 73-82., посебно 77-78. 
30 Princ. I, 2, 10. Српски превод преузет из Георгије Флоровски, ”Твар и 
тварност”, Теолошки погледи 1-4, 1991., стр. 53-83. 
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оставља много простор за његов потенцијал. Зато Ориген дубоко 
укорењује космологију и у своју онтологију. Онтолошки јаз између 
Творца и творевине је превазиђен блиским везивањем света са 
Богом. Георгије Флоровски нуди вредно запажање у погледу 
Оригеновог разумевање грчког термина Παντοκράτωρ,31 који се 
јавља у преводу Старог Завета начињеног од стране 
Седамдесеторице или тзв. Септуагинти. Он прво указује на 
различитост термина Παντοκράτωρ у односу на свој латински и 
енглески еквивалент  Omnipotens и Almighty. Док латински и 
енглески термин, према Флоровском, указују на Божију потенцију, 
грчка реч сугерише да Бог активно користи своју божанску моћ. У 
овом случају порицање вечности творевини би значило да Бог не 
врши вечно своју моћ владања светом. Дакле, за Оригена је 
неопходно  постојање твари  (necessario existere oportet).32 
Неопходна веза која постоји између Бога и света постоји и на 
основу Логоса или Премудрости Божије, у коме свет предвечно 
постоји. Ориген одбија могућност да рађање Сина има почетак 
(extra omne ergo quod vel dici intelligi potest initium), сматрајући га 
вечним чином. Тако, према Оригену ”Отац није родио Сина, већ га 
још увек рађа”.33 У циљу очувања сталне улоге Бога као Оца и 
Творца, Ориген тврди да је процес рађања и стварања паралелан, и 
да оба представљају дело божанске воље. Међутим, обе 
делатности, чак и ако су израз Божије воље, су условљене 
чињеницом да Бог мора да врши своју власт над нечим, што га 
чини вечно зависним од нечега што је ван њега. Изгледа да је 
прихватање вечности света била та цена коју је Ориген морао да 
плати како би се сачувала непроменљивост Бога.  

                                                 
31 Georges Florovsky, 'St. Athanasius’ Concept of Creation', StPatr 4 (1962), стр. 32-
57, посебно стр. 39. Прештампано у: Georges Florovsky, Aspects of the Church 
History, Belmond, Mass: Nordland Publishing House, 1975, стр. 39-62. Први који је 
указао на о употребу термина Παντοκράτωρ са оваквим значењем је J.N.D. Kelly, 
Early Christian Creeds, London 1950., стр.137. 
32 Princ. I, 2, 10. 
33 Homiliae in Jeremiam (=hom. in Jer.) 9.4, 71-73: ὅτι οὐχὶ ἐγέννησεν ὁ πατὴρ τὸν 
υἱὸν καὶ ἀπέλυσεν αὐτὸν ὁ πατὴρ ἀπὸ τῆς γενέσεως αὐτοῦ. P. Nautin (ed.) Origénes, 
Homélies sur Jérémie, (SC 232), Paris: Éditions du Cerf, 1976, стр. 71-3, 392. 
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Треба поменути да се на неколико места у О почелима 
може наћи декларативно разликовање између вечности и 
времена.34 Побијајући учења оних који тврде да је „било времена 
када Сина није било“, Ориген долази до питања времена у 
Божанском бићу. Он на то одговара: 

„Саме речи „када“ и „никада“ имају значење које се 
односи на време, док тврђења која се односе на Оца, Сина, и 
Светог Духа треба разумети као да превазилазе сво време, све 
векове, и сву вечност. Јер једино Света Тројица надилазе 
разумевање, не само временских већ и вечних умова; док остале 
ствари које су ван Свете Тројице (quae sunt extra Trinitatem) мере 
се временом и вековима”.35  

Ово разликовање се може објаснити ако се вечност 
изједначи са сталношћу, а време са променом. Према томе 
вeчност је нешто где нема промене и према томе припада самом 
Божјем бићу. За њега створења су недвосмислено вечна, али за 
разлику од Божјег бића су изложена сталном отпадању од Бога и 
враћању у Њега, које се одвија у узастопном низу бескрaјних 
векова.36 Шта то заправо значи? То значи да упоредо са увек 
присутном и непокретном вечношћу Бога постоји и бескрајан низ 
векова који се смењују. Овде се ради, као што је Флоровски 
приметио,37 о Оригеновој неспособности да се одвоји од схватања 
времена као бескрајног смењивања. Код њега не долази до 
испуњења времена, већ један временски циклус замењује други. 
То је довело Оригенa и до учења која су касније била осуђена на 
Петом васељенском Сабору: да је Логос Божији био херувим 
међу херувимима или серафим међу серафимима, или да ће 
Христос бити распет за демоне као што је био распет за људе, да 
ће доћи до апокатастасе неверних и демона.38  

                                                 
34 Princ. I, 3, 4; II, 2,1; IV, 4,1. 
35 Princ.  IV, 4,1. 
36 De oratione (=or.) 13-15, у P. Koetschau, Origenes Werke, vol. 2 (GCS 3). Leipzig: 
Hinrichs, 1899. 
37 Флоровски, ”Твар и тварност”, стр. 53-83. 
38 Види Анатеме цара Јустинијана против Оригена (посебно IV, VII, IX) у Labbe 
and Cossart, Concilia, vol. V, col. 677. 
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Оригеново учење о времену је било на неки начин талац 
његових богословскох ставова који су анатемисани, те тако до 
недавно нији задобијало више пажње научне јавности, када је 
изашло неколико књига везаних за тему времена код Оригена, и 
то из пера једног аутора Панајотиса Тцамаликоса (Panagiotes 
Tzamalikos).39 Тцамаликос чини радикални заокрет у односу на 
раније виђење и Оригена и његовог учења о времену, заузимајући 
становиште да је Ориген аутор првог хришћанског учења о 
времену, које се у великој мери разликује од учења својих 
паганских претходника, и коме ће мало што додати његови 
хришћански следбеници попут Светих Кападокијаца.40 Без 
намере да идемо дубље у Тцамаликосово обимно дело свакако 
треба признати његов допринос по многим питањима везаним за 
Оригена. Међутим, прихватање његове тезе, која иде против свих 
древних и модерних виђења Оригена, да Александријски 
мислилац није заступао становиште о беспочетности света, које 
смо у горњим редовима свесрдно покушали да изложимо, чинило 
би даље промишљање Кападокијског доприноса, и у овој студији 
и ван ње, излишним. У наредним редовима упознаћемо се Светим 
Методијем Олимпским, првим у низу Оригенових критичара, 
који је у великој мери допринео даљем разумевању хришћанског 
погледа на време.  

Нема сумње да су се већ крајем III века јавиле прве 
свеобухватне критике Оригеновог учења о вечности творевине. 
Први који је одбацио ову Оригенову теорију је био Свети Методије 
Олимпски, који је мученички пострадао 311. године.  Свети 
Методије је припадао интелектуалним круговима за које би се 
могло рећи да су блиски Оригену, због утицаја који је у 
библијским тумачењима на њих оставио Александријски 
мислилац.41 Постоје многа сведочанства, која поткрепљују идеју да 

                                                 
39 Panagiotes Tzamalikos, The Concept of Time in Origen, Frankfurt: Peter Lang 
Verlag, 1991; Id, Origen Cosmology and Ontology of Time, Leiden: Brill  2006; Id, 
Origen: Philosophy of History and Eschatology, Leiden: Brill, 2007. 
40 Tzamalikos, Origen Cosmology and Ontology of Time, стр. 366-68. 
41 Lloyd G. Patterson, Methodius of Olympus. Divine Sovereignty, Human Freedom, and 
Life in Christ, Washington: The Catholic University of America Press, 1977, стр. 5.  
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је Свети Методије следбеник Оригенов и уједно један од његових 
најутицајнијих критичара. Дакле, Апологија Оригена започета од 
Памфила и завршена од стране Јевсевија Кесаријског, која је 
сачувана у Руфиновом латинском преводу, наводи да се Свети 
Методије, који је у великој мери био под Оригеновим утицајем, 
усудио да нападне великог Александринца.42 Блажени Јероним 
такође сведочи да је Свети Методије писао против Оригена.43 
Заиста је Св. Методијева критика Оригена имала озбиљне 
последице на Оригенов углед. Тако, у свом Панариону, Свети 
Епифаније Кипарски, под утицајем Св. Методијеве критике тзв. 
оригенистичких митова о паду, настанку људских душа и њиховом 
телесном постојању, представља ова учења као јеретичка.44 Свети 
Григорије Ниски, у својим делима О стварању човека и О души и 
васкрсењу се у највећој мери наслања на Св. Методијев спис О 
васкрсењу, не би ли оспорио Оригенов антрополошки став. Свети 
Фотије Цариградски у 235. поглављу своје Библиотеке опширно 
цитира Св. Методијево дело Туђин или О творевини (Xeno: De 
Creatis), у коме Епископ олимпски побија Оригеново учење о 
вечност света.45 Међутим, иако се сматра да је Св. Методије био 
строг критичар Оригенових космолошких и антрополошких 
ставова, постоји научни консензус да он и даље прати Оригена у 
тумачењу Светог Писма. Још увек постоји дилема да ли је Св. 
Методије преобраћени оригениста, као што је то мислио Јевсевије, 
или његова критика има пре корективну сврху, пошто Ориген 
одлази у хетеродоксију у неким од својих учења. Уколико се 
определимо у корист прве могућности, онда се поставља питање 
када је до раскида са Оригеном дошло. Пошто датирање Св. 
Методијевих списа није лак задатак, неће бити лако ни дати 
одговор на ово питање. Већина научника се слаже да је Туђин или 

                                                 
42 Pamphilus, Apologia pro Origene 127 (SC 464, стр. 208-9). 
43 Hieronymus, De Viris Illustribus 83 (PL 23, 727В). 
44 Epiphanius, Panarion 64 у: K. Holl, Epiphanius, Bd. 3 Ancoratus und Panarion 
(GCS  37), Leipzig: Hinrichs, 1933, стр. 503-504. 
45 Ово дело на жалост постоји само у фрагметима (Ex Libro de Creatis Excerpta) у 
235. одељку Библиотеке Патријарха Цариградског Фотија. Видети Photius, 
Bibliothèque, Les Belles Lettres, Paris, 1958. 
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О творевини најкаснији спис међу Св. Методијевим делима 
упреним против Оригена. Друга два дела О слободи избора (De 
libero arbitrio) и Аглофон или О васкрсењу (Aglaophon: De 
resurrectione) су уврштени у Св. Методијеве ране односно средње 
радове. Значајан проблем представља чињеница да су неки од 
радова против Оригена сачувани само у старословенском преводу, 
као што су О слободи избора и О васкрсењу, док остали радови, 
као што је О творевини, чија је православност наводно била 
сумњива словенским преводиоцима, постоје само у грчким 
фрагментима. Уобичајени редослед ових радова, укључујући и рад 
Гозба или О чедности који је једини у потпуности сачуван на 
грчком је следећи: О слободној вољи, Гозба, О васкрсњу, О 
творевини. Значај Св. Методијеве Гозбе лежи у чињеници да он у 
њој износи неке идеје које потсећају на Оригенове и које су 
највероватније од њега и преузете како тврди Свети Јероним.46 
Лојд Петерсон (Lloyd G. Patterson) с правом примећује у својој 
монографији да Св. Методије Гозбе није ништа друго до следбеник 
Оригена у начелима библијске егзегезе.47 Међутим није овде ствар 
да ли је Св. Методијево праћење Оригена у Гозби изричито или не, 
већ да ли нека од дела писана у исто време представљају напад на 
Оригена или не. Сведочења о Светом Методију из пера Светог 
Епифанија, Светог Григорија Ниског и Светог Фотија се поклапају 
по питању тога да су списи О слободној вољи и О васкрсењу 
написани против Оригена. Свети Фотије додаје и дијалог О 
творевини овој листи. Уколико је поменути редослед Св. 
Методијевих списа тачан, онда наилазимо на следећи проблем: 
како је могуће да Св. Методије из Гозбе буде оригениста између 
два напада усмерена на Оригена, ранијег у делу О слободној вољи 
и каснијег у списима О Васкрсењу и О творевини? 

У циљу очувања доследности у Методијевој критици 
Оригена, Андре Вајан (André Vaillant)  ставља О слободној вољи 
после Гозбе.48 Дакле, Св. Методије како га Вајан описује, после 
                                                 
46 Hieronymus, Contra Ioann. Ier., 8.415 (PL 23, 377C); Apologia Adversus Libros 
Rufini 11.466 (PL 23, 423CD). 
47 Patterson, Methodius of Olympus, стр. 130. 
48 André Vaillant, Methode d' Olympe. Le "De autexousio", (PO 22.5), Paris: Firmin-
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своје оригенистичке фазе у Гозби доживљава разлаз са својим 
учитељем у О слободној вољи, и на крају објављује рат Оригену у 
О васкрсењу и О творевини. Вајан поткрепљује своју идеју 
указујући на доследност у Св. Методијевим аргументима против 
Оригена од почетне до крајње фазе. Чак и ако Свети Методије не 
помиње Оригена по имену у О слободној вољи, становиште које 
напада у овом раном дијалогу је идентично становишту његовог 
неправославног противника који персонификује Оригена у О 
васкрсењу и О творевини. Дакле, према Вајану Св. Методијево 
окретање леђа оригенизму је спор и постепен процес започет у О 
слободној вољи и који достиже свој врхунац у О творевини. 
Насупрот Вајану, Петерсон, пратећи Херберта Масарила (Herbert 
Musurillo), уврштава Св. Методијеву Гозбу међу његове средње 
дијалоге, и са сигурношћу је смешта после списа О слободној 
вољи. Масарило тврди да је дијалог био написан у периоду 
између два прогона хришћана, један од Валеријана (260. године), 
и другог од стране Диоклецијана (303. године) и да треба бити 
датиран између двестаседамдесетих и двестадеветесетих.49 
Петерсон додатно нуди и текстуалне доказе и тврди да  Гозба 
сумира и упућује на неке аргументе из О слободној вољи. Он 
такође упозорава да би ови аргументи могли бити погрешно 
протумачени ако се не читају у контексту списа О слободној 
вољи.50 Сматрајући дело О слободној вољи првим списом у 
хронолошком низу Св. Методијевих дела, Петерсон је морао 
поново да се дотакне питања Св. Методијеве недоследности у 
критици Оригена. Петерсон решава овај проблем доводећи у 
питање владајуће становиште да спис О слободној вољи 
представља посредну и скривену критику Оригена. Тако, 
Петерсон нуди једно алтернативно читање списа О слободној 
вољи, које је углавном у контексту другог дијалога познатог као 
Дијалог Адамантијев или О правој вери у Бога (De recta in deum 

                                                                                                         
Didot, 1930., стр. 649-52. 
49 Herbert Musurillo (ed.), Methodius. The Symposium. A Treatise on Chastity, (ACW 
27), New York: Newman 1958., стр. 11-12 
50 Patterson, Methodius of Olympus, стр. 62-63. 
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fide).51 Главни разлог зашто Петерсон повезује Дијалог 
Адамантијев са списом О слободној вољи лежи у чињеници да 
оба списа садрже готово идентични пасус са више од две стотине 
редова. Штавише, исти пасус се може наћи у Јевсевијевој 
Јеванђелској припреми, где је овај пасус представљен као дело О 
твари неког Максима, који је живео у време владавине 
Септимија Севера и који је опширно писао о твари и пореклу 
зла.52 Док Јевсевије у Јеванђелскоj припреми приписује текст 
Максиму, Свети Григорије Богослов и Свети Василије Велики га 
приписују Оригену. У њиховој антологији Оригенових списа 
названој Оригеново добротољубље, они у двадесет четвртом 
поглављу овог дела доносе цолокупан текст под насловом Твар 
није нестворена или о узроку зла, са напоменом да је извор текста 
Јевсевије.53 Руфин, који је до краја 4. века начинио латински 
превод Дијалога Адамантија, такође приписује ово дело 
Оригену. У савремениним истраживањима је једногласно 
одбачена могућност да је аутор овог рада Ориген. Међутим, не 
постоји научна сагласност око питања да ли је аутор овог рада 
имао за циљ да улогу православног учесника дијалога 
Адамантија припише Оригену. Текстуалне сличности између 
овог дела и дела Светог Методија одвела је научнике до Св. 
Методија, али после детаљније анализе, због разлике у стилу 
између овог дијалога и других списа Олимпског епископа, 
могућност да је Дијалог Адамантија настао из пера Св. Методија 
је одбачена. Према Вајану, аутор дијалога може бити неко ко је 
веровао да је Св. Методије плагирао Оригена.54 Друго 
предложено решење је да је аутор заправо следбеник Св. 
Методија. Постоји више од једног разлога зашто би следбеник 
Св. Методија сачинио овакав текст. Према Петерсону, вероватно 

                                                 
51 Robert A. Pretty, Dialogue on the True Faith in God, Leuven, Peteers 1997.   
52 Historia ecclesiastica (=H.E.) V.27. 1 (GSC, 9.1, стр. 498). Видети такође G.A. 
Williamson and A. Louth (eds.), Eusebius. The History of the Church, London, 
Penguin Classics, 1999, стр. 75 
53 Origenes, Philocalia (=philoc.) 24 у: Joseph A. Robinson, The Philocalia of 
Origen, Cambridge: Cambridge University Press 1893., стр 143-150.  
54 Vaillant, Methode d' Olympe, стр. 638. 
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је да је ученик Св. Методија намеравао да оваквим једним списом 
сачува доследност учитељевих дела, јер дијалог садржи и извод 
из Св. Методијевог списа О васкрсењу.55 Овај аргумент изгледа 
као покушај да се још једном потврди доследност Св. 
Методијевог учења, и још важније континуитет његовог става 
према Оригену. Друго могуће решење би било да је намера 
аутора била да покаже да је Ориген био ”православнији” него 
што се то сматрало.56 На крају треба поменути у становиште 
Тимоти Д. Барнса (Timothy D. Barnes), који сматра да је Дијалог 
Адамантија дело написано средином трећег века и да Св. 
Методије преноси делове дијалога и у О слободној вољи и у О 
васкрсењу.57 Међутим, Барнсов аргумент није наишао на велику 
подршку међу научницима. 

Петерсон се на основу текстуалних сличности са 
Дијалогом Адамантија, које је јасно побијање гностичких учења, 
супротставља становишту Блаженог Јеронима да је спис О 
слободној вољи заправо прикривени напад на Оригена. Чињеница 
да и Јевсевије, и уредници Оригеновог добротољубља и аутор 
Дијалога Адамантија не сматрају да је текст који доносе напад на 
Оригена је за Петерсона јасан доказ да спис О слободној вољи 
није дијалог усмерен против Оригена.58 Поред тога, 
поистовећивање Адамантијевих противника са следбеницима 
Валентинијана може само да сугерише да спис О слободној вољи, 
чак и без помињања имена Валентинијанаца представља напад 
усмерен на њих. Петерсон одлази и корак даље, нудећи велики 
број места из Гозбе као доказ да Св. Методије напада гностике.59 
Према Петерсону, Свети Методије је не само под Оригеновим 
утицајем у спису О слободној вољи, већ је његов оригенизам 
далеко изричитији у Гозби. Стога, разлаз са Оригеном или са 
оним кога Св. Методије сматра заступником оригенистичких 

                                                 
55 Patterson, Methodius of Olympus, стр. 62-63. 
56 Pretty, Dialogue on the True Faith in God, стр. 21. 
57 Timothy D. Barnes, 'Methodius, Maximus, and Valentius,' JTS 30/1 (1979), стр. 
47-55, посебно 48. 
58 Patterson, Methodius of Olympus, стр. 32. 
59 Patterson, Methodius of Olympus, стр. 62, нота 32. 
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ставова почео је знатно касније у делу О васкрсењу, где Св. 
Методије излаже критици своје ставове претходно усвојене од 
Оригена.60 Према Петерсону, чак и у О васкрсењу, пре него што 
доводи у питање Оригеново становиште, Св. Методије се бави 
учењима валентијанаца и других гностика. Када је у питању Св. 
Методијева отворене критика Оригена у О творевини, Петерсон 
релативизује цео случај, тврдећи да је Св. Методије погрешно 
схватио шта је Ориген подразумевао под ”вечним стварањем”.61  
Многе ствари које, по Петерсону, Св. Методије приписује 
Оригену, Александринац никада није тврдио, већ оне 
представљају само могуће импликације неких од његових 
погледа. Петерсон признаје да је Св. Методијево бављење 
импликацијама Оригенових ставова у списима О слободној вољи 
и О творевини веома слично, али и даље заступа становиште да 
уколико се дело О слободној вољи сматра скривеним нападом на 
Оригена онда се суочавамо са питањем зашто Св. Методије следи 
Оригена и у овом делу и у Гозби.62 

У редовима који следе намера ми је да оспорим 
Петерсоново становиште о наводном Оригенизму Св. Методија 
посебно у питањима онтологије и космологије, као и његов став 
да је Св. Методијева критика Оригена заправо последица 
неразумевања великог Александринца. Покушаћу да покажем да 
је  Св. Методијево становиште о стварању било непромењено од 
његових раних па све до касних дијалога.63 По мом мишљењу, Св. 
Методијева три аргумента: први од два агената, други против 
претпостојеће твари и трећи против вечног стварања, су 
различити аспекти једне те исте логике примењене у дијалозима. 
Петерсон је покушао да докаже Св. Методијево ослањање на 
Оригена сагледавајући остале дијалоге у контексту Гозбе. У 

                                                 
60 Patterson, Methodius of Olympus, стр. 122-123. 
61 Patterson, Methodius of Olympus, стр. 135 
62 Patterson, Methodius of Olympus, стр. 211-212. 
63 Више о Св. Методијевој критици Оригена видети у Vladimir Cvetkovic, ‘From 
Adamantius to Centaur: St Methodius of Olympus’ critique of Origen’ у: S. 
Kaczmarek & H. Pietras (ed.) Origeniana Decima: Origen as Writter, Louvein: 
Peeters, 2011, стр. 791-802. 
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ономе што следи, покушаћу да сагледам два рана наводно 
оригенистичка дијалога О слободној вољи и Гозби, у контексту 
позног антиоригенистичкох списа О творевини.  

У свом дијалогу О творевини, Свети Методије излаже 
своје побијање Оригена у облику дијалога између два 
саговорника: Кентаура, представника оригенистичког учења, и 
највероватније самог Св. Методија. Свети Методије започиње 
свој први аргумент износећи идеју из Првих начела 1, 2,10 да 
”радник се тако зове на основу свог рада, а произвођача на 
основу онога што производи, а Сведржитељ на основу онога чиме 
влада”.64 

Сматрајући Бога, Сведржитељем, односно оним који увек 
актуализује своју моћ владања,  Оригеново становиште даље 
подразумева да Бог не би био Сведржитељ ако τα πάντα не постоји 
од вечности.65 Кентаурово резоновање иде управо по истој линији, 
јер он каже да је ”свет створен од Бога на самом почетку, и да није 
било времена када он није постојао”.66 Становиште супротно овом, 
којим се тврди да је било време када света није било значило би, да 
Бог није творац од почетка. Тако би се непроменљив Бог променио 
од некога ко не ствара у Творца. Једини излаз из овог логичког 
ћорсокака би био да се тврди да је свет беспочетан и савечан Богу. 
Тиме, вечно постојање друге реалности уз Бога за Оригена није 
претпоставка, већ је пре последица, која проистиче из чињенице о 
непроменљивој природи Бога. Изгледа да је платонички оквир 
диадичне космологије пре уточиште за Оригена, него његов 
намерни избор од самог почетка како Петерсон тврди.  
Становиште о вечности света је цена коју Ориген плаћа да би се 
обезбедила свемоћност и савршеност Божије природе, као и вечна 

                                                 
64 De creatis (=creat.) 2 (GCS 27, стр. 494): εἰ οὐκ ἔστι δηµιουργὸς ἄνευ δηµιουργηµάτων 
ἢ ποιητὴς ἄνευ ποιηµάτων, οὐδὲ παντοκράτωρ ἄνευ τῶν κρατουµένων. Пасус очигледно 
подсећа на део из Princ. I, 2,10: ”Као што нико не може бити oтац без сина, и као 
што нико не може бити господар без владања, без роба, тако је и Бога немогуће 
назвати Свемогућим ако нема бића над којима би он пројавио власт”.  
65 Florovsky, 'St Athanasius’ Concept of Creation,' in Aspects of Church History, стр. 43 
66 Creat. 2 (GCS 27, стр. 494): ἀνάγκη ἐξ ἀρχῆς αὐτὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ γεγενῆσθαι, καὶ 
µὴ εἶναι χρόνον ὅτε οὐκ ἦν ταῦτα.  



42 
 

постојаност Бога као Творца. Као што смо видели у претходним 
редовима платонистички аргументи о праведности, доброти и 
свемоћи Божијој заједно са учењем о стварању из космоса Тимаја, 
савршено су се уклопили у Оригеново тумачење стварања. 

Даље у дијалогу, Свети Методије оспорава Кентаурово 
становиште, развијајући своје аргументе од исте почетне 
претпоставке као и Ориген да је Бог савршен и непроменљив. 
Према Светом Методију, Бог је савршен јер није зависан од било 
чега другог ван његовог бића. Дакле, Бог је савршен, Творац и 
Сведржитељ не на основу света, већ по себи, јер савршене ствари 
поседују своје савршенство по себи, а не на основу било чега 
другог. Свети Методије закључује да Божија потреба за стварима 
на основу којих је Он чудесан Творац и Сведржитељ, 
наговештава пре Његову несавршеност него савршеност. Следеће 
питање којим се Свети Методије бави је промена у божанском 
бићу. Свети Методије се устремљује на Оригеново становиште да 
би Бог као Творац био подложан промени уколико свет није 
вечан, зато што би морао из стања нестварања да пређе у стање 
стварања. За Светог Методија учење о стварању је такође и 
питање библијске егзегезе, те он због тога заснива своју тезу на 
месту из књиге Постања 2. 2, на коме се описује Божији починак 
током седмог дана стварања. Свети Методије тврди да Бог не би 
одморио од стварања света седмог дана, да свет није завршен. 
Међутим, одмор подразумева промену зато што је Бог прешао из 
чина стварања у чин нестварања, али то није нужна промена у 
божанском бићу  јер Бог се није променио када је престао са 
стварањем света од онога што је био док је стварао свет.  

Сама чињеница да се Свети Методије први бави Божијом 
онтолошком зависношћу подразумева да он наслућује право 
порекло Оригеновог гледишта о вечности света. Стога, било би 
погрешно закључити да Свети Методије сматра да Оригеново 
становиште проистиче из вечности твари, као што Петерсон 
тврди.67 Ослободивши Бога зависности од света, Свети Методије 

                                                 
67 Lloyd G. Patterson, 'The Creation of the Word in Methodius’ Symposium,' StPatr 9 
(1966), стр. 240-50, посебно стр. 247-8.  
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отвара могућност да се творевина  посматра не као ”беспочетна” 
или ”вечна”, већ у односу на временски ”почетак”. Тако, Свети 
Методије доводи у питање становиште по којем се ствари могу 
сматрати створенима, чак и ако немају свој стварни почетак. 
Почетак света јесте доказ да су ствари створене, и ако су створене 
оне морају бити створене на основу неког узрока, јер је тешко 
замислити постојање без узрока. Свети Методије закључује да  
уколико је свет створен он није пре тога постојао. Према томе 
творевина која има свој почетак не може сапостајати са својим 
узроком, односно Богом. Алтернатива овоме је да се свет сматра 
нествореним, што би опет подразумевало да је свет непроменљив 
и по себи савршен, и без потребе за било чим. Свети Методије 
даље развија ову идеју у аргумент који се заснива на аналогији 
између Бога и вајара и света и статуе. Према Светом Методију, 
последица нествореног, савршеног и вечног света би била и 
немогућност његове промене. Стога, вечност света, чак и на 
нивоу идеалног постојања, је уско повезана са идејама 
савршенства и независности и доводи у питање улогу Творца, јер 
не постоји ништа што се може додати савршеној природи која 
постоји од вечности . 

У свом спису О слободној вољи, Свети Методије поставља 
исто питање у вези могућности да Бог буде Творац, али у потпуно 
другачијем контексту, где оно пре служи у сврху побијања 
гностичких ставова, него што има за циљ да се бави последицама 
оригенистичког учења. Свети Методије користи исту аналогију 
између Бога и уметника као и у спису О слободној вољи, али опет у 
различиту сврху. Свети Методије тврди да занатлија обликовањем 
у постојећој твари је у стању да створи нешто што пре тога није 
постојало у творевини. Према томе, тврђење да је Бог Творац само 
својстава из претпостојеће твари, значило би да  Божије 
стваралачке моћи сведемо на ниво моћи које поседује сваки 
занатлија. Свети Методије даље закључује, а насупрот гностичким 
учењима, да је неприхватљиво мислити о Богу као Творцу, ако Он 
није иствремено Творац и својстава и твари.68  

                                                 
68 De libero arbitrio (=arbitr.) 12 , 10-11 (GCS 27, стр. 276):  
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Ова два аргумента о Богу из списа О слободној вољи и О 
творевини су различити аспекти једног те истог аргумента да Бог 
није Творац, ако Он ствара у нечему што поседује било суштину 
било својства од вечности. 

Следећи аргумент из списа О творевини описује улогу 
Сина у стварању. Обично се овај аргумент повезује са Аријем, 
који је применио слично логичко доказивање, али не против 
вечног стварања света као Свети Методије, већ против вечног 
стварања Сина. Права сврха овог аргумента је да се направи 
разлика између стваралачке и промислитељске улоге Бога. 

Свети Методије јасно показује да је Бог створио свет, 
прво својом вољом, и друго не из чега, следећим речима: 

”Рекли смо да постоје две врсте формативне моћи у ономе 
што признајемо да постоји, једна који ствара по себи оно што 
изабере, али не од ствари које већ постоје, по самој својој вољи, без 
одлагања, одмах чим зажели. То је моћ Оца. И друга која краси и 
улепшава, по угледу на претходну, ствари које већ постоје. То је 
моћ Сина, свемогуће и силне руке Оца, којом, након стварања 
твари, али не од онога што већ постоји, он исту краси.”69 

Реченицом да Бог ”сам ствара оно што изабере”, Светом 
Методију је стало да покаже да Бог има апсолутну слободу у 
стварању. Богу нису наметнута никаква ограничења, било у 
облику идеалних образаца или претпостојеће твари. Св. 
Методијево становиште да Бог ствара по самој својој вољи је још 
један веома важан елемент Божије моћи, који га у потпуности 
ослобађа потребе да ствара. Ако је стварање чин воље, постојање 
света је случајно и није нужно, чиме свет постаје дар Божији. 
Коначно, Св. Методијеве речи ”без одлагања, чим Бог зажели” 
указују на свест о постојању питања Божије беспослености.  
Поричући било какво раздобље између божанске одлуке да 
                                                 
69 Creat. 9 (GCS 27, стр. 498): Ὅτι φησὶν ὁ ἅγιος, δύο δὲ δυνάµεις ἐν τοῖς 
προωµολογηµένοις ἔφαµεν εἶναι ποιητικῆς, τὴν ἐξ οὐκ ὄντων γυµνῷ τῷ βουλήµατι χωρὶς 
µελλησµοῦ ἅµα τῷ θελῆσαι αὐτουργοῦσαν ὃ βούλεται ποιεῖν· τυγχάνει δὲ ὁ Πατήρ· 
θατέραν δὲ κατακοσµοῦσαν καὶ ποικίλλουσαν κατὰ µίµησιν τῆς προτέρας τὰ ἤδη 
γεγονότα· ἔστι δὲ ὁ Υἱός, ἡ παντοδύναµος καὶ κραταιὰ χεὶρ τοῦ Πατρός, ἐν ᾗ µετὰ τὸ 
ποιῆσαι τὴν ὕλην ἐξ οὐκ ὄντων κατακοσµεῖ. 
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створи свет и самог чина стварања, Свети Методије даје одговор 
на хипотетичко питање питања ”зашто Бог није раније почео да 
ствара?”.  Према Св. Методијевом становишту, Бог не мења своју 
вољу одлучивши да створа, већ је његова непроменљива жеља да 
ствара нераскидиво повезана са актом самог стварања. Тиме се 
истовремено одриче и промена у божанском бићу, која би могла 
бити уведена променом воље, јер је Божије воља непромењена, 
али се одриче и могућност да постоји неко замишљено раздобље 
између божије воље да ствара и самог чина стварања. 

 Друга формативна снага, или Син, показује више о 
природи односа између Бога и света.70 Пасус ”друга краси и 
улепшава, по угледу на претходну, ствари које већ постоје” се 
обично тумачи у смислу потчињавања Сина Оцу. За Петерсона 
овај пасус не само да личи на гностичка и оригенистичка учења о 
Сину као полу-богу или сили Оца у стварању, већ и Св. 
Методијево ”прото-аријанско становиште”.71 Међутим, иако за 
овакво тумачење постоје оправдани разлози, оно је по мом 
мишљењу мало вероватно, јер је Св. Методијева намера да 
покаже да Бог није напустио свет после стварања, већ да је он и 
даље предмет његовог промислитељског дејства. Дакле, 
додељујући владајућу и промислитељску улогу Сину, Св. 
Методије ни на који начин не умањује моћ Сина, јер јасно 
подвлачи да је Он свемогући (παντοδύναµος). Епископ олимпски 
тиме показује да свет зависи од божанске моћи Сина, који га 
држи у постојању. Ово није једино место, на коме Св. Методије 
наглашава промислитељску улогу Бога. У О васкрсењу, Свети 
Методије описује Сина као ”прворођеног од Бога, родитеља и 
устројитеља свих ствари, [који] ствара све постојеће, и кога су 
наши стари звали Природа и Промисао, јер она, уз стална 

                                                 
70 Више о промислитељској моћи Сина код Светог Методија видети у Vladimir 
Cvetković, ‘The Refutation of the Eternity of the World in the Writings of St 
Methodius of Olympus’, у: V. Snoj (ed.) Antiquity and Christianity: Conflict or 
Conciliation? Proceedings from the International Symposium 9 -10 May 2007 
Ljubljana, Ljubljana 2008, стр. 57-64, посебно стр. 60-63. 
71 Patterson, 'The Creation of the Word in Methodius’, стр. 240.  
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надгледања и негу, рађа и подиже све ствари”.72 Чак и тумачење 
скиније из Гозбе 9.1, које по Петерсону јасно указује на Св. 
Методијеву зависност од Оригеновог виђења духовне историје 
пада и обнове душа, подвлачи промислитељску улогу Сина. 
Свети Методија изводи исту аргументацију као у О творевини, 
почевши са цитатом из Постања 2, 1-2, о Божијем починку седмог 
дана стварања. Починак не значи је Бог завршио са стварањем 
света и да је празник скиније поменут у књизи Левита 23, 39-43 
дошао. Тако, Свети Методије тврди да: 

”Чак и данас Бог још увек ствара својом свемогућом 
вољом и недокучивом снагом: земља и даље рађа род, воде се још 
увек сабирају на једном месту, светлост се и даље раздељује од 
таме, број људи и даље расте кроз стварање ...”.73 

Враћање на исте теме и аргументе, обично библијски 
засноване, као што је то случај са тумачењем књиге Постања 2, 1-
2, показују да је Св. Методије доследан у својим ставовима о 
стварању од раних до позних списа. 

Као што Петерсон примећује, низ Св. Методијевих 
закључака се нужно не тиче аутентичних аспектата Оригеновог 
учење. Они су изложени као подршка побијању становишта да је 
Бог сведржитељ једино ако непрестано врши власт над светом, 
који због тога и постоји од вечности.74 Међутим, Свети Методије 
не приписују сва становишта која побија Оригену, већ их пре 
види као могуће логичне последице поменутог Оригеновог 
становишта. Он не сагледава Оригеново становиште као слично 
Атиковом или Плутарховом тумачењу космолошког учења из 
Платоновог Тимаја, које ”стварање” види као преуређење 
претпостојеће твари. Напротив, последица Оригенове 
претпоставке о Божијој свемоћи, као што то Свети Методије 
види, је вечно постојање једне друге реалности, која начело свог 
                                                 
72 De resurrectione mortuorum (=res.) 1, 15 (GCS 27, стр. 238). 
73 Symposium (=symp.) 9, 1; (GCS 27, стр. 114): Νῦν γὰρ ἀκµὴν ἔτι πάντα 
δηµιουργεῖται τῇ διαρκεῖ βουλήσει αὐτοῦ καὶ ἀνεννοήτῳ δυνάµει, ἀναδιδούσης ἔτι τῆς 
γῆς τοὺς καρπούς, καὶ τῶν ὑδάτων συναγοµένων «εἰς τὰς συναγωγάς», καὶ τοῦ φωτὸς ἔτι 
διαχωριζοµένου, καὶ τοῦ ἀριθµοῦ τῶν ἀνθρώπων ἔτι δηµιουργουµένου… 
74 Patterson, Methodius of Olympus, стр. 213. 
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постојања нема у Богу, већ у себи самој. Стога, Свети Методије 
се управо бави оригенистичком проблематиком, јер мит о 
јединству које је постојало од вечности и пад умствених бића из 
јединства са Богом откривају унутрашњи несклад Оригеновог 
становишта. Како је наиме могуће да нешто савршено и 
непроменљиво, које постоји од вечности са Богом, и кога Бог 
држи у својој власти, може да се промени? Ово није само питање 
које поставља Свети Методије, већ и сваки наредни критичар 
Оригена од Светог Григорија Ниског до Светог Максима 
Исповедника истиче овај проблем. Стога се чини помало наивно 
тврдити да је наводно Св. Методијево погрешно разумевање 
Оригена довело до осуде великог Александринца на Петом 
Васељенском Сабору 553. године у Цариграду.75 

Могло би се закључити да сврха Св. Методијеве критике 
Оригена није била ствар интелектуалног надметања, већ је пре 
имала корективну намену јер је Ориген у неким од својих учења 
по мишљењу Епископа Олимпа застранио у хетеродоксију. Чак 
иако се Свети Методије по многим питањима разилази са 
Оригеном, александријски богослов за њега остаје ”човек Цркве”. 
Свети Методије то тврди у О васкрсењу, спису који представља 
најобухватнију критику Оригена. Оно што је битно за нас овде 
није да ли је и када Свети Методије из оригенистиког прелази у 
антиоригенистички табор, већ да ли је Свети Методије променио 
своје учење о стварању у тој мери да његови каснији списи стоје 
у супротности са ранијим радовима по овом питању. Чињеница 
да је Свети Методије побијао учења о вечном стварању и 
претпостојању твари од свог првог до последњег списа, указује да 
је он од почетка заузео веома јасно и доследно учење о стварању. 
Он је одувек био озбиљан критичар елемената узетих из грчке 
филозофске традиције који стоје у супротности са хришћанским 
учењем о стварању. Стога, било да је Свети Методије нападао 
гностике критикујући платонистички мит о претпостојећој твари 

                                                 
75 Patterson, Methodius of Olympus, стр. 218. Видети такође Lucian Turcescu, 'Review 
of Methodius of Olympus: Divine Sovereignty, Human Freedom, and Life in Christ by 
L. G. Patterson,' Church History 67/1 (1998), стр. 121-123, посебно стр. 123. 
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у њиховим учењима, било да се супротставио Оригеновој 
употреби средње-платонистичке идеје о вечном стварању, 
Епископ Олимпа је увек одбацивао паганске филозофске идеје 
које нису у складу са библијским веровањима. Свети Методије, 
као следбеник Оригена у питањима библијске егзегезе, је 
покушао да исправи свог учитеља нудећи алтернативна тумачења 
релевантних библијских пасуса која се баве питањем стварања. 
Стога, није право питање да ли је Св. Методијево наводно 
погрешно разумевање Оригена довело до осуде потоњег. Право 
питање је да ли је Св. Методијева корективна критика Оригена 
могла да предупреди Оригенове читаоце да и сами заврше у 
хетеродоксији пратећи великог Александринца. Било како било, 
Ориген остаје човек Цркве за Светог Методија.  
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АРИЈЕ И ПРАВОСЛАВНА РЕАКЦИЈА 

У АЛЕКСАНДРИЈИ 
 
 
Проблем времена је већ био у центру пажње хришћанских 

мислилаца у трећем веку, али је првенствено био сагледаван у 
односу на стварање света. Као такав он је представљао више 
ствар дебате између хришћанских мислилаца и представника 
разних филозофских школа, који су у већини заступали став о 
вечности света. Дебата је вођена на једном филозофском плану и 
ни на који начин није ометала нормални живот Цркве, која је од 
Миланског едикта 313. године престала да буде прогоњена. 
Међутим само неколико година после овог догађаја, који је 
хришћанима у Римском царству донео слободу вероисповести, 
над Црквом се надвила нова опасност. Ова опасност није претила 
од споља, већ је дошла из самог средишта на коме се заснивао 
црквени живот, из учења о Сину Божјем, Господу Исусу Христу. 
Полемика која се водили око учења о Исусу Христу није била 
ствар пуке интелектуалне дебате међу ученим хришћанима, већ 
се дубоко тицала могућности људског спасења или 
сотириологије. Питање људског спасења је лежало у основи оба 
учења, и аријанског и православног.1 Теолошке несугласице 
између александријског Епископа Александра и његовог 
презвитера Арија су убрзо прешле оквире помесне Цркве и 
постале ствар опште дебате међу хришћанима у целом Царству. 
Црква, која је три века одолевала прогонима Римске империје и 
сведочила своју веру мучеништвом својих припадника, се у 

                                                 
1 Више о томе видети у Robert Gregg & Denis Groh, Early Arianism – A View of 
Salvation, Philadelphia: Fortress Press, 1981, посебно поглавље о аријанској 
сотириологији ‘Adoption as Salvation: “Common to us and to the Son”, стр. 50-70.     
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једном тренутку нашла увучена у филозофске расправе које нису 
биле тако безазлене, јер су претиле да поткопају темељ на коме је 
вековима грађена. Између осталог и проблем времена се нашао у 
средишту дебате која није више била са платоничарима и 
следбеницима осталих филозофских школа, већ је вођена на 
домаћем терену, међу самим хришћанима и тицала се одређења 
самог Божијег бића.  

Постоји прећутна сагласност научника да извор учења 
која су уздрмала Цркву у IV веку лежи у александријској 
традицији, али је још увек предмет полемике који је главни извор 
Аријевог учења. Студије у вези са главним извором учења су 
ишле махом у два правца. Један правац је ка александријској 
традицији, пре свега апологетској, док је други правац указивао 
да зависност Аријевог учења можда не треба тражити у 
александријскoј, већ у антиохијској традицији (пре свих у 
учењима Игњатија Богоносца, Теофила Антиохијског и Павле 
Самосатског). Заговорници првог правца су Лесли Барнард (Lesli 
W. Barnard),2 Манљио Симонети (Manlio Simoneti),3 Роберт 
Хансон (Robert P.C. Hanson),4 Рудолф Лоренц (Rudolf Lorenz),5 и 
Роуан Вилијамс (Rowan Williams).6 Постоје и различита 
становишта унутар овог правца о томе ко је од представника 
александријске традиције извршио највећи утицај. Доминантно је 
становиште да је Арије доследан Оригену, док Хари Волфсон 
(Harry A. Wolfson)7 заступа релативно усамљено мишљења да су 

                                                 
2 Lesli W. Barnard, ‘The Antecedents of Arius’, VigChr 24 (1970), стр. 172-88. и 
‘What was Arius’ Philosophy?’, Theologische Zeitschrift, 28 (1972), 110-117. 
3 Manlio Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo, Rome, 1975. и ‘Review of Rudolf 
Lorenz, ‘Arius judaizans?’ Untersuchungen zur dogmengeschichtlichen Einordnung 
des Arius’, Revista di storia e litteratura religiosa 16 (1980), 455-60.  
4 Robert P.C. Hanson, ‘Did Оrigеn Apply the Word Homoousios to the Son?’, у: J. 
Fontaine and C. Kannengiesser (eds.), Epektasis. Mélanges patristiques offerts au 
cardinal Jean Daniélou, Paris: Beauchesne, 1972, стр. 292-303. 
5 Rudolf Lorenz, ‘Arius judaizans?’ Untersuchungen zur dogmengeschichtlichen 
Einordnung des Arius, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1978. 
6 Rowan Williams, Arius. Herеsy and Tradition, London: Darton, Longman and Todd 
22001, посебно стр. 117-156.  
7 Harry A. Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers, vol. 1, Cambridge, Mass.: 
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корени његовог учења у Филону Александријском. У скоријим 
истраживањима Аријево име се све чешће везује за Светог 
Методија Олимпског. Такав став је по први пут изнео Брук Отис 
(Brook Otis),8 а убрзо је прихваћен и од Лојда Патерсона (L.G. 
Patterson)9 и кардинала Алојза Грилмајера (Aloys Grillmeier)10 
који ће то заступати у својој обимној христолошкој студији. 
Други правац представљају научници који у Арију виде и 
баштиника антиохијске традиције, пошто је Арије био ученик 
Лукијана Антиохијског и то су: Морис Вајлс (Maurice F. Wiles),11 
Томас Полард (Thomas E. Pollard),12 и Симонети13 у својој раној 
студији о изворима аријанства. Постоје и усамљена мишљења да 
је Аријево учење јединствено и независно од традиције и заступа 
га Чарлс Каненгајзер (Charles Kannengeisser).14 

Према традиционалном тумачењу Арије је покушао да 
реши проблем који је створио Ориген учењем о вечном рађању 
Сина и вечном стварању света.15  

                                                                                                         
Harvard University Press, 1956, стр. 585 
8 Brook Otis, ‘Cappadocian Thought as a Coherent System’, DOP 12 (1958), стр. 95-
124.  
9 Lloyd G. Patterson, 'The Creation of the World in Methodius’ Symposium’, StPatr 9 
(1966), стр. 240-50. и ‘Origen and the Arian Dispute’, StPatr 17/2 (1982), стр. 912-923.  
10 Aloys Grillmeier, Christ in Christian Tradition, vol I, Atlanta: John Knox, 1975, 
стр. 53.  
11 Maurice F. Wiles, ‘In Defence of Arius’, JTS 13 (1962), 339-47. 
12 Thomas E. Pollard, Johannine Christology and the Early Church, Cambridge:  
Cambridge University Press, 1970. 
13 Manlio Simonetti, ‘Le originii dell’ Arianesimo,’ Revista di storia e litteratura 
religiosa 7, 1971, стр. 317-30.  
14 Charles Kannengiesser, Holy Scripture and the Hellenistic Hermeneutics in 
Alexandrian Christology: The Arian Crisis, Berkeley, CA: The Center for 
Hermeneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture, 1982. 
15 Под традиционалним тумачењем у ширем смислу узимамо линију 
интерпретације углавном англо-саксонских научника започету још у XIX века 
од стране Хенри Њумена (Henry Newman, The Arians of the Fourth Century, 
London: Revington, 1833) и  Хенри Гваткина (Henry M. Gwatkin, Studies of 
Arianism, Chiefly Referring to the Character and Chronology of the Reaction Which 
Followed the Council of Nicaea, London: Deighton, Bell and co. 1882, и The Arian 
Controversy, London: Longmans, Green and co. 1889), а настављене у послератном 
периоду делима Л. Барнарда, М. Симонетија, М. Вајлса и Кристофера Стида 
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Још у Оригеновим делима Бог као Творац је био доведен 
у нужну везу са светом. Аријанство уопштено гледано је ту везу 
учинило још нужнијом давши Сину Божијем посредничку улогу 
између Бога и света. Оваквом нужном везом са светом и поред 
посредника у Логосу Божијем, Божија трансценденција је била 
угрожена. Зато је требало Бога ослободити од онтолошке 
нужности и потврдити његову трансценденицију. Тиме веза која 
постоји између Бога и света не би угрожавала Божију слободу.  
На основу каснијег теолошког доприноса, посебно Светог 
Атанасија Великог, то се могло постићи ако се стварање 
представи не као акт Божије природе, која носи одређену 
нужност, већ као дело Божије воље и слободе. Међутим овакво 
решење нужно доводи у питање саму природу Сина или Логоса 
Божијег као посредника. Иако ће тек каснији теолошки развој 
јасније указати на онтолошки јаз који постоји између Бога као 
нестворене и света као створене природе, питање да ли је Логос 
Божији на страни Бога или на страни творевине је већ било 
имплицитно постављено. Опет кроз призму каснијег Св. 
Атанасијевог и посебно доприноса Кападакијаца то питање је 
могло бити постављено и на начин да ли је Синовљево рађање 
израз воље Оца или његове природе? У Оригеновом делу се могу 
наћи обе могућности, прва по којој су Отац и Син исте природе,16 
и друга по којој је Син производ Очеве воље и прворођени целе 
творевине.17 Арије ће се одлучити за другу, учећи да је биће Сина 

                                                                                                         
(Christopher G. Stead), до савремених сазнања изнетих у делима Р. Хансона и Р. 
Вилијамса. Студије аријанства зу започеле унутар Англиканске цркве са 
намером да се укаже на сличност која је постојала између раног аријанства и 
данашњег либералног протестанског становишта. Код највећих познаваца 
аријанства данас англиканског надбискупа Вилијамса и почившег бискупа 
Хансона се може уочити склоност ка оправдању аријанских мотива, али 
истовремено и снажна подршка правослованој Светотројичној теологији 
произашлој из аријанске кризе. Више о овоме видети у Maurice Wiles, Archetypal 
Heresy – Arianism Through Centuries,  Oxford University Press, Oxford, 2001, 
посебно поглавље V, Faith and Historical Judgement in British Arian Scholarship, 
стр. 165-181.   
16 Jo. 10, 37 (SC 120, стр. 246).  
17 Princ. 1, 2, 6;  Jo. 1, 20, 119 (SC 120) 



53 
 

различито од бића Бога, чиме ће Сина изједначити са творевином. 
Оваквим становиштем, према Арију, је решена оригенистичка 
тензија и очувана Божија слобода, јер свет није морао да постоји. 
Пошто је Логос другачији од Бога, Он је истовремено део света и 
као такав је створен ”ни из чега” (ἐξ οὐκ ὄντον ἐγένετο), актом 
слободне воље.18  

Поричући вечно постојање Логоса и смештајући га на 
страну творевине, Арије је засновао учење о Богу као о монади. 
Према Арију Бог је ”једини нерођен, једини вечан и једини 
беспочетан, једини истинит, једини бесмртан, једини мудар, једини 
добар, једини владајући” (µόνον ἀγέννητον, µόνον ἀίδιον, µόνον 
ἄναρχον, µόνον ἀληθινόν, µόνον ἀθανασίαν ἔχοντα, µόνον σοφόν, µόνον 
ἀγαθόν, µόνον δυνάστην).19 У овом низу дефиниција које одређују 
Бога последњих пет су Новозаветни изрази,20 док су прва три већ 
утврђена у хришћанском предању. Арије ће посебно инсистирати 
на нерођености односно беспочетности (ἀγεννησία) Бога, који као 
монада представља извор свега и који свему претходи  (ἀλλ’ ὡς 
µονὰς καὶ ἀρχὴ πάντων, οὕτως ὁ θεὸς πρὸ πάντων ἐστί).21 

Бивајући нерођен, односно беспочетан (ἀγέννητον) Бог је 
по дефиницији прост, један, недељив, нужно постојећи и вечан. 
По истој логици22 нема места за постојање два беспочетна 
принципа (δὐο ἀγέννητα)23 и Син мора бити смештен на страну 
створених бића, односно да буде представљен као γέννηµα или 
κτίσµα τοῦ θεοῦ. Учење о Богу Оцу као апсолутној монади и о  
 
                                                 
18 Williams, Arius, стp. 177. 
19 Из Аријевог писма упућеног Епископу Александру, познатом под називом Ἡ 
πίστις ἡµῶν. Писмо је реконструисано на основу Св. Атанасијевe Epistula de 
synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria (=syn.) 16, 2 и Епифанијевог 
Panarion 69, 7 (у: K. Holl, Epiphanius, Bände 2: Ancoratus und Panarion, (GSC 31), 
Leipzig: Hinrichs 1922). Видети такође Opitz, Urk 6. 
20 Јован 17,3; I Тимoтеју 6, 16 и 17; Марко 10, 18, I Тимотеју 6, 15. 
21 Syn. 17, 4; Opitz, Urk 6, 4,  
22 Више о филозофским претпоставкама Аријевог учења видети у Christopher 
Stead, ‘The Platonism of Arius’, JTS 15/1 (1964), стр. 16-31 и Rowan Williams, 'The 
Logic of Arianism', JTS 34 (1983), стр. 56-81. 
23 Opitz, Urk 6, 4 
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Сину као нечему што уводи мноштво наметало је закључак по 
коме Син није по природи једнак Оцу. Уколико би Син био исте 
природе или суштине са Оцем, онда би морао да дели исте 
карактеристике Очеве суштине, односно да буде нерођен и 
беспочетан. За Арија појам Бога никако није могао да буде општи 
појам, који покрива класу која броји више од једног члана, зато 
Син није могао да са Оцем подједнако дели исту божанску 
природу, те је самим тим морао бити другачије природе од Оца.  

Овако би укратко могли представити логику Аријевог 
учења. На који начин је онда Арије увео проблем времена у 
богословску проблематику?  Школски уџбеници обилују фразама 
да је Арије увео ново учење у коме стоји „да је било времена када 
Сина није било“. Ова фраза је међутим већ постојала у 
александријској традицији али у форми „беше, када не беше“,24 
коју је Арије преузео не да би порекао вечност света, већ да би 
изразио субординацију Сина у односу на Оца као беспочетни 
принцип. Арије би се могао сматрати баштиником платонистичке 
традиције Тимаја, по којој је време настало са светом, јер иако у 
својој формули изричито не помиње време, њен основни смисао 
изражава темпоралним категоријама као што су беше, не беше, 
пре и после.  

Покушаћемо на основу преписке између Арија и Светог 
Александра Александријског, као и на основу других писама која 
су претходила сабору у Никеји, да реконструишемо на који начин 
је време постало средиште полемике око Божијег бића. У свом 
писму из 318. године послатом Епископу Јевсевију 
Никомидијском, Арије наводи да је са групом истомишљеника 
протеран из Александрије од стране Александра Александријског 
зато што је одбио да се сложи са епископовим учењем по коме: 
                                                 
24 Упореди Ориген, Princ. IV, 4, 1. Слична фраза постоји код Албина, који у 
коментару на  Тимаја тврди да је Платон мислио да „беше времена када света не 
беше (Ὅταν δὲ εἴπῃ γενητὸν εἶναι τὸν κόσµον, οὐχ οὕτως ἀκουστέον αὐτοῦ, ὡς ὄντος 
ποτὲ χρόνου, ἐν ᾧ οὐκ ἦν κόσµος·), са разликом што се код Арија не спомиње 
време. Види Albinus, Epitome doctrinae Platonicae 14, 3. Види исто E.P. Mejering, 
‘HN ПОТЕ ОYK HN YIOS’, стр. 161-8. и Henry Chadwick, The Church in Ancient 
Society, Oxford: Oxford University Press, 2001, стр. 196-7. 
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„Бог је увек и Син је увек, и када је Отац тада је и Син, и 
Син беспочетно сапостоји Оцу, увек-рођен, нестворено 
постојећи, нити у мисли нити тренутком Бог не претходи Сину, 
увек Бог и увек Син, самог Бога Син“25.    

Арије затим упозорава Епископа Јевсевија да и његов 
имењак Јевсевије Кесаријски и остали епископи истока које 
диљем набраја, бивају тиме осуђени од стране Александра 
Александријског јер и они уче да Бог постоји пре Сина (ὅτι 
προϋπάρχει ὁ θεὸς τοῦ υἱοῦ ἀνάρχως). У даљем тексту Арије износи 
да је Син постојао „пре времена и пре векова“ (πρὸ χρόνων καὶ πρὸ 
αἰώνων) али да „пре него што је рођен, или створен, или 
установљен, или утврђен, њега не беше“ (καὶ πρὶν γεννηθῇ ἤτοι 
κτισθῇ ἢ ὁρισθῇ ἢ θεµελιωθῇ, οὐκ ἦν).26 На крају писма Арије 
поздравља Јевсевија као истинског следбеника Лукијана 
Антиохијског (συλλουκιανιστὰ ἀληθῶς), чији је и он следбеник. 
Овај пријатељски тон Аријевог писма не указује само на 
пријатељство са Јевсевијем и његово заштитништво, већ и да 
учење о Очевом првенству није Аријев изум, већ да постоји неки 
заједнички извор тог учења. Крај писма у коме се Арије 
представља као Лукијанов следбеник је доказ на основу којег 
можемо да закључимо да је Арије припадао антиохијској школи, 
о чему сведочи и Свети Епифаније Кипарски.27 Што се тиче 
самог учења Светог Лукијана Антиохијског, оно на жалост није 
сачувано, али се на основу Антиохијског символа вере из 321. 
године, који је донет од стране његових ученика о њему може 
нешто закључити. Међутим у Антиохијском символу вере нема 
помена Очевег темпоралног превенства над Сином, већ насупрот 
томе у њему се осуђују они који уче тако нешто, и у томе се 
поклапа са Никејским символом вере. Постоји неколико места  у 
                                                 
25 Opitz, Urk 1, 2; на основу: Theodoretus, Historia Ecclesiastica (=h.e.) 26, 7-20 (у: 
L. Parmentier and F. Scheidweiler, Theodoret. Kirchengeschichte, (GSC 44), Berlin: 
Akademie Verlag, 21954): ἀεὶ θεός, ἀεὶ υἱός· ἅµα πατήρ, ἅµα υἱός· συνυπάρχει 
ἀγεννήτως ὁ υἱὸς τῷ θεῷ, ἀειγενής ἐστιν, ἀγεννητογενής ἐστιν· οὔτε ἐπινοίᾳ οὔτε ἀτόµῳ 
τινὶ προάγει ὁ θεὸς τοῦ υἱοῦ· ἀεὶ θεός, ἀεὶ υἱός· ἐξ αὐτοῦ ἐστι τοῦ θεοῦ ὁ υἱός. 
26 Theodoretus, H.E. 27, 1-2; (Opitz, Urk 1, 4-5). 
27 Epiphanius, Panarion 2, 186. 
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Антиохијском символу вере, чији текст Свети Атанасије у целини 
преноси у 23. глави свог писма О саборима у Аримину и 
Селевкији (De synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria),28 која 
могу да буду протумачена у аријанском духу.29 Прво место се 
односи на опис Сина као „праве слике суштине Очевог 
Божанства“ (τῆς θεότητος οὐσίας … τοῦ πατρὸς ἀπαράλλακτον εἰκόνα), 
које ће касније добити изврнуто тумачење аномејаца. Међутим, 
фраза ἀπαράλλακτον εἰκόνα се први пут појављује код Светог 
Александра Александријског у писму Александру Солунском, 
познатом стручној јавности под насловом Ἡ φίλαρχος.30 Друго 
место се тиче тврдње да имена Отац, Син и Свети Дух именују 
одређене ипостаси, као и место и славу (τῶν ὀνοµαζοµέενων 
ὑπόστασίν τε καὶ τάξιν καὶ δόξαν) која подсећа на Оригена,31 а може 
се у мало измењеном облику наћи касније и код Евномија.32  

У једном другом писму из 320. године,33 послатом 
Епископу Александру Александријском, Арије у послушном тону 
тврди да све, за шта је оптужен, је заправо чуо у Цркви  и на 
синоду од самог Епископа Александра. То се посебно односи на 
учење да Син безвремено рођен пре свих векова није постојао пре 
свог рођења (οὐκ ἦν πρὸ τοῦ γεννηθῆναι) и да није вечан, нити 
савечан Оцу, нити је нерођен попут Оца (οὐδὲ γάρ ἐστιν ἀίδιος ἢ 
συναίδιος ἢ συναγέννητος τῷ πατρί).34   

Погледајмо делове још једног писма од стране Светог 
Александра Александријског упућеног Епископу Александру 
Солунском из 324. године, да би добили јаснију слику предмета 
око којег је вођена полемика. Иако Теодорит наводи да је писмо 

                                                 
28 Syn. 23 (Opitz, стр. 249) 
29 Владимир Цветковић, ”Арије и Свети Александар Александријски о рођењу 
Син Божијег”,  Црквене студије 8 (2011), стр. 45-59, посебно стр. 49.   
30 Opitz, Urk 14.  
31 Celsum VIII, 12 (SC 147, стр. 200). 
32 Аpоlogia (=apol.) 25, 1-4 (Vaggione, стр. 66). 
33 Датуми које овде износимо су дати према Опитзовој хронологији, и у проверу 
њихове веродостојности се овде нећемо упуштати. 
34 Syn. 16; Opitz, Urk 6, 4. 
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упућено Александру Цариградском,35 много је извеснија Опицова 
тврдња да је писмо заправо било намењено Александру 
Солунском,36 јер када је писмо одаслато други Александар још 
није постао епископ Цариградски. У овом писму Свети 
Александар Александријски говори да је Арије тврдио да „беше 
када Сина не беше“ и „да Он није постојао пре него што је рођен“. 
Међутим Свети Александар се дотиче апсурдности Аријевог 
учења по коме је Син истовремено „безвремен“ и да је било када га 
није било. То Свети Александар изражава следећим речима: 

„Фраза „не беше“ мора упућивати на време или на неко 
временско раздобље. Ако је истина да је све од њега настало, и да 
су и време и векови и временско раздобље и то „када“ у коме се 
налази „не беше“ од њега настало, није ли онда невероватно рећи 
да беше када оног који је створио време и све векове и времена не 
беше.“37 

Свети Александар наставља даље, тврдећи да Аријева 
хипотеза по којој је Син настао „ни из чега“ доводи у питање и 
само постојање Бога као Оца. Бог је Отац ако има стални однос са 
Сином, по коме се и зове Отац. Ако би Син био рођен у времену 
или ако би постојало неко раздобље пре Синовљевог рађања онда 
Отац не би био савршен Отац.38 Ако Син не би постојао савечно 
Оцу, то би значило да у одређеном временском раздобљу или 
раздобљу у вечности Бог није био Отац. Рађањем Сина дошло би 
до промене у Божијем бићу јер би Бог постао Отац, што је нешто 

                                                 
35 Theodoretus, H.E. 1, 4. 
36 Opitz, Urk 14. 
37 Opitz, Urk 14, 22-23; (Theodoretus, H.E. 14-15): ἢ γὰρ χρόνοις ἐµπολιτεύεσθαι δεῖ 
τὸ οὐκ ἦν, ἢ αἰῶνός τινι διαστήµατι. εἰ τοίνυν ἀληθὲς τὸ πάντα δι’ αὐτοῦ γεγονέναι, 
δῆλον ὅτι καὶ πᾶς αἰὼν καὶ χρόνος καὶ διαστήµατα καὶ τὸ ποτέ, ἐν οἷς τὸ οὐκ ἦν 
εὑρίσκεται, δι’ αὐτοῦ ἐγένετο. καὶ πῶς οὐκ ἀπίθανον τὸν καὶ χρόνους καὶ αἰῶνας καὶ 
καιρούς, ἐν οἷς τὸ οὐκ ἦν συµπέφυρται, ποιήσαντα, αὐτόν ποτε µὴ εἶναι λέγειν; 
38 Opitz, Urk 14, 26; (Theodoretus, H.E. 15, 14-19): Ἀσεβεστάτης οὖν φανείσης τῆς ἐξ 
οὐκ ὄντων ὑποθέσεως, ἀνάγκη τὸν πατέρα ἀεὶ εἶναι πατέρα· ἔστι δὲ πατὴρ ἀεὶ παρόντος 
τοῦ υἱοῦ, δι’ ὃν χρηµατίζει πατήρ· ἀεὶ δὲ παρόντος αὐτῷ τοῦ υἱοῦ, ἀεί ἐστιν ὁ πατὴρ 
τέλειος, ἀνελλιπὴς τυγχάνων ἐν τῷ καλῷ, οὐ χρονικῶς οὐδὲ ἐκ διαστήµατος οὐδὲ ἐξ οὐκ 
ὄντων γεννήσας τὸν µονογενῆ υἱόν.  
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више но што је био пре тога. Због тога Свети Александар 
Александријски и одбацује постојање периода када је Бог био без 
свог Сина, јер би се тиме угрозило његово савршенство. 

 Свети Александар је заправо применио аргумент сличан 
Оригеновом по коме и свет и Син морају вечно да постоје да би 
Бог био и Творац и Отац од вечности. Свети Александар ће 
наравно пратити Оригенов аргумент само када је у питању 
вечност Сина, али не и вечност света.39 Очигледно је да и Арије и 
Свети Александар добро познају како Оригена тако и Светог 
Методија Олимпског, али се разликују у читању Св. Методијеве 
критике Оригена. Фридрих Луфс (Friedrich Loofs) заступа 
становиште по коме су Арије и Александар представљали два 
крила оригенизма, који је био нешто попут официјелног 
теолошког учења у тадашњој Александрији.40 Насупрот томе,  
Хансон тврди да је Св. Александрово нагињање ка оригенизму 
био његов лични избор и да оригенизам није могао да у 
Александрово време представља официјелно учење у 
Александрији, јер је већ четврт века био на удару критика.41  

Арије је свеобухватно примењивао Св. Методијеву 
критику Оригена, проширујући њену оштрицу и на вечност Сина, 
чиме је Сина учинио не нужним бићем, већ производом Очеве 
воље. Према томе Син није могао имати атрибуте вечног бића, од 
којих је по Арију најважнији атрибут нерођеност односно 
беспочетност. Према савременим тумачењима42 Арије је доследан 
Светом Методију у питању временског претхођења Сина свету. 
На једном месту у свом делу О створењима (De Creatis), Свети 
Методије се дотиче проблема односа логичког почетка израженог 
прологом Јеванђеља по Јовану43 и временског почетка израженог 

                                                 
39 Цветковић, ”Арије и Свети Александар Александријски о рођењу Син 
Божијег”, стр. 51. 
40 Friedrich Loofs, ‘Arianismus’ у: Herzog-Hauck (ed), RE, Leipzig 1897, стр. 11 
41 Robert P.C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God, Edinburgh: 
T&T Clark, 1988, стр. 145. 
42 Stead, ‘The Platonism of Arius’, стр. 30; и Williams, Arius, стр. 187. 
43 Св. Јован 1, 2: „У почетку беше Логос, и Логос беше у Бога, и Логос беше 
Бог“. Навод према Свето Писмо/Нови Завјет, Београд: Свети Архијерејски 
Синод СПЦ 1990. 
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у књизи Постања и књизи Мудрости Соломонових.44 Тумачећи 
речи Соломонове по којима је Господ имао Премудрост „у 
почетку пута свога, пре дела својих, пре сваког времена“, Свети 
Методије ће писати да је све што је настало млађе је од 
Премудрости, пошто је кроз њу настало.45 Премудрост означава 
Сина односно Логос Божији. Свети Методије то покушава да 
усагласи са прологом Јовановог Јеванђеља, према коме је Логос 
био у почетку са Богом. Он, на крају, закључује да Логос има два 
почетка, један беспочетни почетак који је у Оцу, после чега 
долази почетак свега, што је кроз њега настало.46 Ово после 
(µετὰ) не мора бити протумачено у смислу временског, већ у 
смислу логичког следовања, као што израз да је творевина млађа 
(νεώτερα) може да указује да Логос у логичком, а не у временском 
смислу претходи свету. Не треба искључивати могућност да су 
темпоралне категорије којима се Свети Методије служи могле 
навести Арија на становиште да Логос заиста има свој стварни 
почетак у одређеној тачки у вечности. То, међутим, не треба да 
нас наведе на становиште да Свети Методије настанак Логоса 
смешта негде „између“ вечности Оца и временитости света.      

Са друге стране Св. Александар је Св. Методијеву критику 
Оригена сагледавао само у домену вечности света, чије је 
оповргавање она имала за циљ, док по питању рађања Сина он 
стоји у оригенистичкој традицији.47 Питање је у којој мери Свети 
Александар следи Оригеново учење. Сигурно да можемо уочити 
сличност између Оригена и Александра по питању нерођености 
Оца. Св. Александар, као и Ориген говори да је једино Отац 

                                                 
44 Пост. 1, 1 („Бог на почетку створи небо и земљу“) и Мудрости Соломонове 8, 
22. Навод према Библија или Свето Писмо Старога и Новога Завета, Београд: 
Британско и инострано библијско друштво 1981. 
45 Creat. 11, 2, (GSC 27, стр. 499): Ἦν γὰρ ἀκόλουθον καὶ πρεπωδέστερον πάντα ἃ εἰς 
γένεσιν ἦλθον εἶναι ταύτης νεώτερα, ἐπεὶ καὶ δι’ αὐτῆς γεγόνασιν. 
46 Creat. 11, 3 (GSC, стр. 499): Οὐκοῦν ἀρχὴ µετὰ τὴν ἰδίαν ἄναρχον ἀρχὴν τὸν 
Πατέρα, αὐτὸς τῶν ἄλλων γίνεται, δι’ ἧς ἅπαντα δηµιουργεῖται. 
47 Према Симонетију Свети Алексанар у потпуности следи Оригена у учењу о 
вечном рађању Сина. Види Simoneti, Studi sull’ Arianesimo, стр. 116-20. 
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нерођен, док Син то није.48 Међутим у којој мери Св. Александар 
следи Оригена у његовом учењу по коме Отац вечно рађа Сина? 
Св. Александар говори о беспочетном рађању Сина (ἄναρχον 
γέννησιν)49 од стране Оца, да би отклонио могућност да се рађaње 
сагледава као нешто што има свој почетак, али своје учење не 
усмерава у правцу Оригеновог становишта по коме је Очево 
рађање Сина безвремено и да никад не престаје,50 већ само говори 
да Син увек сапостоји са Оцем.51 Свети Александар говори надаље 
о Синовљевом рађању као о тајни која је непојмљива за словесна 
бића, те је недостижна не само за Јеванђелисте, већ и за анђеле.52  

Оно што  се може приметити је да и Арије и Свети 
Александар деле исту претпоставку да је „једино Отац нерођен 
(ἀγέννητον)“, али другачије томе приступају. За Арија Очева 
нерођеност односно нествореност, нужно је наметнула Бога као 
први принцип из кога све следује. На разлици између грчких речи 
ἀγέννητος (=нерођен) и ἀγένητος (=нестворен) је почело да се 
инсистира тек после Сабора у Никеји (325. год.), и посебно после 
Сабора у Сардики (344. год.) у чијем се Изложењу вере разлика 
између ових израза посебно подвлачи.53 До тада су ове речи 
имале исти смисао и односиле су се на нешто што би се могло 
описати као нестворено, без почетка и вечно постојеће.54  

Ако би по Арију Син био Очеве природе онда би у самом 
Божанству постојао један нестворен односно нерођен принцип, 
Отац, и један створени, Син. Зато Арије и истиче да „Син није 
нерођен, нити на било који начин део нерођеног“.55 Ово место у 

                                                 
48 Opitz, Urk 14, 19,22: οὐχ ὅτι ἀγέννητος ἦν (ἓν γὰρ ἀγέννητον ὁ πατήρ). Види исто 
Ориген, Princ. 1,2,6. ...nihil ingenitum, id est innatum, praetor solum deum patrem. 
49 Opitz, Urk 14, 52, 2. 
50 Ориген, Hom. in Jer. 9, 4 (SC 232, стр. 394). 
51 Opitz, Urk 14, 26. 
52 Opitz, Urk 14, 19,22 и 46,8 - 47,10. 
53 Theodoretus, H.E. II, 8. 
54 G.L. Prestige, ‘ἀγέν[ν]ητος and γεν[ν]ητός and Kindred Words in Еusebius and the 
Early Arians’ JTS 24 (1923), стр. 486-96; и Aloys Grillmeier, Christ in Christian 
Tradition, vol I, 230. 
55 Opitz, Urk 1, 4: ὅτι ὁ υἱὸς οὐκ ἔστιν ἀγέννητος οὐδὲ µέρος ἀγεννήτου κατ’ οὐδένα τρόπον. 
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Аријевом учењу се често сагледава у светлу утицаја Светог 
Методија.  У свом делу О слободној вољи, Свети Методије је учио 
о немогућности постојања два нестворена принципа.56  

Треба рећи да је пре Светог Методија о немогућности 
постојања два прва почела писао Теофил Антиохијски. Међутим, 
Теофилов доказ се разликује од Св. Методијевог. Он полази са 
два становишта, са становишта променљивости твари и са 
становишта Божије свемоћи. Ако је твар нестворена онда би као и 
Бог требала да буде и непроменљива, што она није. Са друге 
стране ако је уметник способан да твар обликује по својој жељи, 
онда Бог који је свемоћан и може далеко више него човек, 
способан је не само да обликује у твари, већ и да створи ни из 
чега оно што жели.57 

Св. Методијево тврђење се односило на побијање вечности 
твари као Богу сапостојећег принципа, на основу кога он ствара. 
Ако би твар постојала од вечности са Богом, онда два ἀγένητα могу 
да постоје или заједно или одвојено. Ако кажемо да твар постоји 
заједно са Богом, и нема ништа што их раздваја, онда не можемо 
говорити о две нестворене ствари већ о једној сложеној ствари. У 
другом случају ако је твар одвојена од Бога, онда мора да постоји 
нешто што ће бити између њих, што ће их одвајати, односно 
чинити евидентном разлику између њих, јер да би постојале као 
две ствари, а не једна онда мора да постоји неко растојање између 
њих58. Та раздаљина или растојање (διάστασις)59 које их одваја и 

                                                 
56 Arbitr. 5, 1 (GSC 27, стр. 157), (такође у Св. Фотије, Bibliotheca, codex 236, 
304b37): ὅτι µὲν οὖν ἀδύνατον ἀγένητα δύο ἅµα. 
57 Видету Теофил Антиохијски, Ad Autolycum II, 4; у: Robert M. Grant, Theophilus 
of Antioch. Ad Autolycum, Oxford: Clarendon Press, 1970. 
58 Arbitr. 5, 2 (GSC, стр. 158): Εἰ δὲ κεχωρίσθαι φήσει τις, ἀνάγκη εἶναί τι τὸ ἀνὰ 
µέσον ἀµφοτέρων, ὅπερ καὶ τὸν χωρισµὸν αὐτῶν δείκνυσιν. ἀδύνατον γὰρ ἐν διαστάσει 
ἐξετάζεσθαί τι ἀπό τινος, οὐκὄντος ἑτέρου καθ’ ὃ ἡ διάστασις ἑκατέρου γίνεται. 
Наведени цитат поред тога што се може наћи у Библиотеци Св. Фотија, постоји 
код и Јевсевија Кесаријског (видети Eusebius, Praeparatio evangelica, 7, 22, 3). 
59 Свети Методије овде користи израз διάστασις, који као и термин διάστηµα има 
значење растојање или раздаљине и у просторном и временском смислу, а може 
и указивати на различитост или одвојеност.    
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чини посебним би представљало трећу ствар која би исто морала 
бити нестворена. Опет би се могло, према Светом Методију, 
поставити исто питање, да ли су ове ствари спојене или раздвојене, 
те би у првом случају опет дошли до постојања само једне 
нестворене ствари или би ишавши у недоглед морали да признамо 
да постоји мноштво ἀγένητα. Ово место наводи научнике60 да у Св. 
Методијевом учењу о постојању διάστηµα или διάστασις између два 
ἀγένητα, виде антиципацију Аријевог учења о Богу као 
„беспочетном почелу“ и Логосу као „почетку свих ствари“. 
Аријева аргументација у сваком случају прати Св. Методијеву, али 
он није једини код кога се може уочити утицај светитељевог 
учења. Тако се код Светог Атанасија Великог у делу Против 
идолопоклоника може наћи иста аргументација по којој да би 
постојала два нестворена принципа који су супротни један другом, 
мора да постоји и трећи који би их раздвајао и који би тиме и сам 
био нестворен, односно Бог.61 Свети Григорије Ниски ће пратити 
Св. Методијево учење применивши атрибут ἀδάστατος на самог 
Бога, у коме нема никакве раздаљине или следа. 

Свети Методије, међутим, рекло би се даје још више 
материјала аријaнском становишту следећом тврдњом: 

„Ништа не постоји чији је један део створен, а други није. 
Али и ако то прихватимо, онда беше када зло још увек не беше 
потпуно, а то је пре него што је Бог створио твар.“62  

Може да изненади терминолошка сличност која постоји 
између Арија и Светог Методија, што сигурно указује да је Свети 
Методије један од Аријевих извора. Међутим, Арије је само у 
техничком смислу веран следбеник Св. Методијеве логике, јер 
користи терминолошки апарат, као и филозофску аргументацију 
коју је Свети Методије користио у циљу побијања Оригеновог 

                                                 
60 Williams, Arius, стp. 187. 
61 Contra Gentes (=gent.) 7, 2 у: R.W. Thomson (ed.), Athanasius. Contra Gentes and 
De Incarnatione, Oxford: Clarendon Press 1971, стр. 18.  
62 Arbitr. 13, 4 (GCS 27, стр. 179): Οὐδενὸς δὲ τῶν ὄντων µέρος µέν ἐστι γενητόν, 
µέρος δὲ ἀγένητον· εἰ δὲ καὶ τοῦτο συγχωρήσαιµι τῷ λόγῳ, ἦν ποτε τὸ κακὸν ὅτε 
ὁλόκληρον οὐκ ἦν, τουτέστι πρὶν δηµιουργῆσαι τὴν ὕλην τὸν Θέον· 
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учења о вечности света, односно твари. Са те стране било би у 
најмању руку нецелисходно видети у Светом Методију извор 
који је надахнуо Арија, јер код овог светитеља нема суштински 
никакве основе, сем логичког апарата, на којој би Арије могао 
утврдити своје учење о непостојању Сина од вечности. У погледу 
одрицања постојања учешћа у нествореном принципу, извесније 
је да је Арије следбеник филозофске традиције Јамблиха63 на шта 
је указао Роуан Вилијамс.64 Разлог за то је и коришћење истог 
терминолошког апарата, попут израза монада и дијада, односно 
двојство. Арије је у свом делу Талија, што значи гозба, сачуваном 
у фрагментима код Светог Атанасија Великог, учио да је „Син 
стран суштини Очевој, пошто је Отац беспочетан“ и да „монада 
увек беше, док двојство не беше, пре но што постаде“.65 Ова 
терминологија је много ближа Јамблиховој него терминологији 
Светог Александра Александријског, који говори о Богу као о 
монади у Тријади (ἐν Τριάδι µονάδα).66 

Као што смо рекли и Свети Александар и Арије ће делити 
становиште по коме је Отац нерођен. Међутим за Светог 
Александра, нерођеност Оца, неће значити исто што и за Арија. 
За Арија ће нерођеност Оца бити атрибут који ће повлачити још 
низ атрибута који се искључиво могу применити на Очево биће, 

                                                 
63 Према Јамблиху „у сваком поретку причаствујућима претходи 
непричаствујућа монада “ (πάσης γὰρ τάξεως ἡ ἀµέθεκτος ἡγεῖται µονὰς πρὸ τῶν 
µετεχοµένων) из које следи двојсво (ἡ δυάς). Видети Јамблихове коментари на 
Тимаја, књига 3, фрагмент 54. у John Dillon, Iamblichi Chalcidensis in Platonis 
Dialogos Commentariorum Fragmenta, Leiden: Brill, 1973, стр. 33 и 163.  Извесно 
је да је Арије у време свог школовања u Антиохији могао да дође у додир са 
Јамблихом који је последње деценије трећег века подучавао у Антиохији и 
Апамеји. Види Timothy D. Barnes, ‘Emperors and Bishops, AD 324-344: Some 
Problems’, American Journal of Ancient History 3 (1978), стр. 65. 
64 Види L.G. Patterson, ‘De Libero arbitrio and Methodius’ Attack on Origen’, StPatr 
14 (1976), стp. 166; Williams, Arius, стp. 222. 
65 Athanasius, Syn. 15, 3, 15-20: ξένος τοῦ υἱοῦ κατ’ οὐσίαν ὁ πατήρ, ὅτι ἄναρχος 
ὑπάρχει. σύνες ὅτι ἡ µονὰς ἦν, ἡ δυὰς δὲ οὐκ ἦν, πρὶν ὑπάρξῃ. 
66 Socratus Scholasticus, Historia ecclesiastica (=H.E.) I, 5,7. (у: P. Maraval and P. 
Périchon (eds.), Socrate de Constantinople, Histoire ecclésiastique, livres I-VII, Paris: 
Éditions du Cerf, 2004). 
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чиме ће Он постати јединствен (µονώτατος).67 Онда ће Арије појам 
нерођености односно нестворености Оца проширити на класу 
карактеристика које ће једино Отац као монада (µονὰς) носити.68 
На основу тога Арије и одриче вечно постојање Сина и још низ 
атрибута, јер би тиме признао да је и Син нерођен. Нерођеност 
Оца, по Светом Александру је једини атрибут који разликује Оца 
у односу на Сина, што чини основу за исправно тумачење 
јеванђеоске изреке „Јер Отац мој већи је од мене“ (Јов. 14, 28) 
често пута употребљаване од Арија и његових присталица да се 
учење о различитим природама и библијски утемељи.69 За њега је 
неприхватљиво да се на основу атрибута нерођености изведе и 
атрибут вечности, односно да се под појам вечности подведе и 
појам нерођености, што је управо чинила аријанска логика. Зато 
ће Св. Александар и подвући да „нити „беше“, нити „вечно 
беше“, нити „беше пре векова“ не значи исто што и нерођен“.70 
Већ се у раној фази аријанске кризе помаља интенција аријанаца 
да именују суштину бића, односно аристотеловским језиком 
речено специфичну разлику, која ће нарочито доћи до изражаја 
касније, код Аетија и Евномија.   

Сви ови изрази су, према Светом Александру, темпоралне 
категорије и њима се ни на који начин не може исказати 
„Божанство и началност јединородног“ (τοῦ µονογενοῦς θεότητα καὶ 
οἷον ἀρχαιότητα).71 Свети Александар допушта да се ови изрази 
примењују на Сина, али да то буде у правој вери, имајући на уму 
да је Он беспочетно рођен од Оца, и без довођења у питање 
његовог Божанства.  

 

                                                 
67 Opitz, Urk 6, 4. 
68 Opitz, Urk 6, 2. Стид ће дати три могућа значења термина ����� примењена на 
Бога. Према томе Бог је монада као: а) јединствен; б) извор и почело свега 
постојећег и ц) прост и недељив. Од три могућности које даје Stead се 
понајвише опредељује за другу. Види Stead, ‘The Platonism of Arius’, стp. 30. 
69 Opitz, Urk 14, 48. 
70 Opitz, Urk 14, 48-49: οὔτε γὰρ τὸ ἦν, οὔτε τὸ ἀεί, οὔτε τὸ πρὸ αἰώνων ταὐτόν ἐστι τῷ 
ἀγεννήτῳ. 
71 Opitz, Urk 14, 50. 
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Становиште по коме је рађање Сина производ Очеве воље 
може указивати на још једну сличност између Арија и Светог 
Александра. Аријева позиција је била несумњива по овом питању. 
Он је учио да је Син рођен актом Очеве воље и да на основу њега и 
постоји.72 Арије радикално примењује Св. Методијево учење о не 
нужном односу Бога са светом на однос Бога и Сина.73 Тиме Бог, 
као непроменљиви принцип, престаје бити везан нужном везом не 
само са творевином, већ и са Сином, чије рађање се сагледава као 
чин Очеве воље.74 Св. Александрова позиција није баш тако јасна 
по овом питању. Из сачуваних грчких извора се не може нигде 
експлицитно видети да је рађање Сина чин Очеве воље. Увидом у 
његове фрагменте сачуване на сиријском, Хансон тврди да је то 
становиште заступао и Свети Александар.75 Према томе, Свети 
Александар сматра да се Син разликује од Оца као што се зрак 
разликује од светлости. Отац је узрок Сина, односно „узрок 
Синовљеве ипостаси, коју рађа својом вољом.76 Ова Св. 
Александрова позиција се пре може протумачити као утемељеност 
у александријској традицији, односно у Оригену,77 а не слагање са 
Аријевим учењем. Међутим, у Св. Александровој окружној 
посланици Александријској цркви, он се противи Аријевом учењу 
у коме се каже да „Син није налик Очевој суштини, нити је по 
природи истински Логос Божији“.78 Свети Александар још 
оптужује Арија да пориче да је Син прави (τῷ ἰδίῳ) Логос и 

                                                 
72 Види Opitz, Urk 6, 3. („Син је створен вољом Божијом qel»mati toà qeoà пре 
свих времена и свих векова“) и  Свети Атанасије, Syn. 15, 3, 23: υἱὸς οὐκ ὢν 
(ὑπῆρξε δὲ θελήσει πατρῴᾳ)). 
73 Creat. II и V. 
74 Stead ће у на овом месту видети утицај Платоновог Тимаја (41аb). Види ‘The 
Platonism of Arius’, стp. 27. 
75 Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God, стр. 143. 
76 Овај фрагмент Александровог учења, сачуван на сиријском, види у J.B. Pitra, 
Analecta Sacra IV, стр. 199, 433. 
77 Ориген је учио да је „икона Очева створена у Сину, који се рођа од Њега, као 
што чин воље проистиче из ума” (imago patris deformatur in filio, qui utique natus 
ex eo est uelut quaedam voluntas eius ex mente procedens). Princ. I, 2, 6.    
78 Opitz, Urk 4b, 7, 20: Οὔτε δὲ ὅµοιος κατ’ οὐσίαν τῷ πατρί ἐστιν οὔτε ἀληθινὸς καὶ 
φύσει τοῦ πατρὸς λόγος ἐστὶν…  
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Премудрост Божија. Термин ἴδιος који употребљава Свети 
Александар, а који ће касније упослити и Свети Атанасије да би 
описао однос Очеве и Синовљеве суштине, је библијског порекла 
(Јов. 5, 18 и Рим. 8, 32). На основу терминолошке сличности у 
стилу Стид ће Св. Александрову посланицу Александријској цркви 
приписати перу Светог Атанасија, који је у то време био  секретар 
Светог Александра.79 И у случају да је Свети Александар 
прихватао становиште по коме је рађање Сина чин Очеве воље, за 
њега чин воље представља пре израз сталности природе него 
случајне произвољности. 

Важно је на крају истаћи, уместо закључка, да је улога 
Светог Александра Александријског у раном периоду аријанског 
спора, била пресудна не само у препознавању догматски 
неприхватљивих елемената у Аријевом учењу, већ и у њиховом 
побијању, које ће касније послужити као основа било директним 
баштиницима његових православних ставова попут Светог 
Атанасија, или индиректним као што су Кападокијски Оци. 
Полазећи од истих идеја заједничким александријској традицији, 
које првенствено свој извор имају у Оригену, али имајући такође 
увид у дела Светог Методија и његову критику Оригенових 
ставова, Свети Александар и Арије су их развили у супротним 
правцима. Тако, атрибут ”нерођен”, примењиван на Бога Оца, 
који је за Арија био синоним за класу осталих Божијих квалитета, 
који су укључивали и вечност, и били обједињени у једној 
природи Бога Оца, која је различита од природе Сина, за Светог 
Александра је значио само дистинктивно својство Оца у односу 
на Сина, али и једини извор његовог преимућства у односу на 
Сина, а опет у складу са Јеванђељем (Јов. 14, 28). Даље, и Арије и 
Свети Александар су сматрали да Бог рађа Сина, с тим што је за 
Арија логичко претхођење истовремено повлачило и претхођење 
у темпоралном или квази-темпоралном смислу, док Свети 
Александар вешто избегава ову замку, као и замку Оригеновог 
учење по коме Очево рађање никада не престаје, тврдећи да је 
Син савечан Оцу и да је беспочетно рођен.  На крају, Свети 

                                                 
79 Christopher Stead, ‘Athanasius’ Еarly Written Work’, JTS 37 (1988), стр. 76-91.  
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Александар јасно ставља до знања да свако раздобље које је по 
Арију постојало до рађања Сина не може бити друге природе до 
временске. Овим Свети Александар указује да, иако Аријева 
намера није била да Сина стави у временски низ, он то 
неизоставно чини тврдећи да је Отац старији од Сина. У сваком 
случају Св. Александрови аргументи против Арија, ма колико 
били ad hoc развијени, су остали незаобилазни у свакој потоњој 
критици аријанства.  

Дебата између Светог Александра и Арија се није 
ограничила само на поимање Божијег бића у односу на време, већ 
је почела да се шири у многим правцима, показујући да се не 
ради само о теологумену, већ о озбиљном доктринарном 
неслагању. Александријска црква се крајем друге деценије 
четвртог века нашла подељена у два јака, и рекло би се 
подједнако утицајна табора, један око презвитера Арија и  други 
око његовог надлежног епископа, Александра. Аријанско учење 
је довело до сазивања низа сабора, од којих ће као најзначајнији у 
литургијском сећању Цркве остати сабор у Никеји, сазван од 
стране Светог цара Константина Великог, 325. године. Овај сабор 
ће, како по броју присутних епископа, тако и по значају донетих 
одлука бити запамћен као Васељенски сабор, и то први у низу. 
Међутим ни овај велики сабор није донео очекивано помирење и 
мир у Цркви, већ су полемике по овом и осталим питањима и 
даље наставиле да се воде.  

После Св. Александрове смрти отприлике 328. године, 
његов наследник на александријској патријаршијској столици 
постаје Свети Атанасије Велики. Он ће наставити борбу против 
аријанског учење не само у оквиру своје епархије, већ у 
целокупном Царству, постављајући темеље учењу кога се Црква 
држи до данашњег дана.    

Св. Атанасијев теолошки допринос је веома велики и није 
предмет нашег интересовања у овом раду. У сваком случају 
укратко ћемо се упознати са његовим учењем, нарочито по 
питању времена. Свети Атанасије Велики ће учинити неколико 
радикалних потеза у односу на Александрову позицију. 
Заснивајући своје учење на Никејском решењу ὁµοούσιος, које 
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потврђује истост Очеве и Синовљеве природе, Свети Атанасије 
ће до краја извести учење о односу Оца и Сина са једне, и Бога и 
света са друге стране. Аријева тежњу да очува Божију 
трансценденцију, навела га је да направи оштру разлику између 
Бога и света и да смести Логос на страну творевине.80 У подели 
свега постојећег на створену и нестворену природу, Свети 
Атанасије ће Логос или Сина Божијег сместити на страну 
нестворене природе односно у  само Божије биће. Тако ће Син 
бити рођен од Очеве суштине (γέννηµα τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας).81 
Свети Атанасије ће поред Никејског термина ὁµοούσιος,82 
користити и термин ἴδιος, да покаже да је Син једно (ἴδιον) са 
Оцем.83 Запажа се тежња по којој Свети Атанасије даје предност 
терминима Новозаветног порекла, испред оних који су 
прихваћене филозофске кованице. Тако ће у питање довести и 
оправданост употребе термина ἀγέννητον,84 не само због тога што 
је небиблијског термина, већ првенствено због погрешне 
примене. У раној фази аријанске кризе све стране су прихватиле 
да се термин ἀγέννητον може применити на Бога, али је било 
различитих тумачења значења овог појма. За Арија и његове 
следбенике овај појам се односио на Бога Отац који је једини без 

                                                 
80 Epistola festalis (=ep. fest.) xi, 13 (Joannou); Видети такође Florovsky, ‘The 
Concept of Creation in St Athanasius’, стр. 42; Louth, The Origins of the Christian 
Mystical Tradition, xiv.  
81  Contra Arianos (=CA) Ι, 29, 6; 58, 5 (Metzler & Savvidis).  
82 Одређени број научника сматра да термин ὁµοούσιος (јединосушан) који је 
прихваћен на Сабору у Никеји није афирмативне природе, у смислу да нам 
говори нешто о самој садржини Божијег бића, већ више одриче да је Логос део 
творевине. Види John N. Zizioulas, ‘The Teaching of the 2nd Ecumenical Council in 
the Historical and Eumenical Perspective’ у Credo in Spiritum Sanctum: Atti del 
Congresso Teologico Internazionale di Pneumatologia, Rome: Libreria, Editrice 
Vaticana, 1983., стр. 32, и Kahled Anatolios, Athanasius. The Coherence of His 
Thought, London: Routledge 1998, стр. 96. 
83 CA I, 9,1; I,9,5; I,14,5; I,26,5; I,29,5; I,35,7; I,36,3, I,58,5, II,20,3; II,23,2 (Metzler 
& Savvidis). Овај појам Св. Атанасије повезује са појмом ἔξωθεν који се описује 
однос Бога према свету као спољашњи. Више о пару појмова ἴδιος- ἔξωθεν у  
Anatolios, Athanasius; The Coherence of His Thought, стр. 100-9. 
84 De Decretis (=decr.) 28-31 (Opitz, AW II/1); Syn. 46; CA I, 30-34;  
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почела. У једном тренутку аријанци су оптужили Св. Александра 
Александријског да учећи да је Син савечан Оцу, указује на 
постојање два беспочетна принципа. Покушавајући да оповргне 
оптужбе, Свети Александар је тврдио да је само Отац истински 
ἀγέννητον, али да то не утиче на рађање Сина од вечности.85 Св. 
Атанасијево становиште се разликовало од оба горе поменута,  
јер за њега овај појам је указивао Божију различитост у односу на 
створења, која имају свој почетак, те онда није постојао проблем 
да се он примени и на Сина.86 

Свети Атанасије је Синовљеву позицију унутар 
божанства такође ојачао тврдњом да пошто је Он део Очеве 
суштине, не може бити рођен актом Очеве воље. Он побија 
аријанско становиште да је Син рођен актом Очеве воље, тврдећи 
да то значи исто што и рећи да „беше када не беше“ и „да је 
створен ни из чега“ и да је створење.87 Син припада Божијем бићу 
и не може настати као чин воље, нити настати после Оца, као 
творевина, већ је исте природе као Отац.88 

Овде се види да је Свети Атанасије истог мишљења као и 
његов претходник на александријској катедри у питању 
постојања одређене раздаљине (διάστηµα) у Божијем бићу. Према 
томе, рађању Сина не претходи никакав период било у вечности 

                                                 
85 Opitz, Urk 14.46. 
86 Decr. 28. 
87 CA III 62 (Metzler & Savvidis): ταὐτὸν γὰρ σηµαίνει ὁ λέγων «βουλήσει γέγονεν ὁ 
υἱὸς» καὶ ὁ λέγων «ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν» καὶ «ἐξ οὐκ ὄντων γέγονε καὶ κτίσµα ἐστίν». 
Треба поменути да пре ове аргументације Свети Атанасије каже да оног који 
„исправно верује и просто каже то [да је Син производ Очеве воље], нема 
разлога сумњичити због израза, јер ту исправно мишљење преовладава над 
ономе што је проста употреба речи”. Ово Свети Атанасије пише да би оправдао 
како традиционалну употребу ових израза код Светих Отаца, као нпр. Светог 
Игњатија (Посланица Смирнљанима. 1), Светог Јустина (Dialogus cum Tryphone 
Judaeo 61, 127-8), Климента Александријског (Protrepticus 10), Оригена (Princ. 
iv. 28), као и свог претходника Св. Александра Александријског, тако да би и 
оправдао своје ново становиште. Међутим, по Светом Атанасију ово не важи за 
јеретике, јер су њихове речи обмањујуће.   
88 CA III, 63: ὁ δὲ υἱὸς οὐ θελήµατός ἐστι δηµιούργηµα ἐπιγεγονὼς καθάπερ ἡ κτίσις, 
ἀλλὰ φύσει τῆς οὐσίας ἴδιον γέννηµα.  
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или у времену и лудило је рећи да „беше када не беше“  и да је 
„створен ни из чега“.  89 Свети Атанасије наглашава, позивајући се 
на Свето Писмо, да постоји разлика између рађања и стварања, 
тако да рађање Сина нема никаквог почетка, већ је од вечности, 
док стварање света има свој почетак.90 Зато је стварањe света 
настало на почетку времена и да раздобље настаје са почетком,91 
док између Оца и Сина нема нити раздобља, нити 
раздвојености.92 Божије рађање Сина не треба, према Светом 
Атанасију, представљати у категоријама људског рађања. Разлика 
која постоји између њих је у томе што људско рађање има своје 
место у времену, јер постојање родитеља претходи рађању деце, 
док је Божије рађање вечно.93 Син је јединородни (µονογενῆ υἱὸν) 
зато што је једини (µόνον) рођен од стране Оца и зато постоји на 
исти начин као и Отац.94  

Свети Атанасије одлази и корак даље коментаришући 
аријанску тврдњу да је Син настао ”пре времена”. Свети 
Атанасије пише да се аријанци претварају да су узнемирени на 
сваки помен имена времена, због оних који им то замерају да 
уводе време у Бога. Међутим, иако кажу да је Син био пре 
времена, они и даље умећу одређена раздобља у којима 
замишљају да њега није било чинећи тиме велико богохуљење, 
слично као и да кажу да је било времена пре рађање Сина или да 
је Бог био без свог Логоса тј. бесловесан.95  

                                                 
89 CA I, 12, 5-7: εἰ γὰρ πᾶν διάστηµα ἐν τοῖς αἰῶσι µετρεῖται, πάντων δὲ τῶν αἰώνων 
βασιλεύς ἐστι καὶ ποιητὴς ὁ λόγος, ἀνάγκη µὴ ὄντος κἂν τοῦ τυχόντος διαστήµατος πρὸ 
αὐτοῦ µανία τὸ λέγειν «ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν» ὁ αἰώνιος καί, «ἐξ οὐκ ὄντων ἐστίν» ὁ υἱός.  
90 CA II, 58. 
91 CА II, 57:  διαστηµατικὴν ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχει; 
92 Homilia in illud (PG 26, 1244): ὅτι διάστασις οὐδεµία, οὐδὲ χωρισµὸς τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ· 
93 Decr. 12, 2.  Исто у CA I, 14, 5. 
94 Syn. 26,8, 3.  
95 CA I, 14, 7: κἂν γὰρ τὸ ὄνοµα τοῦ χρόνου προσποιούµενοι φοβεῖσθαι διὰ τοὺς 
ὀνειδίζοντας αὐτοὺς λέγωσι «πρὸ χρόνων» αὐτὸν εἶναι, ἀλλ’ ὅµως ὅτι διαστήµατά τινα 
διδόασιν, ἐν οἷς µὴ εἶναι αὐτὸν φαντάζονται, οὐδὲν ἧττον χρόνους σηµαίνοντες καὶ 
ἀλογίαν περὶ τὸν θεὸν εἰσάγοντες µεγάλως ἀσεβοῦσιν.  
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Свети Атанасије, попут свог претходника на 
александријској столици, епископа Александра, схвата природу 
раздобља између Оца и Сина у темпоралном смислу. Међутим, 
када Александар у свом писму из 324. године упућеном свом 
имењаку, епископу солунском, изјавио да раздобље може једино 
да указује на време,96 следбеници Арија још увек нису били 
осетљиви на оптужбе да уводе време у Бога. До времена када је 
Свети Атанасије написао своје Беседе против аријанаца, што је 
између 339. и 342. године, приликом свог другог егзила у Риму, 
цела ствар се драстично променила. Уместо да се бране од 
оптужби за увођење времена у божанско биће, аријанци су 
заузели офанзивну позицију, тврдећи да су њихови противници 
ти који умећу временско раздобље између Оца и Сина. Један од 
најранијих аријанских аргумената је да они који тврде да је Син 
рођен од Оца уводе време у божанско биће, јер само бивање 
рођеним је у времену.97 Лајнел Џ. Викам (Lionel G. Wickham) 
тврди да исти аргумент касније понавља у искривљеним 
облицима у Аетијевом Синтагматиону и Евномијевој 
Апологији.98 Оба аутора одлазе тако далеко у одбрани својих 
ставова о времену да својим противницима приписују назив 
”временици” (χρονίται)99. Из тог разлога Свети Атанасије помиње 
да се аријанци увек узнемире на помен питања времена. 
Међутим, он сматра да је њихово становиште истовремено и 
богохулно и неразумно, односно бесловесно. Као што са правом 
примћује Анатолиос, Св. Атанасијева аргументација, посебно у 
списима Против идолопоклоника и О оваплоћењу (Contra Gentes 
– De Incarnatione), се заснива на ”поимању одређене аналогије 
између разума и поретка космоса и Логоса, као Син Божијег”.100 
Дакле, за Светог Атанасија тврдња да је рођење Сина од вечности 

                                                 
96 Opitz, Urk 14;  
97 Ps.-Athanasius, De sancta trinitate dialogi (=dial.) (PG 28, 1173). Видети такође 
Lionel R. Wickham, ‘The "Syntagmation" of Aetius the Anomean,’ Journal of 
Theological Studies 19 (1968), стр. 532-569. 
98 Wickham, ‘The "Syntagmation" of Aetius the Anomean,’ стр. 550. 
99 Ps.-Athanasius, Dial. (PG 28, 1173).  
100 Anatholios, Athanasius. The Coherence of His Thought, стр. 49. 
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штити Бога од било какве промене и поделе божанске суштине 
које могу да проузрокују увођење времена у божанско бића, што 
аријанци претпостављају. Напротив, тврђење да је Син пре 
времена и уметање раздобља између њега и Оца, за Св. Атанасија 
значи нарушавање Божанског поретка који је једнако примењив 
на унутрашњи однос између Оца и Сина, као и спољни однос 
Бога са светом. Пошто се божански поредак заснива на неком 
разлогу, те је вера у Бога једнако разложна заснивајући се на 
признавању тог разлога у творевини, аријанска позиција је 
богохулна јер не признаје постојање тог разлога. 

Доказујући да не постоји никаква одвојеност између Оца 
и Сина, Свети Атанасије негира не само временску, већ и сваку 
просторну раздаљину која може да се замисли у случају односа 
два тела. За Светог Атанасија тврђење да је Син у себи, и да живи 
и постоји на начин сличан Оцу, не значи његово одвајање од Оца, 
и замишљање њиховог месног постојања, као и раздаљине између 
њих као између тела. Верује се да су они, без посредовања или 
раздаљине, уједињени један са другим, и постоје нераздвојно, јер 
целокупан Отац обухвата Сина, и целокупан Син овиси и бива 
привржен Оцу, стално почивајући на грудима Оца.101 

Заговарајући прожимање божанских лица, Свети 
Атанасије је веома опрезан да се не угрози постојање посебне 
ипостаси Сина. Стога, он тврди да је Син у себи и да постоји на 
сличан начин Оцу. У исто време, Свети Атанасије инсистира на 
томе да је јединство Божијег бића без посредништва 
(ἀµεσιτεύτως), и без растојања (ἀδιαστάτως) између личности и да 
оне нераздељиво постоје (ἀχωρίστος). 

Синовљева божанска природа је гарантована не само на 
основу његовог неодвојивог (ἀδιαίρετον), нераскидивог (ἀδιάστατον)  

                                                 
101 Syn. 26,9, 1-3: Ἀλλ’ οὐδὲ τὸν υἱὸν καθ’ ἑαυτὸν εἶναι ζῆν τε καὶ ὑπάρχειν ὁµοίως τῷ 
πατρὶ λέγοντες διὰ τοῦτο χωρίζοµεν αὐτὸν τοῦ πατρὸς τόπους καὶ διαστήµατά τινα 
µεταξὺ τῆς συναφείας αὐτῶν σωµατικῶς ἐπινοοῦντες. πεπιστεύκαµεν γὰρ ἀµεσιτεύτως 
αὐτοὺς καὶ ἀδιαστάτως ἀλλήλοις ἐπισυνῆφθαι καὶ ἀχωρίστους ὑπάρχειν ἑαυτῶν, ὅλου 
µὲν τοῦ πατρὸς ἐνστερνισµένου τὸν υἱόν, ὅλου δὲ τοῦ υἱοῦ ἐξηρτηµένου καὶ 
προσπεφυκότος τῷ    πατρὶ καὶ µόνου τοῖς πατρῴοις κόλποις ἐπαναπαυοµένου διηνεκῶς. 
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и нераздељивог (ἀµέριστονα) односа са Оцем,102 већ и на основу 
његове улоге у стварању. По Светом Атанасију стваралачко 
дејство Бога као Творца налази се у Сину, и ако Син није у 
потпуности Бог, онда Бог није у потпуности Творац.103 Оштрица 
Св. Атанасијевог аргумента је у томе да ако је Бог Творац, онда Он 
мора да има Сина као своје стваралачко дејство од вечности. 
Тврдећи да Син као Божије средство у стварању ”некада није био” 
је слично тврдњи да Бог није Творац.104 Анатолиос са правом 
истиче да Свети Атанасије не прати Оригена у повезивању 
вечности Сина као Божијег средства у стварању са вечношћу 
створеног света.105 Напротив, Свети Атанасије тврди не да је Бог 
као Творац условљен постојањем створеног света, већ да Божија 
улога у стварању зависи од божанске воље да ствара. Према томе 
Син је Творац света, јер је Он воља Очева.106 

Свети Атанасије чини две врсте разликовања, једну 
између творевине и творца онога што је створено,107 и другу 
између бића, односно суштине и воље Божије.108 Прва разлика на 
коју Свети Атанасије указује је разлика између творца свега 
створеног и творевине,109 а не разлика између створеног и 
нествореног.110 По Светом Атанасију, разлика између творца 
свега створеног и творевине се састоји у томе што творевина 
потпуно зависи од блaгодати и воље (χάριτι καὶ βουλήσει) творца, 
и може да престане да постоји ако је по вољи њеног творца.111 
Природа ствари створених је зависна од свог творца и ограничена 
њиховим ”почетком”,112 као и њиховим правим границама. 

                                                 
102 CA IV, 9, 18. 
103 Christopher Stead, “Rhetorical Method in Athanasius”, VigChr 30 (1976), стр. 
121–37; Anatholios, Athanasius. The Coherence of His Thought, стр. 117-118. 
104 CA I, 17. 
105 Anatholios, Athanasius. The Coherence of His Thought, стр. 119. 
106 CA II, 2. 
107 CA I, 20. 
108 CA II, 2. 
109 CA I, 20: οὐδὲν ὅµοιον κατ’ οὐσίαν ἔχει πρὸς τὸν πεποιηκότα. 
110 Anatholios, Athanasius. The Coherence of His Thought, стр. 103. 
111 CA I, 20. 
112 Florovsky, ‘The Concept of Creation in St Athanasius’, у: Aspects of Church 
History, стр. 56. 
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Раздвојеност, како у времену тако и у простору, је настала 
стварањем, а односи између створења и ствари су у оквирима 
категорија времена и простора. У свом раном раду Против 
идолопоклоника, Свети Атанасије описује шта он сматра 
одговарајућим границама свега створеног. Према Светом 
Атанасију свесилни  и свесавршени (ὁ παντοδύναµος καὶ παντέλειος) 
Свети Логос самог Оца који је присутан у свим стварима и 
простире свуда своју власт, осветљавајући све видљиво и 
невидљиво, обухватајући их и држећи их у себи, не оставља 
ништа лишено своје моћи, већ оживљава и штити све, свуда, 
сваку ствар појединачно као и све заједно.113 Логос Божји такође 
уједињује начела свих видљивих суштина, топлог и хладног, 
влажног и сувог, и обезбеђујући да она нису међусобно 
супростављена, произведи једну милозвучну хармонију. Кроз 
Логос Божији и његову силу (δι’ αὐτὸν καὶ τὴν αὐτοῦ δύναµιν) ватра 
се не супротставља хладном, нити влажно сувом, већ ови 
елементи који су међусобно супротстављени, бивају уједињени 
попут пријатеља и рођака, дајући живот видљивом свету, и 
постајући начела постојања тела. На основу послушности Логосу 
Божјем ствари на земљи добијају живот, а ствари на небу опстају. 
Кроз Њега сва мора и велики океан држе своје кретање у 
одговарајућим границама (ὅροις ἰδίοις), а сво копно је покривено 
разноврсним зеленилом многобројних биљака.114 

Ова дуга парафраза из наводно најранијег Атанасијевог 
дела,115 је веома корисна у погледу разликовања између природа 
Творца и творевине. Наводећи да се кроз Логос Божији све 
ствари, укључујући мора и велики океан, крећу у оквирима 
њихових одговарајућих граница, Свети Атанасије заправо 
открива праву природу створеног света. Одговарајуће границе 

                                                 
113 Vladimir Cvetković, ‘Athanasius of Alexandria – Champion of Nicene 
Orthodoxy’, Зборник радова са Првог међународног симпозиjума Ниш и 
Византија, Ниш: Просвета 2003, стр. 170-182, посебно стр. 173-174 
114 Contra Gentes 42. 
115 Ово дело је још у деветнаестом веку датирано као најраније, написано негде 
око 318. године. Видети предговор S.P.N. Montfauco-а делу Athanasii 
archiepiscopi Alexandrini opera omnia quae extant, PG 25.1, Paris, 1857.  



75 
 

створених ствари обезбеђују посебна места за те ствари у 
времену и простору, док кретање омогућава физичким телима да 
преваљују простор и време, поново у њиховим одговарајућим 
границама.116 Божијом вољом је уређено да се створења крећу у 
оквиру својих одговарајућих граница унутар простора и времена, 
успостављајући поредак који одражава лепоту и хармонију 
створеног света.117 Пошто је свет, због стварања ни из чега 
нестабилан и увек у стању кретања и нестајања, он је у сталној 
опасности од повратка у ништавило из којег је настао.118 По 
Светом Атанасију, чињеница да Логос Божији добровољно 
одржава свет у постојању, уређује га и усмерава ка спасењу,  је 
доказ да он није створен без смисла.119 

Истичући да је свесилан и свесавршен (ὁ παντοδύναµος καὶ 
παντέλειος) Логос Оца присутан у свим стварима, и да се његова 
моћ простире свуда, Свети Атанасије заправо указује на његову 
потпуно различитост у односу на свет. Свети Атанасије изражава 
ову различитост између света и Логоса, тврдећи да Логос као 
Очево дејство у процесу стварања поседује све особине Оца, али 
не на осову учешћа у њима, већ апсолутно.120 На тај начин Син 

                                                 
116 У случају Атанасијевог примера мора и океана, њихове одговарајуће границе 
представљају оквире до којих они могу да се крећу. Они не могу да се померају 
са једног места на земљи на друго, али могу да повећају оквир њиховог 
домашаја на одређеним местима, као што је то случај са великим таласима и 
поплавама. Слично морима и океанима, друге мање ствари заузимају 
запремином својих тела одређен простор, који се може повећати само до 
извесне границе, која је опет одређена природом тих тела. Две ствари не могу 
бити на истом месту у исто време, нити једна ствар на два места истовремено. За 
разлику од мора и океана, мање ствари могу преваљивати просторне раздаљине 
кретањем, односно, преносом својих тела са једног места на друго у оквиру 
простора. У случају времена, сва створења, од камена и цвета до великог океана 
су ограничени својим почетком и својим крајем, односно она поседују 
одговарајуће границе унутар временског поретка. Она стога не могу да путују 
кроз време насумице, већ само унутар строгог временског следа, што је опет 
одређено одговарајућим границама њихових природа. 
117 Contra Gentes 42, 27-8.  
118 Contra Gentes 41, 5-22.  
119 Contra Gentes 40, 15-19. 
120 Contra Gentes 46, 52-60.  
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Божији не учествује у Оцу, већ  је однос творевине са Богом 
могућ само на  основу учешћа у Сину, односно Логосу Божјем.121 

На основу другог разликовања на које је горе указано, 
између божанског бића и божанске воље, Свети Атанасије 
утемељује однос сличности између Оца и Сина, како ad intra тако 
и ad extra. Однос између Оца и Сина ad intra или у оквиру 
божанског бића Свети Атанасија описује на основу природе, а не 
на основу воље, јер је Син изданак саме суштине Оца. Тврдећи 
даље да „у оној мери у којој Син превазилази творевину, у тој 
мери оно што је на основу природе превазилази оно што је на 
основу воље”,122 Свети Атанасије не деградира божанску вољу, 
већ успоставља првенство Сина у односу на творевину. 

Што се тиче односа Отац - Син ad extra, односно у процесу 
стварању, дајући пример из Мојсијеве књиге Постања 1,26 и 
Мудрости Соломонових 8,27, Свети Атанасије подвлачи да је 
стварање света вољно дејство и Оца и Сина.123 Тиме Свети 
Атанасије не само да указује на искрену намеру Бога да ствара, већ 
и показује да је чин стварања прво договорен између Оца и Сина, а 
затим је додељен Сину од стране Оца. Тако, доводећи ствари у 
постојање Син ствара, обликује и уређује свет.124 Свети Атанасије 
сматра да је процес обликовања и уређивања света парадоксалан: 

„Парадоксална ствар која се тиче његовог Божанства, је 
то што све једним те истим мигом и не са застанком већ све 
одједном, право и криво, горе, средина, и доле, мокро, хладно, 
топло, видљиво и невидљиво се повезује и уређује према његовој 
сопственој природи.“125 

                                                 
121 Anatholios, Athanasius. The Coherence of His Thought, стр. 105; Cvetković, 
‘Athanasius of Alexandria – Champion of Nicene Orthodoxy’, стр. 174. 
122 Contra Arianos III,  62: ὅσῳ οὖν τοῦ κτήµατος ὁ υἱὸς ὑπέρκειται, τοσούτῳ καὶ τῆς 
βουλήσεως τὸ κατὰ φύσιν.  
123 Contra Gentes 46, 52-60.  
124 Contra Gentes 46, 47-50. 
125 Contra Gentes 42, 30-34: τὸ γὰρ παράδοξον αὐτοῦ τῆς θεότητος τοῦτό ἐστιν, ὅτι ἑνὶ 
καὶ τῷ αὐτῷ νεύµατι πάντα ὁµοῦ καὶ οὐκ ἐκ διαστηµάτων, ἀλλ’ ἀθρόως ὅλα τά τε ὀρθὰ 
καὶ τὰ περιφερῆ, τὰ ἄνω, τὰ µέσα, τὰ κάτω, τὰ ὑγρά, τὰ ψυχρά, τὰ θερµά, τὰ 
φαινόµενα καὶ τὰ ἀόρατα περιάγει καὶ διακοσµεῖ κατὰ τὴν ἑκάστου φύσιν.  
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Може се разликовати више од једног парадокса у овом 
тексту. Постоји парадокс у томе  да елементи, који су међусобно 
супротстављени, пребивају заједно у савршеном реду и 
хармонији.126 Други парадокс, далеко важнији за ову студију, 
огледа се у томе да Синовљево божанство ни на који начин није 
подложно временском редоследу стварања. Свети Атанасије 
подвлачи да Логос ствара свет у времену, али да његов чин 
стварања не подлеже било каквом временском раздобљу. На тај 
начин воља Божија, изравно остварена, бива исказана кроз 
временски процес божанског домостроја.127  

Св. Атанасијево порицање постојања раздобља у чину 
стварања може поново да се тумачи на више начина. Истакавши 
да Логос Божији ”остаје непокретан са Оцем, али да својом 
сопственом суштином покреће све што се Оцу чини добрим”,128 
Свети Атанасије такође наглашава улогу Сина као промислитеља, 
односно старатеља о творевини. У остваривању ове улоге, као 
што је то случај са стварањем света, Син је увек са Оцем и нема 
никаквог растојања или раздобља које их одваја. Свети Атанасије 
заправо тврди не само да нема раздобља или растојања између 
Оца и рађања Сина, већ да и активно учешће Сина у стварању и 
уређењу света га не одваја од Бога Оца. Друго могуће тумачење 
наведеног пасуса се односи на разлику између божанског бића и 
божанске воље. Без намере да се горе наведени одломак 
протумачи у смислу Паламитског разликовања између суштине и 
енергије, за шта је био оптужен Георгије Флоровски,129 мора се у 
Св. Атанасијевој мисли ипак признати постојање основне разлике 
између божанске Тријадологије, односно унутарњих односа 
између Личности у Светој Тројици, и божанског Домостроја, 
односно односа Бога са творевином. Као што Анатолиос са 
правом указује разликовање суштине и моћи унутар Бога је 

                                                 
126 Gent. 42, 47-50.  
127 Florovsky, ‘The Concept of Creation in St Athanasius’, у: Aspects of Church 
History, стр. 60. 
128 Gent. 42, 28-30. 
129 Anatholios, Athanasius. The Coherence of His Thought, стр. 217-18, нота 45. 
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паралелно разликовању божанске природе и дела,130 али то 
никако не значи да је божанска моћ случајно излагање или 
приказивање божанског бића у облику створене благодати. У 
суштини божанска моћ припада божанском бићу, или божанској 
суштини. Поричући постојање раздобља у чину стварања, Свети 
Атанасије не само да тврди да нема растојања или раздобља 
између моћи Оца и Сина, јер се ради о једној те истој сили или 
вољи или дејству које извире из божанске суштине, већ да нема 
никаквог раздобља између божанске суштине односно божанског 
бића и божанске силе упошљене у стварању и управљању светом. 

Све горе речено неизбежно води закључку да се Свети 
Атанасије у свом теолошком доприносу померио од умерено 
оригенистичког становишта свог претходника на александријској 
столици, епископа Александра. То је евидентно у Св. 
Атанасијевим напорима да повеже Оца са Сином у оквиру 
божанске суштине са једне стране, и да направи онтолошку 
разлику између Бога као Творца и творевине са друге стране. 
Истрајавајући у свом науму Свети Атанасије је не само порекао 
постојање временског раздобља између Оца и рађања Сина, јер се 
то сматрало аријанским становиштем, већ је довео у питање 
постојање било каквог растојања између божанских личности. 
Ово укључује порицање сваке врсте раздобља, било да се она 
налази у времену или у вечности, иако Свети Атанасије не пружа 
могућност да мислимо на постојање било каквог раздобља унутар 
вечности, јер се раздобље неумитно односи на време, а време 
настаје са стварањем. Свети Атанасије такође оповргава  
постојање било ког другог растојања између Оца и Сина, тврдећи 
да они постоје унутар неодвојивог божанског јединства, које је 
без посредовања или растојања. Александријски епископ је 
отишао и корак даље указујући да недостатак било каквог 
растојања између Оца и Сина и оквиру стварања и управљања 
светом. На тај начин, и док је Син Очева воља и средство у 
стварању, Он остаје нераздвојиво сједињен са Оцем. Ако 
признамо постојање разлике између божанског бића и божанске 

                                                 
130 Anatholios, Athanasius. The Coherence of His Thought, стр. 46. 
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воље и моћи код Светог Атанасија, онда је могуће разликовати не 
само одсуство растојања између Оца и Сина у уквиру божанске 
силе и енергије, већ и одсуство било каквог раздобља које може 
одвојити Божији суштину од божанске силе упошљене у 
временском редоследу света. Иако време и вечност нису 
средишња тема Св. Атанасијевих примишљања, на основу 
многих места у  његовом делу може се закључити да његово 
становиште по овим питањима није развијено искључиво као 
побијање аријанских позиција, већ представља  суштински део 
његове богословске визије како у погледу Божијег бића ad intra, 
тако и у погледу односа између Бога и света. 
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ЕВНОМИЈЕ ИЗ КИЗИКА 
 
 
Проблем односа времена и Бога није престао да буде 

ствар полемике ни после званичних осуда Аријевог учења на 
Сабору у Никеји и на низу сабора који су уследили после Никеје. 
Аријанство се од учења александријског презвитера развило у 
покрет који је имао и политичких аспирација. Од Константиновог 
времена па на даље проблем аријанства је постао део 
империјалне политике, која се често опредељивала у корист овог 
учења, користећи га као маску да реши одређене политичке 
проблеме у своју корист. Црквена политика се ништа мање није 
разликовала од државне. Често су се и епископи и клир 
опредељивали за подршку овом учењу када је однос политичких 
снага превагнуо на ту страну. Најпознатије Аријеве присталице 
још у раној фази су били његови савременици Јевсевије 
Никомидијски, Јевсевије Кесаријски и Астерије. Док су се прва 
двојица бавила „дворском политиком“, Астерије није имао 
политичких претензија. Он је за собом оставио неколико дела, од 
којих је најпознатија одбрана Арија Синтагматион 
(Συνταγµάτιον, Syntagmation), која се често налазила на мети 
критика Светог Атанасија.    

Аријево учење је имало и своје наследнике, који често 
нису заступали хомогене ставове, већ су се доста разликовали 
међу собом. Може се генерално направити разлика између оних 
следбеника Аријевог учења који нису прихватили никејску 
формулу ὁµοούσιος, оставши тиме верни своме учитељу и оних 
који су ову формулу у одређеним фазама полемике прихватали, 
обавезани саборским одлукама, али су остајали на становишту 
које однос између Оца и Сина није описивао овим термином. Док 
се прва група позната као аномејци или нео-аријанци задржала на 



82 
 

основним претпоставкама учења Арија и Јевсевија 
Никомидијског и даље инсистирајући на изразу ἀγεννησία као 
најважнијој карактеристици Божијег бића, дотле је друга група, 
без великог интересовања за филозофску потку проблема, ишла у 
правцу избегавања било каквог одређења односа Оца и Сина у 
терминима οὐσία.1 За њих би се могло рећи да су следбеници 
Јевсевија Кесаријског који је највише заступао ову линију 
решавања проблема. Први пут се израз Јевсевијеви помиње у 
писму папе Јулија источним епископима из 340. године у коме се 
наводе постојање два табора, једног око Јевсевијија (οΐ περί 
Ευσέβιον), и другог око Атанасија. Пошто је тада Јевсевије 
Кесаријски био мртав, вероватно се ради о табору око Јевсевија 
Никомидијског.2 Хансон ће настанак овог учења или боље рећи 
покрета везати за 357. годину, односно за II сабор у Сирмијуму, и 
по његовом мишљењу оно се пре тог датума не може посебно 
издвојити из корпуса аријанског учења. За ову групу он користи 
назив омијци (Homoian Arians).3 Пошто је ова група аријанаца 
или семи-аријанаца односно омијаца представљала више 
политички покрет него филозофско учење, ми ћемо наше 
интересовање усмерити према првој групи са којом ће Свети 
Кападокијци доћи у сукоб.  

Аномејци или нео-аријанци је група присталица Аријевог 
учења предвођена пре свих Аетијем и Евномијем. Назив аномејци 
су добили по грчкој речи ἀνόµοιος, која значи неједнакост односно 
различитост, и којом се у оквиру њихових учења описује однос 
Оца и Сина, односно указује на различитост њихових природа. 
Израз аномејци су користили Свети Василије и Свети Григорије 
Ниски да би именовали припаднике овог учења. Други назив нео-
аријанци је уведен од стране Томаса Копечека (Thomas A. 

                                                 
1 Веома детаљна историја аријанског учења може се наћи у обимној студији 
Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God. О позној фази Аријанства 
видети у дисертацији Thomas A. Kopecek, A History of Neo-Arianism, Cambridge, 
MA: Philadelphia Patristic Foundation, 1979. 
2 Јoseph Т. Lienhard, 'The "Arian" Controversy: Some Categories Reconsidered,' 
Theological Studies 48/3 (1987), стр. 415-437, посебно 417-18. 
3 Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God, стр. 557-597.  
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Kopecek) у његовој докторској дисертацији,4 и имао је за циљ да 
превазиђе недоследност назива аномејци, јер су заговорници овог 
учења често тврдили да они не уче да је Син ἀνόµοιος Оцу, већ да 
је исти на основу воље, али не и на основу суштине.5 У сваком 
случају под овим називом су пре свих познати Аетије и његов 
ученик Евномије. Предмет нашег интересовања овде ће бити пре 
свега Евномијево учење, зато што су са њим највише полемисали 
Свети Василије Велики и Свети Григорије, док ћемо се његовог 
учитеља Аетија дотаћи у мери у којој је то потребно да би 
сагледали какав су став по питању времена имали ови аутори.  

Евномије је најзначајнији настављач аријанског учења у 
његовој позној фази. Пореклом је из Кападокије, на шта је био 
поносан и што је увек истицао у полемикама са Светим 
Василијем и Светим Григоријем. Отац му је био земљорадник и 
од њега је стекао прво образовање. Касније се школовао за 
писара, затим беседника, да би у Антиохији, на крају периода 
свог школовања, стекао образовање и из теологије. Био је Аетијев 
ученик током свог боравка у Александрији, негде око 355. 
године. Епископ Евдокије Антиохијски га је, по његовом 
повратку у Антиохију 358. године, рукоположио за ђакона. Пар 
година касније исти епископ је предложио да буде рукоположен 
за епископа града Кизика, што је и било прихваћено. Евномије ће 
на епископској столици остати све до тренутка свог опозива. 
Њега ће опозвати сабор, који је на захтев самог цара, сазван од 
стране истог Епископа Евдокија, али сада као Епископа 
цариградског, због оптужбе да је заступао аномејско учење. 
Порекавши то пред самим Евдокијем у Цариграду, са Евномија 
бива скинута оптужба, али се он не враћа на своју катедру у 
Кизик, због непријатељског односа своје пастве, већ одлази у 
родно село Дакору у Кападокији, где и завршава свој животни 
пут. Код Созомена и Теодорита се могу наћи и други подаци о 
њему, али ово је довољно да створимо општу слику о његовом 
животу. Евномије је био сигурно један од најконтраверзнијих 

                                                 
4 Kopecek, A History of Neo-Arianism. 
5 Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God, стр. 598-636. 
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аутора свог времена. О овоме сведочи податак да су скоро сви 
значајни аутори тог времена побијали његово учење, и то: 
Аполинарије, Василије Велики, Дидим Слепи, Диодор Тарски, 
Григорије Ниски, Теодор Мопсуестијски, Теодорит Кирски.6 У 
модерној науци се сматра као један од најдубљих и 
најсуптилнијих теолога који је наставио Аријево учење, тако и 
највећим дијалектичарем аријанске партије.7  

Од Евномијевог опуса је мало остало и то мало се, у 
највећој мери, може реконструисати на основу полемичких дела 
Светих Василија и Григорија уперених против њега. У 
последњим годинама IV века, наредбом цара Аркадија, а на 
основу извештаја о јеретичком деловању у Римском царству 
новопостављеног Патријарха цариградског Јована Златоустог, 
већи део Евномијевог oпуса је уништен.8    

На основу сведочанства Кападокијаца, Евномије је између 
осталог за собом оставио неколико догматских дела писаних у 
полемичком духу. Прво од његових дела које је у потпуности 
реконструисано, познато је под насловом Апологија или Liber 
Apologeticus. Ово дело у великој мери може да се реконструише 
на основу Св. Василијевог дела насловљеног Против Евномија 
(Adversus Eunomium).9 Остатак нама познатог Евномијевог опуса 
заправо представља одбрану његових ставова од напада који су 
уследили од стране Светог Василија, и састоји се од друге 
апологије или Апологије апологије (Apologia Apologiae) и његовог 
Исповедања вере. У овим делима Евномије одговара Светом 
Василију на оптужбе и побијање изнетом у делу Против 
Евномија. Ова дела су нам позната на основу списа Светог 
                                                 
6 Види Vaggione, стр. xiii.  
7 Види Milton V. Anastos, ‘Basil’s Κατά Ευνοµίου.A Critical Analysis’ у P.J. 
Fedwick, Basil of Caeserea: Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundred 
Anniversary Symposium, vol. 1, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 
1981, стр. 67-136., посебно стр. 72.  
8 Codex Theodosianus 16, 5, 34 у: Th. Mommsen & P.M. Meyer (eds.), Corpus 
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum Codex Theodosianus, vol. 1, Berlin, 1905., 
стр. 866.  
9 Потпуну реконструкцију прве Апологије извршио је Роберт Вађоне. Види 
Vaggione, стр. 34-74. 
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Григорија Против Евномија (Contra Eunomium). Свети Григорије 
после смрти свог брата Светог Василија, наставља полемику са 
Евномијем пишући неколико књига уперених против Евномијеве 
друге Апологије, као и књигу уперену против  Евномијевог 
Исповедања вере.      

У овом поглављу ћемо се бавити превасходно 
Евномијевом првом Апологијом, на основу које је Свети Василије 
и сачинио своје полемичке списе усмерене против Евномија. Као 
и до сада посебну пажњу ћемо посветити проблему времена. 
Утисак који може да створи летимично читање Апологије, је да 
проблем времена или боље речено проблем Бога израженог 
темпоралним категоријама није више карактеристика аријанског 
учења, и да више нема спорења по том питању. Евномије не 
употребљава фразе попут оне „беше када не беше“ (ἦν πότε οὐκ 
ἦν), која је представљала угаони камен раног аријанског учења, и 
један од повода да се ово учење нађе на удару критике 
православне стране.10 Међутим, погледајмо прво целокупни 
мисаони оквир Евномијевог учења изнет у првој Апологији, да би 
могли да имамо представу о месту које питање времена заузима у 
овом систему.  

Жан Данијелу (Jean Daniélou) представља Евномијево 
учење на основу три карактеристике.11 Прва је мистична теорија 
имена као нечега што је Богом дато, Светотројична теологија или 
тријадологија заснована на хијерархији која води од јединства ка 
мноштву, и склоност ка примени рационалног или логичког метода 
у теологији. Све ове три одлике Евномијевог учења ће према 
Данијелуу имати своје порекло у античкој филозофској традицији и 
то: прва у теорији имена изложеној у Платоновом Кратилу, друга у 
новоплатонистичким хијерархијским системима и трећа у 
аристотеловској логици. Иако се ово Данијелуово становиште 
нашло на мети критика и у великој мери доведено у питање,12 
                                                 
10 Владимир Цветковић, ”Бог и време у Апологији Евномија Аномејца”, Црквене 
студије 3 (2006), стр. 61-79, посебно стр. 63-64. 
11 Jean Daniélou, ‘Eunome l’Arien et l’exégèse platonicienne du Cratyle’, REG 69 
(1956), стр. 412-32.  
12 Види Wickham, ‘The Syntagmation of Aetius the Anomoean’, стр. 532-569., и 
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чињеница је да се Евномијево учење мање-више одликује трима 
наведеним карактеристикама, али је тешко доказати да његово 
учење има порекло у грчкој филозофској традицији.   

Почнимо анализу Евномијеве Апологије, првом 
карактеристиком која по Данијелу одликује његово учење, 
његовом теоријом имена. Иако има основа говорити о теорији 
имена код Евномија, о њој се тешко може говорити само на 
основу Евномијеве прве Апологије. Учење по коме су имена дар 
Божији је резултат полемике које Евномије води са Светим 
Василијем и може се наћи у другој Евномијевој Апологији. У 
сваком случају у првој Апологији се могу наћи њени зачеци. 
Зашто се теорија имена, рекло би се једно бенигно питање, нашла 
у средишту теолошке дебате? Евномије је питање имена 
сагледавао у контексту именовање Бога. Проблем именовања 
Бога није било ништа ново, већ је као такав дубоко био укорењен 
у јудаистичкој традицији из које је и доспео у хришћанство.13 
Поред разних имена која се могу приписати Богу на основу 
његових дејстава, по Евномију би морало да постоји и једно име 
које би описало суштину његовог бића. То име би требало да 
означи природу именованог и не би требало да буде заједничко, 
односно да покрива целу класу предмета. Евномије полази од 
тврдње из свог Исповедања вере по којој је Бог један, и да у биће 

                                                                                                         
John M. Rist, ‘Basil’s “Neoplatonism”’ у P.J. Fedwick, Basil of Caeserea: Christian, 
Humanist, Ascetic, vol. 1, стр. 137-220., посебно стр. 185-8. 
13 Становиште по коме Бог нема име је развијено у намери да се очува Божија 
трансценденција. Јустин Философ ће учити да је немогуће именовати 
неизрецивог Бога и да имена ка што су Отац, Бог, Творац представљају изуме 
којима се људи обраћају Богу. Међутим, постоји и разлика између ових назива 
који се Богу придају (προσρήσεις) и имена (ὄνοµα)  Бога Оца којима се крштава 
(видети I Аpologia 61, 10-11 и II Аpologia 6, 1-2). Ориген ће исто указати на 
постојање разлике између назива које придајемо Богу и одговарајућих имена 
које могу да опишу шта Бог јесте. Прва група представља изразе којима се, по 
Оригену, служимо у етици, физици или теологији и који могу при лошој 
логичкој употреби довести до погрешке, док се друга односи на имена која се 
могу наћи у Светом Писму. Ориген посебно подвлачи значај библијског имена 
„Онај који јесте“ (Видети Commentarii in Genesim (fragmenta), PG 12, 89; 
Exhortatio ad martyrium 46; Commentarii in evangelium Joannis II, 13, 95). 
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није дошао ни својим деловањем ни деловањем неког другог.14 
Пошто је и Творац онда је морао да претпостоји стварима које је 
створио. Према томе Евномије ће закључити да: 

„Бог није постојао пре себе, нити је било шта друго 
постојало пре њега, већ је Он пре свих ствари, из чега следи да је 
Он нерођен (=нестворен), или пре да је Он нерођена суштина.“15        

Пошто онтолошко првенство Бога над стварима које је 
створио, изражено путем прилога за време ”пре” (πρότερον), 
заправо указује на суштинску разлику између њих, Евномије 
закључује да је Божија нерођеност основна карактеристика 
његовог бића. Евномијев закључак повлачи два нова питања. 
Прво, како је могуће да само један израз описује суштину Бога , и 
друго, зашто би израз ἀγέννητος био тај израз који у потпуности 
или у највећој мери објашњава суштину Божјег бића. 

Евномије сматра да Божије име заиста одражава Божије 
биће, или његову суштину. Ослањајући се на одломак из 
Мојсијеве књиге Изласка 3, 14, где  се Бог представља Мојсију 
као „Онај који јесте“ (ἐγώ εἰµι ὁ ὤν), Евномије развија своје учење 
да Бог има једно право име, поред бројних ознака. Име Божје се 
разликује од других имена из Светог Писма као што су Отац и 
Творац, јер док се друга имена могу односити на друге очеве или 
творце, Божије право име мора да буде одговарајући израз његове 
суштине. Слично Светом Атанасију,16 Евномије доводи у везу са 
партиципом ὤν из Kњиге Изласка 3, 14 са божанском суштином 
(οὐσία). Разлика између њих је у томе што Свети Атанасије, према 
Марку Декоглијану (Mark DeCogliano), верује да сва имена која 
се приписују Богу се односе на његову суштину, а не да неке од 

                                                 
14 Овде се не ради о његовом касном делу које је познато под овим насловом 
(EKQESIS, Expositio Fidei), већ о 5. поглављу његове Апологије у којој износи 
тзв. кратки Символ вере, који се разликује од дужег који се налази на крају 
Апологије у њеној 28. глави. 
15 Аpol. 7, 9-11 (Vaggione, стр. 41): οὐκοῦν εἰ µήτε αὐτὸς ἑαυτοῦ µήθ’ ἕτερόν τι αὐτοῦ 
προϋπάρχειν δέδεικται, πρὸ δὲ πάντων αὐτός, ἀκολουθεῖ τούτῳ τὸ ἀγέννητον, µᾶλλον δὲ 
αὐτός ἐστιν οὐσία ἀγέννητος.  
16 Athanasius, Decr. 22.3-4 (Opitz, AW II/1, 18, 32-35). 
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његових аспеката или дејстава,17 док Евномије тврди да би само 
једно име заиста могло одредити божанску суштину и да се сва 
остала имена односе на божанска дејства. Истрајавајући на 
становишту да свака суштина има само једно одговарајуће име, 
Евномије се највероватније обраћа семи-аријанцима наводећи их 
да признају да ако се Бог и Син разликују у именима (ἀγέννητος и 
γέννηµα) онда се морају разликовати и по суштинама 
(παρηλλαγµένας ὁµολογεῖν καὶ τὰς οὐσίας).18 Овај Евномијев став је 
давно доведен у везу са учењем по коме име одражава суштину 
ствари изложено од стране Платона у свом дијалогу Кратил. Од 
тада многи нови извори, како хришћански тако и пагански су 
предлагани као извори инспирације за Евномијеву теорију имена. 
Алкин,19 Дексип20 и Јевсевије Кесаријски21 само су нека од имена 
мислилаца који су могли имати утицај на Евномијеву теорију 
имена. Недавно је Декоглијано идентификовао Светог Атанасија 
Александријског као могући извор Евномије теорије.22 
Декоглијано тврди да Евномије и његов учитељ Аетије нису 
усвојили као готово учење Светог Атанасија, већ да су у расправи 
са њим, селективно прихватали неке од његових идеја.23 

Заједничко за већину предложених извора Евномијеве 
теорије имена је то да је они повезују са платоничарском 
традицијом, било да се ради о самом Платону, средњем или  
новоплатонизму или пак о хришћанским ауторима са израженим 

                                                 
17 Mark DeCogliano, Basil of Caesarea’s Anti-Eunomian Theory of Names, Leiden: 
Brill 2010, стр. 130-131. 
18 Apol. 18, 13-14 (Vaggione, стр. 57). 
19 Kopeček, A History of Neo-Arianism, стр.122 и 269-5. 
20 Raoul Mortley, From Word to Silence, Bonn: Hanstem, 1986., том 2., од стр. 130 
на даље. 
21 Michel R. Barnes, The Power of God: ∆ύναµις in Gregory of Nyssa s Trinitarian 
Theology, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2001., стр. 
203 нота 132. 
22 DeCogliano, Basil of Caesarea’s Anti-Eunomian Theory of Names, стр. 124-134.  
Декоглијано делимично прати Копечека (Kopecek, A History of Neo-Arianism, 
стр. 114-124), али се не слаже са његовим становиштем да је Евномијева тeорија 
имена настала као призвод полемике са Кападокијцима.  
23 DeCogliano, Basil of Caesarea’s Anti-Eunomian Theory of Names, стр. 134.   
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склоностима према платонизму. Предмет је спорења у којој мери 
је Евномије наследник платонистичке традиције, пошто је и сам 
покушао да се отараси оптужби Светог Василије Великог да је 
превише филозофичан, оптужујући га за узврат да он уводи 
пагански језик и одбацује језик Писма.24 Међутим, његов покушај 
да у књизи Изласка 3, 14 нађе библијско оправдање за своју 
теорију уклапа се у покушај платонистичког тумачења,  што је 
био случај са Филоновом егзегезом истог пасуса. Филон је тврдио 
да ὁ ὢν није заправо право име Бога, јер не постоји име које се 
може дати Богу, јер он је изнад сваког именовања.25 Суштинска 
разлика између Филона и Евномијa се огледа у чињеници да 
Филон претпоставља да је Бог изван могућности људског 
сазнања. Слично Платону, који тврди да је идеја Добра ”надилази 
биће” (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας), Филон мисли да Бог, који је изван 
људског поимања, не може бити апсолутно описан било којим 
именом . Сматрајући да је Бог биће и да се његово име ὁ ὢν 
односи на божанску суштину (οὐσία), Евномије сматра, супротно 
Филону, да Бога као остала бића могуће именовати. Један од 
разлога за такво становиште је наводно Евномијев покушај да се 
у потпуности наслони на библијско предање, не дајући повода 
својим противницима да га оптужују за филозофска нагињања. 
Други, и много важнији разлог лежи у његовом ставу, којим се 
удаљава од Арија, да је Бог достижан умом. Сведочења црквених 
историчара поклапају се по питању Евномијевог учења у корист 
непосредног богопознања. Сократ Схоластик, Епифаније 
Кипарски и Теодорит Кирски су сагласни да је Евномије 
заговарао став у корист људске способности да сазна саму 
суштину Бога и да задобије исто знање о Богу, које и сам Бог 
поседује о себи.26 Међутим, таквo експлицитнo становиште 

                                                 
24 Eunomius, Apologia Apologie apud Gregorius Nyssenis, Contra Eunomium 1.196 
(GNO 1, стр. 282). 
25 Philonis, De vita Mosis 1, 75-6 (Cohn): ὅτι ἐγώ εἰµι ὁ ὤν, ἵνα µαθόντες διαφορὰν 
ὄντος τε καὶ µὴ ὄντος προσαναδιδαχθῶσιν, ὡς οὐδὲν ὄνοµα τὸ παράπαν ἐπ’ ἐµοῦ 
κυριολογεῖται, ᾧ µόνῳ πρόσεστι τὸ εἶναι. 
26 Socrates, H.Е. 4, 7, 13-14, Epiphanius, Panarion 76, 4, 2; Theodoretus, 
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тешко да се може наћи у реконструисаним постојећим корпусима 
како Аетија, тако и Евномије, већ изгледа да је то закључак који 
су црквени историчари извели на основу аномејске основне 
премисе да је суштина Бога умом достижна. Евномије је тврдио 
да се може сазнати божанска суштина, сматрајући истовремено 
да је она ”неовладива, старија од свих узрока, а невезана ни 
једним законом”27.  Према Евномију, свако, ко се са добром 
вољом, укључи у процес сазнавања Божије суштине, биће вођен 
упутствима саме суштине да одбаци сва могућа упоређења са 
свиме што је страно закону њене природе.28 Изгледа према овоме 
да Евномије не тврди да  се у процесу сазнања Бога може достићи 
дефинитивно знање о Богу, већ да се поређењем две или више 
суштина може уочити разлика. Евномијев учитељ Аетије је 
слично учио да нерођена (нестворена) суштина је неупоредивa по 
себи, упркос чињеници да је указивано на њу заједно са 
суштином рођеном (створеном) из ње. Међутим, Аетије јасно 
ставља до знања да божанска суштина није недоступна, већ да је 
неупоредива и неприступачна по себи, јер је нерођена.29 

Људско сазнање Божије суштине, према Евномију, а и 
Аетију, никако не би могло бити истоветно Божијем познању 
сoпственог бића као што су им то приписивали црквени 
историчари. Штавише, људска неспособност да појми божанску 
суштину би онда подразумела Божију неспособност да појми 
своју сопствену суштину, што вероватно није била аномејска 
намера . Роберт Вађоне (Robert Vaggione) указује на излаз из ове 
збрке тврдећи да Евномија није мучио проблем како долазимо до 

                                                                                                         
Haereticarum fabularum compendium (=haer.) 4, 3. 
27 Apologiа 20, 1-3 (Vaggione, стр. 58-9).  
28 Apologiа 20, 11-14 (Vaggione, 58-61).  
29 Aetius, Syntagmation (=Synt.) 29: Εἰ τῇ τοῦ γεννήµατος οὐσίᾳ συνεµφαίνεται ὡς 
αἰτία ἡ ἀγεννήτος ὑπόστασις, κατὰ πάσης αἰτίας τὸ ἀπαράλλακτον ἔχουσα, αὐτὸ οὐσία 
ἐστὶν ἀσύγκριτος, οὐκ ἔξωθεν συνεµφαίνουσα τὸ ἀπρόσιτον αὐτὸ δὲ ὑπάρχουσα 
ἀσύγκριτος καὶ ἀπρόσιτος, ἐπειδὴ ἀγέννητος. Критичко издање Аетијевог 
Синтагматиона је доступно у Wickham, ‘The Syntagmation of Aetius the 
Anomoean’, стр. 540-544. Текст је реконструисан на основу Епифанијевог 
Panarion-a 76 и дела Псеудо Атанасија Dial. (PG 28, 1173-1201). 
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познања суштине, већ како би могли да их упоређујемо.30 
Сазнање суштине Бога Евномије већ претпоставља и не доводи га 
у питање, јер уколико би божанска суштина била непојмива то би 
подразумевало, као што Лајнел Викам (Lionel R. Wickham) 
примећује, да је Бог неразуман.31 Евномијева као и Аетијева 
намера је била да покажу суштинске разлике између суштине 
Божије као ἀγέννητος-a и суштине Сина као γέννηµα-e. Овде је 
више реч о неспособности да сазна нешто о суштини Бога на 
основу сличности са суштином Сина. Дакле, сазнање суштине 
Бога као ἀγέννητος-a упоређење са суштином Сина као γέννηµα-e,  
само би довело до закључка шта је Бог урадио, односно да је 
родио Сина, али не и шта је Бог.32 Важно је нагласити да Аетије и 
Евномије указујући на непојмљивост узрока на основу 
последице, односно поимање Оца с обзиром на Сина, оправдавају 
постојање раздобља између Оца и Сина , али у исто време цео 
проблем богопознања чине још компликованијим, јер поричу 
могућност било какво сазнања о Богу на основу божанских 
дејстава и дела.33 

Легитимно је онда запитати се шта Евномије заправо 
жели да постигне сматрајући могућност сазнања Божије суштине 
фундаменталним за хришћанство. Да ли је његова намера да се 
побољша аријанско учење и учини га отпорнијим на  оптужбе 
Никејске стране? Аријево учење је претрпело оштре критике због 
свог става да је Бог непојмљив од стране људских бића.34 Аријеви 
Никејски противници су му приговорили да ако он сматра да је 
Бог непојмљив односно несазнатљив, како у исто време зна да 
Син није иста суштине као и Отац, или да рођење Сина није од 
вечности. Дакле, порицањем Божје несазнатљивости, Евномије не 
само да је могао да учини не-Никејско становиште отпорним на 
нападе Никејске стране, већ још важније, да тиме добије оружје 

                                                 
30 Robert Paul Vaggione, Eunomius of Cyzicus and the Nicene Revolution, Oxford: 
Oxford University Press 2000., стр. 252 
31 Wickham, ‘The Syntagmation of Aetius the Anomoean’, стр. 565-566. 
32 Vaggione, Eunomius of Cyzicus and the Nicene Revolution, стр. 252 
33 Цветковић, ”Бог и време у Апологији Евномија Аномејца”, стр. 65-66. 
34 Athanasius, Syn. 15, 3, 2-3 
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које сада може да окрене против оних који су га напали. Према 
томе, ако се заузме став да је Божије биће непојмљиво, као што је 
то случај са Никејском страном, онда је немогуће са сигурношћу 
тврдити да став других по овом питању није тачан. Уколико пак, 
супротно Никејској страни, Евномије тврди да је Божија суштина 
сазнатљива, онда свака од његових изјава о Богу је доследна, док 
његови противници нити могу оптуживати за недоследност, ниту 
пак могу тврдити да су они у праву.  

Према Морису Вајлсу изгледа да тврдећи сазнаљивост 
божанске суштине Евномије је имао сасвим нешто друго на 
уму.35 Евномијево становиште о сазнатљивости Бога треба пре 
тумачити као одговор на неразрешену сотириолошку дилему. 
Питање спасења се заснивало на два принципа. Први прицип је да 
онај који спасава мора бити у потпуности Божанство, јер само 
Бог може подарити спасење и други да у исто време Бог мора 
имати нешто заједничко са нама, да би спасење могло бити 
делотворно. Очувати ова два начела је било од суштинског 
значаја, што међутим није увек успевало и што је опет водило у 
различите расправе, које су често делиле Цркву.36 Евномијевo 
становиште је покушало да помири ова два услова по којима би 
спасење заиста било могуће. Прво, Евномије је очувао Божију 
трансценденцију, јер само попуно трансцендентан Бог је вредан 
прослављања, и друго, кроз учење да је сазнатљив, он нам је Бога 
учинио доступним, јер на тај начин ми знамо шта прослављамо.37 
„Мистификација“ Божијег бића од стране Кападокијаца, је према 
Евномију доводила у питање други принцип потребан за спасење, 
а то је да смо сигурни да прослављамо правог спасиоца. Зато ће 
Евномије и поставити питање православној страни, која је 

                                                 
35 Maurice Wiles, ‘Eunomius: Hair-splitting Dialectician or Defender of the 
Accessibility of Salvation?’ у R. Williams (ed.), The making of Orthodoxy. Essays in 
Honour of Henry Chadwick, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, стр. 157-
172., посебно стр. 162-165.  
36 Овај проблем није само карактеристичан за аријанску кризу, већ ће се и касније 
јавити у полемиици око броја Христовох природа, дејстава и воља и постојаће 
латентно у византијској Цркви све до времена Светог Григорија Паламе.  
37 Wiles, ‘Eunomius’, стр. 164-5. 
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одрицала могућност сазнања Бога, да ли они знају шта 
прослављају или не,38 на које ће Свети Василије одговорити у 
Писму 234. Према Евномију именовање Бога, као и осталих 
ствари је на тај начин само наш израз познавања стварности. 
Међутим сврха језика за Евномија, на шта са правом указује 
Вађоне, не састоји се у могућности да у потпуности опише саму 
суштину стари, већ пре у томе да објективно именовање 
гарантује да је сазнање стварности заиста могуће објектовним 
упућивањем на речи.39 Вађонеово запажање у великој мери може 
помоћи да се уобличи одговор на питање како је могуће да само 
један израз може да опише суштину Бога. Чини се да је 
Евномијево становиште да за разлику од многих имена која се 
односе на Божју моћ и дела, постоји само један назив, који се 
односи на божанску суштину. У циљу очувања једноставности 
Бога,40 Евномије је тврдио да је само један назив за Бога 
дозвољен и да се тим једним називом мора описати суштинска 
карактеристика божанске суштине. 

Друго питање постављено раније је зашто баш израз 
ἀγέννητος може у потпуности или у већој мери описати суштину 
Божијег бића. Евномије тврди да када кажемо „нерођени“, ми не 
желимо да славимо Бога само по имену које одговара људској 
помисли, већ по имену које одговара стварности, одајући му 
почаст која изнад свега и припада Богу „потврђујући да Он јесте 
оно што јесте“.41 

                                                 
38 Евномијево питање је засновано на Јеванђељу по Јовану 4, 22, где Христос на 
питање жене Самарјанке коме Богу треба да се клањају одговара: „Ви се 
клањате ономе што не знате; а ми се клањамо ономе што знамо; јер је спасење 
од Јудејаца“. 
39 Више о овоме видети у Richard Vaggione, Aspects of Faith in the Eunomian 
Controversy, (необјављена докторска дисертација), Oxford, 1976., стр. 278.  
40 Christopher Stead, ‘Logic and the Application of Names to God’ у: L. Mateo Seco 
& J.L. Buster (ed.), El' Contra Eunomium I 'en to de produccion literaria Gregorio de 
Nisa, Pamplona, 1988., стр. 303-320, посебно стр. 315-16. Такође DeCogliano, 
Basil of Caesarea’s Anti-Eunomian Theory of Names, стр. 36-37. 
41 Apol. 8, 1-3 (Vaggione, стр. 40-42): Ἀγέννητον δὲ λέγοντες, οὐκ ὀνόµατι µόνον κατ’ 
ἐπίνοιαν ἀνθρωπίνην σεµνύνειν οἰόµεθα δεῖν, ἀποτιννύναι δὲ κατ’ ἀλήθειαν τὸ πάντων 
ἀναγκαιότατον ὄφληµα τῷ θεῷ, τὴν τοῦ εἶναι ὅ ἐστιν ὁµολογίαν.  
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Евномије не примењује израз ἀγέννητος на Оца, већ на 
самог Бога и то не као једну од низа карактеристика којима се 
може описивати Божје биће, већ као његову главну одлику. 

„Ако није ни проста замисао, нити представља оскудицу, 
као што је претходно изведено, нити се односи само на део (пошто 
је без делова), нити постоји нешто унутар њега као засебно (пошто 
је прост и несложен), нити поред њега (он је један и једини 
нерођен) онда „нерођен“ мора бити нерођена суштина.“42 

Евномије одбацује могућност да је израз ἀγέννητος пука 
људска помисао (ἐπίνοια),43 и да указује на неко лишавање, као и 
да Син напоредо са Оцем дели једну Божанску суштину, јер би 
према томе суштина била нешто што није просто, већ се састоји 
од делова. Именом ἀγέννητος приписаном Богу, Евномије прави 
јасну разлику Оца у односу на Сина који је рођен, и на Светог 
Духа који настаје силом и дејством Сина.44 Постулирајући 
Божанску суштину као нерођену, односно нестворену, Евномије 
нас упућује на најмање два закључка. Први, да нема поделе 
Божије суштине приликом рађања, односно да Божија суштина 
остаје нерођена, и други, да Божија суштина не може имати 
истовремено карактеристике и нерођености и рођености. 
Евномије ће по овом питању бити веран следбеник свог учитеља 
Аетија који је у свом Синтагматиону учио да: 

                                                 
42 Apol. 8, 14-18 (Vaggione, стр. 42-43): ἰ δὲ µήτε κατ’ ἐπίνοιαν µήτε κατὰ στέρησιν, 
ὡς ὁ ῥηθεὶς ἔδειξε λόγος, µήτε ἐν µέρει τὸ ἀγέννητον (ἀµερὴς γάρ), µήτε ἐν αὐτῷ ὡς 
ἕτερον (ἁπλοῦς γὰρ καὶ ἀσύνθετος), µήτε παρ’ αὐτὸν ἕτερον (εἷς γὰρ καὶ µόνος αὐτός 
ἐστιν ἀγέννητος), αὐτὸ ἂν εἴη οὐσία ἀγέννητος.  
43 Евномије овде користи израз ἐπίνοια који се може наћи у претходном предању, и 
за Филона, Оригена, Арија, Св. Василија и Св. Григорија Ниског представља 
легитиман израз да се укаже на неизрецивост Божијег бића. Међутим Аетије и 
Евномије одустају од овог израза, јер по њима примена овог израза чини Бога 
сложеним бићем (видети Philostorgius, Historia ecclesiastica (=H.E.) 10, 2-4). 
Употребу овог израза налазимо у стоичком појмовном вокабулару, као и у Светом 
Писму (Дела Апостолска 8. 22). О историји појма видети у Stead, ‘Logic and the 
Application of Names to God’, стр. 303-320. Израз ἐπίνοια ћемо преводити углавном 
са помисао, у сагласности са решењем које је предложила Комисија Светог 
Архијерејског Синода СПЦ при преводу овог израза у Делима Апостолским.  
44 Apol. 28; (Vaggione, стр. 74). 
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„Ако је Божанство по суштини нерођено, оно што је 
рођено није рођено раздвајањем суштине, већ је дејством 
установљено. Не постоји ваљани разлог по коме би суштина 
могла бити и нерођена и рођена“45.  

Оваквим именовањем Божије суштине Евномије отклања 
могућност да Бог као ἀγέννητος покрива класу објеката. 
Евномијева намере је била да именовањем Бога ἀγέννητος, 
направи разлику између Оца и Сина, прво на основу имена да би 
на основу тога увео и разлику у суштинама. На ово упућује место 
из Апологије на коме Евномије тврди да име Син означава 
суштину Сина, док име Отац представља само дејство онога који 
рађа (γεννήσαντος ἐνέργεια), али не и његову суштину.46 Док су 
изрази ”Син” и ”рођени” синоними и оба у потпуности описују 
Синовљеву рођену суштину, израз ”Отац” се не поклапа по 
значењу са изразом ”нерођени”, јер док први израз указује на 
божанско дејство рађања, други се односи на непроузроковану 
божанску суштину.    

Евномијева јасна намера је била да успостави свој 
кредибилитет по питању израза ”суштина”. Стога је тешко 
замислити да је употреба термина ἀγέννητος у контексту 
одређивања божанске суштине Евномијев револуционарни изум. 
Вероватније је да Евномије, користећи израз ἀγέννητος у 
контексту Божије суштине, жели да се утврди у претходној 
традицији, која је неговала такав појмовни апарат. Израз 
ἀγέννητος се може наћи код Аетија, и пре тога код Арија. 
Међутим, ако се вратимо мало уназад видећемо да Ориген, на 
пример, за суштинску карактеристику Божијег бића не узима 
нерођеност, односно нествореност него непроменљивост.47 У 
скорашњим истраживањима позног аријанизма је указано на 

                                                 
45 Aetius, Synt. 5 (Wickham, стр. 541): Εἰ ἀγέννητός ἐστι ὁ θεὸς τὴν οὐσίαν, οὐκ οὐσίας 
διαστάσει τὸ γεννηθὲν ἐγεννήθη, ἀλλ’ ἐξ οὐσίας ὑποστησάσης αὐτό. τὴν γὰρ αὐτὴν 
οὐσίαν καὶ γεννητὴν εἶναι καὶ ἀγέννητον οὐδεὶς λόγος εὐσεβὴς ἐπιτρέπει.  
46 Eunomius, Apol. 24; 20-23 (Vaggione, стр. 66). 
47 Origenes, Or. 24, 2: ὁ ὢν …  ἐστιν ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοίωτος. 
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Апостолски устав као на могући  извор за овакво учење.48 На 
неколико места у овим ранохришћанским литургијским 
текстовима се Бог помиње као нерођен или једини нерођен 
(ἀγέννητος, µονός ἀγέννητος).49 Међутим, највећи број места у 
којима се Бог помиње као ἀγέννητος, налази се у молитвама за које 
се сматра да имају јеврејско порекло, односно које су до 
компилатора дошле из јеврејских писаних и усмених извора, и 
почела да круже хришћанским срединама у Сирији, негде око 
300. године после Христа.50 Ово на неки начин пружа одговор на 
питање порекла Евномијевог учења о Божијој нерођености. 
Пошто су Арије, а касније и Аетије и Евномије своја образовања 
стекли у Антиохији, готово да нема сумње зашто су о Богу 
мислили у оквиру израза ἀγεννησία. Ова чињеница потврђује 
Евномијеву тврдњу да када се о Богу говори као ἀγέννητος, он 
хришћански језик не замењује филозофским. 

Евномијева теорија имена има велики значај за 
разумевање односа између Бога и времена у његовој мисли. Иако 
су се обе стране у спору сложиле о постојању рездобља између 
проузрокованог и непроузрокованог постојања, предмет 
неслагања је био где тачно поставити ово раздобље, између Оца и 
Сина, као што је сматрао Евномије, или између Оца и Сина са 
једне стране, и творевине са друге стране, као што су мислили 
поштоватељи Никејског предања.51 За Евномија језик је био 
средство да се правилно укаже на суштину сваког бића у дугом 
ланцу бића почевши од Бога па све до материјалне творевине. 

                                                 
48 Видети Thomas A. Kopecek, ‘Neo-Arian Religion’, у R.C. Gregg, Arianism: 
Historical and Theological Reassessments, Cambridge, MA: Philadelphia Patristic 
Foundation, 1985, стр. 153-5., и Vaggione, Aspects of Faith in the Eunomian 
Controversy, стр. 116-20. 
49 Constitutiones Apostolorum, 7, 44,4; 8, 5,2; 8, 6, 44; 8, 12,38; 8, 47,209; 8, 48,5;  
50 Constitutiones Apostolorum, 8, 5,1; 8, 6, 8; 8, 12,6. Више о овоме видети у David 
A. Fiensy, Prayers Alleged to be Jewish. An Exemination of the Constitutiones 
Apostolorum, Chico, CA: Scolars Press, 1985, стр. 90-99. и 234. Треба овде 
поменути да су још први противници аријанизма, основу овог учења видели у 
јудаизму, због порицања да је Исус Христос, односно Син Божији потпуно 
Божанство.  
51 Vaggione, Eunomius of Cyzicus and the Nicene Revolution, стр. 166-174. 
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Дакле, сврха израза ”нерођени” који се односи на Бога је да укаже 
на оног који по достојанству превазилази све остале чланове у 
овом уређеном ланцу. Логичан исход оваквог става је 
постављање одређеног раздобља које одваја Бога, који је на врху 
тог ланца бића, од Сина, Духа и других бића која заузимају ниже 
нивое у овом поретку. Природа овог раздобља или интервала је 
остала предмет спорења, јер је Никејска страна тврдила да 
раздобље не може бити  друге природе до временско. 

Хијерахијски ланац бића код Евномија је навео Данијелуа 
да укаже на сличност Евномијевог хијерархијског система са 
оним који се може наћи код Плотина. На врху се налази 
„нерођени“, који пре свих рађа и ствара „ јединородног“ 
(γεννήσαντα καὶ ποιήσαντα πρὸ πάντων µονογενῆ θεὸν), и кроз Сина 
ствара Светог Духа (µήτε τῷ δι’ αὐτοῦ γενοµένῳ ἁγίῳ πνεύµατι).52  

Евномијева структура ”нерођени – јединородни  - Свети 
Дух”  несумњиво подсећа на Плотинову структуру ”Једно - ум – 
душа” као што  Данијелу тврди, али би било погрешно из више 
разлога указивати на подударност. Прво, иако Евномије прихвата 
хијерархију бића, веза између чланова у овој структури се не може 
објаснити на основу Плотиновог учења традиционално названог 
учењем о еманацијама, већ пре свега на  основу разлике између 
суштине и дејства. Поред тога, Евномијева хијерархија се заснива 
на сложености бића. На врху пирамиде се налази Бог, односно 
„нерођени“ који је апсолутан, затим иде Син који има однос са 
Богом, али је јединствен баш на основу свог односа са 
„нерођеним“. На трећем месту се налази Свети Дух који је још 
сложенији на основу односа које има и са „нерођеним“ и са Сином, 
али је у потпуности јединствен. Ван Евномијеве Свете Тројице  
простире се класа створених бића (γεννητά).53 Поред тога код 
Евномија нема трага Плотиновом учењу о окретању (ἐπιστροφὴ). 
Према Евномију Син и Свети Дух су већ кроз рађање, односно 
стварање добили своја бића и они имају јединствене односе са 
Богом, и не задобијају свој потпуни идентитет попут Ума, а затим 
и нижих слојева бића, кроз окретање (ἐπιστρέφειν) према Једном. 
                                                 
52 Apol. 26, 7-11 (Vaggione, стр. 70). 
53 Wickham, ‘The Syntagmation of Aetius the Anomoean’, стр. 540. и 558. 
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Сличност између ова два аутора се такође може оповрћи 
на основу разлике која постоји између Евномијевог учење о 
рађању Сина и Плотиновог учења о „двоструком дејству“ 
Једног.54 Према овој теорији рађање Сина од стране „нерођеног“ 
би требало да буде његово спољашње дејство, које би се 
разликовало од унутрашњег дејства везаног за саму суштину. 
Плотин учи да „оно што припада суштини је дејство сваке ствари, 
док друго дејство произлази из првог, и нужно га следи, али бива 
различито од саме ствари.“55 Покушајмо да применимо овај 
принцип на Евномијево учење. Ако је суштина Божијег бића 
његова „нерођеност“ то би значило да је то и унутрашње дејство 
његове суштине. Бог је усмерен само на своју суштину, односно 
на своју „нерођеност“, као на његово основно и примарно 
дејство.56 Рађање Сина би према томе било секундарно или 
спољашње дејство и представљало би нуспродукт основног 
дејства његове суштине које представља „нерођеност“. 
Очигледно је да ово није Евномијево становиште. Прво, Евномије 
тврди да Јединородни постоји не као резултат суштине, већ као 
резултат дејства.57 Разлика између суштине и дејства, по 
Евномију, је у томе што је суштина „безпочетна, проста и 
бесконачна“, док дејство „није ни беспочетно ни бескрајно“.58 На 
овом примеру је очигледно одударање од Плотина, код кога не 
постоји никакво раздобље или интервал између основног дејства 

                                                 
54 Више о учењу о двоструком дејству Једног видети у Eyjólfur Kjalar Emilsson, 
‘Remarks on the Relation between the One and the Intellect in Plotinus’, у: J.J. 
Cleary, (ed.), Traditions of Platonism. Essays in Honour of John Dillon, Aldershot: 
Ashgate, 1999, стр. 271-90; и Eyjólfur Kjalar Emilsson, Plotinus on Intellect, Oxford: 
Oxford University Press, 2007, стр. 22-68. 
55 Plotinus, Enneades V 4.2, 27-30: Ἐνέργεια ἡ µέν ἐστι τῆς οὐσίας, ἡ δ’ ἐκ τῆς οὐσίας 
ἑκάστου· καὶ ἡ µὲν τῆς οὐσίας αὐτό ἐστιν ἐνέργεια ἕκαστον, ἡ δὲ ἀπ’ ἐκείνης, ἣν δεῖ 
παντὶ ἕπεσθαι ἐξ ἀνάγκης ἑτέραν οὖσαν αὐτοῦ· Plotinus, Enneads, (LOEB Classical 
Library) Cambridge, Mass.: Harvard University Press and London: Heinemann, 1984, 
vol. V, стр. 147. 
56 Torstein Theodor Tollefsen, Activity and Participation in Late Antique and Early 
Christian Thought, Oxford: Oxford University Press 2012, стр. 44. 
57 Аpol. 24, 1-4; (Vaggione, стр. 64-65). 
58 Аpol. 23, 5-7 (Vaggione, стр. 62). 



99 
 

суштине Једног и спољашњег дејства чији је производ Ум, већ се 
ради о истовременом процесу. Ако би Евномије прихватио 
овакво становиште онда би морао да призна и савечност Сина 
Богу, што би напоредо поставило нерођену и рођену суштину и 
угрозило приоритет првог нерођеног принципа. Једино место које 
се може протумачити у складу са Плотиновим учењем о 
двоструким дејствима је оно где Евномије говори о Божијем 
предзнању Сина и пре његовог рођења,59 али на ово место ћемо се 
касније вратити.      

Прво што се да запазити код Евномија је одсуство 
познатих аријанских фраза попут ἦν πότε οὐκ ἦν и ἐξ οὐκ ὄντον 
ἐγένετο, које су осуђене на сабору у Никеји 325. године.  Евномије 
не само да изоставља аријанску фразу по којој је Син створен ни 
из чега, већ и јасно ставља до знања да они (аномејци) не 
укључују суштину јединородног у ствари које су у постојање 
дошле ни из чега, јер небиће није суштина.60 Разлика између 
света и Сина се огледа у томе што је свет производ Божије воље, 
док Син „Јединородни Бог“ који је исто тако рођен актом Божије 
воље, представља дејство Божије у том свету и самим тим је 
нераскидиво везан за Бога, што се не може рећи и за свет. Ово је 
други основ, поред питања Божије сазнатљивости по коме се 
Евномије разликује у односу на рано аријанство. Евномије 
пориче Аријево становиште по коме је Син, који је створен, 
добио своје место поред Бога на основу заслуга.  

Што се тиче фразе ἦν πότε οὐκ ἦν, ту је ситуација мало 
другачија. Евномије износи становиште по коме Синовљева 
суштина рођена и да није постојала пре но што је дошла у 
постојање.61 Иако ова Евномијева тврдња није уобличена у 
Аријевом облику „беше када не беше“ Сина, она на то подсећа. 
Међутим, контекст у коме се ова дефиниција може наћи у 

                                                 
59 Аpol. 24, 10-14 (Vaggione, стр. 64). 
60 Apol. 15, 8-11 (Vaggione, стр. 52): οὐ κοινοποιοῦντες οὐδὲ τοῦ µονογενοῦς τὴν 
οὐσίαν πρὸς τὰ ἐκ µὴ ὄντων γενόµενα, ἐπείπερ οὐκ οὐσία τὸ µὴ ὄν. 
61 Apol. 12, 10-13 (Vaggione, стр. 48): …γεγεννῆσθαι µὲν οὐκ οὖσαν πρὸ τῆς ἰδίας 
συστάσεως, εἷναι δὲ γεννηθεῖσαν πρὸ πάντων γνώµῃ τοῦ θεοῦ καὶ πατρός.  
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Апологији, који је веома полемичан по духу, изгледа да указује на 
нешто друго. Евномије овде не жели да афирмише чињеницу да 
беше када Сина не беше, већ жели да побије учење по коме беше 
Сина пре рођења од стране Оца. Показујући да све постаје оно што 
претходно није било, Евномије напада становиште својих 
опонената да је нешто постало оно, што је већ претходно било.62 
Ради се заправо о учењу по коме је Син и пре свог рођења од стране 
Оца постајао у неком облику. Више о овоме се може наћи код 
Аетија. Наиме, Аетије у свом делу побија два становишта по којима 
је Син постајао пре свог рођења од стране Оца. Прво становиште 
претпоставља постојање Сина, кога Аетије назива γέννηµα, у облику 
заметка (σπερµατικῶς) унутар нерођеног Бога. Према другом 
становишту, γέννηµα је постојала у потпуности (τέλειον) у 
нерођеном, пре но што је била рођена. Аетије прво становиште 
побија тврдећи да у случају да је Син постојао у облику заметка у 
нерођеном Божанству, онда би он постао у потпуности зрео после 
свог рођења стичући додатна својства, те би комплетно постојање 
задобио не рођењем, већ стицањем тих својстава.63 Ако би међутим 
постојао у потпуности пре свог рођења, био би γέννηµα на основу 
иманентних својстава нерођеног, а не на основу онога што 
нерођени рађа. То би значило да рођена природа постоји у оквиру 
нерођене, што је по Аетију немогуће.64 Прво становиште по коме је 
Син постојао у Богу у облику заметка, је слично учењу о Сину као 
унутрашњем и изреченом Логосу (ἐνδιάθετο καὶ προφορικὸν Λόγος). 
Ово учење је већ било предмет спорења у аријанској дебати, и 
представљало је становиште коме су се аријанци супротстављали. 
На семи-аријанском Сирмијумском сабору (351. године), овo учење 

                                                 
62 Аpol. 13, 11-14 (Vaggione, стр. 48). 
63 Aetius, Synt. 9 (Wickham, стр. 541): Εἰ σπερµατικῶς ἦν ἐν τῷ ἀγεννήτῳ θεῷ τὸ 
γέννηµα, µετὰ τὴν γέννησιν ἔξωθεν προσλαβὸν ὡς ἂν εἴποι τις ἠνδρώθη. τέλειος οὖν 
ἐστιν ὁ υἱὸς οὐκ ἐξ ὧν ἐγεννήθη, ἀλλ’ ἐξ ὧν προσέλαβε.  
64 Synt. 9 (Wickham, стр. 541): Εἰ τέλειον ἦν τὸ γέννηµα, ἐν γεννητῷ γέννηµά ἐστι καὶ 
οὐκ ἐξ ὧν ὁ ἀγέννητος αὐτὸ ἐγέννησε. γεννητὴν γὰρ φύσιν ἐν ἀγεννήτῳ οὐσίᾳ οὐκ 
ἐνδέχεται εἶναι.  
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је и званично осуђено.65 Иако Евномије у Апологији ово учење не 
помиње, на основу сачуваних фрагмената се може закључити да га 
пориче.66 Евномије пориче да је Син рођен из Божије суштине, јер 
је она нерођена, да је рађењем дошло до било каквог одвајање или 
поделе суштине, јер је она непропадљива, да постоји нека 
подлежећа основа из које се Син рађа, и на крају закључује да Сина 
није било пре рођења.67 Овде је очигледно да се Евномије залаже за 
учење да је Син рођен из непостојања (µὴ ὢν γεγέννηται), насупрот 
својим опонентима који су учили да је постојао пре но што је рођен 
(πρότερον ἦν καὶ τότε ἐγεννήθη).68 Иако Евномије одлучно одбацује да 
је Син постојао у било каквом облику пре свог рођења, он допушта 
да је постојало Божије предвиђање Сина и пре његовог рођења. 
Објашњавајући значење термина икона Св. Апостола Павла (Кол. 1, 
15-16), Евномије тврди да он упућује „не на суштину, већ на дејство 
које је без рађања било садржано у Божијем предвиђању (τῇ 
προγνώσει), пре (πρὸ) настајања прворођеног и свих ствари 
створених кроз њега“.69  

Овде би наравно било умесно поставити најмање два 
питања. Прво, „зашто Бог није раније родио Сина, када га је већ 
имао у предзнању?“, или постављено у августиновском облику 
„шта је радио пре него што је родио Сина?“. Одредба за време 
πρὸ, коју Евномије користи у претходно наведеном цитату, у 
сваком случају указује на период пре рађања Сина. Друго питање, 

                                                 
65 Ово је осма анатема првог Сирмијумског исповедања вере, донетог вероватно 
на другом Сирмијумском сабору, 351. Године. Видети Athanasius,  Syn. 27, 3,8: 
Εἴ τις ἐνδιάθετον ἢ προφορικὸν <λόγον> λέγοι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, ἀνάθεµα ἔστω. На 
истом сабору у првој анатеми се осуђују они који тврде да је Син настао „ни из 
чега“ (ἐξ οὐκ ὄντον). Више о томе видети у Hanson, The Search for the Christian 
Doctrine of God, стр. 325-9. 
66 Cyrrilus Alexandrinus, Commentarii in Joannem I, 46 (Pusey) и Thesaurus de 
sancta consubstantiali trinitate PG 75, 325c. Видети такође Vaggione, Eunomius. 
The Extant Works, стр. 184. 
67 Apol. 15, 4-7 (Vaggione, стр. 50-52): µήτε τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ προσιεµένης γένεσιν 
(ὡς ἀγεννήτου) µήτε διάστασιν ἢ µερισµὸν (ὡς ἀφθάρτου) µήτε µὴν ἑτέρας τινὸς 
ὑποκειµένης εἰς υἱοῦ γένεσιν, µὴ ὄντα φαµὲν γεγεννῆσθαι τὸν υἱόν.  
68 Pseudo-Athanasius, Dial. PG 28, 1184a. 
69 Аpologia 24, 11-13 (Vaggione, стр. 63-64). 
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које је опет изведено из првог, али са нагласком на Божију моћ да 
рађа, би било „зашто Бог који вечно има моћ да рађа, није рађао 
до одређеног тренутка?“. Почећемо са другим питањем, и кроз 
одговор на њега покушаћемо да дамо и одговор на прво питање.  

Ако је Бог имао моћ да рађа, а није рађао, онда постоје 
најмање два разлога за то. Први разлог је да је његова моћ да рађа 
била на неки начин ограничена, те није могао да је преточи у 
дејство рађања до оног тренутка у коме је почео да рађа. Овакво 
образложење би, међутим, довело у питање Божију свемоћ, а 
самим тим и природу самог Божанства, те ћемо га одбацити. 
Други разлог би више одговарао Евномијевом духу и био би да је 
рађање акт Божије воље, па према томе Бог је почео да рађа Сина 
онда када је то зажелео. То би опет могло да значи да Бог није 
желео да роди Сина пре него што је то зажелео. У том случају би 
се у непроменљиво Божије биће увела промена, јер Бог прво није 
желео, па онда када је зажелео, тада је и родио Сина. Међутим, 
ако узмемо да жеља за променом не значи и промену воље,70 онда 
опет долазимо до онога што Евномије заправо и тврди, и што смо 
видели малопре, да је Син одувек постојао у Очевом предзнању 
или предвиђању. Наравно овде можемо опет да поставимо 
почетно питање: „Зашто је Бог, који је одувек имао предзнање 
Сина, није његово рађање актуелизовао раније?“, али би се тиме 
само вртели у кругу. Оно што нас изводи из тог круга би био 
Евномијев евентуални одговор (сличан касније Августиновом), 
да пошто је Бог вечно и безвремено биће, што Евномије и тврди,71 
на њега не могу да се примене временске категорије пре или 
после, јер је време настало са стварањем света. Било како било 
остаје питање како тврдњу по којој је Божије биће вечно 
помирити са тврдњом да је у једном тренутку поред вечног Бога 
почело да постоји још једно биће које пре тога није постојало, а 
да то не указује на промену унутар самог Божијег бића, односно 
не уводи време у Бога?  
                                                 
70 Eunomius, Fragment 1, 10-15 (Vaggione, стр.176-177). Упореди такође Richard 
Sorabji, Time, Creation, Continuum: Theories in Antiquity and the Early Middle Ages, 
London: Duckworth 1983, стр. 240-242. 
71 Аpol. 10, 1-12 (Vaggione, стр. 44). 
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У познатом чланку ”Вечност” (Eternity), Еленор Стамп 
(Eleanor Stamp) и Норман Кретцмен (Norman Kretzmann) су 
предложили нека решења којима би се могло решити питање 
начина на који вечно биће може да се односи према временском 
току.72 Према Стампу и Кретцману да би избегли могућност да 
вечно биће буде подложно временском току морали би да 
тврдимо или да 1) вечно биће не може да делује у времену, или да 
2) природа привременог дејства је таква да и сам чинилац мора 
бити временит.73 Пошто је Бог вечно биће и не може бити 
темпоралан претпоставка 2) треба бити одбачена. Што се тиче 
претпоставке 1) направићемо изузетак те њено важење нећемо 
примењивати у случајевима у којима је могуће  а) деловање 
вечног бића на начин по коме се његово дејство може сместити у 
време и б) деловања вечног бића на начин по коме се производ 
његовог дејства може сместити у време. Пошто је Божије биће 
вечно односно безвремено, логично следи да је и  деловање 
вечног бића безвремено, те ћемо а) одбацити.  Што се тиче 
могућности б) ту не постоји никаква препрека да вечни и 
свемоћни Бог може да делује на начин по коме би производ 
његовог дејства био временит. Такав случај је као што знамо са 
стварањем света у времену од стране вечног Бога. Али, оно што 
нас интересује да ли ово може да се примени на Евномијево 
учење о рађању Сина?  

Пођимо од основне премисе Евномијевог учења по којој 
вечни Бог у једном тренутку рађа Сина, кога пре тога није било.  
Оптужбе Никејске стране против Евномија су биле да овакво 
учење, без обзира што није уобличено аријанском фразом да је 
”било када Сина није било”, успостављањем одређеног почетка 
Синовљевог постојања, уводи време у Бога. Логично би било 
претпоставити да могући начин да се Евномије одбрани од 
оваквих напада је да примени решење б). Ако би се рађање Сина 
као акт Божијег дејства ставило у време тиме би се сачувала 

                                                 
72 Eleanor Stamp and Norman Kretzmann, ‘Eternity’, The Journal of Philosophy 78/8 
(1981), стр. 429-458. 
73 Stamp and Kretzmann, ‘Eternity’, стр. 447-448. 
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вечност самог Бога. Међутим, Евномије бира другачије решење 
да изађе из ове ситуације, односно он прави два фронта одбране 
од ових напада. Његова позиција по овом питању је следећа: Бог 
који је вечно биће рађа Сина, који није вечно биће, али  није ни 
временито. Разлози за овакво становиште леже у библијском 
учењу по коме је Син постојао пре времена, те Евномије радије 
следи библијски ауторитет, но што прибегава лаком логичком 
решењу. Без улажења у дубље разлоге Евномијеве одлуке, 
долазимо до додатно усложњене ситуације. Евномије сада  треба 
не само да покаже 1) „Како неко вечно биће ствара биће које није 
вечно?“, већ и 2) „Како то исто биће које није вечно је у исто 
време и невременито?“.   

Да би доказао 1) да вечно биће ствара невечно биће, 
Евномије ће прибећи решењу које смо и ми понудили у једној од 
горе понуђених премиса. Наиме, Евномије ће кренути од премисе 
по којој дејство вечног Бога се не може сместити у време, али 
истовремено није ни вечно. Евномије ће по овом питању 
упослити аристотеловску тријаду οὐσία - δύναµις - ἐνέργεια,74 да би 
дошао до њему потребног решења. У једном од сачуваних 
Евномијевим фрагмената, можемо прочитати: 

„Ми такође исповедамо да је Син савечан Оцу, јер је Отац 
имао моћ да га роди и пре него што га је родио“.75 

                                                 
74 Више о овој тријади појмова видети Аристотеловим Категоријама у и у Q 
књизи његове Метафизике. Евномијево довођење у везу са Аристотелом није у 
сврху извлачења било каквог закључка од могућем утицају, већ је пре сходно 
традиционалном мишљењу израженом од стране Светог Василија и Светог 
Григорија Ниског да Евномије следи Аристотелов логички стил. Недавна 
студија Мишел Рене Барнса покаже да Евномије по том питању више дугује 
Галену, Клименту Александријском, Оригену и Јулијану него Аристотелу. 
Упореди Michel Rene Barnes, ‘The Background and Use of Eunomius’ Causal 
Language’, у: Michel R. Barnes and Daniel H. Williams, Arianism After Arius: 
Essays on the Development of the Fourth Century Trinitarian Conflicts, Edinburgh: 
T&T Clark 1993, стр. 217-36. 
75 Cyrrilus Alexandrinus, Thesaurus de sancta consubstantiali Trinitate (=thes.), PG 
70, 69, 10-13: Συναΐδιον, φησὶ, καὶ αὐτοὶ τῷ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁµολογοῦµεν εἶναι, καθὸ 
τὴν τοῦ δύνασθαι τεκεῖν αὐτὸν ἐξουσίαν εἶχεν ἐν ἑαυτῷ καὶ πρὶν αὐτὸν τέκῃ. Такође 
видети и Vaggione, Eunomius. The Extant Works, стр. 181. 
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На овом месту Евномије јасно показује да је Син почео да 
постоји тек окончањем Очевог дејства (ἐνέργεια) рођања, али да је 
моћ да рађа Сина вечно постојала. Пошто је моћ или сила 
(δύναµις) средњи члан тријаде, који повезује крајња два, могло се 
очекивати да ће Евномије успоставити тешњи однос између 
Божије суштине и дејства. Међутим то није случај јер Евномије 
прави јасно онтолошко разликовање између Божије суштине и 
Божијег дејства. Божија суштина је беспочетна, проста и 
бескрајна, док дејство (ἐνέργεια) увек има почетак и крај, те се не 
може тврдити да је и учинак (ἔργον) дејства према томе савечан 
Богу.76 Евномије прави сличну разлику између Божије моћи и 
дејства, какву већ прави између суштине и дејства. У складу са 
горенаведеним фрагментом Божија моћ је нешто што представља 
потенцијал суштине да врши неко дејство,77 па је према томе 
попут суштине вечна. Дејство Божије, међутим представља 
актуелизацију моћи и мора да има свој почетак и крај, и да има 
нешто за свој резултат, на основу кога и просуђујемо да је дошло 
до дејства.  Када говори о разлици између суштине и дејства, 
Евномије упозорава да не треба бити заведен јелинским 
софистеријама те поистовећивати дејство са суштином, јер тиме 
свет чинимо савечан Богу.78 То Евномије показује и неколико 
редова даље тврдећи да ако се узме да је Син у потпуности 
савечан Оцу, онда би то значило да га Отац није родио у смислу 
да није издејствовао његово рођење. Према томе, ако је Бог 
дејствовао на начин да је његово дејство почело, завршило се и 
као резултат родило Сина, онда по Евномију, оно што је рођено 
мора имати почетак свога постојања.79 На основу ове 
аргументације можемо видети да Синовљев почетак, указује на то 
да он није вечан.  Да ли то онда указује да је почетак временит? 
Евномије одриче и да је тај почетак у времену.  
                                                 
76 Аpol. 23, 6-7 (Vaggione, стр. 64).  
77 Овде се неће разматрати Евномијево поистовећење Божоје моћи са Сином. У 
вези са тим видети Vaggione, Eunomius of Cyzicus and the Nicene Revolution, стр. 
250-251. 
78 Аpol. 22, 10-12 (Vaggione, стр. 62).  
79 Cyrrilus, Thes. PG 70, 69, 38-41. 
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Евномије, као и његов учитељ Аетије, су одбацивали све 
оптужбе њихових противника да уводе време у Божије биће. Они 
су не само сматрали да су те оптужбе биле изопачење њихових 
учења, већ су мислили да су њихови опоненти заправо ти који 
уводе време у Божију суштину. Као што је раније поменуто,80 
Аетије своје опоненте назива (χρονίται),81 што би се могло 
превести са „временици“. Ко су заправо они којима Аетије 
приписује овај назив и због чега? Највероватније се ради о 
Никејској страни која је, као што знамо, оптуживала аријанце да 
поричући вечност Сина заправо тврде да постоји одређени 
временски интервал или раздобље када Сина није било. Аномејци 
су опет мислили да су њихови опоненти ти који, тврдњом да 
вечни Отац рађа вечног Сина, уводе време у Божију суштину. 
Разлог за то је што, по аномејцима, свако рађање мора да буде у 
времену јер указује на неко претхођење. Погледајмо мало ближе 
аргументе којима aномејци оптужују Никејску односно 
православну страну да уводи време у Божију суштину.   

У Аетијевом и Евномијевом делу се могу приметити 
одјеци учења који они желе да побију, не би ли тиме сачували 
Божију суштину од довођења у везу са временом. Тврдња 
никејаца, према аномејцима, да нерођени и рођени имају 
заједничку суштину,82 би значила да је рађањем дошло до поделе 
те суштине, што указује на постојање промене, а промена уводи и 
време у Божије биће.83 Друго, аномејци оптужују своје противнике 
да уводе време у Божије биће зато што уче да је Син истовремено 
исте суштине са Оцем, а да је други по поретку у односу на Оца.84 
Уводећи Очево првенство и Синовљево следовање, према 
аномејцима, Никејци у Божију суштину, која је по њима заједничка 
и Оцу и Сину, уводе време, јер првенство и следовање може бити 

                                                 
80 Видети поглавље о Светом Атанасију. 
81 Aetius, Synt. Praef. (Wickham, стр. 540).  
82 Aetius, Synt. 4-5 (Wickham, стр. 540). Eunomius, Apol. 10 и 22 (Vaggione, стр. 
44-46 и 62).  
83 Wickham, L.R., ‘The Syntagmation of Aetius the Anomoean’, стр. 550. 
84 Apol. 10, 1-3 (Vaggione, стр. 44).  
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једино у времену. Трећи аномејски аргумент се огледа у томе што 
Никејска страна тврди да постоји заједничка суштина Оца и Сина, 
и да је у оквиру исте „рођени“ у свему једнак „нерођеном“, једино 
се разликује по питању рађања. Таквом тврдњом, према 
аномејцима, Никејци желе да рођеног уздигну на исти ниво са 
нерођеним, што опет указује на неку промену, која носи и време. 
Аномејци су зато и искључивали могућност да рађање може да 
буде унутар Божије суштине јер то носи промену, а промена уводи 
време.85 Још један аномејски приговор Никејцима је на 
разликовању између рађања и стварања, јер по њима се сам акт 
рађања не разликује од стварања јер носи промену. Да би избегли 
промену у Божјој суштини, они су одрицали сваку везу Божије 
суштине, како са рађањем тако са стварањем. Учинивши и рађање 
и стварање актом Божије воље, аномејци су обезбедили да Божија 
суштина остане непроменљива. Разлика Бога и Сина је по 
Евномију у томе што је Бог по суштини ἀγέννητος, што опет значи 
да је истовремено и беспочетан (ἄναρχος) и вечан (ἀϊδίως).86 Са 
друге стране пошто Син није ἀγέννητος он не може бити ни 
беспочетан ни вечан. Разлика је у томе што је Божија суштина да 
буде ἀγέννητος, док је Синовљева суштина да буде γέννηµα. 
Синовљева суштина је производ Божијег дејства, које није вечно 
већ има свој почетак и крај. То би значило да би на основу тврдње 
да је Син производ Божијег дејства, које није вечно већ има свој 
почетак и крај, могли да закључимо да поред тога што постоји 
почетак Синовљевог постојања исто тако постоји и крај. Међутим, 
иако Божије дејство није бескрајно (ἀτελεύτητον), то по Евномију 
не значи да је и Син коначан. Син је по њему непропадљив и 
бесмртан (ἄφθαρτον καὶ ἀθάνατον),87 и бесконачно јесте (ἐστὶν 
ἀτελευτήτως) оно што и само име каже,  γέννηµα.88  Ово опет баца 
ново светло на разумевање Божијег дејства. Ако је Син производ 
Божијег дејства, које није ни беспочетно ни бескрајно и у исто 

                                                 
85 Wickham, ‘The Syntagmation of Aetius the Anomoean’, стр. 550. 
86 Eunomius, Expositio fidei 2, 4 (Vaggione, стр. 150-151). 
87 Apol. 21, 6-7 (Vaggione, стр. 60). 
88 Apol. 27, 1-2 (Vaggione, стр. 70). 
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време је непропадљив и бесмртан, што можемо да претпоставимо 
да значи да на основу ових особина неће престати да постоји, онда 
је Божије дејство започело рађањем Сина и завршило се у тренутку 
када је Син био рођен. То Евномије и потврђује у фрагменту 
сачуваном код Светог Кирила Александријског, речима: 

„Да одговорим онима који кажу да је Син савечан Оцу: да 
ли је Отац престао да рађа? Јесте. Онда Син има почетак свог 
бића у Очевом престанку да рађа“.89 

Може се приметити извеснa недоследност у Евномијевој 
аргумантацији по којој је Син, као исход коначног дејства рађања 
од стране Бога заправо бесконачан. Ова тврдња се директно 
супротставља Евномијевом становишту да дејство привременог 
трајања производи исход који је такође привременог трајања.90 
Очигледна  недоследност одражава вероватно Евномијев покушај 
да се огради од Оригеновог став по питању вечног рађања Сина. 
Тврдећи да дејство рађања има свој почетак и крај, Евномије прави 
јасну разлику између суштине Бога као вечне и божанске 
активности као ограничена. Тврдећи да Син бесконачно јесте оно 
што јесте, а то је γέννηµα, Евномије указује да он никад нећe моћи 
да буде оно што није, тј. ἀγέννητος али истовремено да никад неће 
престати да буде оно што јесте, односно да је његово биће 
бесконачно. Чини се да тврдњом да је Син почео да постоји у оном 
тренутку када је Отац престао са рађањем, Евномије жели да 
направи разлику између дејства рађања и исхода рађања. Вечно 
или непрестано дејство рађања угрожава постојање исхода у својој 
пуноћи. Дакле, исход дејства рађања, који је Син, стиче своје 
постојање као посебан ентитет тек након престанка дејства рађања. 
Бесконачни однос између Бога и Сина не постоји на основу 
Божијег дејства рађања, већ на основу бесконачног односа    

                                                 
89 Cyrrilus, Thes. PG 70, 60, 51-55: Λεγέτωσαν ἡµῖν, φασὶν, οἱ τῷ Πατρὶ τὸν Υἱὸν 
συναΐδιον εἶναι φάσκοντες, ἐπαύσατο τοῦ γεννᾷν ὁ Πατήρ; Ἐπαύσατο δέ. Ἀρχὴν οὖν ἔχει 
τοῦ εἶναι ὁ Υἱὸς, τὴν ἐν τῷ γεννᾷν κατάπαυσιν τοῦ Πατρός. Такође видети Vaggione, 
Eunomius. The Extant Works, стр. 180. 
90 Apologia 23,13-15 (Vaggione, стр. 64). Видети такође Barnes, ‘The Background 
and Use of Eunomius’ Causal Language’, стр. 218-219. 
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између Божијег дејства израженог кроз очинство и суштине Сина 
као потомка.  

Видели смо како Евномије доказује да Син није вечан, а 
сада је остало да видимо како Евномије одговора на друго 
питање: „Како Син има свој почетак који није у времену?“, 
односно да видимо у каквом односу стоје Бог, односно Отац и 
Син према времену. Евномије ће устати против учења својих 
опонената по коме је „Божија суштина заједничка и Оцу и Сину, 
и да се разлика међу њима огледа само у временском првенству 
Оца у односу на Сина“.91 Тврдња да се временом може описати 
однос између Оца и Сина је за њега неприхватљива, „јер се ни 
време, ни бескрајни век, нити поредак не могу повезивати са 
Божијом суштином“.92 Поредак (τάξις) не може да се примени на 
Бога јер је он производ онога који све уређује и који је изнад 
сваког поретка. Ни време, као ни векови се не могу повезати са 
Божијом суштином. 

„Време је (не)одређено кретање звезда, а звезде не само 
да су настале после суштине нерођеног и осталих словесних бића, 
већ и после првих телесних ствари“.93 

Евномије једну филозофску дефиницију времена која је 
била у оптицају у аристотеловским и стоичким круговима,94 уклапа 
са местом из Мојсијеве књиге Постања 1, 14 по коме су звезде 
настале четвртог дана као знаци временима и данима и годинама. 
На основу ове Евномијеве тврдње видимо да се поредак односи на 
темпоралне категорије. Међутим, он врши одређено разликовање 
унутар тог поретка. Прво, одређено кретање звезда, које 

                                                 
91 Apol. 10, 1-4 (Vaggione, стр. 44). 
92 Apol. 10, 4-5 (Vaggione, стр. 44): οὐ συνέζευκται δὲ τῇ οὐσίᾳ τοῦ θεοῦ οὐ χρόνος, 
οὐκ αἰών, οὐ τάξις. Грчки израз αἰών преводимо са век, али не у смислу столећа 
већ у смислу немерљиво великог временског протока.  
93 Apol. 10, 4-5 (Vaggione, стр. 44): ὅ τε χρόνος ἀστέρων ποιά τίς ἐστι κίνησις, ἀστέρες 
δὲ οὐ τῆς ἀγεννήτου µόνον οὐσίας καὶ νοητῶν ἁπάντων, ἀλλὰ καὶ τῶνπρώτων σωµάτων 
γεγόνασιν ὕστεροι.  
94 О вези Аристотелове и Хрисипове дефиниције времена са Евномијевом 
видети увод у B. Sesboüé, G-M. de Durand, и L. Doutereleau, (eds..), Basil de 
Césarée. Contre Eunome, tome 1, (SC 299), Paris, 1982. стр. 86-9. 
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представља знаке временског тока и промене, указује на проток 
времена у чулном односно телесном свету и Евномије ово време 
назива χρόνος. Поред овог времена (χρόνος), Евномије говори и 
(бес)коначно дугом трајању које назива веком (αἰών). Иако 
Евномије нигде експлицитно не говори ко борави у царству века, 
можемо претпоставити да по овом питању дели слично становиште 
са Светим Василијем, према коме се у царству бесконачних векова 
налазе нетелесна словесна бића.95  Следећи Свето Писмо које јасно 
каже да „Бог живи од пре векова“ (πρὸ τῶν αἰώνων) (Пс. 54(55), 19), 
Евномије закључује да Божија суштина надилази и (бес)коначне 
векове.96 Међутим, Евномије тврди да само Божија суштина 
постоји пре векова (πρὸ τῶν αἰώνων), а пошто се Син разликује од 
Божије суштине то не значи да је и Он пре векова. Ипак, Евномије 
не нуди тако лак закључак, тврдећи да Син јесте или није пре 
векова.97 Како онда разрешити ову дилему? Могуће решење би 
било да се сматра да је Син савечан (συναΐδιον) Богу и, на тај начин 
је попут Божије моћи да рађа ”пре векова”.98 То међутим не би био 
задовољавајући одговор, јер Евномије експлицитно тврди да је Син 
рођен пре векова, али не и без чина рађања који је претходио 
његовом постојању и на основу кога се и зове Син.99 Зато је 
неопходно направити разлику између појмова вечан, савечан и 
постојати ”пре векова”. 

Атрибут вечни (αΐδιον) може само да се припише Богу као 
нерођеном, или да будемо прецизнији, само његовој суштини. 
Божија сила или моћ да рађа је нешто урођено божанској 
суштини и као таква је ”савечна” (συναΐδιον) њој. Пошто се Божија 
сила (δύναµις) да рађа огледа у његовом дејству (ἐνέργεια), које је 
започело и завршило са рађањем Сина, божанско дејство рађања 
није ни вечно, нити савечно божанској суштини и моћи. Почетак 

                                                 
95 Basilus, Adversus Eunomium (=Eun.)  2, 13 (PG 29, 596b). 
96 Apol. 10, 8-10 (Vaggione, стр. 44).: περὶ γὰρ αἰώνων τί δεῖ καὶ λέγειν, σαφῶς τῆς 
γραφῆς διαγορευούσης πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχειν τὸν θεόν.  
97 Apol. 28, 24; Expositio fidei 3, 2-3 (Vaggione, стр. 74, 152-153). 
98 Cyrrilus, Thes. PG 70, 69, 10-13:   
99 Expositio fidei 3, 2-3 (Vaggione, стр. 152-153). 
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и престанак рађања означавају почетак и крај Божијег 
ограниченог дејства које је за свој исход (ἔργον) имало довођење 
Сина у постојање. Није тешко закључити да ако Божије дејство 
није вечно да онда ни исход, односно постојање Сина није вечно. 
Међутим, разлика између дејства и исхода рађања Божијег је у 
томе да је дејство рађања престало са настанком Сина, док је 
исход рађања, односно само постојање Сина бескрајно. Дакле, 
линија која раздваја вечност од невечности пресеца Евномијеву 
тетраду суштина - моћ - дејство - исход тачно по средини, 
приписујући вечност божанској суштини и моћи, док божанско 
дејство и исход бивају невечни.  

Какав би био статус прилога ”пре векова”? Пошто су прва 
два члана Евномијеве тетраде, Божија суштина и моћ, односно 
сила, вечни није тешко закључити да су и они истовремено и ”пре 
векова”. Што се тиче трећег члана тј.  божанског дејства рађања, 
бивајући изричит да је рађање јединородног било пре векова, 
Евномије сматра да је дејство рађања престало пре векова. Иако 
Евномије тврди да је рађање Сина било ”пре векова”, он нигде 
изричито не каже да  Син постоји ”пре векова.” Тумачећи стих 
Светог Апостола Павла (Кол. 1, 15-16) у коме говори о Сину као 
слици невидљивог Бога, Евномије наводи да се израз ”слика” не 
односи на нерођену суштину, већ на ”дејство којим је Син, у коме 
су све ствари, настао”.100 Евномије овде чини логички помак и 
ослањајући се на Апостола Павла окреће ствари у своју корист. 
За Евномија Синовљево дејство стварања света одговара Божијем 
дејству рађања Сина. На даље се иста шема која описује однос 
између Бога и Сина може применити и на однос Сина према 
творевини. Прво и најзначајније дело Сина је Свети Дух,101 који 
је створен силом и заповешћу Божијом и путем моћи и дејства 
Сина.102 Пошто по Евномију Свети Дух ”доводи свако дејсво и 

                                                 
100 Apol. 24, 8-10 (Vaggione, стр. 64): διὰ τοῦτ’ εἰκών, πάντα δὲ τὰ ἐν αὐτῷ κτισθέντα 
µετὰ τοῦ πρωτοτόκου οὐ τὴν ἀγέννητον οὐσίαν χαρακτηρίζει (οὐ γὰρ κατὰ ταῦτα ἡ 
οὐσία), τὴν δὲ ἐνέργειαν δι’ ἧς ὁ υἱὸς ἐν ᾧ τὰ πάντα. 
101 Expositio fidei 4, 8-9 (Vaggione, стр. 156).  
102 Apol. 28, 8-10: ἐξουσίᾳ µὲν ἰδίᾳ καὶ προστάγµατι, ἐνεργείᾳ δὲ καὶ δυνάµει τοῦ υἱοῦ. 
(Vaggione, стр. 74). 
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поуку свршетку у складу са вољом Сина”,103 он се може сматрати 
сликом Сина, попут Сина који је слика Оца, али не у смислу 
суштине, већ у смислу дејства. Међутим, сила Светог Духа није 
творачка, него пре промислитељска, јер он има моћ само да 
посвети и упути.104 Након стварања Светог Духа, Син је наставио 
да користи своју силу и дејство у стварању света, који је као што 
наглашава Евномије, почео да постоји у њему. 

Можда је сада лакше дати одговор на питање када су 
тачно векови и време настали и како се они односе према Сину. 
Пошто је дејство Сина у стварању слика дејства Бога у рађању, 
оба ова дејства имају почетак и крај. Стваралачко дејство Сина је 
започело стварањем Светог Духа и наводно се завршило после 
шест дана стварања. Током овог ”периода” Син је створио Светог 
Духа, век, све духовне силе, време као и сва телесна бића. Након 
престанка стваралачког дејства, Син је наставио да врши своју 
промислитељску моћ над творевином путем дејства Светог Духа 
као његовог инструмента у свету. Било би погрешно пратећи овај 
образац којим је сваки нижи ниво божанске стварности у погледу 
дејства слика оног вишег да Сину припишемо постојање у веку, 
или Светом Духу постојање у времену као што је Богу приписано 
постојање од и у вечности. Вечни живот је нешто што се односи 
само на суштину Бога као нерођеног, док век не одговара нити 
суштини Сина нити његовој моћи, већ је само исход његовог 
стваралачког дејства. Неспорно је да и Сина и век карактерише то 
да имају почетак, али цела поента Евномијеве теорије језика да 
прогласи Бога као једину беспочетну реалност, чини ову 
сличност ирелевантном. Осим тога, сагледавајући Светог Духа 
као ”” једног” и ”првог” и  ”јединог” [који] превазилази сва дела 
Сина по суштини и достојанству природе”,105 Евномије јасно 
сугерише да ништа од Синовљеве творевине, укључујући и век,  
се не може поредити са Светим Духом. Дакле, стварање  Светога 
Духа такође се догодило пре настанка века. Као што смо већ 
                                                 
103 Expositio fidei 4, 11-12 (Vaggione, стр. 156): πᾶσαν ἐνέργειαν καὶ διδασκαλίαν 
ἐξανύει κατὰ τὸ δοκοῦν τῷ υἱῷ.  
104 Apol. 25, 25-26 (Vaggione, стр. 68). 
105 Expositio fidei 4, 9, 11-12 (Vaggione, стр. 156). 
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напоменули раније, по Евномију као и по Светом Василију 
Великом век или векови су настањени бестелесним силама. У 
складу са Светим Писмом (Пост. 1, 14) , Евномије време повезује 
са телесним бићима, приметивши да су нека телесна бића 
претходила стварању времена. Дакле, само ствари које су у 
постојање дошле једна за другом по одређеном редоследу, или 
секвенци су подређене стварима које су дошле прве. Тако је Син 
подређен нерођеном, Дух Свети и нерођеном и Сину, док су 
бестелесне силе подређене веку, а телесне стварности времену. 
Овај дуги ланац стварности од нерођеног до пакла који је 
Христос прошао на свом путу спасења,106 је уређен према 
строгом поретку заснованом на природи, достојанству и слави. 

Имајући у виду оно што је речено у претходним 
редовима, могуће је понудити уверљививије одговоре на 
горепоменута питања Стампове и Кретцмена. Очигледно је за 
Евномија да Бог, као вечна реалност, не може да делује у 
времену, али се на основу дејства два Божија посредника, Сина, 
који је Божије дејство у стварању, и Светог Духа, који савршава 
сва дејства Сина у процесу стварања, могуће је говорити о 
Божијим делима у времену. Ако Бог као вечан може да делује у 
времену посредством ”Јединородног” и Светог Духа, онда или 
његово дејство или исход његовог дејства може бити у том 
времену. На ово питање је могуће одговорити и са да и са не. Ако 
претпоставимо да је промена предуслов за постојање времена, 
онда није тешко закључити да је и Божије дејство у рађању Сина, 
као нешто што има свој почетак и крај, као и сам Син као исход 
овог божанског дејства у времену. Упркос чињеници да је 
божанско дејство тренутачно, па тиме и немерљиво, оно ипак 
претпоставља одређени период између почетка и краја. Син, као 
исход божанског дејства, који има почетак, али не и крај, такође 
је подложан променама па самим тим и времену, јер је дошао из 
непостојања у постојање. Међутим, ова врста размишљања је 
више карактеристика Никејског богословља, или да будемо 
прецизнији логике Светих Кападокијаца, него аномејске логике. 

                                                 
106 Vaggione, Eunomius of Cyzicus and the Nicene Revolution, стр. 143. 
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Евномије ће дати негативан одговор на горепостављено питање, 
јер он претпоставља да су век и време настали након рађања Сина 
и стварања Светог Духа. Његова једина брига је била да осигура 
да суштина Оца буде вечна и непроменљива и да даље на тој 
основној премиси Божије непроменљивости изгради, на основу 
узрочно-последилних веза, ланац бића. 

У закључку ћемо укратко поновити оно што је било 
показано у претходним редовима. На врху Евномијеве 
хијерархијске структуре бића је Бог као ”нерођени” или нерођена 
суштина. Божија суштина заједно са божанском моћи или силом 
да делује је вечна, што се не може рећи за Божије дејство рађања 
Сина, које је ограничено својим почетком и крајем. Син као 
исход Божијег дејства рађања је ограничен својим почетком, али 
за разлику од божанског дејства рађања он је бесконачан, јер као  
”потомак” по суштини он има бескрајну везу са Божијим 
очинским дејством. Син је другачије природе од Бога, и други по 
поретку после Бога. Следећи Божију силу и заповест, Син својом 
сопственом моћи и дејством ствара Светог Духа. Свети Дух је 
створен као трећи по поретку и природи у односу на Бога и Сина,  
али као прво и најсилније дело ”Јединородног”, он је први по 
поретку, природи и достојанству у односу на остатак творевине. 
Иста стваралачка сила и дејство Сина је упошљена у процесу 
стварања смртних и бесмртних, бестелесних и свега телесног.107 
Завршено стваралачко дејство Сина је за свој исход имало 
целокупну духовну и телесну творевину. Царство бескрајних 
векова почиње након стварања Духа Светог и са почетком 
стварања духовног света. Упоредо са стварањем анђеоских сила у 
небеском царству αἰών-a, Јединородни je створио и чулни свет, 
који се карактерише променама и пропадљивошћу. Овај свет, 
који је подвргнут времену, огледа у сталној промени. 
Јединородни је окончао стваралачко дејство, али је наставио да 
буде присутан у свету посредством Светог Духа, чије 
промислитељско дејство савршавања ствари у свету подсећа на 

                                                 
107 Expositio fidei 3, 18 (Vaggione, стр. 154): δηµιουργὸς ἀθανάτων καὶ θνητῶν, 
δηµιουργὸς τῶν πνευµάτων καὶ πάσης σαρκὸς.  



115 
 

стваралачко дејство Сина. Дакле, дејство Светог Духа се дешава у 
времену, пошто Он уређује и (у)савршава створења која су 
створена од стране Сина у процесу стварања, али чија ће се 
реализација десити у догледно време . 

Евномијева хијерархијска структура не пружа било какву 
могућност за повезивање било Бога било Сина са временом. Αἰών 
и време за Евномијa, и у томе он подсећа на Плотина,108 долазе у 
постојања после треће ипостаси, односно после Светога Духа. 
Мало је вероватно да Евномије истрајава  у својој тврдњи да је 
дејство сваког наредног бића у хијерархијској структири 
створења, слика дејства претходних бића, као што је то случај са 
Светом Тројицом, те би било тешко доказивати сличности у 
односу на Плотина, за кога је време слика αἰών-a. Евномије, као и 
његови противници углавном се ослањају на библијске исказе и 
претходно хришћанско предање. Међутим, основне претпоставке 
Евномијевог учења су дијаметрално супротне ставовима његових 
противника. Чини се да у побијању становишта својих 
противника, свака страна у спору не само да није узимала у обзир 
целину учења која су јој била на мети, већ је често вадила из тих 
учења поједине делове, и подвргавала их критици полазећи од 
сасвих различитих полазних претпоставки. Дакле, савременом 
читаоцу, који се без дубљег познавања историје проблема упусти 
у читање ових расправа, дуги низови доказа којима обилују дела 
Евномија и његових противника, ће више изгледати као битка 
речима, која с времена на време прелази у цепидлачење, него 
начин да се пронађе заједничко решење. Међутим, далеко од тога 
да је полемичан дух и аномејаца и Никејаца био нека врста 
интелектуалног такмичења, јер је он пре свега био вођен намером 
сведочења истине о живом Богу и одбране могућности спасења 
човечанства у Христу. 

                                                 
108 Plotinus, Enneades III, 7, 11; Armstrong, Plotinus, (LOEB, стр. 337-345).  
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СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ 
 
 
Хришћанско предање је, кроз саборну успомену на 

епископа Кесарије Кападокијске Светог Василија Великог (330. г. 
– 379. г.), обезбедило да се његово име и дело заувек памте. У 
савременој науци се такође ради на томе да се дело Светог 
Василија приближи данашњем читаоцу, како кроз преводе 
његовог опуса, тако и кроз знатан број студија написаних о њему. 
Просто да нема области црквене књижевности, од догматике, 
преко егзегезе, литургике, омилитике, до аскетске литературе, где 
Свети Василије Велики није оставио свој печат. Међутим, и 
поред доприноса у свим овим областима, црквени химнографи су 
име Светог Василија првенствено везали за учење којим је 
„објаснио природу бића“ (τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας)1.  И 
поред литургије коју је за собом оставио, и којом се прославља 
највећа тајна сусрета Бога и човека, Света евхаристија, Свети 
Василије ће у саборном предању Цркве пре остати упамћен по 
решењу једне, рекло би се, филозофске проблематике. Међутим, 
објашњење природе бића и то првенствено бића Сина Божијег, за 
Светог Василија представља sine qua none да би се уопште могло 
и говорити о сусрету Бога и човека. Целокупна полемика која се 
водила између Светог Василија и eпископа Кизичког Евномија 
Аномејца († 393. г.) је била само продужетак спора који jе већ 
пола века постојао између православних поштоватеља одлука 
Сабора у Никеји и аријанаца и тицала само  једног питања: „Да 
ли је Син Божији по својој суштини Бог или није?“. Пошто већ 
можемо да претпоставимо који је био одговор Светог Василија на 

                                                 
1 Видети тропар Светом Василију (14/1. јануар): „..., имже богољепно нучил јеси 
јестество сушчих ујаснил јеси, ...“.     
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ово питање, можда је умесније питати: „Зашто је Свети Василије 
тврдио да је Син Божији по својој суштини Бог?“.  

Свети Василије ће написати три књиге,2 које је 
највероватније завршио до 363. или 364. године,3  у којима ће 
систематски побијати Евномијево учење изнето у делу Апологија. 
Колико је ова полемика узела маха најбоље говоре речи Светог 
Фотија Цариградског да је Свети Василије својим аргументима 
потпуно поразио Евномија, те да је овај провео неколико 
олимпијада пишући одговор Светом Василију, а онда га је крио 
све до смрти Светог Василија, како светитељ не би дошао до 
њега, и поново га аргументима растурио на парампарчад.4 
Међутим, да је Евномије имао своје присталице који су славили 
његове високе аргументативне способности, често их 
преувеличавајући до море неукуса сведочи историчар аномејске 
стране Филосторгије, пишући да је Евномијева Апологија 
Апологије када је дошла до руку Св. Василија, толико га 
узнемирила, да је изместа пао мртав.5 У сваком случају јасно је 
колико је ово питање око кога се водила веома дубока 
филозофска дебата било важно за хришћане четвртог века. 

Свети Василије ће одмах на почетку своје прве књиге 
Против Евномија, која је у потпуности посвећена Богу Оцу, 
објаснити мотиве због којих се упушта у писање оваквог дела. 
„Јер да су се поједини уздржавали“, писаће Свети Василије, „од 
искушавања истине Јеванђеља, и држали се апостолског предања 
и простоте вере, не би ни морао да својим словом прекида толико 
цењену тишину“.6 Главни разлог за то је што Евномије, кога 

                                                 
2 Иако се у Migne-овој Патрологији моги наћи 5 књига Против Евномија (Adversus 
Eunomium) приписаних Светом Василију, савремена истраживања су дошла до 
закључка да је аутентичност 4 и 5 књиге спорна, те да су ове књиге касније додате 
основном опусу. Више о томе видети W.M. Hayes, The Greek Manuscript Tradition 
of (Ps.) Basil’s Adversus Еunomium Books IV-V, Leiden: Brill 1972. 
3 Lewis Ayres, Nicaea and its Legacy. An Approach to Fourth-Century Trinitarian 
Theology, Oxford: Oxford University Press 2004, стр. 191. 
4 Photious, Bibliotheca, codex 137, y: R. Henry (ed.), Photius. Bibliothèque, vol. 2, 
Paris 1960. 
5 Philostorgius, Historia Ecclesiastica (=H.E.) 8, 12 (PG 65, 565AB). 
6 Basilus, Eun. I, 1 (PG 29, 497A-500A). 
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Свети Василије оптужује да је носилац целокупне јереси 
аријанства, пориче Божанство Јединородног.    

Свети Василије ће поћи од Евномијевог учења о 
нерођености (ἀγεννησία) као основној одлици Божијег бића. Иако 
се слаже да се Богу може приписати оваква карактеристика, 
Свети Василије ипак мисли да се овај атрибут не треба 
употребљавати зато што своје  порекло нема у Светом Писму, већ 
да је боље употребљавати назив Отац зато што он исто указује на 
нерођеност, али поред тога указује и на однос који постоји са 
Сином, и који опет има основа у Светом Писму.7 Међутим, није 
само у питању избор имена за Бога, већ по Светом Василију, 
постоји и проблем у Евномијевој примени израза нерођени на 
Бога. Наиме, према Светом Василију, Евномије ће тврдити да 
одлика нерођености ”прати Бога” (ἀκολουθεῖ τῷ Θεῷ)8. Уколико 
нерођеност прати Бога, онда можемо, према Светом Василију, да 
закључимо да она није особина која је својствена Божијем бићу, 
већ да долази од споља. Према томе, Свети Василије закључује да 
Евномије противречи себи тврдњом да је нерођеност Божија 
суштина, јер оно што прати Бога несумњиво је нешто њему 
спољашње, те не може у исто време бити и његова суштина.9 

Савремена тумачења ове Евномијеве тврдње међутим иду 
насупрот аргументацији Светог Василија, оптужујући га да ову 
Евномијеву фразу извлачи из контекста. Према Милтону 
Анастосу Евномијева фраза ἀκολουθεῖ τούτῳ τὸ ἀγέννητον, треба 
бити тумачена у контексту целог Евномијевог аргумента.10 Онда 
се τούτῳ не би односило на Бога, као што Свети Василије сматра, 
већ на претходно изложену Евномијеву претпоставку.11 Дакле, 
није нерођеност та која прати или следује Богу, већ је пре Божија 
нерођеност логична последица претпоставки да а) Бог није ни 

                                                 
7 Eun. I, 5 (PG 29, 517A).  
8 Eun. I, 5 (PG 29, 517B) и Eunomius, Аpol. 7, 10-11 (Vaggione, стр.46) 
9 Eun. I, 5 (PG 29, 517BC).  
10 Anastos, ‘Basil’s Κατά Ευνοµίου, стр. 78-9. 
11 Видети A. Radde-Gallwitz and M. DelCogliano (eds.), St Basil of Caesarea, 
Against Eunomius, Washington: The Catholic University of America Press 2011., стр. 
94, нота 41. 
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постојао пре себе нити б) да је нешто друго постојало пре њега и 
да је ц) он тиме пре свих ствари. Анастос примећује да Св. 
Василијево погрешно тумачење Евномија није тенденциозно, већ 
да је то више последица уобичајеног византијског начина 
побијања које је реч по реч.12 Међутим, упркос очигледном 
погрешном тумачењу Евномијевог аргумента због сагледавања 
Божије нерођености не као последице поменутих претпоставки, 
већ као нечега што прати или следује Богу, Свети Василије ипак 
изводи важан закључак. Свети Василије наводи да ако је 
Евномије већ довео свој аргумент до закључка тврдњом да 
Божија нерођена суштина следује Богу, онда он не може да каже 
да је нерођеност суштина Бога.13 Чак и ако се Св. Василијева 
погрешно протумачена изјава да ”Божија нерођена суштина 
следи Бога” замени са исправном тврдњом која би онда гласила  
”Божија нерођена суштина следи на основу претпоставки  а), б) и 
ц), то никако не подразумева да је ”Бог нерођена суштина.” Свети 
Василије овде заправо скицира главне аргументе у свом побијању 
Евномија. Св. Василијев први аргумент одриче могућност 
Евномијевог поистовећења Бога са његовом суштином, док други 
оспорава употребу термина ”нерођеност” као дефиниције 
божанске суштине. На основу првог аргумента Свети Василије 
ускраћује могућност изједначавања Бога са његовом суштином, 
или, још прецизније, свођења Бога на његову суштину. Тако, 
према Светом Василију, појам Бога подразумева нешто више од 
божанске суштине. Други аргумент се састоји из две дела. Први 
део се односи на несазнатљивост божанске суштине, која 
подразумева немогућност да буде изражена на основу својих 
особина, док се други део аргумента односи на немогућности да 
се нешто дефинише на основу својих својстава, или још горе само 
на основу једног од својстава . 

Свети Василије не прати редослед којим су горе наведени 
аргументи представљени, започињући са разликом између Бога и 
његове суштине, већ креће од Евномијевог поистовећивања Бога 
са његовим својством нерођености, односно нестворености. 
                                                 
12 Anastos, ‘Basil’s Κατά Ευνοµίου', стр. 79. 
13 Eun. I, 5 (PG 29, 520А). 
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Наводећи појмове који одређују и друга својства Бога, Свети 
Василије жели да оспори Евномијево становиште да само 
ἀγεννησία у потпуности описује божанску природу . 

Када се, према Светом Василију окренемо прошлости и 
прошлим вековима, ми схватамо да живот Божији превазилази 
сваки почетак и зато кажемо да је он  ”нерођен” односно 
нестворен. Међутим, када наше мисли уперимо у будућност 
према вековима који долазе можемо да оног који је без границе, 
односно његову бесконачност да схватимо као ”нетрулежност”. 
Према томе, закључује Свети Василије, као што се Бог појми као 
”нетрулежан” с обзиром да је његов живот бескрајан, тако се он 
појми као ”нерођени” (нестворени) с обзиром да нема почетка.14   

Израз ”нерођени” по Светом Василију описује само један 
аспект Бога, његову беспочетност и не може му се дати предност 
над свим осталим божанским својствима, као што су 
”бесконачност” или ”нетрулежност” која  наглашавају бескрајност 
божанске природе. Увршћујући божанску нерођеност међу остале 
термине којима се божанска природа описује одрицањем 
одређених својстава, Свети Василије себе излаже могућим 
Евномијевим приговорима у погледу искључиве применљивости 
термина ”нерођени” на Бога. Док појмови ”бесконачан” или 
”нетрулежан” могу да се примене и на друге створене стварности, 
само се термин ”нерођен/нестворен” односи искључиво на Бога, 
јер је Он једини без икаквог почетка. Чини се да Свети Василије 
има у виду ову примедбу када износи следеће: 

”Уместо тога, ми о животу Бога увек мислимо као нечем 
што је изван и превазилази све што можемо замислити (ἀλλὰ τοῦ 
νοουµένου ἐξωτέραν ἀεὶ καὶ ὑπερεκπίπτουσαν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν 
ἐννοοῦντες), и уважавамо чињеницу да је његов живот без почетка 

                                                 
14 Eun. I, 7 (PG 29, 525C): Ὅταν µὲν γὰρ εἰς τοὺς κατόπιν αἰῶνας ἀποβλέψωµεν, 
ὑπερεκπίπτουσαν πάσης ἀρχῆς εὑρίσκοντες τὴν ζωὴν τοῦ Θεοῦ, ἀγέννητον αὐτὸν 
λέγοµεν· ὅταν δὲ τοῖς ἐπερχοµένοις αἰῶσι τὸν νοῦν ἐπεκτείνωµεν, τὸν ἀόριστον καὶ 
ἄπειρον, καὶ οὐδενὶ τέλει καταληπτὸν προσαγορεύοµεν ἄφθαρτον. Ὡς οὖν τὸ 
ἀτελεύτητον τῆς ζωῆς ἄφθαρτον, οὕτω τὸ ἄναρχον αὐτῆς ἀγέννητον ὠνοµάσθη, τῇ 
ἐπινοίᾳ θεωρούντων ἡµῶν ἑκάτερα.  
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”нерођен”, пошто  појам ”нерођен” значи да нема порекло свог 
бића из неког другог извора.”15 

Може се приметити Св. Василијев суптилан прелаз са 
онтолошког на епистемолошко значење израза ”нерођен”. Тако 
гледано, тај термин нам не говори ништа о божанској суштини, 
већ о самој људској немоћи да схвати Божије порекло. Људски 
језик открива особину својствену умним способностима да нешто 
дефинишу тако што ће ограничити, односно разграничити 
предмет рефлексије, од свега другог. Пошто Божија природа нема 
никаквих граница она је безгранична и немогуће је описати. 
Дакле, за Светог Василија, термин ”нерођени”, као и 
”бесконачан” пре указују на стварност или ствари које су ван 
домашаја људских умствених моћи. 

 Према речима Светог Василија, осим божанских 
атрибута који су исказани одрицањем одређених својстава, као 
што су нерођеност, бесконачност, нетрулежност, постоје и називи 
који указују на неке особине које се могу приписати Богу као што 
су добар, праведан, творац, судија.16 Међутим нити имена која 
указују на постојање неких божанских квалитета, као ни имена 
које одричу поједине атрибуте Бога не могу у потпуности 
обухватити или изразити саму природу Бога.17 

Свети Василије се надаље постепено помера од 
агностицизма у вези описивања Бога према агностицизаму који се 
односи на божанску суштину. Ово такође представља и прелазак 
са другог деле свог аргумента на први део аргумента. Узимајући 
здраво за готово људску неспособност да схвати божанску 
суштину, Свети Василије доводи у питање Евномијеву достојност 
да стекне знање божанске суштине, јер се оно није открило нити 
Давиду (Пс. 138, 6), нити Светом Павлу, који је био уздигнут до 
трећег неба (2. Кор 12, 2-4).18 Чак ни Авраму, Исаку и Јакову, 
који су до те мере били достојни да Бог себе прогласи њиховим 
Богом (Излаз. 3, 15), није било откривено ни име Божије, а камо 
                                                 
15 Eun. I, 16 (PG 29, 548В). 
16 Eun. I, 9-10 (PG 29, 533С-536С). 
17 Eun. I, 10, (PG 29, 533С). 
18 Eun. I, 12 (PG 29, 540ВС). 
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ли то што је његова суштина.19 Свети Василије закључује да је 
Божија суштина нешто што ће заувек остати скривено и 
неописиво, и да ми можемо само знати да Бог јесте, али не и оно 
шта он јесте.20 Познавање суштине Божије остаје недоступнo, не 
само за људе, већ и за свако умно биће, укључујући и бестелесне 
силе, и зато нико и не зна Божију суштину осим Сина и Светога 
Духа.21 Дакле, према Светом Василију, сваки напор да се 
достигне сазнање суштине Божије је пука радозналост, јер оно 
остаје неприступачно људској природи и потпуно неописиво 
(ἀπερινόητος ἀνθρώπου φύσει καὶ ἄῤῥητος παντελῶς), али се мора 
признати да Бог јесте, јер је то довољно за спасење.22 Негирајући 
могућност да се сазна божанска суштина, Свети Василије се 
суочава са питањем сазнатљивости Бога као таквог. 

Пре него што се вратимо на Св. Василијев аргумент да је 
Бог више од божанске суштине, напоменућемо да Св. Василијево 
становиште овде представља постепени прелазак са могућности 
именовања Бога на могућност сазнања Бога. Према томе, тврдња 
да божанска суштина остаје неприступачна повлачи следећа 
питања: ”Како је онда могуће да се 1) изведе било какав закључак 
о Богу, и 2) да се сва имена која се налазе у Светом Писму 
припишу Богу?” Св. Василијев пријатељ, Свети Амфилохије, 
Епископ иконијски, поставио је слична питања више од десет 
година након што је Свети Василије завршио своје књиге против 
Евномија. Свети Амфилохије је затражио од Св. Василија да 
одговори на оптужбе аномејаца да они који тврде да је божанска 
суштина несазнатљива не знају коме богослуже. Вероватно 
претпостављајући у ком правцу ће ићи Никејска одбрана, 
аномејци су тврдили да пошто је Бог једноставан, свако познато 
божанско својство се односи на његову суштину.23 У свом Писму 
234 које датира из 376. године, Свети Василије је срочио одговор 

                                                 
19 Eun. I, 13 (PG 29, 541СD). 
20 Eun. I, 12, (PG 29, 540A): Ἀλλ’ αὕτη τὸ εἶναι τὸν Θεὸν, οὐ τὸ τί εἶναι ἡµῖν 
ὑποβάλλει.  
21 Eun. I, 14, (PG 29, 544А). 
22 Eun. I, 14, (PG 29, 545А). 
23 Basilus, Epistula (=ep.) 234. 
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на Амфилохијеву молбу, развијајући своје учење дато само у 
назнакама у Против Евномија 1, 8. Аргументација из Против 
Евномија 1, 8. чува изворну структуру или след Св. Василијевог 
образложења. Његов аргумент је заправо усмерен против 
аномејске тврдње да је приписивањем имена ”нерођени” Богу, 
они не само да дефинишу његову суштину, већ и чувају његову 
једноставност. 

”Јер ако неко сматра да се ништа не може изразити путем 
помисли како би се избегла појаву да се Бог части људским 
именима, онда ће он исповедати: да су све ствари приписане Богу 
такође односе на његову суштину. Али зар није смешно рећи да је 
његова стваралачка сила његова суштина? Или да је његова 
промисао његова суштина? Или исто то важи за његово 
предзнање? Другим речима, зар није сулудо сматрати свако 
његово дејство његовом суштином? А ако сви ови називи теже ка 
једном значењу, сваки од њих мора да значи исто што и остали, 
као што је то случај са полионимима, као када истог човека 
зовемо и ”Симон” и ”Петар” и  ”Кифа”.  На исти начин, ко год да 
је чуо да је Бог непроменљив одмах би био упућен на његову 
нерођеност, и ко год да је чуо да није из делова би одмах био 
упућен на његову стваралачку силу. Шта је још апсурдније од ове 
конфузије? Свако од ових имена је лишено свог правог упута, а 
конвенције су утврђене да противрече како њиховој општој 
употреби и тако и учење Духа.”24 

Чини се да Свети Василије претпоставља да је разлика 
између божанске суштине и дејства овде логична, јер у 
супротном би божанска суштина својим стваралачким и 
промислитељским својствима била онтолошки везана за 
творевину. Према томе, он овде не образлаже ову разлику 
детаљније. Изгледа да је Светом Василију више стало до тога да 
се очува право поимање именима која се примењују на Бога, јер 
она нису пуке замисли, него реалности на основу којих Бог 
општи са светом. Дакле, Свети Василије тврди да сва божанска 
дејства морају да задрже своје право значење, и да их не треба 

                                                 
24 Eun. I, 8 (PG 29, 528) 
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мешати једно са другим.25 Божанска дејства које су усмерена ка 
нама заправо нам и омогућавају да стекнемо сазнања или 
поимање Бога на основу његових својстава.26 Изгледа да 
савремена наука није још увек постигла консензус о томе да ли се 
божанска дејства код Светог Василија односе на Божије атрибуте, 
односно својства или не. Луис Ејрес (Lewis Ayres), на пример, 
тврди да ”за разлику од божанске суштине и моћи, божанске 
енергије су разноврсне, вероватно привремене и дају контекст у 
оквиру кога ἐπίνοια може да разликује суштину од 
појединачности”.27 Поред тога, Ејрес изражава сумњу да је ова 
разлика иста као разлика између суштине и енергије на коју се 
указује у каснијој православној теологији.28 Чини се да Ејрес 
сугерише да Свети Василије и Евномије деле исти став у вези са 
применом тријаде суштине - сила - дејство на Бога. Према томе, 
код Светог Василија као код Евномија, Божија суштина и сила би 
биле вечне, док би божанска дејства односно енергије биле 
привремене. Ајрес је неодлучан по питању да ли су енергије 
привремене, и зато он изражава одређену резерву помоћу прилога 
”вероватно”. Употреба прилога је исправна, јер је згодније 
говорити о тренутачном, него привременом карактеру дејстава, 
посебно у односу на Евномијево и Свето Василијево становиште 
из дела О Светом Духу 8, 19, на које Ејрес упућује. Чињеницом 
да божанска дејства имају свој почетак и крај, она могу бити 
смештена у време. Једина разлика која би постојала између Св. 
Василија и Евномија не би била у примени тријаде суштина - 
сила - дејство, већ на нивоу разумевања исхода различитих 
дејстава. Док за Евномија, исходи божанских дејстава, на основу 
којих је могуће закључити да су се дејства одвијала, не пружају 
никаква сазнања о дејствима или суштини и моћи Божијој, за 
Светог Василија, би исходи божанских дејстава, односно сама 
                                                 
25 Eun. I, 8: Πῶς οὖν οὐχὶ µανία σαφὴς, µὴ ἴδιον σηµαινόµενον ἑκάστῳ τῶν ὀνοµάτων 
ὑποβεβλῆσθαι λέγειν, ἀλλὰ, παρὰ τὴν ἐνέργειαν, πάντα ταυτὸν δύνασθαι ἀλλήλοις 
διορίζεσθαι τὰ ὀνόµατα. 
26 Basilus, Ep. 234. Ayres, Nicaeа and its Legacy, стр. 196. 
27 Ayres, Nicaeа and its Legacy, стр. 196. 
28 Ayres, Nicaeа and its Legacy, стр. 196., нота 37. 
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творевина, била једини извор знања о Богу. Ако би то била 
логична последица Ејресовог размишљања, онда се суочавамо, 
као што Давид Бредшо сугерише, са томистичким ставом да ”све 
што није божанска суштина јесте створено”.29 Овај иако 
легитиман приступ, који даје потпору божанској једноставности, 
што је више брига аномејаца него Светог Василија, потпуно 
занемарује значај божанских дејстава код Светог Василија. 
Међутим, упркос изузетној суптилности Ејерсовог читања 
проблематике дејстава код Светог Василија, постоје најмање два 
разлога због којих је његов закључак подложан сумњи. Први 
разлог је његово ослањање на Против Евномија I, 8 и други je 
његово позивање на O Светом Духу 8, 19 (на који је вероватно 
погрешно указано као 7, 19). Било би веома корисно да се узме у 
обзир становиште Ендрју Раде-Галвитца (Andrew Radde-Gallwitz), 
који вероватно на Eјресовим траговима (пошто му је потоњи био 
doctorvater) развија целу проблематику даље. У детаљном 
истраживању појма божанске једноставности код аномејаца и 
Кападокијаца, Раде-Галвитц се бави проблемом различитих 
имена која означавају различите божанске енергије. Пошто његов 
изричит интерес није статус божанских енергија у односу на 
време, већ однос између стварности и поимања, Раде-Галвитц 
прави разлику између имена на основу смисла и на основу упута. 
Увидом у одломке из Против Евномија I, 7 и I, 8, он закључује да 
за Светог Василија божанска имена која се односе на једну 
реалност се разликује од осталих божанских имена, која су 
различита по значењу.30 Први случај се односи на  горенаведени 
пасус из Против Евномија I, 8, где Свети Василије тврди да 
божанска творачка моћ, његово провиђење и његово предзнање, 
као различита дејства имају један упут, а то је Бог. Други пасус је 
из Против Евномија I, 7:  

                                                 
29 Summa Theologiae i.28.2. Видети такође David Bradshaw, Aristotle East and 
West. Metaphysics and the Division of Christendom, Cambridge: Cambridge 
University Press 2004, стр. 165.  
30 Andrew Radde-Gallwitz, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, and the 
Transformation of Divine Simplicity, Oxford: Oxford University Press 2009, стр. 151.  
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”Када је Господ наш Исус Христос говорио о себи да 
учини познатом како Божанску љубав према човечанству и 
благодат која долази човечанству путем домостроја, он је то 
учинио помоћу одређених знакова распознавања доводених у 
везу са њим. Себе је звао ”вратима”, ” путем”, ” хлебом”, ” лозом”, 
”пастиром” и  ”светлом”, иако он није полионим. Сва ова имена 
не носе исто значење као свако од њих. ”Светлост” означава 
једну ствар, ”лоза” другу, ”пут” трећу, а ”пастир” неку четврту. 
Иако је наш Господ један по ипостаси, и један по суштини, 
једноставан а не сложен, он сабе назива различитим именима у 
различитим временима, користећи упуте за различите помисли 
који се разликују један од другог. На основу његових различитих 
дејстава и његовог односа према објектима његовог божанског 
доброчинства, он користи и различите називе за себе.”31 

Овде је применљиво Ејресово разликовање између два 
плана божанског домостроја (οἰκονοµία).32 Ејрес повезује први 
план домостроја са поретком у творевини, док други план 
искључиво везује за дела спасења настала путем Оваплоћења 
Логоса. Први план божанског домостроја је општији, и усмерен је 
на очување поретка у творевини. Други план домостроја је на 
микро-нивоу, ограничен на Христова дела спасење и смештен у 
одређене временске границе. У оба случаја примењена дејства су 
у потпуности божанска, извирући из Свете Тројице и усмерена ad 
extra, али у случају дела спасења она се односе на одређене 
прилике и представљају Христове одговоре на посебне људске 
ситуације. Према речима Светог Василија, имена приписана 
Христу, које произилазе из дејстава остварених у овим посебним 
приликама, могу се са правом назвати помислима (ἐπινοίαις), јер 

                                                 
31 Eun. I, 7 (PG 29, 524D-525A): Ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν τοῖς περὶ ἑαυτοῦ 
λόγοις, τὴν φιλανθρωπίαν τῆς θεότητος καὶ τὴν ἐξ οἰκονοµίας χάριν τοῖς ἀνθρώποις 
παραδηλῶν,… Ἀλλ’ ἓν ὢν κατὰ τὸ ὑποκείµενον, καὶ µία οὐσία καὶ ἁπλῆ καὶ ἀσύνθετος, 
ἄλλοτε ἄλλως ἑαυτὸν ὀνοµάζει, ταῖς ἐπινοίαις διαφερούσας ἀλλήλων τὰς προσηγορίας 
µεθαρµοζόµενος. Κατὰ γὰρ τὴν τῶν ἐνεργειῶν διαφορὰν, καὶ τὴν πρὸς τὰ εὐεργετούµενα 
σχέσιν, διάφορα ἑαυτῷ καὶ τὰ ὀνόµατα τίθεται.  
32 Ayres, Nicaeа and its Legacy, стр. 220. 
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она се не односе на урођене особине Бога.33 Раде-Галвитц 
исправно разликује урођене особине Бога од Христових дејстава 
у делу спасења, али указује и на имена, као што је нпр. 
”светлост”, који описује божанска дејства in se и ad extra, те могу 
да се сврстају у обе категорије. Дакле, Ејрес може тврдити да 
само Божије енергије испољене од стране Христа у посебним 
приликама могу бити привремене по карактеру. То би било 
прихватљиво у случају пасуса из Против Евномија I, 7, али тешко 
да би се могло применити на божанска дејства поменута у 
Против Евномија I, 8. 

Контекст О Светом Духу 8, 19, на који се Ејрес позива, 
може такође упућивати да се ради о Христовим делима спасење, 
али по мом мишљењу то је мало вероватно: 

”Он [Син] призива све ствари из непостојања у постојање, 
а када су једном створене Он их држи у постојању. Дакле, Божији 
благослови долазе до нас кроз Сина, који у сваком случају дела  
већом брзином него што то речи могу описати. Нити муње, нити 
брзина светлости која хита кроз ваздух, нити трептај ока, нити 
кретање наших мисли, није тако брзо као дејство Сина. Божанска 
енергија превазилази све у брзини, бржа је од птица, или ветра, 
или окретања небеских тела, или самих наших мисли. Чини да 
жива бића изгледају тромим. Колики проток времена је потребан 
Њему да “држи све моћном речју својом” (Јев. 1.3).”34 

Очигледна намера Св. Василија је одбацивање становишта 
да Божије дејство може бити подвргнуто времену, али његов 
                                                 
33 Radde-Gallwitz, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, and the Transformation of 
Divine Simplicity, стр. 150-151. 
34 Basil, De Spiritu Sancto (=Spir.) 8, 19, 18-29 (у: B. Pruche, Basile de Césarée. Sur 
le Saint-Esprit, (SC 17), Paris: Éditions du Cerf, 21968: Οὐσιοῖ τὰ µὴ ὄντα, τὰ 
κτισθέντα συνέχει. Οὕτω τὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἀγαθὰ διὰ τοῦ Υἱοῦ πρὸς ἡµᾶς ἀφικνεῖται, 
πλείονι τάχει τὰ καθ’ ἕκαστον ἐνεργοῦντος, ἢ ὡς ἂν λόγος ἐξίκοιτο. Οὔτε γὰρ ἀστραπαί, 
οὔτε φωτὸς ἐν ἀέρι οὕτω ταχεῖα διαδροµή· οὐκ ὀφθαλµῶν ὀξεῖαι ῥοπαί· οὐκ αὐτοῦ τοῦ 
ἡµετέρου νοήµατος αἱ κινήσεις· ἀλλὰ πλέον τούτων ἕκαστον τῆς θείας ἐνεργείας κατὰ τὸ 
τάχος λείπεται, ἢ καθόσον τὰ νωθρότατα τῶν παρ’ ἡµῖν ζῴων, οὐκ ἂν εἴποιµι, πτηνῶν, 
οὐδὲ ἀνέµων, ἢ τῆς τῶν οὐρανίων φορᾶς, ἀλλ’ αὐτοῦ τοῦ ἡµετέρου νοῦ, κατὰ τὴν κίνησιν 
ὑστερεῖ. Τίνος γὰρ ἂν καὶ παρατάσεως δέοιτο χρονικῆς «ὁ φέρων τὰ σύµπαντα τῷ 
ῥήµατι τῆς δυνάµεως αὐτοῦ», …  
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аргумент је такође усмерен да покаже да творачко и 
промислитељско дејство су заједничка дејства и Оца и Сина. 
Према томе, божанско дејство попут божанске суштине не припада 
само Сину, него и Оцу, и ни на који начин није подвргнуто 
временском следу. Позивајући се на  божанско творачко и 
промислитељско дејство, као и на божанско предзнање, и тврдећи 
истовремено да је божанско дејство превазилази све у брзини, 
Свети Василије указује на бесконачност дејства Божијег, које из 
наше перспективе изгледа тренутачно. 

Становиште Давида Бредшоа изгледа да је по овом питању 
супротстављено становишту Луиса Ејреса. Бредшо је одлучан у 
тврдњи да за Светог Григорија Ниског, а вероватно и за Светог 
Василија такође, божанска имена нису само изведена из божанских 
дејстава, већ представљају имена тих дејстава.35 Овај став доводи 
до закључка да по Бредшоу божанска дејства нису само 
делатности, већ су  сам Бог. Пратећи даље примере из списа 
двојице Кападокијаца, Бредшо уводи разлику између Бога, као што 
је познат самом себи, и Бога ”који је снисходио до људске 
природе”.36 Бог који је познат нама је представљен на основу 
божанских дејстава, која испољавају божанску суштину, али  је не 
установљавају. Међутим, Бредшо нас суочава са проблемом како 
разликовати карактеристике које нужно прате сваку 
манифестацију Бога од оних које су резултат избора, односно како 
избећи да не завршимо или у еманационизму или у 
волунтаризму.37 Бредшовљево становиште нашло се на мети 
критика Раде-Галвитца, који се не слаже са строгим 
поистовећивањем свих божанских имена са божанским дејствима, 
остављајући могућност да божанска имена такође произилазе из 
ових дејстава.38 Раде-Галвитцова примедба је драгоцена, јер 
разлика између божанских имена која јесу божанска дејства и 
божанских имена која потичу или проистичу од божанских дејства 

                                                 
35 Bradshaw, Aristotle East and West, стр. 165. 
36 Bradshaw, Aristotle East and West, стр. 169. Basilus, Ep. 234. 
37 Bradshaw, Aristotle East and West, стр. 172.  
38 Radde-Gallwitz, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, and the Transformation of 
Divine Simplicity, стр. 223. 
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указује на разлику између имена која се односе на исту ствар и 
имена која не мора да се односи на исту ствар. Божанска имена као 
што су ”творац”, ”промислитељ” или ”судија”, која тако јасно 
указују на божанска творачка, односно промислитељска дејства 
имају Бога као једину референтну тачку. Дакле, поистовећивање 
тих имена са божанским дејствима чини се оправданим. Остала 
божанска имена, као што су ”светлост” и ”истина” пре потичу од 
божанских дејстава и њихова значења зависе од односа Бога према 
примаоцима божанског доброчинства. Божија доброта и правда, 
као нешто до чега људи долазе било из створеног поретка или из 
Светог Писма, се пре односе на Божија творачка и 
промислитељска дејства, него на божанска дејства доброте и 
правде.39 Допуштајући могућност да се божанска имена могу 
извести из божанског дејства, решава проблем само у једном делу. 
Бредшово питање у вези разликовања између својстава које нужно 
прате сваку манифестацију Бога и оних која су резултат његовог 
избора и даље остаје без одговора. Могући одговор на ово питање 
захтева прављење разлике између божанске суштине и божанских 
дејства са једне, као и разликовање између онога што су Божанске 
енергије по себи, а шта су они за нас са друге стране. Бредшо 
исправно истиче да су божанска дејства делатности којима Бог 
долази својим створењима и јавља се њима.40 Дејства нису 
”аутоматске” еманације суштине, нити су нуспроизводи 
унутрашњег дејства, већ представљају свесни избор Бога да делује 
ad extra. Према томе, божанскo предзнање творевине, као и 
творачко и промислитељско дејство очигледно зависе од Божије 
воље да створи и управља својом творевином. Као што је горе 
поменуто божанска имена ”творац” и ”промислитељ” означавају 
ова дејства и она се могу сматрати својствима које нужно прате 
сваку манифестацију Бога. 

Друго питање је како су ова дејства откривена од стране 
Бога и како их виде људска бића. Начини на које Бог одлучи да 
                                                 
39 Radde-Gallwitz, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, and the Transformation of 
Divine Simplicity, стр. 223. На основу становишта Светог Григорија Ниског из 
Beat. 6 (GNO 7.2: 140-141). 
40 Bradshaw, Aristotle East and West, стр. 169. 
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открије своја дејства људима су различити, као што су и имена 
која потичу од ових дејстава различита. Свети Василије наводи да 
називањем себе ”светлост света”, Христос указује на 
недоступност славе Божанства.41 Христос бира посебан тренутак 
да својим ученицима открије овo вечнo својство божанске 
природе у виду светлости, као што је случај на Тавору. Дакле, 
недоступност славе Божанства, која не представља божанску 
суштину, већ манифестује њену недоступност, је добровољно 
откривена од стране Бога Апостолима у виду светлости. Свети 
Василије додаје да Христос открива своје Божанско у виду 
светлости само онима који имају ” прочишћено око своје душе 
сјајем његовог сазнања”. 

Чини се да Свети Василије заузима слично становиште 
Светом Григорију Ниском на које Раде-Галвитц указује. Божија 
доброта и мудрост, спозната од стране људи на основу створеног 
поретка откривају Бога као Творца, или да будемо прецизнији 
Његово творачко дејство. 

”Али ми смо узведени путем дејстава Бога и стекли 
сазнање о Творцу кроз оно што је створио, и на тај начиин дошли 
до разумевање његове доброте и премудрости.”42 

Према томе, божанска доброта и премудрост нису нужно 
божанска дејства, већ су пре својства Божијег творачког дејства. 
Може се слична примедба дати и у вези са другим дејствима Бога 
и у вези начина на који су опажена. У О Светом Духу 8, 19, Свети 
Василије указује на божанско промислитељско дејство које се 
стално врши над творевином, али и на разне начине којима се 
открива ово дејство: 

”Све створене природе, било видљиве или духовне, се држе 
заједно Божијом бригом Oног који је творачко Слово, Јединородни 
Бог, који дарује помоћ сваком створењу у складу са његовим 
потребама, који мери поједине захтеве, а затим додељује разне врсте 
изобиља, који обасјава оне који су заточени у тами свог незнања, 
                                                 
41 Eun. I, 7 (PG 29, 525А). 
42 Eun. I, 14 (PG 29, 544С): ἐκ δὲ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ ἀναγοµένους ἡµᾶς, καὶ διὰ 
τῶν ποιηµάτων τὸν ποιητὴν ἐννοοῦντας, τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ καὶ τῆς σοφίας 
λαµβάνειν τὴν σύνεσιν.  
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зато се Он и назива Истинским Светлом. Он процењује сваког 
човека мером његових дела, те је стога назван праведан Судија.”43 

Ови наведени пасуси јасно показују да је једна од намера 
Св. Василија да покаже разлику између божанских имена, која се 
директно односе на божанска дејства и божанских имена која су 
изведене из ових божанских дејстава. 

С обзиром да је у ширем луку разматрано Св. Василијево 
учење о божанским дејствима, горе поменута Ејресова и Бредшова 
становишта не треба посматрати као међусобно искључива, већ 
пре као комплементарна. Појмови о Богу до којих долазимо 
усмерујући нашу пажњу на божанска дејства, на које указује 
Ејрес,44 заправо потичу од божанских дејстава које нам Бог 
добровољно открива. Дакле, ова божанска дејства могу се појавити 
као привремена пошто су нам се јавила у хронолошком редоследу, 
али она су бесконачни изрази Божијег дејства ad extra. Насупрот 
Ejресу, Бредшо тврди да се сви појмови које имамо о Богу 
директно односе на божанска дејства. Његово образложење је 
прихватљиво када божанска имена указују на основна божанска 
дејства ad extra као што су стваралачко, промислитљеско, или 
дејство предзнања или коначног просуђивања, међутим 
проблематично је приписати сваком библијском имену Бога 
одређено божанско дејство. Дакле, било би исправније тврдити да 
одређена библијска имена Бога нису идентична са божанским 
дејствима, већ да она пре потичу од божанских дејстава. Тако, 
божанска имена као што су ”доброта”, ”правда” или ”премудрост” 
се не односе се на божанска дејства доброте, правде, или 
премудрост, већ су пре појмови изведени из створеног поретка и 
као таква та имена се односе на дејство Бога као Творца. 

Све што је до сада речено омогућава да понудимо кратке 
одговоре на два питања која се јављају у контексту Св. 
Василијевог одрицања могућности сазнања Божије суштине. 
Дакле, одговор на питање како је могуће извући било какав 
закључак о Богу, било би путем стицања сазнања о његовим 
дејствима. Друго питање се односи на могућност да се сва имена 
                                                 
43 Spir. 8, 19. 
44 Ayres, Nicaeа and its Legacy, стр. 195-196. 
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која се налазе у Светом Писму припишу Богу. Суптилна разлика 
између божанских енергија по себи и божанских енергија за нас 
која такође може да одговара разлици између божанских имена, 
која су идентична са божанским енергијама и божанских имена, 
која проистичу из божанских енергија може се овде применити. 
Тако, нека библијска имена додељена Богу упућују на 
фундаментална божанска дејства која су резултат Божијег 
деловања ad extra. Божанска имена попут Творца, Промислитеља 
и Судије се односе на ова основна божанска дејства. Друга имена, 
као што су ”светлост”,  ”истина” и ”врата” не односе се директно 
на божанска дејства, већ су имена која потичу од божанских 
дејстава. Дакле, као што је већ поменуто, Божија премудрост и 
доброта се не односе на Божија својства које су изражена 
дејствима истих имена, већ су резултати људског промишљања о 
створеном поретку, па самим тим о и Божијем творачком дејству. 

Према ономе што смо видели до сада, Св. Василијево 
становиште у погледу односа између времена и божанског 
дејства се по много чему разликује од Евномијевог становишта 
по истом питању. Укратко, Свети Василије сматра супротно 
Евномију да сва основна божанска дејства која потичу од 
божанске суштине и силе и простиру се ad extra нису 
привременог карактера. Сво знање које људска бића стичу о Богу 
је на основу Његовог творачког и промислитељског дејства која 
су вечна. Међутим, неки појмови које стичемо о Богу који су 
директно откривена од стране Њега или путем творевине јављају 
се као изрази који привремено описују вечне божанске 
активности. Такав је нпр. случај повременог откривења 
изабраним људима божанске светлости, која је израз вечне 
недоступности славе Божанства. 

Давши потврдан одговор на питање: „Да ли је Син по 
својој суштини Бог?“, Свети Василије не само да стоји у 
традицији Првог Никејског сабора, који Сина описује као 
једносушног Оцу, већ одлази и корак даље од Никејске формуле 
пружајући низ аргумената да Отац и Син поседују исту Божанску 
суштину.45  

                                                 
45 Чињеницу да Свети Василије само неколико пута у своме целокупном опусу 
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Већ на крају прве књиге Против Евномија, Свети 
Василије ће побијање учења по коме је Син различите суштине 
од Оца започети од  Евномијевог становишта по коме Син и Отац 
имају различита места по поретку (τάξις). Евномије оштрицу 
своје критике усмерава на православно становиште по коме Отац 
и Син деле исту суштину, а по поретку Отац је први а Син 
други.46 Евномије одлази и корак даље тврдећи да је првенство у 
одређеном поретку везано за првенство у временском току, те да 
је немогуће да Отац и Син имају исту суштину уколико постоји 
Очево временско првенство. Свети Василије ће становиште по 
коме и поред исте суштине Оца и Сина, Отац има првенство над 
Сином бранити на два нивоа. Прво, оспориће да ово првенство у 
поретку уопште постоји, oдносно да претхођење у временском 
току чини немогућим поседовање заједничке суштине: 

„Каква је та нужност по којој постојећа којима је суштина 
заједничка, бивају у исто време подређена у поретку и следујућа 
у времену?“47      

Намера Светог Василија је да доведе у питање логичку 
структуру предложену од стране Евномија поричући на изглед 

                                                                                                         
цитира Никејски израз ὁµοούσιος, неки савремени научници тумаче као његово 
неслагање да овај израз може адекватно да опише однос Оца и Сина. Овакве 
тврдње се обично заснивају на 361. писму Светог Василија упућеном 
Аполинарију, у коме светитељ тврди да постоји много бољи израз од израза 
�µοούσιος, који може да опише однос Оца и Сина, и то је ἀπαραλλάκτως ὁµοίου 
(Упоредити B. Sesboüé, G-M. de Durand & L. Doutereleau (eds.), Basil de Césarée, 
Contre Eunome, vol. 1, SC 299, Paris 1983, стр. 242-3). Међутим, проблем са 
оваквим тврдњама је у томе што су аутентичност 361. писма, као и 368. писма 
упућених Аполинарију доведена у питање, не само на основу текстуалних 
доказа, већ и на основу сведочења самог Светог Василија да он никада није 
писао Аполинарију осим једанпут и то као „лаик лаику“ (Ep. 224, 2). Свети 
Василије и поред тога што уводи термин ἀπαραλλάκτως, који значи да је 
суштина јединородног неизмењена у односу на Очеву суштину, не само брани 
већ и додатно појашњава Никејски термин ὁµοούσιος (Ep. 52, 3). Видети такође 
Johannes Zachhuber, Human Nature in Gregory of Nyssa, Laiden: Brill 2000., стр. 
50-55.  
46 Eunomius, Apol. 10, 1-3; Basilus, Eun. I, 20 (PG 29, 556C): Τάξει δὲ, φησὶ, καὶ τοῖς 
ἐκ χρόνου πρεσβείοις ὁ µὲν ἔστι πρῶτος, ὁ δὲ δεύτερος.  
47 Eun. I, 20 (PG 29, 556С). 
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нужну везу између истоветности суштина и претхођења у 
поретку и првенства у времену.48 За Светог Василија је било 
важно да покаже да, упркос заједничкој суштини, Отац претходи 
Сину, али не ни због претхођења у поретку, нити због првенства 
у времену. 

”Јер немогуће је да Бог творевине није сапостојао од 
вечности са својом сликом која је зрачила невременском 
светлошћу, и да он није имао везу са њом, која није само изван 
времена, већ је и изван свих векова.”49 

Када Свети Василије говори о слици Божијој која је од 
вечности, на уму има речи Светог Апостола Павла,50 које користи 
и Евномије. Свети Василије брани оно што би се могло назвати 
Никејским тумачењем овог места код Светог Апостола Павла, а 
то је да израз слика указује на истоветност суштине. За Евномија, 
међутим,  израз слика се не односи на истоветност суштине, већ 
пре на сличност у дејствима (ἐνέργεια).51 Син је слика Бога пре 
свега у смислу а) дејства садржаног у Божијем предзнању, које 
претходи рађању јединородног, као и у смислу б) дејства којим 
Син долази у биће. Упркос тумачењу ”слике” у смислу 
двоструког дејства Бога, изгледа да Евномије тврди да је однос 
између њих непрестан. Св. Василијева намерна употреба појма 
”слика” јасно показује његову стратегију да побије стајалиште о 
првенству у времену делом ослањајући се на резултате 
Евномијеве егзегезе Св. Апостола Павла. Чини се да Свети 
Василије такође признаје да је Евномије у праву када тврди да 
аргумент претхођења у поретку не може да се примени на однос 
између Оца и Сина, јер у случају Бога ”поредак следи од 
уредитеља”.52 Могло би се закључити да по питању створеног 
поретка постоји начелно слагање Евномија и Светог Василија, да 
он долази после оног који га доводи у биће и да се никако не 

                                                 
48 Владимир Цветковић “Однос Бога и времена у Adversus Eunomium Светог 
Василија Великог”, Богословље 70/2 (2011), стр. 78-95., посебно 84-85. 
49 Eun. I, 20 (PG 29, 556С). 
50 Кол. 1,15. 
51 Eunomius, Apol. 24. 
52 Eun. I, 20 (PG29, 557A); Eunomius, Apologia 10, 5. 
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може примењивати на Бога. Међутим, Свети Василије говори о 
још једном природном поретку, према коме узрок долази први и 
из њега следи исход. Светитељ даје пример где према природном 
следовању (κατὰ φύσιν ἀκολουθίᾳ) као исход ватре се увек 
појављује светлост.53 Према Светом Василију: 

„Тада кажемо да је узрок први не раздвајајући их један од 
другог неким раздобљем, већ замишљајући у нашем разуму узрок 
пре исхода“.54  

Износећи аргумент о природном поретку следа Свети 
Василије показује да се првенство Оца може описати на други 
начин осим путем разлике у суштини као што Евномије сматра 
или путем временског претхођења за шта је Евномије оптуживао 
Никејску партију. Међутим, Свети Василије се не зауставља у 
свом побијању Евномија на доказивању постојање првенства Оца 
у односу на Сина поричући разлику у суштини, већ наставља 
даље фокусирајући се на Евномијево дефинисање времена. 

Свети Василије посвећује целу двадесетпрву главу своје 
прве књиге Против  Евномија побијању Евномијевог одређивања 
времена. Свети Василије започиње побијањем Евномијеве 
дефиниције времена као (не)одређеног кретања звезда.55 У 
побијању Евномијевог учења о времену Свети Василије ће се 
највише ослањати на одређена места из Светог Писма. Пратећи 
опис шестодневног стварања из Мојсијеве књиге Постања, Свети 
Василије ће се запитати, ако је време покрет Сунца, месеца и 
осталих звезда и свих оних који имају моћ да се крећу, шта би онда 
било раздобље од настанка неба и земље до стварања звезда (Пост. 
1, 14-19)? Свети Василије закључује да Према Евномију очигледно 
је да није било времена, јер се звезде још нису кретале јер нису биле 
ни створене. Свети Василије ће дати и пример из Светог Писма, 
када је Исус Навин био у рату са Гаваоњанима, Бог је наредио 

                                                 
53 Eun.  I, 20 (PG 29, 556A). Израз ἀκολουθίᾳ je један од техничких термина у Св. 
Василијевом вокабулару и у учењу Светог Григорија Ниског заузима врло 
важно место. 
54 Eun. I, 20 (PG 29, 557B): οὐ διαστήµατι χωρίζοντες ἀπ’ ἀλλήλων ταῦτα, ἀλλὰ τῷ 
λογισµῷ τοῦ αἰτιατοῦ προεπινοοῦντες τὸ αἴτιον.  
55 Eun. I, 21 (PG 29, 557C); Eunomius, Apol. 10, 6. 
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Сунцу да стане да би битка могла бити продужена за део дана 
(Књига Исуса Навина 10,12-13). Пошто је кретање Сунца стало, 
питаће се Свети Василије, да ли то значи да у том тренутку није 
било времена и ако није како онда назвати ово раздобље дана?  

Свети Василије ће извести закључак позивајући се на 
овом месту на Евномијево разликовање времена (χρόνος) и векова 
(αἰὼν). Према Евномију оно што није у времену не треба сматрати 
вечним, јер је вечан само Бог, већ једино може бити сагледано у 
оквиру векова. Према томе, Свети Василије ће закључити да 
период од стварања неба и земље па до стварања звезда, као и 
период дана када је у случају Исуса Навина Бог зауставио 
кретање Сунца и месеца, према Евномију, треба сматрати 
вековима. Заменити време вековима у случајевима малих 
периода, као што је онај део дана када је битка продужена да би 
Исус Навин победио, према Светом Василију је сулудо.  

Свети Василије ће довести у питање саму Евномијеву 
дефиницију времена. Наиме, полазећи од претпоставке да дан и 
ноћ настају покретом звезда, Евномије закључује да је време 
кретање звезда јер оно чини да се дани и ноћи смењују. Међутим 
према Светом Василију овакво становиште је погрешно јер 
Евномије дан и ноћ узима као делове времена.56 Према томе дани, 
месеци, годишња доба и године су по Светом Василију мере 
времена, а не његови делови (µέτρα τοῦ χρόνου εἰσὶν, οὐχὶ µέρη).57 

                                                 
56 Свети Василије своје становиште о времену подробније изложе у Беседама на 
шестоднев, сматрајући да дани не могу бити делови, већ мере времена, 
наводећи Мојсијеве речи да су  звезде (видела на своду небеском) заправо знаци 
данима (Пост. 1.14) и оне не творе дане, већ управљају данима, јер су ноћи и 
дани старији од настанка небеских тела. Видети Homiliae in hexaemeron (=hex.) 
6,8 у: S. Giet (ed.), Basile de Césarée. Homélies sur l'hexaéméron, (SC 26) Paris: 
Éditions du Cerf, 21968.   
57 Eun. I, 20 (PG 29, 560B). Светитељ наставља даље поричући да су и ноћи и 
дани мере времена, већ да су према Светом Писму то само дани (Пс. 22.6 и 89.10 
и Пост. 47.9.), јер то показује Мојсије говорећи дан један, а не дан први. Бог је, 
по Светом Василију, природу времена одредио поставивши меру и границу у 
трајању од двадесетчетири сата или периода од вечери до наредне вечери, или 
од јутра до наредног јутра за дан, а у трајању од седам дана за недељу или 
седмицу (Hex. 2,8). Исто тако месец и сунце одређују и месеце, годишња доба и 
године (Hex. 6.4)  
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Надаље Свети Василије даје своју дефиницију времена: 
„Време је раздобље сапостојеће настанку света. Свако 

кретање је мерено временом, кретање звезда или свега живог, или 
свега што се креће, на основу чега и кажемо да се нешто креће 
брже или спорије од нечега другог. Брже је оно што пређе већу 
раздаљину за креће време, а спорије ако се мање креће у дужем 
временском интервалу“.58 

Зато, према Светом Василију, Евномије није у праву када 
тврди да је време кретање звезда јер се и саме звезде крећу у 
времену. Тврдити да кретање звезда твори време, према Светом 
Василију би исто било као и тврдити да кретање тврдокрилаца 
(κάνθαροι) твори време, јер се и они крећу у времену.59 Према 
томе ове две дефиниције би се једино разликовале у достојанству 
имена која користимо, али не у и својој сврси да покажу да 
кретање нечега у времену не чини време.60  

Питањем времена и посебно односом времена према 
рађању Сина, Свети Василије наставља да се бави у својој другој 
књизи Против Евномија, која је у целости посвећена Сину. Свети 
Василије ће писати да Евномијево називање Сина γέννηµα 
заправо представља припрему за главну Евномијеву јерес по којој 
суштина Сина није постојала пре рођења од Оца. Рећи да 
Синовљева суштина није постојала пре рођења од Оца, што 
заправо значи сам Син није постојао „пре свог настанка“ (πρὸ τῆς 

                                                 
58 Eun. I, 20 (PG 29, 560C): Χρόνος δέ ἐστι τὸ συµπαρεκτεινόµενον τῇ συστάσει τοῦ 
κόσµου διάστηµα· ᾧ πᾶσα παραµετρεῖται κίνησις, εἴτε ἀστέρων, εἴτε ζώων, εἴτε 
οὑτινοσοῦν τῶν κινουµένων, καθὸ λέγοµεν ταχύτερον ἢ βραδύτερον ἕτερον ἑτέρου· 
ταχύτερον µὲν τὸ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ πλεῖον διάστηµα µεταβαῖνον, βραδύτερον δὲ τὸ 
ἔλαττον ἐν πλείονι χρόνῳ κινούµενον. 
59 Иако не постоји сигуран одговор зашто Свети Василије баш даје пример 
тврдокрилаца, претпоставка је да он ову врсту инсеката сматра безвредном у 
односу на звезде, што и показује његово разликовање звезда и тврдокрилаца по 
достојанству, те зато и даје овај пример. Свети Григорије Ниски је такође 
сматрао тврдокрилци безвредним створењима (Видети Eun. III, 44). О згражање 
које је постајало у антици у односу на инсекте сведочи и Порфирије (Видети De 
Abstinentia 4, 9, 46-48 A. Nauck (ed.), Porphyrii philosophi Platonici opuscula 
selecta, Leipzig: Teubner, 21886). 
60 Eun I, 20 (PG 29, 560C). 
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ἰδίας συστάσεως), према Светом Василију, је стављање Сина на 
друго место у односу на време. Тиме, према Евномију, Творац 
векова и времена долази после времена и векова. Међутим, Свети 
Василије не сматра да се ово односи само на Сина, јер уколико се 
прати линија Евномијеве аргументације мора се доћи до 
становишта по коме је и Отац потчињен временском току. Јер ако 
Сина није било одувек са Оцем, то значи да ни Отац није био 
Отац од увек, већ је то постао касније.61 Овај аргумент 
ограничене родитељске моћи је познат још од Светог Александра 
Александријског.62 Свети Василије ће у истом духу поставити 
питање Божије свемоћи. За разлику од човека и других 
животињских врста које моћ да рађају стичу у одређеној 
животној доби и пре тога је немају, Бог нема у свом бићу период 
када је постојало одсуство моћи да рађа, јер је његова моћ 
бесконачна и зато Очево очинство сапостоји са вечношћу. Према 
томе ако је Отац од увек био Отац, онда нема ни разлога да Син 
не сапостоји Оцу односно да и Он не буде од вечности, јер се у 
појму Оца увек садржи појам Сина и обрнуто.63 То значи да је 
Син постојао и пре векова и да никад није почео да постоји, већ 
да је одувек постојао и да је савечан Оцу. Отац, према Светом 
Василију, нема своје почело, док Син има своје почело које је 
Отац, и између њих не постоји ништа што би их одвајало.64 Као 
што видимо Свети Василије посебно пориче да постоји било 
какво растојање између Оца и Сина које би их могло раздвајати. 
То светитељ објашњава следећим речима: 

„Заједница Оца и Сина сe открива као вечна, јер наша 
мисао напредује од Сина према Оцу непремошћавајући било 
какав јаз, већ уједињујући Оца са Сином без раздеобе, и пошто 
нема никаквог међупериода који одваја Сина који је онда изговор 
могућ да оправда богохуљења оних који тврде да је из 
непостојања дошао у биће?“65   
                                                 
61 Eun. II, 11 (PG 29, 593A). 
62 Opitz, Urk 14, 22-23. 
63 Eun. II, 12 (PG 29, 593C). 
64 Eun. II, 12 (PG 29, 593C): Ἀρχὴ µὲν οὖν Πατρὸς οὐδεµία, ἀρχὴ δὲ τοῦ Υἱοῦ ὁ Πατήρ· 
65 Eun. II, 12 (PG 29, 593C): Εἰ τοίνυν ἀΐδιος ἡ τοῦ Υἱοῦ κοινωνία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ 
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Евномијево учење, према Светом Василију, има за циљ да 
покаже да Син  временски следује Оцу. Ако Син следује Оцу, то 
онда не значи да само Отац претходи Сину, већ да је и раздобље 
или интервал (διάστηµα) који постоји између њих претходи Сину. 
Према Светом Василију ово раздобље које, по Евномију, постоји 
између Оца и Сина никако другачије не би могла да се назове до 
време или векови. Питајући какве природе, поред века или 
времена, би ово раздобље још могло бити, Свети Василије 
заправо доводи у питање аномејски исказ да раздобље које 
раздваја Оца од Сина није ни у веку, нити у времену.66 Ипак, 
Свети Василије у сврху побијања овог становишта дозвољава да 
то раздобље буде ни вековне ни временске природе. 
Настављајући своје побијање аномејског становишта, Свети 
Василије прихвата да раздобље није нити у  а) времену, нити б) у 
оквиру века, ни у ц) било којој другој врсти посредника 
различитом и од века и од времена. Св. Василијев метод побијање 
се заснива на комбинацији библијскх сведочанстава и 
филозофских доказивања. Он се ослања на Свето Писмо за прве 
две могућности. Дакле, време не може бити пре Сина, јер ”све 
кроз њега постаде” (Јн. 1, 3). Исто то се може рећи и за векове, јер 
су и векови дошли у постојање кроз Сина (Јев 1, 2). Свети 
Василије закључује да и ако они тврде да Син претходи 
вековима, у стварности они то поричу.67 

Свети Василије се задржава на појму раздобља (διάστηµα), 
који по Евномију постоји између Оца и Сина. Он полази од 
Евномијевог тврђења да је Син рођен пре времена и векова, али 
да је било када га није било. Како би онда, пита Свети Василије, 
могла да се назове ова διάστηµα која претходи рађању Сина ако 
она није ни у времену, а ни у вековима? Затим Свети Василије 
говори да по свакодневној језичкој употреби, свако раздобље које 
                                                                                                         
Πατέρα ἀναπέφανται, τῆς διανοίας ἡµῶν ἀπὸ τοῦ Υἱοῦ δι’ οὐδενὸς κενοῦ πρὸς τὸν 
Πατέρα χωρούσης, ἀλλ’ ἀδιαστάτως τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ συναπτούσης, ὁ µηδενὶ µέσῳ 
διοριζόµενος τίνα ἔτι παρείσδυσιν καταλείπει τῇ πονηρᾷ βλασφηµίᾳ τῶν λεγόντων, ἐκ 
τοῦ µὴ ὄντος αὐτὸν εἰς τὸ εἶναι παρῆχθαι. 
66 Aetius, Synt. 37; Eunomius, Apol. 10.   
67 Eun. II, 13 (PG 29, 596А) 
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постоји, је или у времену или у вековима, при чему све што 
постоји у времену припада чулној стварности, док природи 
векова одговара надкосмички или небески свет.68 

Разликовање између векова и времена постоји и код 
Евномија, јер време је ограничено док векови представљају 
(бес)коначно дуго трајање.  Разлика између њихових становишта 
је у томе што Свети Василије прави јасно разликовање између 
времена и векова на основу телесне односно бестелесне или 
небеске природе, док Евномије нигде експлицитно не говори ко 
борави у царству векова, али следећи Свето Писмо које јасно 
каже да „Бог живи од пре векова“ (ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων) (Пс. 
54(55),19) закључује да Божија суштина надилази и (бес)коначне 
векове.69 Друга, много значајнија разлика је што за Светог 
Василија векови представљају Божију творевину те никако не 
могу претходити Синовљевом постојању. Свети Василије се 
поред позивања на Свето Писмо служи и филозофским 
доказивањем. 

Могла би се направити разлика између вечности (ἀϊδιότης), 
векова (αἰῶν) и времена (χρόνος) у Св. Василијевом учењу, 
имајући у виду појам границе. Свети Василије ће показати да 
само Бога сматра вечним. Божија вечност је различита од 
вечности или бескрајности наднебеских сила, јер Бог као 
беспочетан и бескрајан није ничим ограничен.70 Поред употребе 
придева ἀΐδιος којим се сугерише и Божија беспочетност и 
бесконачност, Свети Василије за Бога користи и придев 
предвечан  (πρὸ αἰῶνος).71 Имајући свој почетак векови спадају у 

                                                 
68 Eun. II, 13 (PG 29, 596B). 
69 Eunomius, Apol. 10, 7-10.   
70 Слично дефинисање вечности као одсуства сваке границе, односно као 
потпуног живота у коме нема никакве раздаљине може се наћи и код Плотина 
(видети Enneades III, 7 у: P. Henry & H.R. Schwyzer (ed.), Plotini opera, vol.1, 
Leiden: Brill 1951.). О сличности између Светог Василија и Плотина, видети у 
J.M. Rist, 'Basil’s “Neoplatonism' у P.J. Fedwick (ed.), Basil of Caeserea: Christian, 
Humanist, Ascetic, vol. 1, Toronto: Pontifical Institute Of Mediaeval Studies, 1979. 
стр. 137-220. 
71 Eun. II, 12 (PG 29, 593B). 
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творевину, а пошто их насељавају бестелесне силе по природи 
бесмртне, онда векови нису ограничени крајем, већ су 
бесконачни. На последњем, најнижем нивоу би се налазило 
време, које се односи на чулни свет. Свети Василије природу 
времена везује за телесну природу, која се стално налази у 
покрету који води ка рађању и пропадању и представља 
јединствени карактер саприродан стварима које су подложене 
промени.72 Време као ”раздобље саприродно постојању 
творевине”,73 слично творевини има свој почетак који је у 
стварању и има свој крај, који према Светом Писму наступа са 
другим доласком Господњим.74 

Сада контекст наводног неразумења анамојеца од стране 
Светог Василија може бити боље схваћен. Свети Василије тврди 
да када aномејци кажу да је суштина Јединородног после векова, 
онда они претпостављају постојање неког раздобља које би 
претходило Сину и било савечно животу Бога. Истовремено они 
тврде да не постоји сличност између тако схваћеног раздобља и 
створеног века. Међутим, оба ова раздобља су ограничена са 
једне стране. Створени векови су ограничени својим почетком, 
односно својим довођењем у постојање путем стварања, док је 
поменуто раздобље које претходи Сину ограничено, не својим 
почетком, пошто је оно савечно Богу Оцу, већ својим крајем 
односно самим рођењем Сина. 

                                                 
72 Basilus, Hex. 1,5. 
73 Eun. I, 21 (PG29, 560B). 
74 У складу са класификацијом Светог Василија могло би да се постави 
хипотетичко питање да ли време престаје са нестанком човека, односно људске 
врсте. Прво, ако је целокупно време ограничено својим почетком и крајем, да ли 
се онда у времену налазе душе оних који су уснили у Господу, и чекају Парусију, 
или ако то није време, да ли би могли да тај период сврстамо у неку од остале две 
категорије. Друго питање би се односило на целокупну људску врсту. Уколико 
човеченство које се налази на ступњу технолошког развитка да себе доведе до 
самоунишења то и учини, да ли ће тиме време престати да тече? Ово треба 
сагледати не у категоријама могућности математичког времена или филозофских 
претпоставки које афирмишу реалност времена, већ у контексту кападокијског, па 
и целокупног хришћанског предања, по коме се кроз време задобија могућност 
људског преласка у више онтолошке нивое, на пример у векове. 
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Иако Свети Василије на неки начин класификује 
раздобље о коме Евномије говори сврставајући га у векове, његов 
аргумент иде у сасвим другом правцу, а то је да докаже да ово 
раздобље заправо није ни временског ни вековног карактера. 
Такође се може стећи утисак да Свети Василије, без даљег 
испитивања, доноси закључак а) да уколико постоји неко 
раздобље које претходи рађању Сина и које је савечно животу 
Оца, оно мора бити или у времену или у веку, и б) да нема таквог 
раздобља.75 Међутим, Свети Василије доноси такав закључак на 
основу свог ранијег доказивања, које је укратко изложено у О 
Светом Духу 6, 14.76 Свети Василије за своје становиште да 
Очевом рађању Сина не претходи никакво раздобље било 
временско или ванвременско, наводи два разлога. Први разлог се 
односи на нашу немогућност да се они мисле другачије осим на 
основу њиховог односа (σχέσις) једног са другим. Ово становиште 
се углавном односи на аргумент Светог Василија да је појам Син 
неодвојив од појма Оца, јер Отац постоји једино као отац сина. 
Очинство Оца је од вечности на основу саме чињенице да Син 
постоји од вечности. Дакле, не постоји било какво раздобље 
између њих, јер пошто нема Оца без Сина и Сина без Оца њихов 
однос је вечан. Други аргумент се односи на релативну употребу 
прилога ”пре” и ”после”. Свети Василије тврди да се оба ова 
прилога односе према садашњости. Он закључује да само ствари 
које су подложене рађању и пропадљивости, и тиме, сходно 
Омилији на Шестоднев 1, 5, су подложене времену, могу описати 
да долазе пре других. Примењивање овим временских прилога на 
Бога би значило потчињавање божанског живота мерама времена. 
Према речима Светог Василија ово је и а ) сулудо (ἄνοια) и б) 
безбожно (ἀσεβείᾳ),77 јер је и противно разуму и у супротности са 
Еванђелском истином. То је сулудо, јер ум не може да продре у 
божански живот, па стога није ни у стању да продре у тајну 

                                                 
75 Eun. II, 13 (PG29, 596B). 
76 Basilus, De Spiritu Sancto 6, 14, in: B. Pruche, Basile de Césarée. Sur le Saint-
Esprit, (SC 17), Paris: Éditions du Cerf, 21968, стр. 288-290. 
77 Spir. 6, 14 (SC 17, стр, 290, 7).  
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рађања Сина. Дух се, по Светом Василију, губи у безбројним 
маштањима и нестварним фантазијама покушавајући да замисли 
оно што не постоји и не налази ниједно средство које би му 
омогућило да иде иза почетка Јединородног и да созерцава векове 
који су без Бога, Творца тих векова.78 За Светог Василија, лудило 
аномејаца је последица њихове безбожности, која се огледа у 
њиховој намери да иде насупрот библијским сведочанствима. 
Свети Василије указује на Јеванђеље по Јовану 1, 1 и у Против 
Евномија, и у О Светом Духу, и у својој 16. Беседи. Његова 
егзегеза ових стихова има за циљ да покаже да је врховно 
првенство Оца незамисливо, те ако  је живот Оца незамислив, и 
рађање Сина је ван сваке замисли. Свети Василије тврди да 
изрази ”почетак” и ”беше” из Св. Јовановог стиха ”У почетку 
беше Слово” заправо постављају границе разуму (ὅρων τὴν 
διάνοιαν). Разум нити може да достигне оно што је пре ”бeше” 
(ἦν), нити да промишља ”почетак” (ἀρχή), јер пошто је ограничен 
својим орос-ом, он није у стању да обухвати својим 
промишљањем нешто безгранично као што је почетак. Дакле, 
почетак не може имати ништа пре себе. Штавише, Свети 
Василије тврди да уколико почетак има нешто што му претходи, 
онда то и не би био почетак.79 Термин ἦν додатно појашњава 
смисао израза ”почетак”, штитећи сваку релативизацију његовог 
значења, до које може доћи на основу његове другачије употребе 
у Светом Писму (Сир. 1, 14; Прем. Сол. 16, 7, Пост. 1, 1). Свети 
Василије употребљава глагол ”бити” у трећем лицу једнине 
имрефекта (ἦν), који се односи на бесконачно, односно вечно 
постојање.80 Он потврђује своје становиште позивајући се на 
                                                 
78 Eun. II, 13 (PG 29, 596С). 
79 Eun. II, 14 (PG 29, 600А). 
80 Свети Василије је међу првим светоотачким ауторима, укључујући Оригена 
(Јо. 2, 8-11), на кога се у великој мери и ослања, који тумаче ἦν из Јовановог 
Јеванђеља 1.1 у смислу апсолутне вечности. Видети Св. Кирил Александријски, 
Commentarii in Joannem, у: P.E. Pusey, Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi 
Alexandrini in D. Joannis evangelium, 3 vols. Oxford: Clarendon Press, 1872, стр. 
91: ἐπὶ µὲν γὰρ τοῦ Θεοῦ Λόγου, τὸ ἦν ἀκολούθως εἰσφέρεται πανταχῆ τὴν ἀϊδιότητα 
σηµαῖνον αὐτοῦ, καὶ τὸ πάσης ἀρχῆς τῆς ἐν χρόνῳ πρεσβύτερον, καὶ τὸ πεποιῆσθαι 
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књигу Откровења 1, 8 (Ὁ ὢν, καὶ ὁ ἦν, καὶ ὁ παντοκράτωρ), где је 
глагол ἦν такође употребљен у апсолутном смислу божанске 
вечности. Свети Василије пружа детељније тумачење Јовановог 
Јеванђеља 1, 1 у својој беседи 16. Беседи. Свети Василије побија 
аномејско становиште као богохулно, постављајући питање, 
сходно Јов. 1, 1, ако Логос беше у почетку, кад Он то не беше.81 
Он закључује да је неприкладно коришћење глаголског облика ἦν 
и навело аномејце на богохуљење. Пошто се ἦν односи на 
вечност, бесмислено је питати шта је било пре њега, посебно што 
су и ”пре” и ”после” временске  категорије.82 

Свети Василије се такође упушта у тумачење смисла 
Јеванђеља по Јовану 1, 2.83 Према речима Светог Василија, 
заједништво Оца и Сина превазилази све што би се могло назвати 
првобитним (εἰς ἀρχαιότητος λόγον).84 У својој беседи На почетку 
беше Слово, Свети Василије објашњава разлоге зашто Свети 
Јеванђелист Јован одлучује да постојање вечног заједништва два 
лица опише рекавши да ”Слово беше у Бога” (Πρὸς τὸν Θεόν), а не 
реченицом да ”Слово беше у Богу” Ἐν τῷ Θεῷ ἦν ὁ Λόγος).85 Свети 
Василије прилагођава своје аргументе контексту спора са 
Евномијем. По његовом мишљењу коришћење речи ἐν би имало 
драстичне последице по схватање Бога. Дакле, Бог Отац би био 
замишљен као место у коме Син има свој одређени део. Међутим, 
пошто су и Отац и Син бесконачни употреба израза ”у” је 
неумесна зато што може да сугерише да је Син нешто коначно у 
бесконачном, или још горе, у коначном Богу. Исто образложење 
се може применити на Бога у односу на време. Тврдња да је 
Логос био у Богу протумачена у складу са аномејском логиком, 

                                                                                                         
νοµίζειν αὐτὸν ἀναιροῦν. (”Коришћен за Бога Логоса, израз ”беше” указује на 
његову апсолутну вечност, да је његово биће старији од било ког временског 
почетка, и одстрањује помисао да би могао бити створен”). 
81 In illud: In principio erat verbum 2 (PG 31, 476В): Εἰ δὲ ἐν ἀρχῇ ἦν, πότε οὐκ ἦν. 
82 In illud: In principio erat verbum 2 (PG 31, 476С). 
83 Eun. II, 14 (PG 29, 596С); In illud: In principio erat verbum 4 (PG 31, 480В). 
84 Eun. II, 14 (PG29, 596С). 
85 In illud: In principio erat verbum 4 (PG 31, 480BC). 
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могла би да значи да је Логос заузимао неко коначно раздобље у 
бесконачном и вечном постојању Бога Оца. Свети Василије још 
једном одбацује овакво становиште, наглашавајући да  ”изразом 
”беше” (ἦν), Свети Јован повезује рађањe Јединородног са 
вечношћу Оца (ἀϊδιότητι τοῦ Πατρὸς).”86 Последњи пасус из дела О 
Светом Духу 6, 14 је  изврстан закључак овог питања: 

”Мисли не могу да достигну даље од беше, или да 
замисле почетак. Без обзира колико твоје мисли оду уназад, не 
можеш стићи даље од овога беше. Без обзира колико се јако 
напрежеш да видиш шта је иза Сина, схатићеш да је немогуће 
прећи изван граница почетка. Дакле, права вера нас учи да 
мислимо Сина заједно са Оцем”.87 

Својим теолошким методом, који комбинује библијска 
сведочанства са филозофском аргументацијом у побијању 
аномејских ставова, Свети Василије заправо показује да се 
побожност такође огледа је у правилном упошљавању разумских 
капацитета. Према речима Светог Василија, аномејци су 
богохулни, јер се или противе или погрешно тумаче библијска 
сведочанства, и сулуди јер присиљавају разум да пређе границе 
својих природних способности. Штавише, може се извући 
закључак да су за Светог Василија и вера и разум неопходне за 
стицање сазнања. То нису два одвојена капацитета, већ су 
међусобно испреплетена. Вера и побожност (εὐσέβια) усмеравају 
разум према предмету размишљања, али такође и одређују 
границе разуму. Такође би било упутно тврдити, имајући у виду 
каснији развој питањa односа библијског откривења и природног 
поретка, посебно у мисли Светог Максима Исповедника, да је 
клица учења о двоструком откровењу већ присутна код Светог 
Василија. Будући да се  Логос Божији открива  и у Писму и у 
творевини, сазнање Њега је могуће достићи и вером и разумом, 
при чему вера обично бива коректив разуму. 
                                                 
86  Eun. II, 15 (PG 29, 601С).  
87 Spir. 6, 14 (SC 17, стр. 290): Ἀνέκβατον µὲν γὰρ διανοίαις τὸ ἦν· ἀνυπέρβατον δὲ 
φαντασίαις ἀρχή. Ὅσον γὰρ ἂν ἀναδράµῃς τῇ διανοίᾳ ἐπὶ τὸ ἄνω, οὐκ ἐκβαίνεις τὸ ἦν. 
Καὶ ὅσον ἂν διαταθῇς ἰδεῖν τοῦ Υἱοῦ τὰ ἐπέκεινα, ὑπεράνω γενέσθαι τῆς οὐ δυνήσῃ. 
Εὐσεβὲς οὖν κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ἅµα νοεῖν τὸν Υἱὸν τῷ Πατρί.  
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Улога вере је евидентна у начину на који Свети Василије 
приступа библијским сведочанствима. Свети Василије сматра да се 
Евномијева тврдња да је Логос рођен када га није било супроставља 
библијској истини, јер води закључку да Синовљево рођење није 
било у почетку.88 Изрази као што је ”беше” и ”почетак”, које 
користи Св. Јован истовремено откривају и скривају истину о Богу 
Логосу. Они откривају да је заједништво Оца и Сина од вечности, 
али скривају садржај божанске вечности. Вредно је запажање 
Брендона Галахера (Brandon Gallaher) да је божанска вечност или 
божанска бесконачност ”у суштини негативна или апофатичка 
категорија којом се истиче Божија несазнатљивост”.89 Вера је та 
која нас води сазнању божанске несазнатљивости. Пошто 
несазнатљивост Бога подразумева немогућност да се путем 
људског језика изрази божанско биће и божанске карактеристике, 
Свети Јован Богослов је свакодневне изразе испунио новим 
садржајем. Улога вере је да штити истину Јеванђеља опредељујући 
се за  његово исправно тумачење. 

Разум је веома корисно средство када је упошљен у 
оквиру својих граница. Међутим, ако разум није сагласан 
библијској истини која изражава Бога Логоса као Истину, онда он 
бива заслепљен и завршава у неразумевању стварности.90 Да би 
поткрепио становиште да је разум изигран када је одвојен од 
истине, Свети Василије указује на Евномијеву тврдњу да ”Син 
беше пре свог рођења” (πρὸ τῆς γεννήσεως ἦν).91 За Евномија, 
покушај усаглашавања вечности Сина са чињеницом да Он рођен 
води претпоставци да ”Он је рођен када је већ био у постојању”.92 
Да би исмејао своје противнике Евномије закључује да поменута 
претпоставка подразумева да је Син нерођен, ако је постојао пре 
свог рођења.93 Евномије види само две могућности за решавање 

                                                 
88 Eun. II, 15 (PG 29, 604А).  
89 Brandon Gallaher, ‘Chalice of Eternity: An Orthodox Theology of Time’ St. 
Vladimir’s Theological Quarterly, (2013), стр. 5-35, посебно стр. 11. 
90 Eun. II, 16 (PG 29, 604BC). 
91 Eun. II, 17 (PG 29, 608АВ). 
92 Eunomius, Apol. 13, 5-6 (Vaggione, стр. 48). 
93 Eunomius, Apol. 13, 15 (Vaggione, стр. 50). 
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овог проблема, или да се призна нерођеност Сина, или да се 
сложи да ако је био рођен, онда није могао вечно постојати, што 
значи и пре свог рођања. 

Свети Василије, међутим, тврди да нема оправдања за 
Евномијеву тврдњу да Син није постојао „пре свог рођења“, јер 
сваки покушај да се такво оправдање изнађе завршава у апсурду. 
Према Светом Василију ово „пре рођења“ је апсолутно 
непостојеће и постављати оваква питања је исто као и поставити 
питање да ли је Отац постојао пре свог настанка (πρὸ τῆς ἰδίας 
συστάσεως).94 Јер као што је сулудо, за Светог Василија, говорити 
о нечему пре беспочетног и нерођеног, тако је исто доказ лудости 
и поставити питање шта је временски пре Сина, који је са Оцем 
од вечности и рођен је без икаквог интервала или раздаљине 
између себе и онога који га рађа. Свети Василије наставља свој 
аргумент тврдећи да испитивати шта је постојало пре рађања 
онога што је вечно, исто је као и питати шта ће бити после онога 
што је бесмртно. Он ће надаље покушати да проникне у 
аномејско виђење појма вечности. Евномије је пошао од 
чињенице да Oтац нема почело свог постојање, те је уз атрибут 
нерођености везао још неколико атрибута попут вечности, 
беспочетности, итд. Тиме је Очева ἀγεννησία покривала читаву 
класу објеката, који су били јединствено обележје Очевог бића. 
Према томе, како Свети Василије запажа, вечност за аномејце је 
представљала одсуство сваког почела, и зато нису ни могли да је 
примене на Сина, који је имао своје почело у Оцу. Међутим ове 
две ствари су се потпуно разликовале у значењу. Нерођеност је, 
према Светом Василију, особина која може да се припише ономе 
ко нема почела свом бићу, нити каквог узрока свог настанка, док 
је вечно оно што својим бићем надилази све векове и сва 
времена.95 Зато је, по Светом Василију, могуће и Сина 
истовремено сматрати вечним иако није нерођен попут Оца.  

                                                 
94 Eun. II, 17 (PG 29, 608B). 
95 Eun. II, 17 (PG 29, 608C):  Ἀγέννητον µὲν γὰρ λέγεται τὸ µηδεµίαν ἀρχὴν ἑαυτοῦ, 
µηδὲ αἰτίαν ἔχον τοῦ εἶναι· ἀΐδιον δὲ τὸ χρόνου παντὸς καὶ αἰῶνος κατὰ τὸ εἶναι 
πρεσβύτερον. 
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Свети Василије je показао да је биће Оца нераскидиво 
повезано са бићем Сина и да чињеница да су исте суштине повлачи 
са собом и чињеницу да се временска или вековна беспочетност 
односи и на Оца и на Сина. Aнастос запажа да би хришћански 
монотеизам био угрожен да Св. Василије није Сина учинио 
ὁµοούσιός и συναΐδιος Оцу. Међутим, Анастос такође тврди да чак и 
ако се прихвати да у вечности непостоји пре и после и даље остаје 
замислити да Отац као узрок не претходи исходу, тј. Сину.96 
Штавише, Анастос сматра да настојећи да објасне како једно од 
два вечна сапостојећа бића претходи другом, и Свети Василије и 
Евномије су покушали да формулишу метафизичке принципе који 
превазилазе капацитете људског језика и ума, чиме су обојица 
неминовно запали у сличне недоследности.97 Према Анастосу, Св. 
Василијево становиште је неодрживо због недоследне тврдње да је 
Син ἀεὶ ὢν, a да истовремено има почетак свог бића у Оцу.98 Обе 
Анастосове тврдње су веома дискутабилне, јер је Св. Василије 
изричит да користи изразе ”беше” или ”почетак” у свом 
апофатичком значењу, којима се заправо поставља граница разуму 
да се иде даље од својих могућности. 

Образложење из Беседа на шестоднев може да послужи 
као одговор на критике Анастоса да је Св. Василијев став у вези 
почетка Сина у Оцу подложан истим приговорима које он има за 
Евномија.99 Савремени тумачи често падају у исту замку 
замишљајући почетак Сина у Оцу, ако не у временским 
оквирима, онда у неким протежним и дељивим ванвременским 
категоријама. Тумачећи значење библијског пасуса: ”У почетку  
створи Бог небо и земљу” (Пост. 1, 1), Свети Василије указује на 
почетак као тренутан и ванвременски (ἀκαριαῖον καὶ ἄχρονον) чин 
стварања. За Светог Василија, овај почетак је нешто немерљиво и 
недељиво (ἀµερές τι καὶ ἀδιάστατον), и није време, јер нити је 
почетак пута пут, нити почетак куће кућа.100 

                                                 
96 Anastos, ‘Basil’s Κατά Ευνοµίου, стр. 122. 
97 Anastos, ‘Basil’s Κατά Ευνοµίου, стр. 124. 
98 Anastos, ‘Basil’s Κατά Ευνοµίου, стр. 125-6. 
99 Anastos, ‘Basil’s Κατά Ευνοµίου, стр. 124-5. 
100 Hex. 1, 6, 18-22. 
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Ако би се направила аналогија између почетка Сина и 
почетка света, упркос онтолошкој разлици, заједничка 
карактеристика оба почетка би била да су ἀδιάστατον, што би 
значило да они у себи не садрже никакво раздобље или интервал. 
Пошто почетак света није време, немогуће је поделити га на 
раздобља. Исто тако и Отац, који је почетак Сина, не садржи 
никакво раздобље или растојање у себи којим би могао бити 
одвојен од Сина. Иако су рађање и стварање неупоредиви 
процеси, јер је један чин Божије природе, или суштине, а други је 
чин Божије воље, оба почетка су ванвременска и непротежна. 

У погледу Св. Василијeвог упућивања на Сина као ἀεὶ ὢν, 
овај израз служи да разликује ову реалност од сваке друге створене 
категорије. За разлику од Евномија, који проглашава нерођеност 
главним означитељем божанског бића, Свети Василије сматра 
вечност једном од Божијих карактеристика. Свети Василије се 
такође разликује од Евномија тиме што вечност не сматра нити 
главним божанским обележјем, нити оним које може у потпуности 
да опише суштину Бога, већ вечност сматра једним од божанских 
својстава, на основу којих се божанско биће може разликовати од 
створене стварности. Стога Свети Василије стаје у одбрану било 
какве релативизације вечности. 

Као што је већ горе наглашено, Свети Василије је 
сумњичав према покушајима да се метафизичке дилеме 
разрешавају на основу метода које превазилазе могућности 
људског језика и сазнања. За Светог Василија сазнање ствари које 
превазилазе људске моћи су у Божијој надлежности и могући 
одговори на ова питања могу бити откривени сходно божанској 
вољи, било кроз назнаке у овом свету, или у својој пуноћи у веку 
који долази. Свети Василије предлаже да се ограниче помисли 
док се разматра несхватљиво,101 јер људски ум је једва у стању да 
одгонетне природу чулних ствари које нас окружују. Дакле, 
Свети Василије сматра да ако величанственост небеса прелази 
меру људског разума, како онда ум може бити у стању да 
истражује природу вечног.102 
                                                 
101 Hex. 1, 9, 11-12. 
102 Hex. 6, 1, 52-4: Εἰ οὐρανοῦ µέγεθος µέτρον ἀνθρωπίνης διανοίας ἐκβαίνει, τῶν ἀϊδίων 
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Свети Василије устаје и против оних становишта, 
заснованих на сличности између израза ”векови” (αἰῶνας) и ”увек 
постојећи” (ἀεὶ εἶναι), која заступају да је оправдано векове 
називати вечношћу.103 Kao што Раде-Галвитц и Делкоглијано 
предлажу, Свети Василије можда на уму има Аристотела, јер је 
он међу првима који је векове поистоветио са вечним 
постојањем.104 Св. Василијева главна поента је да Син као вечан 
(ἀΐδιος), који је истовремено и онај који увек постоји (ἀεὶ ὢν), није 
сводив на векове, јер су они део његове творевине. Штавише, Св. 
Василије даље устаје против оних, који су етимолошки извели 
термин „век” из термина „увек постојећи“, због спремности да 
припишу вечност творевини, док је у исто време оспоравају 
Творцу векова.105 Дакле, Свети Василије прави разлику између 
вечности и века, јер је вечност обележје божанског бића, док је 
век створен. 

Пошто је створен,  век је ограничен својим почетком и 
зато се не може назвати вечност, иако је бесконачан и 
безвременски. Свети Василије признаје да можда неки људи 
доживљавају век као вечност због његове бесконачности и 
безвремености, али вечност је својство бића које је без почетка и 
краја, и чији живот није ограничен ни на који начин. Дакле, може 
се закључити да Свети Василије сматра вечност недостатком 
граница. За разлику од вечности, век је ограничен својим 
почетком, па иако је природа века бесконачна и стална, бића која 
настањују царство векова су свесна да почетак и узрок њиховог 
                                                                                                         
τὴν φύσιν τίς ἄρα νοῦς ἐξιχνιάσαι δυνήσεται. 
103 Eun. II, 17 (PG 29, 608C): Ἤδη δὲ καὶ τοὺς αἰῶνας ἀξιοῦσί τινες τῆς τοῦ ἀϊδίου 
προσηγορίας, ὡς ἐκ τοῦ ἀεὶ εἶναι τῆς κλήσεως ταύτης τετυχηκότας.  
104 St Basil of Caesarea, Against Eunomius, стр. 155, нота 88. Видети Аристотел, 
De Caelo 1.9, 279a27-28. Плотин је слично тврдио да је ”век” изведен из ”увек 
постојеће” (αἰὼν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἀεὶ ὄντος) (Enneadеs 3.7. 4, 43; 3.7.6, 32-33). До 
времена Прокла сличан поглед на етимолигију термина ”век” је постало опште 
убеђење (γὰρ ἡ κοινὴ ἔννοια παρὰ τὸ ἀεὶ εἶναι τὸν αἰῶνα λέγεσθαι οἴεται) (In Platonis 
Timaeum Commentaria 3, 9, 15-16). Видети такође André-Jean Festugière, ‘Le sens 
philosophique du mot AIWN’ у: А.-Ј. Festugière, Études de philosophie greque, Paris: 
Vrin, 1971, стр. 254-271, посебно стр. 261. 
105 Eun. II, 17 (PG 29, 608CD). 
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постојања није у њима самима, него у Богу као Творцу. Дакле, 
створења која настањују царство векова никада неће престати да 
буду његов део, и на тај начин, она никад не би могла да буду 
вечна у смислу у којем је Бог вечан. У Омилији на Шестоднев 1, 
5, Свети Василије упућује на анђеоско царство као:  

”неко стање старије од рођења света и сагласно 
наднебесним силама, које су изван времена, вековита, вечна (ἡ 
ὑπέρχρονος, ἡ αἰωνία, ἡ ἀΐδιος)”.106 

Чини се на основу овог пасуса да Свети Василије једнако 
пруписује ”век” и  ”вечност” анђеоском царству. Ова дилема се 
може објаснити ставом да невидљиве силе никада неће престати 
да постоје, али би био само делимичан одговор, јер и даље остаје 
питање њиховог почетка. Како помирити тврдњу да анђеоске 
силе имају почетак попут осталих створених бића са тврдњом да 
су оне вечне (ἀΐδιος) те да немају ни почетак ни крај. Св. 
Василијева изјава да је својство века да се окреће око себе и да 
никада не бива приведено крају може да реши постојећу 
дилему.107 Свети Василије тврди да је кретање или ток века 
кружан, јер се увек враћа на тачку свог почетка. То значи да 
кретање у времену није само бесконачно, јер нема краја да се 
достигне, већ је и беспочетно, јер се завршава у свом почетку, 
који је бесконачан. Св. Василијев став да век подсећа на вечност 
изгледа сличан Аристотеловом станивишту да је природа времена 
вечна на основу његовог кружног кретања. У О небу 2, 6, 
Аристотел сматра да: 

”кружно кретање нема у себи ни извор, ни циљ, ни 
средину. Не постоји ни апсолутни почетак, нити крај или средина 
пута, јер је у времену вечно и по дужини се окреће око себе те је 
непрекидно.”108 

                                                 
106 Hex. 1, 5, 4-11. 
107 Hex. 2, 8, 52-54: Ὃ δὴ καὶ τοῦ αἰῶνος ἴδιον, εἰς ἑαυτὸν ἀναστρέφειν, καὶ µηδαµοῦ 
περατοῦσθαι. 
108 De Caelo 2, 6, 23-25: Τῆς δὲ κύκλῳ φορᾶς οὐκ ἔστιν οὔτε ὅθεν οὔτε οἷ οὔτε µέσον· οὔτε 
γὰρ ἀρχὴ οὔτε πέρας οὔτε µέσον ἐστὶν αὐτῆς ἁπλῶς· τῷ τε γὰρ χρόνῳ ἀΐδιος καὶ τῷ µήκει 
συνηγµένη καὶ ἄκλαστος. Aristotle, On the Heavens, (The Loeb Classical Library 338) 
London: Heinemann, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1971, стр. 170-171.   
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Иако Аристотелова и Св. Василијева позиција имају неку 
сличну унутрашњу логику, углавном у вези са природом кружног 
кретања, оне су последица различитих хипотеза. За Аристотела, 
кружно кретање неба доказује вечност света. Дакле, небеса 
немају ни почетак, ни крај, ни средину. За Светог Василија, с 
друге стране, анђеоске силе, које бораве у царству века, имају 
свој почетак у Богу, па чак би могле имати и свој крај, ако је он 
различит од Бога. Имајући Бога за свој крај су бескрајне, јер је 
Бог бесконачан. Пошто се крећу у круг унутар века оне могу 
достићи свој почетак, који је опет Бог. Дакле, анђеоске силе 
постају беспочетне на тај начин што достижу беспочетног Бога 
као свој почетак. 

Свети Василије примењује исти модел у објашњењу 
природе времена. Према речима Светог Василија, природа 
времена је сачињена од дана, недеља и дужих временских 
периода као што су доба. Ове поделе унутар времена чувају 
унутрашњу везу са природом века. Дакле, један дан представља 
повратак неба са једног места на то исто место.109 Марио Багос 
(Mario Baghos) правилно примећује да за Светог Василија 
рестаурација или поновни повратак (ἀποκατάστασις) у пуноћу 
времена и свега постојећег се дешава унутар граница једног 
дана.110 Дакле, Свети Василије сматра да ”један дан” (ἡµέρα µία),  
а не ”први дан” (πρώτην ἡµέρα), којим створени свет почиње, има 
сродство (συγγενὲς) са веком, јер се врти око себе.111  

Свети Василије помиње даље значај недеље у божанском 
плану.  

”Бог је припремио природу времена на тај начин што јој 
је поставио као мере и границе  раздобља дана, и мерећи их даље 
до пуне недеље, установио је недељу, да рачунајући промену 
времена, увек се поново врате у оквиру круга себи. Значи, Бог је 

                                                 
109 Hex. 2, 8, 39-41: ἢ, ἡ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σηµείου ἐπὶ τὸ αὐτὸ πάλιν 
ἀποκατάστασις ἐν µιᾷ ἡµέρᾳ γίνεται·  
110 Mario Baghos, ‘St. Basil’s Eschatological Vision: Aspects of the Recapitulation of 
History and the ‘Eight Day’,’ Phronema 25 (2010), стр. 85-103, посебно стр. 89. 
111 Hex. 2, 8, 55-56. 
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установио да се један дан седам пута понавља чинећи недељу, и 
то на начин, да почевши од себе, и завршавши се у себи, има 
облик круга. У ствари, то је такође својство века да се окрене око 
самог себе и да никад не буде приведен крају”.112  

Свети Василије описује ”један дан” као повратак небеса 
са једне тачке у исту ту тачку, док исто изражено језиком 
модерне физике се назива ротацијом Земље око своје осе у 
периоду од двадесетчетири сата. Седмица је период од седам 
дана, или понављање једног дана седам пута. Недеља почиње са 
” једним даном”, те због своје кружне природе такође се враћа на 
” један дан”. Овај ”један дан” којим  седмица почиње и у којој се 
она завршава је недеља.113 Пошто је недеља дан којим почиње 
стварање, Свети Василије је сматра ”сликом века” (αἰῶνος εἶναι 
εἰκών).114 Тиме што је слика бескрајног века, недеља је такође 
позната у Псалмима као ”осми дан”, јер је изван недељног 
циклуса.115 Према речима Светог Василија, овај ”осми дан” је 
описан у Светом Писму, као дан безвечерњи, беспотоњи, и 
несвршени (ἀνέσπερον καὶ ἀδιάδοχον καὶ ἀτελεύτητον).116 Чини се да 
Свети Василије изокреће перспективу гледања на целу ствар. Не 
ради се о симболичној сличности одређених временских периода 
са неким наднебесним бескрајним категоријама, већ о основној 
онтолошкој структури свега створеног у складу са одређеним 
божанским телос-ом. Бог је све створио, укључујући време и век, 
са одређеним циљем. Иако се ове временске и надвременске 
категорије односе на себе, оне су створене да укажу и на 
реалности која су изван њих. Дакле, ”један дан” се односи на век, 

                                                 
112 Hex. 2, 8, 44-52. 
113 Словенска хришћанска традиција се разликује од јеврејске и грчке 
хришћанске традиције сматрањем недеље не првим, већ последњим даном у 
седмици (недељи). Термин ”неделя” који се користи за недељу (у руској 
традицији се недеља такође назива даном Васкрсења – ”Воскресенье”) се такође 
користи да означи и период седам дана или недељу дана. Етимолошко значење 
речи ”неделя” је ”нерадни дан” или ”празник” у савременом смислу те речи . 
114 Spir. 27, 66 (SC 17, стр. 484) 
115 Hex. 2, 8, 50-70; Spir. 27, 66 (SC 17, стр. 484-486). 
116 Hex. 2, 8, 67-68. 
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као и недељни циклус, који умножавањем ”једног дана” седам 
пута је слика века. Штавише, за Светог Василија, време 
Педесетнице, као умножавања седам дана седам пута, је такође 
слика века, јер почиње недељом и завршава се у недељу. Пошто 
недеља као дан Христовог васкрсења није само сећање на овај 
догађај, већ и подсећање на реалност васкрсења целокупног 
човечанства, слично томе век указује не само на  бескрајни живот 
творевине, већ и на будуће учешће творевине у нествореној 
божанској вечности. Свети Василије је веома изричит у 
изражавању ове сложене идеје: 

”Кроз Духа Светога долази наша обнова у рајско стање, 
наше васнесење у Царство Небеско, наше Богоусиновљење, наша 
слобода да Бога зовемо Оцем нашим, наше постајање 
заједничарима благодати Христове, будући названи децом 
светлости, дељење вечне славе, и једном речју, наше наслеђе 
пуноће благослова, како у овом свету тако и у долазећем. Чак и 
док чекамо на потпуно остварење добрих ствари припремљених 
од Светог Духа за нас, у могућности смо да се у вери радујемо 
обећању долазеће благодати.”117 

Може се приметити да Свети Василије сматра да су 
људска бића, слично анђелима, предодређена да узму удела у 
божанској вечној слави (δόξης ἀϊδίου µετέχειν). Учешће људских 
бића у вечној слави у будућем животу се симболично и буквално 
огледа у учешћима у литургијским циклусима овде на Земљи.  
Почетак и крај сваког литургијског циклуса је недеља и као 
првоустављени ”један дан” у оквиру чијих границе се цела 
творевина обнавља, као и обећање будуће вечне славе. Тврдећи 
да се ”окупљамо на молитву, на дан Васкрсења да се подсетимо 
на благодат коју смо добили”,118 Свети Василије указује на то да 
наша вечна слава постаје наше садашње стање, јер се есхатон 
одвија у историји кроз служење Евхаристије. Овај став је 
очигледан у Литургији, која се по традицији приписује Светом 
Василију. 

                                                 
117 Spir. 15, 36 (SC 17, стр. 370).  
118 Spir. 27, 66 (SC 17, стр. 484).  
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У проскомидијским молитвама које претходе почетку 
литургије, ђакон прилазећи свештенику који се налази испред 
светог Престола каже: ”Време је да Господ делује” (καιρὸς τοῦ 
ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ).119 Ова изјава се односи на Псалм 118 (119), 126, 
у којој се дејство Господа види као последица кршења божанских 
заповести. У литургијском контексту ова реченица се може 
тумачити као најава оваплоћења Логоса.120 Већ самом чињеницом 
оваплоћења Сина Божијег божанска вечност улази и пресеца ток 
времена. Грчка реч која се користи да изрази прави, односно 
повољан тренутак за божанско дејство је καιρός. Улазак 
оваплоћеног Господа у историји преображава тренутке χρόνος-а 
или времена израженог кроз след и трајање у тренутке који имају 
вечни значај (καιροί).121 Ти καιροί су бескрајни, јер су преображени 
присуством Христове божанске вечности. Тако, они постају 
деловима једног бескрајног дана, на који упућује Свети Василије. 
Пошто се Царство Божије од Оваплоћења Логоса уселило међу 
нас, цео земаљски живот Христов постаје место сусрета времена 
и вечности. Међутим, сусрет божанске вечности и времена није 
ограничен само на период Христовог боравка на земљи, већ се и 
даље дешава кроз присуство Светог Духа у творевини. Прослава 
Евхаристије као продужетак Оваплоћења Сина Божијег у 
историји је изврстан пример непрестаног Божијег присуства у 
историјском времену. Присуство вечног Царства овде и сада, 
наглашено је и реченицом ”Благословено Царство Оца и Сина и 
Светога Духа” коју изговара свештеник на почетку литургије. 
Осим тога, у току Литургије, хришћани доживљавају прелазак из 
њиховог стварног присуства овде и сада у Царство, које је изван 

                                                 
119 Богослужебени превод ове реченице на српски гласи ”Време је да се служи 
Господу”, али је ми доносимо у изворном облику, да би се јасно ставља до 
знања да онај који делује је сам Господ.   
120 У Мистагогији Светог Максима Исповедника, једном од најстаријих 
литургијских коментара, улаз епископа у цркву симболизује први долазак Сина 
Божијег у свет (Mystagogia 8, PG 91, 688C). 
121 John Panteleimon Manoussakis, ‘The Anarchic Principle of Christian Eschatology 
in the Eucharistic Tradition of the Eastern Church’, Harvard Theological Review 
100/1 (2007), стр. 29-46, посебно видети стр. 38-40. 
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времена. Тако, током Св. Василијеве молитве евхаристијске 
анафоре или приношења, свештеник изговара следеће речи: 

”Сећајући се његових спасоносних страдања, 
животворног Крста, тридневног погребења и из мртвих васкрсења 
и на небеса уласка и с десне стране Тебе Бога и Оца седења, и 
славног и страшног другог доласка Његовог”.  

Сећање на славни и страшни други Христов долазак 
поставља евхаристијско сабрање изван краја времена, јер други 
долазак представља крај времена. Догађаји из Христовог живота 
наведени у молитви анафоре су слике будућег обећања људским 
бићима које Св. Василије помиње у горе цитираном одломку из О 
Светом Духу 15, 36. Тако, Христово васкрсење из мртвих 
симболизује људски повратак у рајско насеље, Његово вазнесење 
на небо се односи на људски улазак у Царство небеско, 
устоличења с десне стране Бога Оца је икона људског 
Богоусиновљења, и потврда њихове слободе да Бога називају 
својим оцем. Дакле, Христов славни и страшни други долазак се 
може посматрати као наследство пуноће благослова које се 
огледа кроз људско учешће у Његовој благодати и дељење 
Његове вечне славе. Опште васкрсење из мртвих и повратак у 
рајско стање које је без пропадљивости и смрти за људска бића 
такође представља прелазак из домена времена у домен века. 
Дакле, стицањем бескрајног живота који одговара природи века, 
људска бића задобијају својства слична анђеоским силама. 
Међутим, ово није крај људског савршенства, јер божанско 
обећање укључује и ствари које су изван рајског стања. За Светог 
Василија, крајње одредиште је људско стицање Богоусиновљења, 
и задобијање слободе да Бога називају својим оцем. То значи да 
људи постају богови, али не по природи или рођењем од Оца као 
што је то случај Сина Божијег, већ нашим усвајањем од стране 
Оца. Овај поклон припремљен за човечанство подразумева и 
људско учествовање у свим Божијим својствима, а једно од тих 
божанских својстава је засигурно вечност или трајно постојање. 
Ово ново стање људских и анђеоских бића је двоструко. Она не 
престају да буду оно што јесу по својој створеној природи, али 
сва ограничења која постоје на основу њихове створености бивају 
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укинута новим стањем. Дакле, због тога што су створена и што 
имају почетак свог бића они спадају у домен века. У исто време, 
тиме што су обргљена и прожета божанским бићем, она постају 
носиоци свих божанских својстава, укључујући и вечности, која 
се одликује недостатком и почетка и краја. 

Свети Василије указује на наше наслеђе пуноће 
благослова, који је истовремено у овом свету кроз веру у обећања 
припремљене благодати у долазећем свету, и кроз пуну радост у 
благобитију припремљеном за нас.122 Ова тврдња савршено 
објашњава двоструки карактер недељне Литургије. Пошто је 
недеља ”један” дан или слика века (µίαν ὠνόµασε τοῦ αἰῶνος τὴν 
εἰκόνα),123 она обухвата целокупну творевину. Такође се на њу 
упућује од стране Псалмиста као на ”осми дан”, јер стоји ван 
недељног циклуса, изображавајући слику века.124 Осми дан 
доноси не само враћање у рајско стање, већ и испуњење обећаних 
добара. Ако ”један” дан има сродство са веком, могло би се рећи 
да осми дан може да указује на вечност обожене творевине. 
Недељна евхаристија уједињује веру у обећање будућих добара 
са потпуном радошћу уживања у овим добрима. Та чињеница је 
посебно изражена у православној химнографији, где се како 
очекивање будућег обећања, тако и њихово остварење дешава 
”данас”.125 Према томе, сви прошли догађаји наведени у тим 
химнама, али и будући догађаји такође, бивају уврштени у ово 
”данас”, које попут ”једног” дана обихвата целокупан век. Вера у 
будући век и стање која их чини већ присутним, омогућава 
црквеним химнографима да себе, али и целокупно црквено 
сабрање, ставе изван домена времена. Не само да Свети Василије 
није био изузетак од овог општег правила, већ је био међу првима 
                                                 
122 Spir. 15, 36 (SC 17, стр. 370).  
123 Hex. 2, 8, 75. 
124 Hex. 2, 8, 69-70. 
125 ”Дјева данас иде да неизречено роди превечно Слово у пећини” (Кондак на 
Бадњи Дан), ”Дјева данас рађа Превечнога” (Кондак на Божић), ”У водама 
јорданским данас си био Господе” (кондак претпразништву Богојављења), 
”Васкрсао си данас из гроба Милостиви и нас си узео од врата смрти” 
(Васкршњи кондак). 
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који је категоријама времена, века и вечности јасно дефинисао 
есхатолошку наду. 

Tоком побијање Евномијевих становишта Свети Василије 
је изложио свој поглед на однос Бога и времена. Побијајући 
становиште по коме је главни означитељ Бога Његова 
нерођеност, Свети Василије је понудио аргумент у погледу  
немогућности дефинисања божанске суштине на основу њених 
својстава, који га је даље одвео до става о несазнатљивости 
божанске суштине. За Светог Василија аномејски израз 
”нерођени”, попут сваког људског израза, није у могућности да 
опише божанску суштину, јер божанска имена се не односе на 
божанску суштину, већ на божанска дејства, било да се директно 
односе на њих било да су изведена на основу њих. Пошто је 
божанска суштина несазнатљива, онда према Светом Василију, 
аномејско тврђење којим се сугерише постојање неког 
временског или квазивременског раздобља унутар божанског 
бића не би било ваљано. За Светог Василија старешинство Оца у 
односу на Сина у оквиру божанског бића се не односи на Очево 
претхођење у времену, већ на превенство које има бивајући узрок 
Сина који је исход процеса рађања. Да би се доказао савечност 
Сина Оцу, Свети Василије побија Евномијеву тврдњу о 
постојању раздобља које је претходило рађању Сина. Иако се 
Евномије и Свети Василије не слажу по питању природе времена, 
јер Св. Василије сматра дане, месеце доба и године мерама а не 
деловима времена као што је то случај са Евномијем, обојица 
одбацују могућност да је природа наводног раздобља које дели 
Оца од рођења Сина временског карактера јер за обојицу је Бог 
створио време. Међутим, на основу сличности природе овог 
ументнутог раздобља са природом века, Свети Василије је 
сматрао да aномејци стављају вековно раздобље пре рођења 
Сина. Без обзира што Евномије тврди да је  живот Сина 
бесконачан, свако ограничење Синовљевог живота тврђењем да 
он има свој почетак у рађању, и да није постојао пре свог рођења, 
је неприхватљиво за Светог Василија. Такође Очева нерођеност, 
према Светом Василију, не указује да је он једини који је вечан, 
јер вечност се може приписати и оним бићима која нису 
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ограничена нити временом нити веком. Зато су и Отац и Син 
вечни јер њихови животи немају никакве границе. 

Свети Василије доводи вечност у везу са веком, али само 
у случају створене природе. Пошто је све створено да учествују у 
вечној божанској слави, целокупна створена природа тежи ка 
вечности. Ова склоност људских бића ка достизању свог крајњег 
одређења је посебно истакнута у богослужбеним текстовима 
евхаристијских молитви. Пошто, све створено, имајући почетак 
свог постојања, припада домену века, оно може задобити својство 
вечности једино ако је обухваћено и прожето вечним божанским 
бићем.  

Изводећи своје становиште о времену и вечности у 
склопу учења о Светој Тројици и стварању, Свети Василије је не 
само допринео филозофском сагледавању природе времена, већ је 
њиме дао и есхатолошки наду људима да време и век сагледавају 
као иконе обећане вечности. 
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ПРЕТПОСТАВКЕ СВ. ГРИГОРИЈЕВОГ УЧЕЊА 
О ВРЕМЕНУ 

 
 
После смрти Светог Василија, Свети Григорије Ниски је 

наставио рад свога старијег брата, не само у буквалном смислу 
бранивши Св. Василијево дело од даљег напада Евномија и 
доврши Св. Василијев Шестоднев поглављeм о стварању човека, 
већ и пратећи теолошку визију свог брата и учитеља и 
развијајући је обиљем дубоких духовних и филозофских увида. 
Кратак опис Св. Василијевог гледишта на време и вечности није 
имао за циљ да исцрпи дубину његовог мишљења о овом питању, 
већ да напави увод у питања којима се бави Свети Григорије.  

Св. Григоријево гледиште на време је привукло велику 
пажњу научника, тако да је о овом аспекту његове мисли доста 
писано.1 Св. Григоријево промишљање времена се често тумачи 

                                                 
1 Видети Jean Daniélou, ‘L’apocatastase chez saint Grégoire de Nysse,’ Recherches 
de sciences religieuses 30 (1940), стр. 328-347; ‘Akoloutia chez saint Grégoire de 
Nysse,’ Revue de sciences religieuses 27 (1956), 219-249; ‘Notes sur trois textes 
eschatologiques de saint Grégoire de Nysse,’ Recherches de science religieuse 30 
(1940), стр. 348-356, ‘Le problème du changement chez Gregoire de Nysse,’ 
Archives de Philosophie 29, (juillet-septembre 1966), стр. Неки од горепоменутих 
Данијелуових чланака су поново објављени у L’être et lе temps chez Grégoire de 
Nyssa, Leiden: Brill, 1970; Callahan, ‘Gregory of Nyssa and the Psychological View 
of Time’, стр. 59-66; Paul Dandelot, La doctrine du diastema' chez Gregoire de 
Nysse, Louvain, 1960; Otis, ‘Gregory of Nyssa and the Cappadocian Conception of 
Time, стр. 327-357; David Balás, ‘Eternity and Time in Gregory of Nyssa’s Contra 
Eunomium,; in H. Dorrie, M. Altenburger & U. Schramm (eds.), Gregor von Nyssa 
und die Pholosophie, Leiden: Brill, 1976, стр. 128-155; Paul Plass, ‘Transcendent 
Time and Eternity in Gregory of Nyssa’, VigChr 34/2 (1980), стр. 180-192; Alden A. 
Mosshammer, ‘Historical Time and the Apocatastasis according to Gregory of 
Nyssa,’ StPatr. 27 (1993), стр. 70-93; ‘Time For All and a Moment for Each: The 
Sixth Homily of Gregory of Nyssa on Ecclesiastes’ у: S.G. Hall (ed.), Gregory of 
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као део његовог ширег погледа на духовни напредак или његову 
теологију спасења, али неке, углавном новије студије су 
фокусиране на ово питање као на главни предмет истраживања. 
Не би било погрешно тврдити да је родно место Св. Григоријевог 
учење о времену дело написано против Евномија кизичког. Спис 
Против Евномија је далеко најобимнији међу Св. Григоријевим 
делима, и састоји се од три књиге, а написан је у широком 
распону времена. Само у првој књизи, написаној за седамнаест 
дана као одговор на Евномијево побијање Св. Василија,2 Свети 
Григорије доста спекулише о времену.  

Према томе, због богатства у филозофским 
импликацијама за тему нашег интересовања, било би логично да 
се одмах окренемо овом делу, вероватно  писаном 380. године.3 
Пре овог дела Свети Григорије је написао кратко слово О 
девичанству (De Virginitate), које је више сматрано за аскетски 
приручник те није узимано у обзир када се радило о онтолошкој 
проблематици. Међутим, ово његово рано дело садржи скоро све 
елементе на основу којих се може створити слика у ком правцу ће 
се касније развијати учење о времену. 

 
О девствености 

 
Расправа О девствености представља први обиман рад 

Светог Григорија, највероватније написан 371. године,4 пре него 

                                                                                                         
Nyssa: Homilies on Ecclesiastes, Berlin, New York: W. de Gruyter, 1993, стр. 249-
276; David Bradshaw, ‘Time and Eternity in Greek Fathers,’ The Thomist 70 (2006), 
стр. 311-366. 
2 Св. Григорије помиње одговор написан за само седамнест дана на прву део 
Евномијеве Апологије апологије у писму свом брату Петру, епископу Севастије. 
Видети Ep. 28 (PG 45, 237A). 
3 О хронологији Св. Григоријевих дела видети Jean Daniélou, ‘Lа chronologie des 
œuvres de Grégoire de Nysse,’ StPatr 7 (1966), стр. 159-169 и исти аутор ‘La 
Chronologie des sermons de Grégoire de Nysse,’ Revue de Sciences Religeuses 29 
(1955), стр. 346–372 ‘. Видети такође предговор истог аутора делу Gregory of Nyssa, 
From Glory to Glory, Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press 1979, стр. 4. 
4 Michel Aubineau, (ed.) Grégoire de Nysse, Traité de la Virginité, (SC 119), Paris: 
Éditions du Cerf, 1966, стр. 31. 
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што је рукоположен за епископа Нисе. У фокусу научног 
разматрања су пре биле околности под којима је ово дело 
написано него садржај Св. Григоријевих метафизичких увида. 
Претпоставља се да је спис наручен од стране Св. Василија, јер 
сам Свети Григорије помиње да је добио задатак да напише дело, 
од стране оног чију вољу мора поштовати.5 Дело је намењено 
младим људима који би требало да, како Свети Григорије 
саветује, прате у стопу најпобожнијег Владику Василија, који је 
савладао поуке о девственом животу.6 Пошто Свети Григорије 
јасно упућује на Светог Василија, млади људи којим се обраћа су 
по свему судећи знали за Василија и његов подухват, и према 
томе чак могли они бити, како то Ана Силвас (Anna M. Silvas) 
сугерише, хришћански ученици у школи реторике у Кесарији.7  

Одабрана тема је била у складу са тадашњим напорима да 
се девствени живот представи хришћанским идеалом. 
Практиковање подвижништва одрицањем брачног живота био 
дуготрајни идеал породице Светог Григорија, који се може 
пратити уназад до оснивања монашких ”братстава” на реци Ирис 
од стране Св. Василија и подвижничких напора његове сестре 
девственице Макрине Млађе на имању у Аниси.8 У томе се може 
отићи и даље чак до Св. Григоријевих родитеља Василија 
Старијег и Емелије и њиховог односа са доста оспораваним 
подвижником Јевстатијем Севастијским,9 или још даље до 
следбеништва Св. Григоријеве баке Макрине Старије Светом 
Григорију Чудотворцу. Чини се да је Св, Григорије имао нешто 

                                                 
5 DeVirg 2.3, у: John P. Cavarnos (ed.), De Virginitate, Gregorii Nysseni Opera 
(GNO 8/1), Leiden: Brill, 1963, стр. 255. Видети такође Aubineau, Traité de la 
virginité, стр. 271, нота 7. 
6 DeVirg Praef. 2 (GNO 8/1, стр. 249). 
7 Anna M. Silvas, Gregory of Nyssa: Letters, Leiden: Brill 2007, стр. 22. 
Хришћански ученици у реторичкој школи у Кесарији којим је Свети Григорије 
посветио свој спис могли би бити исти они којима Свети Василије намењује 
своје Упутство младићима о употреби хеленске литературе. 
8 Susanna Elm, ‘Virgins of God’. The Making of Asceticism in Late Antiquity, Oxford: 
Clarendon Press 1994, стр. 60-105. 
9 Silvas, Gregory of Nyssa: The Letters, стр. 11. За више информација о личности и 
животу Јевстатија Севастијског видети Elm, ‘Virgins of God’, стр. 106-112.  
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што нико од његове верне браће и сестара није имао, а то је 
брачно искуство.10 Иако ће се већина научника данас сложити да 
је Свети Григорије био у браку, на основу саме његове тврдње да 
је он био ”пучином одсечен од слављене девствености” (καθάπερ 
ἡµεῖς οἷόν τινι χάσµατι πρὸς τὸ τῆς παρθενίας),11 већ дуже време траје 
дебата о идентитету његове супруге. Утешитељско писмо Светог 
Григорија Богослова (познато под бројем 197) Светом Григорију 
Ниском након смрти извесне Теозвије (или Теозве), коју помиње 
као своју ”свету и блажену сестру” (τῆς ἁγίας ἀδελφῆς ἡµῶν καὶ 
µακαρίας),12 и Св. Григоријеву ”животну сапутницу” (σύζυγον), 
навело је неке научнике да закључе да је она била жена Светог 
Григорија Ниског.13 Употреба израза ”сапутница” од стране 
Светог Григорија Богослова изазвала је дуготрајну полемику да 
ли се он односи на ”сестру” или пак на ”супругу”. Тако, Силвас 
усваја скоро два века старо становиште Јулијуса Рапа (Julius 
Rupp) да σύζυγον овде значи сестра,14 док Ентони Мередит 
(Anthony Meredith), између осталих, тврди да у контексту писма 
Светог Григорија Богослова то ипак значи жена.15 Иако питање 
Св. Григоријевог брачног статуса пре његовог епископата изгледа 
маргинално оно покреће читав низ питања о успешности Св. 
Василијеве обнове монашког живота. Као што Питер Браун (Peter 
Brown) примећује  аскетско опредељење као уздржање од брачно-

                                                 
10 Jean Daniélou, ‘Le mariage de Grégoire de Nysse et la chronologie de sa vie,’ 
Revue des Études Augustiniennes 2 (1956), стр. 71–78; Michel Aubineau, (ed.), 
Traité de la virginité, стр. 65–76; Michel René Barnes, ‘‘The Burden of Marriage’ 
and Other Notes on Gregory of Nyssa’s On Virginity,’ StPatr 37/2 (2001), стр. 12–
19, посебно 13, нота 7; Peter Brown, The Body and Society, New York: Columbia 
University Press 1988, стр. 292; и Anthony Meredith, The Cappadocians, Crestwood, 
NY: St Vladimir’s Seminary Press 1995, стр. 52. 
11 DeVirg 3, 2 (GNO 8/1, стр. 256). 
12 Gregorius Nazianzenus, Ep. 197, 2, (P. Gallay, Saint Grégoire de Nazianze. Lettres, 
vol. 2. Paris: Les Belles Lettres 1967). 
13 Brown, The Body and Society, стр. 292; Anthony Meredith, Gregory of Nyssa, 
London: Routledge 1999, стр. 3. 
14 Silvas, Gregory of Nyssa: The Letters, 15. Види такође Julius Rupp, Gregors des 
Bischofs von Nyssa Leipzig. Leben und Meinungen Leipzig: Dyk, 1834. 
15 Meredith, Gregory of Nyssa, стр. 13.  
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полних односа значио је истовремено и нестанак из друштва, 
пошто би коначна последица таквог става била одумирање 
хришћанских породица у Кападокији.16 Дакле, чини се да је 
Свети Григорије имао више од једне дилеме. Прва дилема је да 
одлучи између брачног и девственог живота, док је друга који 
облик аскетског живота да прихвати, ”традиционални” или 
”обновљени”. Пошто су скоро сви могући сценарији Св. 
Григоријевог живота настали како би се одговорило на прву од 
његових дилема, остаје питање да ли је његова посвећеност 
подвижничком животу имала традиционални аскетски облик 
белог монаштва или mariage blanc, или је пре била у складу са 
реформисаним Св. Василијевим монашким правилима. Одговор 
на ово питање зависи од улоге коју је поменута Теозвиа играла у 
животу Светог Григорија. Дакле, постоје два могућа сценарија, 
слична у описивању Св. Григоријевог раног живота.  

Рани живот Светог Григорија, посебно до 364. године или 
непосредно након заузимања места предавача у реторичкој 
школи у Кесарији, био је неуспешан покушај да помири своју 
приватну посвећеност девствености са јавним дужностима које 
подразумевају и брак. Дакле, Св. Григоријев девствени живот 
дошао до краја његовим ступањем у брак. Постоје велика 
неслагања у ком правцу се Св. Григоријев живот даље одвија. 
Прва животна прича иде у правцу који је давно предложио Цезар 
Бароније (Caesar Baronius) (1538.-1607. год.), који сматра 
Теозбију женом Светог Григорија, са којом је Григорије наставио 
да живи као испосник у псеудо-браку након што је рукоположен 
за епископа Ниског и коју је називао ”сестром”.17 Према томе, 
било би упутно закључити да Св. Василијева аскетска обнова 
није успела, бар у случају Св. Григорија као једног од њених 
главних заговорника, јер је он наставио да живи са Теозбијом у 
веома традиционалном, урбаном и неформалном облику 
монашког живота. Св. Григоријева епископска дужност је такође 

                                                 
16 Brown, The Body and Society, стр. 286-7. 
17 Caesar Baronius, Baronii Annales Ecclesiastici, vol. 9, Antwerp: J. Moretus 1612, 
стр. 369 
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представљала препреку да у потпуности прихвати нову монашку 
праксу, а и даље материјална зависност Теозбије од њеног 
”некадашњег” супруга би такође била веома штетна за њен нови 
статус ”девствене удовице”.18  

Смрт Св. Григоријеве супруге после првог порођаја као 
најнегативнији аспект брачног живота који он тако убедљиво 
осликава у О девствености 3 може бити стожер алтернативног 
сценарија, који Силвас излаже нашироко.19 Горко брачно искуство 
покренуло је поново ревност у Св. Григорију за девствени живот, 
али могући разлог који га је спречио да напусти живот ретора и да 
се придружи једној од постојећих манастирских заједница, је 
васпитање његовог сина Кинегија.20 Према овом сценарију, његова 
млађа сестра и сапутница Теозбија  улази у целу причу одмах након 
рукоположења Светог Григорија за епископа Нисе. Теозбијин 
покушај да успостави или проеобрази постојећу заједницу девица у 
Ниси може бити добро објашњење зашто она напушта сестру 
Макрину и заједницу девица у Анеси и придружује се Светом 
Григорију.21 Овај могући пут Св. Григоријевог живота потврђује не 
само његово истрајавање у Св. Василијевом монашком моделу, већ, 
још важније, поткрепљују идеју да подвижнички идеал стреми ка 
превазилажењу поделе на мушко и женско. Ендрју Лаут (Andrew 
Louth) запажа да Св. Григоријева идеја поделе на мушко и женско 
може бити подржана Оригеновим становиштем о космичком паду 
из првобитног јединства.22 Међутим, ако је помак од 
традиционалног, урбаног и неформалног облика аскетизма ка 
институционализованом и усамљеничком облику монаштва 
представља прелаз од космолошке теологије Оригена према  
теологији оваплоћења Светог Атанасија Великог, што Ребека 
Лајман (Rebecca Lyman) убедљиво тврди, онда се може 
                                                 
18 Видети критику псудо-брака од стране Св. Василија Анкирског у његовом 
спису о девствености: De Virginitate 43 (PG 30, 753-6). 
19 Silvas, Gregory of Nyssa: The Letters, стр. 24-25. 
20 Jean Daniélou, ‘Le marriage de Grégoire de Nysse et la chronologie de sa vie’, стр. 71–8.  
21 Gregorius Nyssenis, Ep. 6 (ad Ablabium), 10, у: G. Pasquali, Gregorii Nysseni 
opera (GNO, vol. 8/2), Leiden: Brill, 21959, стр. 36. 
22 Andrew Louth, ‘Review of Susanna Elm, Virgins of God: The Making of Asceticism 
in Late Antiquity’, Theology and Sexuality 3/6 (1997), стр. 107-108, стр. 108. 
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претпоставити да Свети Григорије Ниски не стоји у оригенистичкој 
већ у Св. Атанасијевој традицији.23 Било би можда умесније 
тврдити да док је за Светог Григорија Оваплоћење Логоса оличење 
аскетског идеала, он не напушта Оригенову космологију која 
заговара појединачно преображавање у складу са духовним 
напретком ка заједници са Богом. 

Сходно утврђености у Св. Атанасијевом предању 
теологије оваплоћења, као и у оригеностичкој космолошкој 
традицији, Св. Григоријево схватање девствености је далеко 
шире од уобичајене употребе ове речи.24 Оно представља „увод у 
филозофски живот“ (παρεισήχθη τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν βίου),25 и 
„практичан метод у науци живота по Богу, који снабдева човека 
моћима да се уподоби нетелесној природи“.26 Током елаборације 
главних црта девственог живота Свети Григорије прави и 
онтолошку разлику између Свете Тројице са једне стране и 
творевине са друге. Наиме, Отац је тај у коме се девичанство 
налази и који бестрасно рађа (δίχα πάθους γεννήσαντι) Сина. 
Парадоксално, Син само кроз девственост може бити спознат 
(υἱὸς διὰ παρθενίας νοούµενος), јер је Његова као и природа Светог 
Духа пречиста и нетрулежна (καθαρὸν καὶ ἄφθαρτον).27   

Девственост је „начин на који се обожују они који 
учествују у њеним пречистим тајнама, чиме постају заједничари у 
слави јединог истински Светог и беспрекорног Бога“.28 За Светог 

                                                 
23 Rebecca Lyman, Christology and Cosmology: Models of Divine Activity in Origen, 
Eusebius, and Athanasius, Oxford: Oxford University Press 1993, стр. 163-164. 
24 На проблем двоструког разумевања овог списа указао је Anthony Meredith, 
(Gregory of Nyssa, стр. 5-6.). Према Мередиту остаје отворено питање да ли 
Свети Григорије под девственошћу мисли физичко стање девичанства или 
унутрашњу предиспозицију душе да се живи у чистоти срца (на шта више 
указују главе 7 и 15).  
25 DeVirg Praef. 1, 20 (GNO 8/1, стр. 248.).  
26 DeVirg 4, 9 (GNO 8/1, стр. 277): τὸ τῆς παρθενίας ἐπιτήδευµα τέχνη τις εἶναι καὶ 
δύναµις τῆς θειοτέρας ζωῆς πρὸς τὴν ἀσώµατον φύσιν τοὺς ἐν σαρκὶ ζῶντας ὁµοιοῦσθαι 
διδάσκουσα. 
27 DeVirg 2, 1 (GNO 8/1, стр. 253.) 
28 DeVirg 1, 1 (GNO 8/1, стр. 252): θεοποιοῦσαν τρόπον τινὰ τοὺς τῶν καθαρῶν αὐτῆς 
µυστηρίων µετεσχηκότας, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτοὺς κοινωνοὺς τῆς δόξης τοῦ µόνου ὡς 
ἀληθῶς ἁγίου καὶ ἀµώµου θεοῦ. 
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Григорија, девственост у онтолошком смислу, представља битну 
разлику између Творца и творевине. Сам Бог је природа 
девствености док све остало учествује у Богу, кроз практиковање 
чистоте девствености. Девственост, према Светом Григорију 
„бивајући на Небу са Оцем духова, и пратећи плесом небеске силе, 
прихвата човечије спасење и спушта се од Бога да заједничари у 
човечијем животу, чувајући крила човечије жудње да се успе ка 
небеским стварима (τῶν οὐρανίων ἐπιθυµίαν πτεροῦσα)“.29 
Девственост је веза између Бога и човека и својим посредништвом 
доводи у сагласје ове две онтолошки различите природе. 

Шта је то што према Светом Григорију чини битну 
разлику између божанске и људске природе? Основна разлика је 
у томе што Божије биће карактерише одсуство жудње и 
бестрашће (ἀπάθεια), због чега је девичанство као чистота и 
непропадљивост увек у Богу.30 Као што смо видели из 
претходних цитата Свети Григорије подвлачи ову црту 
Божанског бића. Са друге стране људска природа је подложна 
страстима као одређеним настројењима душе. Настројење душе 
може бити двоструко. Свети Григорије разликује ниске страсти, 
које су усмерене ка оном што је пропадљиво, и узвишене страсти 
(τῆς ὑψηλῆς ἐπιθυµίας) које саме по себи представљају циљ који се 
треба достићи.31 Оне се достижу кроз подражавање бестелесних 
сила.32 Зато је девствени живот или како га Свети Григорије 
назива философски живот начин да се раздвоји узвишена жудња 
од телесних страсти. 

„Када у посвећенику [философског живота] телесна 
страст ослаби, следи испитивање истинске жудње, једине 
благодати и силе коју смо од Творца по природи задобили“.33 

                                                 
29 DeVirg 2, 3 (GNO 8/1, стр. 255) 
30 DeVirg 2, 1 (GNO 8/1, стр. 252) 
31 DeVirg 4, 9 (GNO 8/1, стр. 276) 
32 DeVirg 4, 8 (GNO 8/1, стр. 276): µιµεῖσθαι κατὰ τὸ δυνατὸν τὴν τῶν ἀσωµάτων 
δυνάµεων πολιτείαν. 
33 DeVirg Praef. 1 (GNO 8/1, стр. 248): Τῆς δὲ σωµατικῆς ἐπιθυµίας ἀργούσης ἐν τοῖς 
ἀποταξαµένοις, ἀκολούθως ἐπεζητήθη τί τὸ ἀληθῶς  ἐπιθυµητόν, οὗ χάριν καὶ τὴν 
δύναµιν παρὰ τοῦ δηµιουργοῦ τῆς φύσεως ἡµῶν εἰλήφαµεν. 
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Истинска жудња коју поседујемо усађену у нашој 
природи још од стварања, представља жудњу ка небеским 
стварима и ка сједињењу са Богом. Пример у коме људску жудњу 
упоређује са водом која излази из извора је довољно 
илустративан. Наиме ако се вода која извире подели у неколико 
канала њена снага се губи. Тако је и са људским умом. Све докле 
се он усмерава у више праваца оличеним у телесним уживањима, 
његова снага је недостатна да се усмери ка ономе што је истинско 
Добро. Међутим ако своју снагу не раздељује, почиње да се креће 
сходно дејству које му је саобразно и сагласно његовој природи.34 
Природно кретање саобразно човековој природи, према Светом 
Григорију, је кретање према ономе што се узвишено жуди.35 Ово 
кретање је природна одлика бића којом је обдарио Творац, и оно 
никада не престаје, чак и када је кретање у погрешном правцу. 
Овде видимо да Свети Григорије природу страсти смешта пре у 
онтолошке, него етичке и моралне оквире. Треба истаћи да за 
Светог Григорија грех (ἁµαρτία) није морални преступ, већ оно 
што сама ова грчка реч значи, а то је скретање са пута или 
промашај циља.   

Кретање може према Светом Григорију бити двоструко, 
ка Богу, или од Бога. Правац кретања зависи од тога како ће  
човек да искористи своју слободну вољу. По слободној вољи 
човек је сличан Богу,36 будући да је створен по Божијем 
обличју.37 Човек првобитно створен од Бога није познавао 
страсти, оне су касније ушле у људску природу, човековим 
избором да окрене леђа Богу. Тиме је човек своју природу учинио 
подложну страстима и смрти (τὸ παθητικόν τε καὶ ἐπίκηρον),38 јер је 
уместо Бога који је бестрастан и вечан, своју вољу усмерио на 
нешто што је нестално и променљиво. Човек је тиме постао и 
творац зла (δηµιουργὸς τοῦ κακοῦ κατέστη ὁ ἄνθρωπος).39  

                                                 
34 DeVirg 6, 2 (GNO 8/1, стр. 280-81): ὑπὸ τῆς τοῦ κινεῖσθαι φύσεως πρὸς τὴν τῶν 
ὑψηλῶν ἐπιθυµίαν. 
35 DeVirg 6, 2 (GNO 8/1, стр. 281). 
36 DeVirg 12, 2 (GNO 8/1, стр. 298): ἐν τῷ αὐτεξουσίῳ τῆς προαιρέσεως πρὸς τὸν 
ἐξουσιάζοντα πάντων εἶχε τὴν ὁµοιότητα. 
37 Пост. 1, 21. 
38 DeVirg 12, 2 (GNO 8/1, стр. 298). 
39 DeVirg 12, 2 (GNO 8/1, стр. 299). 
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Други пут је пут ка Богу, али он је сада много даљи 
будући да је наша природа претрпела промену постајући 
подложна страстима и смрти или обукавши се, речено језиком 
Светог Григорија, у кожне хаљине (δερµατίνους χιτῶνας).40 
Повратак у првобитно стање, према Светом Григорију, је могућ 
ако се Богу вратимо истим путем којим смо од Њега отпали. 
Последња станица на том путу пада је брак, као компензација 
човеку зато што је окусио смрт,41 и могућност да остане у животу 
настављајући врсту. Пошто је брак био последња станица у 
нашем одвајању од Бога, он треба да буде прва станица на путу 
ка Христу.42 Зато према Светом Григорију брак треба заменити 
девственим животом, јер је брак живот по телу који води у смрт, 
а девственост је живот по Духу који не доноси смрт.43 Девствени 
живот је икона блаженства које долази са будућим веком.44  

Девственост према Светом Григорију доноси дарове 
Васкрсења у овај живот, док нас брак кроз рађање само удаљава 
од будућег века. Зато Свети Григорије уводи универзално 
решење, за неке превише радикално, да се брак и рађање деце 
замене девственим животом монаха. За Светог Григорија брак 

                                                 
40 DeVirg 13, 1 (GNO 8/1, стр. 303). Израз „кожне хаљине“ је оригинално израз 
који је употребио Мојсије (Пост. 3,21), aли је он ушао у широку употребу у 
аскесткој литератури тако да се може наћи и код Оригена и низа каснијих 
аутора.  
41 DeVirg 13, 1 (GNO 8/1, стр. 303): Ἐπεὶ οὖν τοῦ χωρισµοῦ τῆς ἐν τῷ παραδείσῳ ζωῆς 
τὸ τελευταῖον ὁ γάµος ἐστί. Брак, по Светом Григорију, није постојао у рају. Он 
следећи Мојсијеву књигу Постања, настанак брака повезује са тренутком када 
„Адам позна Еву, жену своју“ (Пост. 4,1). Овде  Адамово „познање“ Еве указује 
на сексуални однос који до тада није постојао у Рају. 
42 DeVirg 13, 1 (GNO 8/1, стр. 303). Треба поменути Свети Максим, вероватно у 
одређеној мери следећи Светог Григорија, говори о пет подела које су настале 
човековим оптпадањем од Бога, а које је Христос својом спасилачком 
делатношћу помирио. Ту су хронолошким редом: нестворена и створена 
природа, духовна и чулна природа, небо и земља, рај и икумена (насељена 
земља) и мушко и женско. Христос је почео од последњег, ујединивши прво у 
својој личности мушко и женско да би наставио даље (Ambigua 41.).  
43 DeVirg 13, 3 (GNO 8/1, стр. 305). 
44 DeVirg 14, 4 (GNO 8/1, стр. 308): ἔοικεν εἰκών τις εἶναι τῆς «ἐν τῷ µέλλοντι αἰῶνι» 
µακαριότητος ὁ ἐν παρθενίᾳ βίος. 
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представља само одлагање Парусије, док девствени живот 
трансцендира само време, јер „не поставља никакав временски 
интервал између себе и Другог доласка Христoвог кроз 
потомство које је између“.45 Ово је врло важно место за 
разумевање не само учења о времену него и целокупне 
онтологије Светог Григорија. Кључан појам са којим ћемо на 
даље да се сусрећемо, нарочито када се ради о учењу о времену, 
је διάστηµα. Овај појам код Светог Григорије добија другачија 
значења него што jе имао у полемикама против аријанаца. Ова 
грчка реч се различито преводи јер има значење раздаљине и 
просторном и у временском смислу. У наведеном цитату Свети 
Григорије говори о διάστηµα као о временском раздобљу које је 
између нас и Бога, који се налази на крају векова. Према томе 
време није нешто што је од Бога наметнуто као ограничење 
нашег бића, већ је позитивна могућност да дођемо до Бога. 
Скраћење овог временског раздобља захтева, као што каже Свети 
Григорије, да се између нас и есхатона не умеће ново потомство. 
Девственост је универзални начин да се скрати тај временски 
период који нас дели од Творца који је на крају векова. Ако смо 
предодређени по Светом Григорију да „умремо и са Христом 
будемо“,46 најбоље је то почети одрицањем од брака, који је као 
што смо рекли последња станица на путу грехопада, зарад 
девственог живота који је прва станица на путу спасења.47 
Девствени живот, по Светом Григорију, је философија која има 
своје практичне методе које се огледају у уздржању од ствари, 
повиновању правилима аскезе, као свакодневном низу правила 
које треба поштовати да би се достигао циљ живота.48 Свети 

                                                 
45 DeVirg 14, 4 (GNO 8/1, стр. 309): οὐδὲν διάστηµα µεταξὺ ἑαυτοῦ καὶ τῆς παρουσίας 
τοῦ θεοῦ διὰ τῶν διὰ µέσου γενεῶν ἐργαζόµενος.  
46 Флп. 2,23.  
47 DeVirg 13, 1 (GNO 8/1, стр. 303). Према овоме се може закучити да постоји 
двострука смрт. Једна смрт је ушла у људску природу кроз грех и то је смрт 
којом је умро Адам и све генерације до славног Христовог доласка, и друга 
смрт је смрт којом умире Христос на крсту и она предствља оружје којом се 
разбијају окови прве смрти. Ова смрт је заправо пут у живот и зато је Свети 
Григорије, следећи Светог Апостола прославља. 
48 DeVirg 23, 1 (GNO 8/1, стр. 333). 
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Григорије утврђује низ монашких правила на путу спасења, која 
ће касније бити преузета и усавршавана у тзв. аскетској 
литератури.  

Извесна новина, у односу на постојећу традицију, коју 
Свети Григорије уводи је учење о сталном напретку, који није 
напредовање ка крају нашег животног пута,49 већ напредовање ка 
савршенству. Ово Св. Григоријево учење је често сагледавано 
како критика Оригеновог учење о засићењу (κόρος)50. За Светог 
Григорија се једино кроз постепени напредак достиже највиши 
степен савршенства.51 

Овим смо завршили наше испитивање овог Св. 
Григоријевог раног списа. Иако изгледа да се Свети Григорије 
проблема времена не дотиче, или га само спорадично узима у 
обзир, у овом делу се постављају темељи за даљу елаборацију ове 
теме у списима Против Евномија. Пошто је спис О девствености 
намењен пре свега будућим монасима, Свети Григорије се више 
усмерава на теме које могу помоћи да се достигне савршенство у 
духовном животу, али контуре будуће хришћанске онтологије не 
изостају. Прво и најважније што Свети Григорије чини је 
радикално одвајање створене природе оличене у духовном и 
телесном свету и нестворене природе која је сам Бог, Света 
Тројица. Ово је врло важно јер представља одступницу од 
аријанског гледања на однос Бога и света. Свети Григорије однос 
Бога и творевине представља у терминима дествености. Света 
Тројица су пуноћа девственог живота у којој створења могу да 
учествују у одређеној мери. Главна разлика између Божанске и 
                                                 
49 DeVirg 23, 1 (GNO 8/1, стр. 334). Учење о сталном напретку, у каснијим 
делима је терминолошки уобличено појмом ™pšktasij. Види Daniélou, 
Platonismе et théologie mystique, стр. 291-307., и исти аутор у Gregory of Nyssa, 
From glory to glory, стр. 56-71. 
50 Ово становиште је елаборирао Роналд Хајне у својој монографији. Видети 
Ronald Heine, Perfection in the Virtuous Life: A Study in the Relation between 
Edification and Polemic Theology in Gregory of Nyssa’s De Vita Moysis, Cambridge, 
MA: Philadelphia Patristic Foundation, 1975. 
51 DeVirg 23, 5, 4-6 (GNO 8/1, стр. 338): ἡ σεµνότης ἤνθησε καὶ ἐπιχωριάζει τῷ βίῳ 
ἡµῶν πρὸς τὸ ἀκρότατον ταῖς κατ’ ὀλίγον προσθήκαις ἀκριβωθεῖσα, ἧς ἔξεστι µετασχεῖν 
τὸν τοῖς τοιούτοις ἴχνεσι περιπατοῦντα. 
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човечанске природе је да је Божанска природа без страсти и без 
икакве жудње ка нечему другом, док је карактеристика људске 
природе стална жудња. Жудња, може бити или телесна страст 
усмерена ка творевини, или узвишена жудња која представља 
страст усмерену на Богу. Из овога произлази други важан 
елемент у реконструкцији Св. Григоријевог учења о времену, а то 
је стално кретање. Пошто човек тежи ка Богу, и та жудња никад 
не престаје, он је у сталном кретању које опет никад не престаје.52 
Трећи и најважнији елемент у Св. Григоријевом учењу о времену 
је увођење појма διάστηµα, који означава само раздобље или 
раздаљину у времену. О пореклу ове речи у вокабулару Светог 
Григорија, као и о елаборацији овог појма у његовом делу биће 
више речи надаље. Четврта тачка на основу које можемо да 
створимо представу Св. Григоријеве онтологије је учење о 
постепеном напретку ка савршенству који се односи на 
преваљивање како хоризонталне, тако и вертикалне  διάστηµα-е. 

Овом кратком анализом дела О девствености смо не само 
увели основне елементе учења о времену код Светог Григорија, 
већ и показали на кохерентност његове ране мисли са његовим 
познијим делима. У наставку ћемо се сусрести са низом како 
полемичких, тако и аскетских дела из Григоријевог „средњег“ 
периода, која су настала не из пера ретора, већ су дело 
ангажованог епископа и борца за Истину.  

                                                 
52 Основни разлог зашто кретање не престаје је зато што човек и када достигне 
Бога који је по дефиницији крај његовог кретања, наставља да се креће у Богу 
зато што је Он бесконачан. По Светом Григорију стално кретање у Богу не 
оставља могућност за поновни пад како је то представљено у Оригеновом 
учењу. Ово је посебно елаборирано у Св. Григоријевим каснијим делима. Види 
Данијелу у Gregory of Nyssa, From Glory to Glory, стр. 70. 
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СТВОРЕНА И НЕСТВОРЕНА ПРИРОДА 
 
 
Смрт Светог Василија која је наступила 1/14. јануара 379. 

године је представљала велику прекретницу у животу Светог 
Григорија Ниског. Смрт старијег брата  није била само губитак 
блиског сродника, већ пре свега духовног оца и учитеља. У исто 
време она је отворила простор за нападе на дело Св. Василија од 
стране његових противника. Одмах по његовoj смрти појавиће се 
Евномијева одбрана своје прве књиге, насловљена Апологија 
апологије, која ће представљати одговор на Св. Василијево дело 
Против Евномија, али и истовремено напад на његово учење.1 На 
наговор свога млађег брата Петра, Епископа Севастијског, Свети 
Григорије одлучује да се супротстави Евномију.2 Треба поменути 
да у то време сазрева свест да спорење око филозофских поставки 
Божанства није више ствар полемике, нити интелектуалног 
надметања, већ све више добија облике борбе за Истину, и против 
јереси, и та борба није више ствар личног избора сваког 
појединца, већ првенствено обавеза сваког ревнатеља Истине. То 
се може видети ако пратимо линију Св. Григоријевог животног 
пута где се да видети како захтеви које класична паидеја носи, 
временом бивају замењени обавезом да се Истина увек брани од 
јереси, која као болест напада тело Цркве. 
                                                 
1 Видети писмо Светог Григорија своме брату Петру, епископу Севастији у Ep 
29, 5 (GNO 8/2, стр. 88). 
2 У почетку ће Свети Григорије бити у недоумици да ли да се лати овог посла 
зато што није желео да његов напад на Евномије буде протумечен као жеља за 
осветом мртвог брата од стране болом скрханог брата, али се ипак одлучује за 
то пошто се изнад свега ради о питањима вере (Ep 29, 6-8, GNO 8/2, стр. 88). 
Петар Севастијски у одговору Светог Григорија Евномију види његово 
ревновање како Истини тако и Светом Оцу Василију који је у Богу и да тај спис 
не представља само његову личну дужност, већ обавезу сваког ко је проучавао 
Истину да у таквом случају говори (Ep 30, 1-2, GNO 8/2, стр. 89-90).     
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Свети Григорије ће поред одговора Евномију,3 у периоду 
после Св. Василијеве смрти написати и дела О души и васкрсењу 
(Περί Ψυχής και Αναστάσεως ο Λόγος , De anima et resurrectione),4 О 
стварању човека (Περί κατασκευής    του    ανθρώπου, De opificio 
hominis)5 и О онима који су умрли (Λόγος εις τους κοιµηθέντες, De 
mortuis) и Катихетско слово (Λόγος κατηχητικός, Oratio catechetica 
magna).6 Без обзира што су ова дела настала у различитим 
приликама и имала различите намене она представљају једно 
кохерентно, и по много чему, ново учење. Иако Св. Григоријева 
намера вероватно није била да се одваја од трага Св. Василијеве 
мисли, његово учење је донело много нових и оригиналних идеја. 

                                                 
3 Заслугом Wernera Jaegera реконструисан је прави поредак Св. Григоријевих 
књига Против Евномија. Према ранијој систематизацији ово Св. Григоријево 
дело је подељено на 12 књига, којима је као 13 додат тзв. Одговор на 
Евномијеву другу књигу (Franz Oehler, Sancti Episcopi Gregorii Nysseni. Opera, 
Halis Saxonum: Typis et sumptibus Orphanotrophei, 1865.). Jaeger ће постојећи 
поредак потпуно изменити на следећи начин: прва књига ће се сматрати 
аутентичном (као и њени наслови поглавља), друга књига ће бити оно што је 
код Oehlerа 13, док ће трећа књига које је подељена у десет глава одговарати 
ономе што су код Oehlerа књиге 3-12. Трећа књига по Oehler-овој 
класификацији је заправо посебна Св. Григоријева књига Побијање Евномијевог 
исповедања (LOGOS ANTIRRHTIKOS PROS THN EUNOMIOU EKQESIN). Иако 
је Јегерова класификација у великој мери прихваћена у научној јавности постоје 
нека неслагања, било по питању поретка (понајвише од стране кардинала 
Данијелуа, више о томе видети у уводу о. Јована Мајендорфа у The Life of Moses, 
Paulist Press, NY, Ramsey, Toronto, 1978.), било по питању поделе треће књиге у 
10 глава (видети Balás, ‘Eternity and Time in Gregory of Nyssa’s Contra 
Eunomium’, стр. 130.).  
4 Слово или дијалог о души и васкрсењу представља дијалог о судбини душе 
после смрти и вођен између Св. Григорија и његове старије сестра Макрине 
после смрти њиховог брата Светог Василија. 
5 О стварању човека, као и Св. Григоријев Шестоднев представљају наставак 
Св. Василијевих Омилија на шестоднев, тј. девет омилија које је Свети Василије 
изрекао у Цркви прве недеље Великог поста 378. године, и које су остале 
незавршене у делу који се тиче стварања човека.  
6 О хронологији Св. Григоријевих радова видети Daniélou, ‘La chronologie des 
œuvres de Grégoire de Nysse’, стр. 159-69, и Gerhard May, ‘Die Chronologie des 
Lebens und der Werke des Gregor von Nysse’, у: Marguerite Harl (ed.), Écriture et 
culture philosophique dans la pensée de Grégoire de Nysse. Actes du Colloque de 
Chevetogne, Leiden, 1971, стр. 51-67.  
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Једну од тих нових идеја представља и разликовање створене и 
нестворене природе.  

Иако је Св. Василије у многоме побио Евномијево учење 
остала је дилема на који начин Син има почетак, односно како је 
могуће мислити на почетак нечега, а истовремено избећи да 
мишљење иде у правцу по коме узрок почетка нечега не претходи 
ономе што почиње. Као што знамо Свети Василије ће почетак 
Синовљевог бића нераздвојиво повезати са вечношћу оног који и 
узрокује тај почетак, самог Бога Оца. Тиме је Свети Василије 
потврдио како једносушност Сина Оцу, тако и његову савечност. 
Евномије ће у својој Апологији апологије поново подвући разлику 
у суштинама између Оца, Сина и Светог Духа. Тако ће Отац бити 
највиша и начелна суштина, коју ће пратити суштина која постоји 
кроз ову прву али пре свих осталих, тј. суштина Сина и на трећем 
месту по пореклу и по дејству ће бити суштина Светог Духа.7 

Због Евномијевог субординационизма или подређености 
Светог Духа Оцу и Сину, као и Сина Оцу, Свети Григорије ће 
радикалније поставити ствар од његовог старијег брата. За њега 
ће цео спор између Цркве и аномејаца бити око питања: „Да ли 
Син и Свети Дух спадају у створену или нестворену природу“.8   

Међутим, ово разликовање бића се неће одмах појавити у 
његовом делу. У својој првој књизи Против Евномија, Свети 
Григорије ће класификацију бића започети првенственом 
поделом на телесну и умну, односно духовну природу (τὸ νοητὸν 
καὶ τὸ αἰσθητὸν).9 Ова подела се може наћи и у његовим ранијим 
радовима О стварању човека, О души и васкрсењу и Шестодневу 
и она несумињиво има утемељење у платонистичкој традицији,10 
                                                 
7 CE I, 151-156 (GNO I, стр. 71-73). Видети исто у Vaggione, стр. 102. Евновијева 
Апологија апологије није у потпунсти реконструисана зато што је ово дело 
дошло до нас само у цитатима Светог и у Библиотеци Св. Фотија Цариградског. 
Оба аутора говоре о три Евномије књиге против Светог Василија, док 
Филосторгије говори о пет. Више о овоме у Vaggione, стр. 79-98. 
8 CE I, 220 (GNO I, стр. 90): Οὐκοῦν ἡ πᾶσα µάχη καὶ ἀµφιβολία τοῦ δόγµατος τοῖς 
ἐκκλησιαστικοῖς πρὸς τοὺς Ἀνοµοίους ἐστὶ περί [τε] τοῦ δεῖν ἢ κτιστὸν νοεῖν τὸν υἱὸν καὶ 
τὸ πνεῦµα κατὰ τὸν λόγον τῶν ἐναντίων ἢ τῆς ἀκτίστου φύσεως. 
9 CE I, 270 (GNO I, стр. 105) 
10 Timaeus 27d-28a; Phedon 79ab; Respublica 507b-c, 509d. 
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што ће између осталог и навести неке научнике да у њему виде 
платоничара.11 Може се поставити питање зашто Свети Григорије 
поделу бића врши по платонистичком моделу? У свим раним 
делима где помиње поделу бића на духовну и телесну природу 
Свети Григорије говори и о нествореној природи, што значи да је 
овај појам присутан од почетка у његовом учењу. Наше тумачење 
би могло да иде у правцу по коме је избијање у први план разлике 
створено – нестворено и добијање првенства над паром духовно – 
телесно резултат Св. Григоријевог интелектуалног и духовног 
развоја, или како неки то желе да представе његов раскид са 
платонизмом.12 Св. Григоријев интелектуални и духовни 
напредак од његових раних па до каснијих дела се не може 
порећи, али допустићемо и неко другачије тумачење. Свети 
Григорије, прaтећи Светог Василија, своје учење је развијао у 
складу са истинама Светог Писма. Иако је понекад његова логика 
и интерпретација била више у духу јелинске филозофије, Свети 
Григорије ће бити посебно опрезан код увођења нових термина 
при описивању хришћанских истина. Термин нестворен (ἄκτιστος) 
нема своје утемељење у Светом Писму, а поред тога могао се  
наћи у употреби код Јевсевија Кесаријског,13 који је представљао 
супротстављену страну у аријанској дебати.  Друга ствар којом се 
може објаснити првенство пара духовно – телесно у подели бића 
је да његова почетна позиција нарочито у раним радовима има за 
предмет човеково пребивање у ова два света, те он увек полази из 
антрополошке перспективе.   

                                                 
11 Видети Harold F. Cherniss, ‘The Platonism of Gregory of Nyssa’, Barkley: 
University of California Publication in Classical Philology, 1930, vol. 11 1-91. и 
Endre von Ivanka, ‘Von Platonismus zur Theorie der Mystik. Zur Erkenntnislehre 
Gregors von Nyssa’, Sсholastiк 11 (1936), стр. 163-195. 
12 Видети Alden Mosshammer, ‘Gregory’s Intellectual Development’, у H.R Drobner & 
A. Vician (eds.), Gregory of Nyssa: Homilies on Beatitudes, Leiden: Brill, 2000, стр. 
359-87, посебно видети стр. 386-7., где аутор између осталог тврди да је полемика 
са Евномијем утицала да Свети Григорије направи јаснију разлику између 
нестворене духовне природе Бога и створене дуговне природе анђела и људи.  
13 H.Е. 10, 4, 39; Commentarius in Isaiam 1, 41, 83. (J. Ziegler, Eusebius Werke, 
Band 9: Der Jesajakommentar, (GCS), Berlin: Akademie Verlag, 1975). Израз који 
је Јевсевије често користио је нестворена светлост (φωτὸς ἀκτῖσιν). 
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Погледајмо прво његова ранија дела да би видели зашто 
се ова разлика уводи као суштинска. Можда је најбоље кренути 
од његовог Шестоднева, који иако није најраније дело које је 
уследило после Св. Василијеве смрти у њему се на неки начин и 
крије одговор на наше питање. Још у уводним речима 
Шестоднева, Свети Григорије објашњава разлоге који га наводе 
да се лати писања оваквог дела и поред богонадахнутог слова 
Светог Василија, чије излагање стварања многи сматрају да 
нимало не заостаје за оним Мојсијевим14. Одговор на ово питање 
се налази још у наслову овог списа, чији је тачни назив Одбрана 
Шестоднева (Απολογητικός    περί    τῆς    Ἐξαηµέρου, Apologia in 
hexaemeron). Од кога Свети Григорије заправо брани Св. 
Василијево дело. Овде се не ради о нападима који су дошли од 
стране њихових противника, већ се ради о одбрани правог 
значења Св. Василијевог учења. Свети Григорије напомиње да у 
време када је Свети Василије изрекао беседу на шест дана 
стварања, пратећи Мојсија, у цркви је између осталих било и 
много радника, занатлија, жена са децом у рукама који нису 
могли да следе низ тананих светитељевих мисли. Зато је 
неколицина њих, лако освојена Св. Василијевим речима, убедила 
себе да пратећи видљиву творевину могу да сазнају и самог 
Творца15. Зато ће Свети Григорије, и написати ову својеврсну 
одбрану Св. Василијевог Шестоднева да би показао да између 
творевине и творца постоји онтолошка провалија. 

Говорећи о чудесној природи ватре, Свети Григорије ће 
подсетити да је према законодавцу Мојсију, целокупна творевина 
подељена на чулну и духовну.16 Често се у Светом Писму, писаће 
Свети Григорије, могу наћи различита имена која се приписују 
Богу, попут светлости, ватре, итд. Међутим, описивање Бога као 
„огња који спаљује“ (Јев. 12, 29), према Светом Григорију, не би 

                                                 
14 ApHex 65. Критичко издање овог списа још није урађено, тако да је енумерација 
дела на основу Мињеовог текста (видети J-P. Migne, PG 44, Paris, 1858.). 
15 ApHex (PG 44, 65). 
16 ApHex (PG 44, 76,46-8): Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι διχῆ τῆς κτίσεως νοουµένης, εἰς τε τὸ 
νοητὸν καὶ αἰσθητὸν, ἡ πᾶσα σπουδὴ τῷ νοµοθέτῃ νῦν ἐστιν. 
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требало да нас наводи да тај огањ схватамо тварним.17 На исти 
начин треба да се схвате и уводне речи књиге Постања које 
говоре о небу. Према Светом Григорију: 

„Свод који се назива небо је граница чулне творевине, 
изван које се налази духовна творевина која нема вид, величину, 
место, временско растојање, боју, облик, својство и све остало 
што је под небом“.18  

Зато, по Светом Григорију овом небу не треба придавати 
никакво фигуративно значење, које важи за тварно небо. Једно од 
спорних питања при тумачењу стварања се тиче трећег неба на 
које се узнео Свети Апостол Павле (2. Кор. 12, 2-4), које се не 
помиње у књизи Постања, где се  говори само о стварању првог и 
другог неба. Свети Григорије је мишљења да је треће небо о коме 
Свети Павле говори, већ обухваћено како Мојсијевим тако и Св. 
Василијевим списима. Према, Св. Григоријевом тумачењу, прво 
небо је згуснути ваздух који називамо облацима, ветрови и 
царство птица (Пост. 1,20). Друго небо представља  сферу у којој 
се звезде крећу (Пост. 1,16). Оно што је Апостол, по Светом 
Григорију доживео је надилажење границе чулних опажаја и 
улазак у духовно созерцавање које никакво телесно биће не може 
достићи мислима19. Свети Павле ће, прошавши кроз ваздух и кроз 
царство звезда, доћи до постојане и духовне природе (τῇ στασίµῳ 
καὶ νοητῇ φύσει) и упознати лепоту раја и чути оно што људска 
природа не може описати.20 Зато ће Свети Павле, по Светом 
Григорију, од свог детињства упознат са именима Светог Писма, 
својим сопственим речима, царство ова три дела у којима се све 
налази означити трећим небом.21 

                                                 
17 ApHex (PG 44, 81,33-4). 
18 ApHex (PG 44, 81,43-8): ὅτι τὸ στερέωµα ὃ ἐπεκλήθη οὐρανὸς, µεθόριον τῆς αἰσθητῆς 
ἐστι κτίσεως, τὸ δὲ ἀπ’ ἐκείνου, νοητή τις διαδέχεται κτίσις, ἐν ᾗ οὐκ εἶδος, οὐ µέγεθος, 
οὐχ ἡ ἐπὶ τόπου θέσις, οὐ τὸ ἐκ διαστηµάτων µέτρον, οὐ χρῶµα, οὐ σχῆµα, οὐ 

πηλικότης, οὐκ ἄλλο τι τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν θεωρουµένων οὐδέν.  
19 ApHex (PG 44, 121,2-6):

 
∆οκεῖ γάρ µοι ὁ µέγας Ἀπόστολος ὁ πᾶσι τοῖς ἔµπροσθεν ἑαυτὸν 

ἐπεκτείνων, διαβὰς πάσης τῆς αἰσθητῆς φύσεως τοὺς ὅρους, εἰς τὴν νοητὴν κατάστασιν 
παρεισδῦναι, οὐ σωµατικῆς ἀκριβῶς γινοµένης αὐτῷ τῆς τῶν νοητῶν θεωρίας.  
20 ApHex (PG 44, 121,44-49). 
21 ApHex (PG 44, 121,41-44). 
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Шта на основу овога можемо да закључимо? Прво, да 
Свети Григорије свој Шестоднев пише са врло јасном наменом, а 
то је да хришћанима који не могу да продру у дубине значења 
неких места из Светог Писма, да појашњења и усаглашавања 
истих места. Иако овај спис обилује дубоким теоријским 
увидима, он не иде ван оквира тумачења Светог Писма. Пошто се 
бави тумачењем стварања, Свети Григорије остаје у космолошкој 
равни, без икакве намере да се упушта у разматрање природе 
Божијег бића, зато и нема речи о разлици између тварне и 
нетварне природе. Учење о разлици између духовне и телесне 
природе није представљало страно тело, које је у хришћанство 
дошло из платонистичког појмовног апарата, већ је то библијска 
тема par excellence. Међутим, Свети Григорије упоредо са 
тумачењем трећег неба код Светог Апостола Павла, нас 
индиректно уводи у главне теме његовог учења. Прво, да подела 
на духовно и телесно, односно чулно, је подела у оквиру 
творевине, а да ван творевине стоји Творац. Творац је у равни са 
духовном творевином, не зато што је на истом онтолошком нивоу 
са њом, већ зато што је за нас, чулна бића, и једна и друга 
реалност несазнатљива. То Свети Григорије показује примерима 
ватре и неба. Први пример се односи на самог Бога, док се други 
односи на свет духовних бића, али ови називи више говоре о 
нашој немогућности да опишемо оно што није опажљиво чулима, 
него о правој природи ових бића. Све што се налази изнад другог 
неба је за нас несазнатљиво, а чак и када постане сазнатљиво као 
у случају Светог Апостола Павла, онда је даље неописиво. Из 
ових Св. Григоријевих тумачења у Шестодневу, можемо назрети 
најважније карактеристике његовог становишта. Прво, да је 
основна подела бића на Творца и творевину, а да подела бића на 
чулно и духовно представља прву тачку на путу људског сазнања 
Бога и света. Друго, да људски језик који је затворен у чулне 
представе, недостатан не само да опише Божије биће, већ и бића 
духовног света. Ово учење ће Свети Григорије додатно развити 
критикујући Евномијево становиште по коме је могуће 
именовати суштину ствари, укључујући и суштину Божијег бића. 
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У свом делу О стварању човека писаном највероватније 
пре Шестоднева и пре књига Против Евномија, као довршетак 
Св. Василијевог Шестоднева коме недостаје поглавље о 
стварању човека, Свети Григорије прави разлику између Божије и 
чулне природе. Свети Григорије ће се питати како је то човек 
створен по „лику Божијем“ (Пост. 1, 26) и шта то он има 
заједничко са Богом. Човек ће према Светом Григорију имати 
подједнако и обличје створеног света и лик Божији. Питаће се 
Свети Григорије шта је то што човека чини сличним Богу: 

„Како бестелесно спојити са телом? Како може временито 
бити попут вечног? Оно што је нестално и у промени слично 
непроменљивом? Оно што је подложно страдању и трулежности 
да буде слично бестрасном и нетрулежном? Оно што стално 
пребива са злом, и узраста са њим, са оним што је слободно од 
зла? Постоји велика разлика између онога што се сматра 
архетипом, и ствари која је створена по његовој икони. Иконом се 
назива ако подражава прототип, али ако то подражавање више не 
постоји, онда и није више икона“.22       

Овде видимо у којим терминима Свети Григорије описује 
човеково, односно Божије биће. Свети Григорије ће посветити 
целу XVI главу овог списа одговору на питање како човек који је 
смртно и страдално биће кратког живота може бити икона 
природе која је бесмртна, чиста и вечна.23 Оно што човек има 
                                                 
22 DeHom (PG 44, 180,16-27): πῶς ὡµοίωται τῷ σώµατι τὸ ἀσώµατον; πῶς τῷ ἀϊδίῳ τὸ 
πρόσκαιρον; τῷ ἀναλλοιώτῳ τὸ διὰ τροπῆς ἀλλοιούµενον; τῷ ἀπαθεῖ τε καὶ ἀφθάρτῳ τὸ 
ἐµπαθὲς καὶ φθειρόµενον; τῷ ἀµιγεῖ πάσης κακίας τὸ πάντοτε συνοικοῦν ταύτῃ καὶ 
συντρεφόµενον; Πολὺ γὰρ τὸ µέσον ἐστὶ, τοῦ τε κατὰ τὸ ἀρχέτυπον νοουµένου, καὶ τοῦ 
κατ’ εἰκόνα γεγενηµένου. Ἡ γὰρ εἰκὼν, εἰ µὲν ἔχει τὴν πρὸς τὸ πρωτότυπον ὁµοιότητα, 
κυρίως τοῦτο κατονοµάζεται. Εἰ δὲ παρενεχθείη τοῦ προκειµένου ἡ µίµησις, ἄλλο τι, καὶ 
οὐκ εἰκὼν ἐκείνου τὸ τοιοῦτόν ἐστι. Овде можемо да уочимо низ атрибута које 
Свети Григорије придаје Богу као што су ἀσώµατος, αΐδιος, ἀπαθὲς, ἀθάνατος, 
ἄφθαρτος, од којих неки могу потсетити особине Платонових идеја (Phaedrus 
246с, Symposium 210а-212а). 
23 Свети Григорије ће се овом темом човека као иконе Божије бавити и у 
дијалогу О души и васкрсењу. Овде ће Макрина, сестра Св. Василија и Св. 
Григорија са којом Свети Григорије води овај дијало Божију природу описати 
различитом од људске зато што је духовна, бестелесна, без тежине у себи, и без 
икакве мере њене величине. (PG 46, 41, 33-5).  
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исто са Богом, по чему је и икона Божија, је низ особина које због 
свог обима Свети Григорије неће да набраја, али по њему је 
довољно рећи, да људска природа причаствује свему што је 
добро, пошто је Божанство пуноћа добра.24 Према томе све лепе 
ствари, као и врлина и мудрост и све узвишене ствари које 
можемо појмити, а налазе се у нама су оно што представља икону 
Божију.25 Са друге стране оно што нас првенствено разликује од 
Бога, ће према Светом Григорију бити то што је Божије природа 
нестворена, док је наша створена. Ову дистинкцију између 
нестворене и створене природе, Свети Григорије, према 
кардиналу Данијелуу, изражава и терминолошки. Тако ће t¦ Ônta 
представљати створена бића, док ће једино Бог као нестворена 
природа имати назив tÒ Ôntwj ×n.26 

Главна разлика између нестворене и створене природе је у 
томе што је нестворена природа непроменљива и увек иста, док 
створена природа не може да постоји без промене. Јер сама 
створена природа, по Светом Григорију, представља неки прелаз 
из небића у биће, односно покрет и промену којом је Божијом 
вољом оно непостојеће доведено у биће.27 

На овом месту ће Свети Григорије јасно показати да се 
основна подела свега постојећег заснива на разлици између онога 
што је подложно промени и онога што је непроменљиво. Према 
Светом Григорију само је нестворена природа та која је 
непроменљива и увек иста. Ово опет може подсетити на 
Платонове идеје, чија је особина да су непроменљиве, али са 
друге стране оне су и сродне уму који се брзо креће. Кристофер 
Стид ће ово Платоново становиште повезати са привидном 
недоследношћу Светог Григорија по којој није јасно направљена 
линија раздвајања између нестворене и створене природе на 

                                                 
24 DeHom (PG 44, 184,18-22). 
25 DeHom (PG 44, 184,23-5): Οὐκοῦν ἐστιν ἐν ἡµῖν παντὸς µὲν καλοῦ ἰδέα, πᾶσα δὲ 
ἀρετὴ καὶ σοφία, καὶ πᾶν ὅτιπέρ ἐστι πρὸς τὸ κρεῖττον νοούµενον. 
26 Daniélou, L’être et lе temps chez Grégoire de Nyssa, стр. 7. 
27 DeHom (PG 44, 184,42-5): Αὐτὴ γὰρ ἡ ἐκ τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι πάροδος, κίνησίς 
τίς ἐστι, καὶ ἀλλοίωσις τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι, κατὰ τὸ θεῖον βούληµα µεθισταµένου. 
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основу непроменљивости и променљивости.28 Оно што излази из 
Св. Григоријеве парадигме по којој је само Бог непроменљив, је 
тврдња да и духовна бића имају постојану природу (στάσιµος 
φύσις).29 Међутим, пратећи кардинала Данијелуа,30 изгледа да и 
сам Стид долази до решења. Духовна или анђеоска природа је 
непроменљива и постојана у односу на тварну природу која је 
подложна бескрајним циклусима кретања и промене.31 Њена 
постојаност и непроменљивост се, међутим, огледа у њеном 
постојаном покрету према вишим стварима, односно самом 
Богу.32 Ако би и поред овога духовну природу сматрали 
непроменљивом због сталности свог покрета према Богу, сама 
чињеница да је створена преласком (πάροδος) из небића у биће 
говори о томе да је она настала променом и да је то главна одлика 
њене природе. 

Опет долазимо до претходног закључка да је само Бог 
непроменљив, између осталог и зато што је Он једини нестворен.  

Ово учење ће Свети Григорије још једном поновити и у 
Великој катихези или Катихетском слову Свети Григорије ће 
направити поделу свега постојећег на два дела, на духовни и на 
чулни и ови делови су строго одвојени, тако да ништа не постоји 
између њих. Духовни свет је бестелесан, недодирљив и 
безобличан,33 док је чулни свет везан за, како и име каже 
опажање које долази преко чула. У чулном свету у коме постоји 
узајамна супротстављеност појединих елемената, хармонију 

                                                 
28 Christopher Stead, ‘Ontology and Terminology in Gregory of Nyssa’ у: H. Dörrie, M. 
Altenburger, U. Schramm, (ed.), Gregor von Nyssa und die Philosophie, Brill, Leiden, 
1976. Прештамано у Christopher Stead, Substance and Illusion in the Christian 
Fathers, Varorium Reprints, London, 1985, стр. 107-127., посебно 109-110. 
29 ApHex (PG 44, 121,47).  
30 Daniélou, L’être et lе temps chez Grégoire de Nyssa, стр. 95-115, поглавље 
‘Сhangement’. 
31 Свети Григорије духовну или анђеоску природу назива или noht£ (што има 
платонистички призвук, и вероватно је преузето од Филона) или користи 
стојички али истовремно и термин из Светог Писма din£meij. 
32 Stead, ‘Ontology and Terminology in Gregory of Nyssa’, стр. 110. 
33 OrCat 6, 13-14 (SC 453): ἡ µὲν γὰρ νοητὴ φύσις ἀσώµατόν τι χρῆµά ἐστι καὶ ἀναφὲς 
καὶ ἀνείδεον· 
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истих одржава Божија премудрост. На исти начин, захваљујући 
Божијој премудрости, долази и до мешања и прожимања (µίξις τε 
καὶ ἀνάκρασις) чулног света са духовним деловима, да би и све 
ствари могле да учествују у лепоти и без пребивања у вишем 
свету.34 Због истог разлога, према Светом Григорију, 
одговарајуће место у духовном свету има и тананија и 
покретљивија суштина тј. анђеоска природа, која у складу са 
својим надсветским боравиштем, има по својој природи већу 
сродност са духовном тј. нествореном природом. Божија 
творевина која повезује два света и истовремено има и чулну и 
духовну природу је човек. Кроз човека благодат Божија продире 
у целокупну творевину и на тај начин је нижа природа повезана 
са вишим светом.35  

Овде се још једном да видети, да Св. Григоријева подела 
на чулну и духовну творевину је из антрополошке перспективе и 
са намером да се покаже да човеково биће пребива у оба света. У 
истом спису, само неколико редова даље, Свети Григорије ће 
увести и нестворену природу. Говорећи о супротстављености 
добра и зла, врлине и порока у створеном свету, као и могућности 
сваког од створених бића да се окрене једном од ових 
могућности, Свети Григорије ће Божијој природи одрећи 
могућност опредељења између добра и зла. Нестворена природа 
не може да направи такав покрет зато што то подразумева 
промену и измену, а Божије биће је једино стално и 
непроменљиво.36 Све остало што је настало кроз процес стварања 
је, по Светом Григорију, подложно промени јер је настало кроз 
промену, тако што је из небића Божанским дејством преведено у  
постојање (µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι θείᾳ δυνάµει µετατεθέντος).37 Према 
томе, целокупна творевина било духовна, било телесна добија 
своје постојање од бестелесног и нествореног бића.38 
                                                 
34 OrCat 6, 23-8 (SC 453).  
35 OrCat 6, 30-41 (SC 453).  
36 OrCat 6, 69-70 (SC 453): Ἐπειδὴ τοίνυν ἡ ἄκτιστος φύσις τῆς κινήσεως τῆς κατὰ 
τροπὴν καὶ µεταβολὴν καὶ ἀλλοίωσίν ἐστιν ἀνεπίδεκτος. 
37 OrCat 6, 73-8 (SC 453). 
38 OrCat 11, 16-19 (SC 453).   
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Свети Григорије и овде понавља аргумент из списа О 
стварању човека, о нужности кретања и промене свега створеног, 
али оно што је новина у односу на аргумент о Божијој сталности 
је да је Божија сталност заправо резултат пуноће Његових 
одредби. Бог је неподложан промени јер промена настаје, према 
Светом Григорију, из оскудице, у којој се првенствено налазе 
створена бића. 

Као што смо већ рекли, пуна елаборација Св. Григоријевог 
учења о нествореној и створеној природи ће бити дата у књигама 
Против Евномија. И у овом  као и у ранијим делима Свети 
Григорије полази од поделе бића на духовна и чулна, али за разлику 
од других места он овде пружа и оправдање за то. Ову поделу 
Свети Григорије напросто врши пратећи поделу Светог Апостола 
Павла на оно што је видљиво и оно што је невидљиво (Кол. 1, 16), 
што одговара ономе што је чулно и ономе што је духовно. Према 
томе Свети Григорије не прати платонистичку шему, већ своје 
учење о два света првенствено заснива на апостолском ауторитету. 
Светитељ поделу бића наставља тврдњом да се духовни свет опет 
дели на нестворену и створену природу.39 Нестворена природа је 
она која происходи творевину, а створена је она која свој узрок  и 
своје остварење дугује нествореној.40 Свети Григорије не полази од 
последње поделе на створену и нестворену природу зато што своје 
учење првенствено гради на Светом Писму, где је приоритетнија 
подела на оно што се види. На основу овога, примедба Дејвида 
Баласа (David Balás) да Свети Григорије започиње са првом 
поделом која је платонистичког порекла, да би онда наставио са 
поделом на створено и нестворено која је заснована на 
Откровењу.41 Међутим, зашто би Свети Григорије давао приоритет 

                                                 
39 Свети Григорије ће ову поделу прво на чулну и духовну, па затим и на 
створену и нестворену природу поновити још на неколико места у CE ( I, 295; II, 
70, III, 3, 3-8; III, 9, 47-8).   
40 CE I, 271-272 (GNO 1, стр. 106): ἡ µὲν γὰρ ἄκτιστος ἡ δὲ κτιστὴ ὑπὸ τῆς 
ἀκολουθίας καταλαµβάνεται, ἄκτιστος µὲν ἡ ποιητικὴ τῆς κτίσεως, κτιστὴ δὲ ἡ διὰ τῆς 
ἀκτίστου φύσεως τὴν αἰτίαν καὶ τὴν δύναµιν τοῦ εἶναι ἔχουσα. 
41 David Balás, MEQOUSIA QEOU: Man’s Participation in God’s Perfection 
according to Saint Gregory of Nyssa, Romae: Studia Anselmania, 1966, стр. 44.   
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нечему што припада паганској филозофији, над библијским 
предањем. Ради се заправо о обрнутој ствари. Свети Григорије 
полази са оном поделом за коју има утемељење у Светом Писму, 
односно код Светог Апостола Павла, да би касније прешао на 
поделу на створену и нестворену природу која није експлицитно 
дата у Светом Писму.   

Свети Григорије ће фундаменталну разлику између 
створене и нестворене природе, као и у Катихетском слову, 
извести на основу односа према добру и злу. Створену природу 
ће описати на следећи начин: 

„Створена духовна природа стоји на граници између 
добра и његове супротности, и способна је за оба, и опредељује 
се према својој вољи, као што нас учи Свето Писмо; и можемо о 
њој рећи да је мање више на висинама савршенства сразмерно 
свом  окретању од зла и опредељењу за добро“.42   

Са друге стране нестворена природа не поседује добро 
стицањем, нити учествује у њему, већ је то њена суштина. Она је 
„извор доброте и проста, једнообразна и несложена“ (ἀγαθοῦ πηγὴ 
ἁπλῆ τε καὶ µονοειδὴς καὶ ἀσύνθετος).43  

Са овог становишта ће Свети Григорије напасти 
Евномијево учење. По Светом Григорију и у таквој једнообразној 
нествореној суштини постоји разликовање по  узвишености, али 
не како Евномије учи по количини добра. Ако би Јединородни и 
Свети Дух имали количински мање добра од Бога Оца, онда би 
значило да у Светој Тројици  постоји мешавина супротстављених 
одлика, на основу којих би се одредила заправо величина у којој 
свака од Личности учествује. Према томе Света Тројица у 
потпуности деле исте атрибуте, и између осталог и атрибут 
нестворености.44 Разлика која постоји између три Божанска Лица, 

                                                 
42 CE I, 275-6 (GNO 1, стр. 107). Овај пасус даје одговор на постојећу дилему 
неких научника да ли Свети Григорије сматра да су духовна бића способна за 
пад или не (Stead, ‘Ontology and Terminology in Gregory of Nyssa’, стр. 110. и 
Otis, ‘Gregory of Nyssa and the Cappadocian Concept of Time’, стр. 347.).  
43 CE I, 276 (GNO 1, стр. 107). 
44 CE I, 277 (GNO 1, стр. 107): ..., ἐν µὲν τῇ κατὰ τὸ ἄκτιστον κοινωνίᾳ τὸ 
ἀπαράλλακτον ἔχουσα,... Свети Григорије као што видимо користи  Св. Василијев 
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заснива се на оном што је својствено и није опште  (ἴδιόν τε καὶ 
ἀκοινώνητον) свакој од Личности. Тако је Отац нестворен и 
нерођен,45 а Син који је нестворен попут Оца и Светог Духа, је 
Син и Јединородни и другачији од онога што Бог свих ствари или 
Свети Дух јесу.46 Свети Дух опет није ни нерођен, ни 
Јединородни и то је оно што чини његову особеност.47 Опет сва 
Тројица се разликују од творевине, као што смо рекли, на основу 
непроменљиве природе (ἄτρεπτον φύσις). 

Заснивањем учења о нествореној природи на сва три Лица 
Свете Тројице, Свети Григорије ствара упориште са кога ће 
напасти Евномијево учење о почетку Сина. На линији побијања 
Евномијевог учења да Син није савечан Оцу, односно да му 
претходи али не у времену, Свети Григорије ће даље развити 
учење о створеној и нествореној природи. У свом аргументу 
против Евномија, Свети Григорије ће тврдити да ако Син има 
почетак у времену и Отац има почетак у времену, и ако постоји 
нека раздаљина између њих онда је та раздаљина или коначна 
или бесконачна. Бесконачна не може да буде јер би тиме требало 
да буде неограничена са обе стране, те онда не би ни било 
рађања. Пошто је ограничена онда се њоме уводи мера у Очево 
биће, па ни сам Бог није вечан. Свети Григорије ово илуструје 
примером стварања човека петог дана од стварања неба према 
Мојсију.48 Када се каже да је човек створен петог дана од 
стварања неба онда се подразумева да пре тих дана ни небо није 
постојало. Ово би према Светом Григорију могло да се примени 
на рађање Сина, јер ако између Оца и Сина постоји ограничена 
раздаљина или интервал, онда значи да пре тог интервала није 
било ни Оца. Зато Свети Григорије и одбацује постојање 

                                                                                                         
израз ἀπαράλλακτος да би показао да су Лица у Светој Тројици у потпуности 
идентична.  
45 CE I, 278 (GNO 1, стр. 107): οἷον ὁ πατὴρ ἄκτιστος εἶναι ὁµολογεῖται καὶ ἀγέννητος·  
46 CE I, 279 (GNO 1, стр. 108): ἐν τῷ υἱὸς καὶ µονογενὴς εἶναί τε καὶ ὀνοµάζεσθαι τὸ 
ἰδιάζον ἔχει, ὅπερ οὔτε τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ οὔτε τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου ἐστί. 
47 CE I, 280 (GNO 1, стр. 108): τὸ γὰρ µήτε ἀγεννήτως εἶναι µήτε µονογενῶς, εἶναι δὲ 
ὅλως, τὴν ἐξαίρετον αὐτοῦ ἰδιότητα πρὸς τὰ προειρηµένα παρίστησιν. 
48 CE I, 344-8 (GNO 1, стр 128-130). 
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раздаљине између Оца и Сина, јер она уводи време у Божије 
биће. Често постоје примедбе савремених научника да Свети 
Григорије напада Евномија да уводи временску раздаљину  
(διάστηµα χρονικὸν) између Оца и Сина, док сам Евномије пориче 
да је та раздаљина у времену.49 Као што смо видели Свети 
Василије је склонији да постојање ове раздаљине разматра и ван 
времена, односно у вековима, а опет у циљу да побије 
Евномијево становиште. Међутим, Св. Григоријева позиција је по 
том питању мало другачија, и он не допушта могућност да 
раздаљина или интервал који Евномије ставља између Оца и 
Сина буде другачије природе до временске. Постоји неколико 
разлога за овакву Св. Григоријеву позицију.  

Први разлог је Св. Григоријева подела на створену и 
нестворену природу заснована на разлици између сталности и 
променљивости. Ако би прихватили да Син није постојао пре свог 
почетка, самом чињеницом да је он из небића прешао у биће, 
морали би да признамо да Он није сталан. Ако није сталан, самим 
тим није ни део нестворене природе којој је то једно од главних 
обележја. Други аргумент се заснива на првом. Ако постоји 
раздаљина она мора бити мерљива, а мерљива може бити само у 
односу на неку промену, односно да буде раздаљина између две 
промене. Ако постоји могућност да се мери промена која је коначна 
онда је то могућност само на основу неког временског тока, те 
према томе опет долазимо до тога да се време уводи у Божије биће.      

Зато ће Свети Григорије и кренути у позиционирање 
нестворене и створене природе у односу на време. Према Светом 
Григорију: 

„Све постојеће је, делом створено, делом пре стварања, и 
Божија природа, као што верујемо, је нестворена, јер у себи има 
узрок, и из узрока исходећу ипостас, која је неодвојива од узрока, 
како то наша вера подучава, док творевину треба сагледати као 
протезање раздаљине“.50  

                                                 
49 Anastos, ‘Basil’s Kat¦ EÙnomiou, стр. 124. 
50 CE I, 361 (GNO 1, стр. 133-4): ἐπεὶ δὲ πάσαις ταῖς τῶν εὐσεβούντων ψήφοις 
ὁµολογεῖται, ὅτι πάντων τῶν ὄντων τὸ µὲν διὰ τῆς κτίσεώς ἐστι, τὸ δὲ πρὸ τῆς κτίσεως, 
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Према томе сав временски поредак и следовање (πᾶσα 
χρονικὴ τάξις καὶ ἀκολουθία) догађаја се налази унутар векова, а оно 
што је претпостојеће вековима не може ни бити подложно 
одредбама пре или касније. Нестворена природа је слободна од 
ових временских одредби, јер у њој нема никакве раздаљине, јер 
нема ни почетка ни краја.51 Немајући никакву временску 
раздаљину унутар себе, Божански живот нема никакав опсег нити 
меру (διαµετροῦν καὶ διαλαµβάνον). Насупрот томе творевина је 
ограничена одговарајућом мером, која представља границу коју 
је мудри Творац поставио. Та граница творевине представља и 
границу до које наше мисли могу ићи. И сваки покушај, према 
Светом Григорију, да се мишљу изађе изван векова ће завршити у 
увиду да оно што се тражи никада се не може достићи. Свети 
Григорије ће људску мисао нераздвојиво везати за време као 
своју границу. За њега ће „време и све што се налази у њему бити 
мера и граница сваког покрета и делатности људске мисли, и оно 
што лежи изван остаће ван домашаја“.52  

Можемо видети на који начин Свети Григорије уклапа 
гносеологију у онтологију. Овим ће Свети Григорије не само 
природу творевине, већ и њене могућности, попут покрета и 
дејства, ограничити временским опсегом. Овде се види да је једно 
од основних обележја творевине временска или вековна διάστηµα.

53 
Могло би се поставити питање како се може онда тврдити 

било шта позитивно или негативно о нествореној природи, када је 

                                                                                                         
καὶ ὅτι ἡ µὲν θεία φύσις ἄκτιστος εἶναι πεπίστευται, ἐν ᾗ τὸ µὲν αἴτιον, τὸ δὲ ἐξ αἰτίου 
τὴν ὑπόστασιν ἀδιαστάτως ἔχειν ὁ τῆς εὐσεβείας διδάσκει λόγος, τῆς δὲ κτίσεως ἐν 
παρατάσει τινὶ διαστηµατικῇ θεωρουµένης.  
51 CE I, 363 (GNO 1, стр. 134): ἡ δὲ ὑπὲρ τὴν κτίσιν οὐσία ἅτε παντὸς διαστηµατικοῦ 
νοήµατος κεχωρισµένη πᾶσαν χρονικὴν ἀκολουθίαν ἐκπέφευγεν, ἀπ’ οὐδεµιᾶς τοιαύτης 
ἀρχῆς εἰς οὐδὲν πέρας δι’ οὐδενὸς τρόπου τοῦ κατά τινα τάξιν εὑρισκοµένου προϊοῦσα καὶ 
καταλήγουσα. 
52 CE I, 368 (GNO 1, стр. 135): ... ἔοικεν οἷόν τι µέτρον καὶ ὅρος τῆς τῶν ἀνθρωπίνων 
λογισµῶν κινήσεως καὶ ἐνεργείας ὁ αἰὼν καὶ τὰ ἐντὸς τούτων εἶναι. 
53 Овде говоримо и временској и о вековној раздаљини јер Свети Григорије за 
границу превенствено узима израз a„ën, под којим се може подразумевати и 
временски ток у чулном свету и бесконачни векови у свету бестелесних бића. 
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она ван домашаја људског духа.54 Међутим пар редова касније, 
Свети Григорије ће дати начин на који је сазнање могуће. Он ће 
описати нестворену односно Божију природу као постојање које 
је самодовољно, вечно, свеобухватно, нити је у простору, нити у 
времену, већ је пре њих, и изнад њих на неисказиви начин, само 
кроз веру сазнатљиво, несразмерно вековима и није праћено 
временом.55 Овде можемо приметити да Свети Григорије уводи 
веру као инструмент сазнавања Божијег бића, и то искључиви, јер 
покрет и дејство људског разума не може докучити Бога. 
Међутим, Свети Григорије ће само пар редова после тврдње да се 
Бог може сазнати само вером, опет одрећи могућност Његовог 
сазнавања. Божије биће је, по Светом Григорију изнад сваког 
почетка, и Његова најскривенија природа нема никаквог обележја 
и „може се сазнати једино у немогућности да се докучи“.56 Да ли 
Свети Григорије противречи сам себи тврдећи истовремено да 
Бог може да се сазна само кроз веру (di¦ mÒnhj tÁj p…stewj 
qewre‹tai) и да се може сазнати само немогућност његовог 
сазнања (ἐν µόνῳ τῷ µὴ δύνασθαι καταληφθῆναι γινωσκοµένη)? 

Пре ће бити да је Свети Григорије доследан себи јер је 
заправо вера та којом се сазнаје несазнатљивост Божијег бића.57 
Вера је инструмент сазнања који препознаје границу своје моћи, 
и без обзира на раст те моћи она никада не може сазнати Бога, 
зато што је његово биће бесконачно.  Разум, за разлику од вере, 
покушавајући да иде ван своје границе, која је граница творевине, 
и примењујући моделе које примењује на створену природу, се 
губи у спекулацијама онога што је нестворено.  
                                                 
54 Видети Wiles, ‘Eunomius: Hair-splitting Dialectician or Defender of the 
Accessibility of Salvation?’, стр. 174. и Stead, ‘Ontology and Terminology in 
Gregory of Nyssa’, стр. 109. 
55 CE I, 371 (GNO 1, стр. 136): ἡ δὲ ἀπροσδεὴς καὶ ἀΐδιος καὶ τῶν ὄντων ἐµπεριεκτικὴ 
φύσις οὔτ’ ἐν τόπῳ ἐστὶν οὔτε ἐν χρόνῳ, ἀλλὰ πρὸ τούτων φύσις οὔτ’ ἐν τόπῳ ἐστὶν οὔτε 
ἐν χρόνῳ, ἀλλὰ πρὸ τούτων καὶ ὑπὲρ ταῦτα κατὰ τὸν ἄφραστον λόγον αὐτὴ ἐφ’ ἑαυτῆς 
διὰ µόνης τῆς πίστεως θεωρεῖται, οὔτε αἰῶσι παραµετρουµένη οὔτε χρόνοις 
συµπαρατρέχουσα. 
56 CE I, 373 (GNO 1, стр. 137): ἐν µόνῳ τῷ µὴ δύνασθαι καταληφθῆναι γινωσκοµένη. 
57 Више о овом проблему видети Martin Laird, ‘”By faith alone”: A Technical Term 
in St. Gregory of Nyssa’, VigChr 54 (2000), стр. 61-79, посебно стр. 64-66. 
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Према Светом Григорију, не постоји адекватна 
способност у људској природи да у потпуности схвати Божанску 
суштину.58 Један од разлога, према Светом Григорију, зашто се 
Божија природа не може сазнати је, као што смо рекли, њена 
бесконачност. Међутим, овде се не ради само о логичкој 
немогућности да се појмом обухвати оно што је бесконачно па 
самим тим и необухватно, већ се ради о капацитетима створене 
природе уопште. Зато Свети Григорије упоређујући способности 
анђела са људским, закључује да су оне много веће јер анђеоска 
природа није узнемиравана чулношћу, већ непосредно својим 
моћима сагледава духовни свет.59 Али и ако упоредимо анђеоско 
схватање величине Онога који јесте са људским, можемо према 
Светом Григорију доћи до закључка да њихове моћи нису много 
веће од људских немоћи. Разлог за то је постојање непребродивог 
растојања које одваја створену суштину од нестворене природе. 
Одлике створене природе према томе су да је она ограничена и да 
се простире унутар својих сопствених граница. Те границе су, по 
Светом Григорију, простор и време. За разлику од створене, 
нестворена природа је неограничена и простире се у 
бесконачност. Њене одлике су, за разлику од створене природе, 
што је увек иста, без удаљености од нечега у свом животу, без 
причаствовања у нечему што није њен живот, у нечему што има 
границу и почетак, са животом који се остварује у себи, не 
постајући ни већа додавањем, ни мања смањивањем.60 У Божијој 
природи према Светом Григорију нема раста, јер за раст нема 
места у бесконачности, а нема ни смањивања, јер је Божија 
природа бестрасна, што искључује могућност смањења. Свети 
Григорије ће сматрати да Бог поседује Биће као своју природу.61  

                                                 
58 CE II, 67 (GNO 1, стр. 245). 
59 CE II, 69 (GNO 1, стр. 246). 
60 CE II, 70 (GNO 1, стр. 246-7): ..., οὐ διαστηµατικῶς ἔκ τινος εἴς τι τῇ ζωῇ 
διοδεύουσα· οὔτε γὰρ µετουσίᾳ ζωῆς ἑτέρας ἐν τῷ ζῆν γίνεται, ὡς ἀκόλουθον εἶναι καὶ 
πέρας καὶ ἀρχὴν τῆς µετουσίας νοεῖσθαι, ἀλλ’ αὐτὸ ὅπερ ἐστὶ ζωή ἐστιν ἐν ἑαυτῇ 
ἐνεργουµένη, οὔτε µείζων ὅπερ ἐστὶ ζωή ἐστιν ἐν ἑαυτῇ ἐνεργουµένη, οὔτε µείζων οὔτε 
ἐλάττων ἐκ προσθήκης ἢ ὑφαιρέσεως γίνεται. 
61 DeVitаMo 2, 23 (SC 1, стр. 120): ὃ τῇ ἑαυτοῦ φύσει τὸ εἶναι ἔχει.  
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Створена бића имају све одлике које Свети Григорије 
одриче Богу. Она првенствено немају сталност јер се у основи 
њиховог бића, самим преласком из небића у биће, садржи 
промена. Творевина нема у себи сврху и циљ свог стремљења, те 
покретом према ономе што јој је сврха, она успоставља свој 
идентитет. Тај идентитет или пуноћа бивствовања се успоставља 
учествовањем у Божијем бићу, и сразмерно учешћу и Њему 
творевина остварује сврху стварања. Творевина има своју 
границу и почетак. Почетак творевине се поклапа са стварањем. 
Што се тиче границе (πέρας) она је различита за телесна и духовна 
бића. Свети Григорије говори о ограничењу творевине веком 
(a„ën). Ово би могли различито тумачити у случају људских и 
анђеоских бића. Људска бића су првенствено ограничена 
временом и простором, као што Свети Григорије и тврди, али 
њихово кретање у времену је опет ограничено тачком њихове 
смрти.62 Према томе људска бића су ограничена својим животним 
веком. Поред тога су ограничена и својим слободним избором у 
случају да изаберу зло, јер зло за разлику од Бога који је пуноћа 
добра, није бесконачно и има своју границу. У случају да изаберу 
кретање ка добру као свом циљу, онда они и ван границе свог 
животног века настављају своје кретање и онда њихова граница 
више није у времену, већ је попут анђеоске. Свети Григорије ће 
зато тврдити да природа душа и анђела нема краја, и ништа не 
спречава њихове природе да се крећу према вечности.63 Када 
Свети Григорије говори да душе немају краја, то не значи заправо 
одсуство границе унутар њиховог бића, као што је у случају Бога, 
већ значи да они бескрајно могу да померају границе свог бића. 
Како међутим за анђеоска бића као део творевине важи 
ограничење веком? Век или a„ën би у случају духовних бића 
представљао бесконачан период у коме ова бића напредују ка 

                                                 
62 DeAn (PG 46, 81,31-39). Свети Григорије говори о смрти као о суду за 
почињени грехопад и она представља границу у оквиру времена и нашег живота 
у телу. Друга граница се налази у вечности. 
63 CE III, 6, 73 (GNO 2, стр. 211): εἰ δὲ ἀτελεύτητος καὶ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν ἀγγέλων 
ἡ φύσις καὶ οὐδὲν κωλύεται εἰς τὸ ἀΐδιον προϊέναι διὰ τοῦ. 
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свом циљу, који се налази у Богу.64 Ово се може, према 
кардиналу Балтазару,65 двоструко тумачити. Прво, као део 
творевине, духовна природа је у сталном покрету. Са друге 
стране, за разлику од телесне природе она се не креће према 
одређеној граници која је од споља постављена. Ово би значило 
да се анђели не крећу унутар постављених граница, односно да су 
неограничени, али да у исто време у себи поседују циљ свога 
кретања. Исту особину су, према Светом Григорију, имали и 
људи пре пада Адамовог. Бића нису поседовала спољашњу 
диастиму, већ је њихов крај створен на начин да би одговарао 
њиховом почелу и у исто време њихов почетак, као и њихово 
коначно савршенство, се огледало у њиховом бићу.66 То би 
заправо значило да су душе и духовна бића створена са границом 
у вечности, односно за живот у бесконачним вековима, чија је 
граница у бесконачности.67  

Поред тога духовна, као и телесна бића кроз 
причаствовање у нествореној природи испуњавају циљ свога 
постојања, односно у њој налазе циљ свог стремљења. Пошто је 
само Божанско биће бесконачно, и граница ка којој се стреми је у 
бесконачности. Створена бића такође могу да повећавају, или 
смањујући своје причаствовање у нествореној природи према 
нивоу партиципације у добру (µετουσίᾳ τοῦ καλοῦ), односно у 
злу.68 Код Светог Григорија не постоји причаствовање телесне 
природе у духовној, као што то постоји код Платона, већ је 
једино могуће да створена бића причаствују у нествореној 
природи. Оно у чему се причаствује је доброта, која је повезана 
са лепотом и врлином. Стремљењем ка нествореном бићу 
створена бића задобијају све атрибуте Божије. Разлика је у томе, 

                                                 
64 DeMort (GNO 9, стр. 51). 
65 Balthasar, Presence and Thought, стр. 34. 
66 InCant 6, 8 (GNO 6, стр. 457-8): ἐφ’ ἑκάστου τῶν ὄντων ἀδιαστάτως τῇ ἀρχῇ 
συναπηρτίσθη τὸ πέρας πᾶσι τοῖς ἐκ τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγοµένοις ὁµοῦ τῇ 
ἀρχῇ συνανασχούσης τῆς τελειότητος.  
67 DeAn (PG 46, 81,42-3): ἢ κατὰ τοὺς ἀτελευτήτους ἐκείνους αἰῶνας, ὧν πέρας ἡ 
ἀπειρία ἐστίν. 
68 CE I, 284 (GNO 1, стр. 110). 
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као што смо већ рекли, што Бог све ове атрибуте по природи 
поседује, док творевина може да их поседује једино 
причаствовањем.69 Пошто поред ових атрибута Бог поседује и 
биће као своју природу, могли би да закључимо да нестворена 
природа одржава своје постојање само кроз учествовање у 
Божијем бићу. 

Свети Григорије ће и у каснијим делима остати на истом 
становишту, како по питању поделе бића, тако и по питању 
разлика између створене и нестворене природе. Тако ће и у 
Тумачењу Песме над песмама (ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΑΙΣΜΑΤΩΝ, In Canticum Canticorum) извршити поделу 
бића на чулна која су уједно и тварна, и на духовна која су 
нетварна. Особина првих је да поседују границе свог бића, док је 
особина духовних одсуство ограничења. Поред тога тварна бића 
су увек одређена количином или особином, и њене су одлике 
увек ограничене величином, видом, појавом и  обликом.70 Са 
друге стране духовна природа која је подељена на створену и 
нестворену, је слободна од сваког одређења и ограничења. 
Нестворена природа је непроменљива, надилази свако смањивање 
и повећавање и не може задобити веће савршенство. Створена 
духовна природа је дошла у биће кроз стварање и стално гледа ка 
свом првом узроку и задобија своје постојање сталним 
причаствовањем у врхунском бићу (τῇ µετουσίᾳ τοῦ ὑπερέχοντος).71 

Још једном се може видети на овом месту, да Свети 
Григорије своју поделу на чулно и духовно не врши следећи 
Платона, који целокупну стварност дели у ове две класе, већ да 
она представља основну поделу створеног света, ван кога стоји 
нестворена природа. Створена бестелесна природа, тиме што 
нема никакво ограничење свог бића, је слична нествореној 
природи. Пошто је граница нешто што је првенствено везано за 

                                                 
69 Више о причаствовању у Божијој доброти видети у Balás, MEQOUSIA QEOU, 
стр. 54-75. 
70  InCant 3, 1 (GNO 6, стр. 173, 15): πάσης γὰρ ὕλης τῷ ποσῷ τε καὶ τῷ ποιῷ 
διειληµµένης ἐν ὄγκῳ καὶ εἴδει καὶ ἐπιφανείᾳ καὶ σχήµατι. 
71 InCant 3, 2 (GNO VI, стр. 174, 5-7). 
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тварну природу и представља њено одређење, нетварна створена 
природа се заједно са нествореном природом назива духовном. 
Духовно овде представља опет одсуство чулног. Међутим, 
сличности између створене духовне и нестворене духовне 
природе је много мање него између створене нетварне и тварне 
природе. Само Бог поседује пуноћу свог бића и осталих атрибута 
попут доброте, лепоте, вечности по својој природи док остала 
бића све ове особине поседују причаствовањем. Због тога, 
створена бића су у сталној тежњи да повећају своје учествовање у 
пуноћи Живота. Међутим, када се духовне силе не искористе на 
ваљани начин, може да дође до умањења атрибута који се 
задобијају учествовањем у Божијем бићу. Ово се десило са 
Адамом, који је са намером да достигне пуноћу Божанског 
живота, своје кретање усмерио од Бога. У сваком случају оно што 
одликује сва створена бића је стални покрет ка сопственом 
остварењу. Ово може бити стално и непроменљиво кретање ка 
Творцу, као што је у случају духовних бића, или кретање 
испрекидано променом правца који иде према Богу, као што је то 
у случају људских бића. Зато ће следећа тема нашег истраживања 
бити покрет или кретање створених бића. 
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ПОКРЕТ СТВОРЕНИХ БИЋА 
 
 
Кретање, према Светом Григорију, није само једна од 

особина којом је Бог обдарио творевину, већ се она налази у 
самој природи свега створеног. Библијско сведочанство по којем 
је Творац све створио „ни из чега“ указује да је све створено 
прешло из стања непостојања у биће. На тај начин овај прелаз 
(p£rodoj) из небића у бића чини саму природу творевине 
променљивом.1 Пошто ништа што је створено није остало исто, 
оно се налази у сталном преласку из једног стања у друго. Опсег 
ових стања се налази од небића из кога је дошло у непостојање до 
пуноће бића које још није досегло. Према Светом Григорију 
свака промена створеног бића из једног у друго стање може да 
буде на боље или на горе.2 Ово би значило да свако створено 
биће у сталној промени бића може да се креће у оквиру 
постојећег дијапазона, односно ако се креће назад ка небићу онда 
је то промена на горе, а уколико се креће ка бићу онда је то 
промена на боље. Да ли важи за сва створена бића да је њихово 
кретање нераздвојиво повезано са ова два краја? Уколико 
погледамо телесну природу можемо да закључимо да без обзира 
у ком смеру се њено кретање буде одвијало, било ка бољем или 
горем, она неизбежно завршава у смрти као једном од облика 
непостојања. Са друге стране, духовна природа на свом путу од 
небића ка бићу стално остаје утемељена у постојању, имајући 
небиће далеко иза себе. Тиме духовна и телесна природа бивају 
заувек раздвојене крајњим исходиштима својих кретања, јер 
исходиште духовне је у постојању, а телесне у непостојању 
односно смрти као последњој степеници бића.  

                                                 
1 Видети DeHom 184,43; OrCat 21,7; CE III,6,79. 
2 DeVitaMo 2, 2 (SC 1, стр. 106). 
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Ово би могло да наведе на закључак да Свети Григорије и 
поред поделе на створену и нестворену природу не може да изађе 
из платонистичке концепције онтолошке различитости духовне и 
чулне природе. Уколико имамо на уму да Свети Григорије учи да 
нема учешћа телесне природе у створеној духовној, већ да обе 
природе учествују у нествореној природи, онда тиме долазимо до 
три онтолошка царства и то: створеног телесног, створеног 
духовног и нествореног духовног. Ако би покрет свега створеног 
био према ономе што је нестворено, поставља се питање како је 
онда могуће да најнижи ниво чулне природе у свом стремљењу 
ка нествореној природи, као пуноћи бића, при свом кретању не 
прође кроз ниво створене духовне природе. Опет, присиљени 
платонистичком логиком, би морали да закључимо да нема 
никакве партиципације телесне природе у нествореној природи и 
да телесна природа не може да промени свој онтолошки топос. 
Пошто за телесну природу нема напредовања на пирамиди бића, 
онда је све телесно осуђено на пропадање и повратак у небиће. 
Међутим, да би се са овим сложили морали би да пренебрегнемо 
најмање две ствари које су у основи хришћанског учења. Прво, 
морали би да прихватимо чињеницу да је добри Творац цео чулни 
свет створио за смрт и непостојање. То би опет повлачило 
неколико, кроз историју, познатих модела тумачења. Несавршен 
свет који је подложан пропадању би био или производ 
несавршеног Творца, или творевина злог Бога, или би се у 
крајњој линији вратили на платонистичко учење о претпостојању 
твари или новоплатонистичко по коме је твар зла. Друго, морали 
би да поставимо питање зашто је Бог при оваплоћењу узео тело, 
ако је оно направљено за пропаст и смрт или дато као казна за 
почињени грех? У крајњој линији, зашто је Бог створио човека у 
телу и дао му за задатак да се хрве са својом природом подносећи 
болести, страдања и на крају и смрт? Како би требало да изгледа 
човеков покрет према бићу када га на крају чека смрт?  

Свети Григорије ће покушати да реши ову дилему. И 
даље остајући на становишту да не постоји могућност узношења 
телесне природе у духовну, он ће у свом делу О хришћанском 
звању (PERI TOU TI TOU CRISTIANOU EPAGGELMA, De 
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professione Christiana) тврдити да је усхођење ка небу могуће за 
сваког оног који га жели, чак и овде на земљи, али “не путем 
промене места, већ само променом воље”.3 Бића, према Светом 
Григорију свој онтолошки статус добијају, не на основу свог 
топоса у онтолошкој хијерархији, као што је то случај у 
платонистичким системима, већ на основу избора слободне воље, 
или proa…resij-а. Овим заправо могућност кретања створених 
бића у дијапазону између небића из кога су настала и Бића од 
кога су настала, није нешто што је природом условљено, већ 
нешто што је вољом тих бића одређено. 

Зато ће Свети Григорије направити и разлику у кретању 
створених бића не на основу разлике у духовној и телесној 
природи, већ на основу самог смера свог кретања. 

Промене којима су подложна створена бића представљају 
кретање које увек напредује од једног стања ка другом, и постоје 
две врсте кретања. Једна врста кретања, према Светом Григорију, 
ће увек бити ка добру и друга која је супротног смера и која се 
креће према нечему што нема своју ипостас.4 Свети Григорије ће 
оно што је супротно добру назвати одсуством добра, да би 
првенствено нагласио да зло нема онтолошко утемељење ни у 
чему.5 Зато ће за њега зло имати своје постојање у небићу.6 Свети 
Григорије овим жели да покаже да Бог није Творац зла, односно 
да зло није створено заједно са осталим стварима. Са те стране 
нема ни онтолошког утемељења на коме почива. Са друге стране 
зло није ни апсолутно небиће или ништавило јер онда не би ни 
постојало. Зло које не постоји по природи може постојати као 
супротност добру. Зато Свети Григорије зло описује као m¾ Ôn 
или употребљава термине као што су ¢nÚparktÒj и 

                                                 
3 DeProf (GNO 8/1, стр. 140): ὧν ἡ ἀπόστασις οὐ διὰ τοπικῆς µεταβάσεως, ἀλλὰ διὰ 
προαιρέσεως ἐνεργεῖται µόνης.  
4 OrCat 21, 23-4 (SC 453): τὸ δὲ πρὸς τὸ ἐναντίον οὗ ἡ ὑπόστασις ἐν τῷ µὴ ὑφεστάναι 
ἐστίν· 
5 О свим варијететима зла код Светог Григорија видети у Alden A. Mosshammer, 
‘Non-being and Evil in Gregory of Nyssa, VigChr 44 (1990), стр. 136-67. 
6 DeAn (PG 46, 93,20-21): Ὃ οὖν ἐν τῷ ὄντι οὐκ ἔστιν, ἐν τῷ µὴ εἶναι πάντως ἐστίν. 
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¢nupÒstatoj.7 Међутим ови термини показују одсуство 
одређеног бића односно квалитета бића. Говорећи о разлици која 
постоји између смртног и бесмртног, временског и вечног 
живота, Свети Григорије у својим Тумачењима књиге 
проповедникове, тврди да је чулни живот, праћен временском 
променом и смрћу, упоређен са правим животом, према 
проповедницима, непостојећи и без утемељења у бићу.8  

То са једне стране значи да сваки ниво бића који је ближи 
пуноћи бића, која је једино у Богу, садржи мање бића него онај 
виши. Међутим градација од небића ка бићу, није попут 
градације од зла према добру, иако би тако могло да изгледа ако 
почнемо од највишег добра. Наиме, ако пођемо од Св. 
Григоријеве тврдње да Бог не учествује у добру, већ да је Он 
пуноћа добра, и да је природа Бога биће, онда би могли да пуноћу 
бића и пуноћу добра изједначимо и обе сместимо у Бога. Према 
томе, створена природа која је од непостојања дошла у биће 
учествује онолико у бићу колико учествује у добру, које је сам 
Бог. Да ли то значи да би могли да најниже нивое бића, тј. оне 
који носе телесну природу могли да означимо као најмање добре, 
односно највише зле? Уколико би то било тако могли би да 
закључимо да Свети Григорије заузима Плотинову позицију по 
којој је твар зла, што неки научници и сугеришу.9 Међутим то 
није Св. Григоријево становиште, јер би онда Бог као Творац 
твари морао да буде и Творац зла. Зато ће Свети Григорије 
тврдити, као што смо већ рекли, да порекло зла није у Богу,10 и да 
зло ван слободног избора нема своју природу.11 Пошто сва бића 
                                                 
7 О Св. Григоријевој негативној терминологију видети Stead, ‘Ontology and 
Terminology in Gregory of Nyssa’, стр. 115-6.  
8 InEcc 1 (GNO 5, стр. 284,7-11):  ἐπεὶ οὖν πολλὴ διαφορὰ τοῦ θνητοῦ πρὸς τὸ 

ἀθάνατον καὶ τοῦ προσκαίρου πρὸς τὸ ἀΐδιον, πρὸς τοῦτο φέρει τοῦ ἐκκλησιαστοῦ ἡ 
φωνὴ τὸ µὴ δεῖν πρὸς τὴν αἰσθητὴν ταύτην βλέπειν ζωήν, ἥτις συγκρινοµένη τῇ ὄντως 
ζωῇ ἀνύπαρκτός τις καὶ ἀνυπόστατός ἐστιν.  
9 Daniélou, L’être et lе temps chez Grégoire de Nysse, поглавље ‘Aveuglement’ стр. 
133-53., и Cherniss, The Platonism of Gregory of Nyssa, стр. 49-54. 
10 DeAn (PG 46, 93,14-20).  
11 DeAn (PG 46, 101,5-6): Ἐπειδὴ γὰρ ἔξω τῆς προαιρέσεως ἡ κακία εἶναι φύσιν οὐκ 
ἔχει. 
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нису обдарена слободном вољом, већ само она која по томе носе 
лик Божији, онда не можемо ни да тврдимо да зло постоји на 
нижим нивоима бића. То значи да само духовна природа, људска 
и анђеоска, која има могућност слободног избора су у могућности 
да изаберу зло, док телесна природа, попут животињске, ту 
способност нема. Значи, зло није нешто што постоји на нивоу 
чулне, већ на нивоу духовне природе, али не као онтолошки 
утврђено у њој већ као могућност избора духовне природе.     

Према Светом Григорију, непостојана природа зла лежи у 
онима који, окренувши се од добра, су наставили да постоје ван 
добра.12  Али зло није предмет избора, већ производ опредељења 
супротног добру.  

Пошто створена природа због импулса којим је преведена 
из небића и бића, не може да буде према себи усмерена и 
непокретна, попут Божије, увек мора да постоји нешто према 
чему својом вољом тежи. Оно чему створена бића по природи 
теже је оно лепо, односно добро. Како онда долази до тога да 
бића бирају зло, односно оно што је супротно добру? 
Првенствено треба рећи, да бића немају могућност избора између 
добра и зла као два ентитета која стоје на различитим странама 
њиховог кретања. Свети Григорије је јасан по овом питању, јер 
би у супротном ово водило манихејској јереси. Зато добру 
супротстављено кретање може да буде свако кретање које 
промашује циљ (¡mart…a) који је добро. Међутим, ако 
истовремено имамо кретање свега створеног ка пуноћи бића, који 
су разлози којима се може објаснити кретање духовне творевине 
не ка бићу, већ назад у небиће, с обзиром на немогућност да се у 
небићу утемељи идентитет творевине обдарене слободном 
вољом.13 Треба рећи да одлуку да се одустане од кретања ка бићу, 
односно ка добру, зарад пребивања у њеној лишености не прате 
истовремено и последице те одлуке. Према томе, иако зло води у 

                                                 
12 InEcc 7 (GNO 5, стр. 407,8-11): τότε ἡ ἀνύπαρκτος τῆς κακίας φύσις ἐν τοῖς 
ἀπορρυεῖσι τοῦ ἀγαθοῦ οὐσιώθη, ἥτις ἕως τότε ἐστίν, ἕως ἂν ἡµεῖς ἔξω τοῦ ἀγαθοῦ ὦµεν. 
13 Савремена литература, нарочито дела Достојевског и Сартра описују 
могућност да се у смрти утемељи  људски идентитет. Посебно видети Зли дуси и 
Биће и ништа. 
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небиће, то аутоматски не значи да ће бића чим престану да се 
крећу ка добру одмах искусити непостојање, односно смрт.14 
Свети Григорије јасно ставља до знања да зло настаје као 
последица постојања које је лишено кретања ка добру. То значи 
да духовна бића, определивши се за кретање супротно добру, 
настављају своје кретање у намери да достигну циљ свог кретања. 
Да би кретање престало они морају предмет своје љубави да 
имају у себи, односно да попут Божанске природе желе оно што 
поседују и поседују оно што желе.15 

Разлог зашто се духовна бића опредељују за кретање 
супротно од лепог односно доброг је што се оно што је 
супротност лепом показује као нешто што је по природи лепо. 
Зато по Светом Григорију постоји оно што је по својој природи 
лепо и оно што то није, већ се само показује као фантазија лепог, 
и критеријум за оба постоји у уму.16 Међутим, сам ум некада не 
може да одреди шта је за њега прави избор, те обманут привидом 
бира оно што је небиће,17 односно зло, ка коме наставља да се 
креће као према стварном бићу. У случају људског духа, разлог 
за кретање у злу је двострук. По Светом Григорију се 
првенствено ради о обмани пропагатора и изумитеља зла (τοῦ τῆς 
κακίας συµβούλου), док је други разлог само пристајање на стање 
обмане.18 

Наше опредељење за добро или зло је одређено нашим 
пристанком или вољом (προαίρεσις) да следимо обману или не. 

                                                 
14 То се може видети на примеру Адама који је живео неколико стотина година 
после кушања воћа са дрвета познања добра и зла (Пост. 2,17). Међутим, Свети 
Григорије је на становишту да иако је Адам умро неколико стотина година 
касније, права смрт се догодила када је окусио воће са овог дрвета јер се тада 
удаљио од правог живота (τῆς ὄντως ζωῆς). Видети RCE 175 (GNO 2, стр. 386),. 
15 DeAn (PG 46, 93,12-16). 
16 OrCat 21, 32-4 (SC 453): καλὸν δὲ τὸ µέν τι ἀληθῶς κατὰ τὴν φύσιν ἐστί, τὸ δὲ οὐ 
τοιοῦτον, ἀλλ’ ἐπηνθισµένον τινὶ καλοῦ φαντασίᾳ· κριτήριον δὲ τούτων ἐστὶν ὁ νοῦς 
ἔνδοθεν ἡµῖν ἐνιδρυµένος. 
17 OrCat 21, 33-41 (SC 453).  Свети Григорије ће овакав човеков избор упоредити 
са избором пса да одбаци храну коју има и крене за својом сенком надајући се 
већем оброку. 
18 OrCat 21, 44-50 (SC 453). 
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Међутим за разлику од анђеоске природе која је само духовна и 
опредељује се у свом кретању било ка или од бића, људска природа 
постоји и у чулном свету тако да је подложна и законима који у 
њему важе. Због тога ће Свети Григорије сваком од делова наше 
природе придружити одређено кретање. Свако кретање носи 
карактеристике своје природе. Тако је кретање духовног дела 
људске природе који је мисаон и лак увек на горе, док је кретање 
телесног дела који је тежак и тваран увек на доле.19 У 
супротстављеним кретањима лежи како могућност обмане тако и 
наше утврђивање у њој. Кретање на доле би представљало кретање 
ка твари и телесним облицима и чула усмеравају ово кретање. 
Кретање на горе би било мисаоно кретање и то би било кретање 
умом. Разлог што се најпре бира кретање на доле, односно 
усмереност ка тварном уместо ка духовном свету, лежи у томе што 
је чулност саставни део нашег бића од нашег рођења, док се 
умствене способности добијају тек са старошћу. Зато, према 
Светом Григорију, чула постепено добијају превласт над умом и 
свака мисао коју наш ум представи увек има сличност са чулним 
светом. Због тога и пресуђујемо добро и лоше на основу онога што 
чула прихватају или одбацују, и зато је тешко на основу 
критеријума чула одлучити шта је право добро, јер она суде о 
добром и лепом путем задовољства и уживања.20 Пошто су ова два 
кретања једно насупрот другог, ни једно од њих не може да се 
оствари уколико се оно друго не смањи, или потпуно не утихне. И 
све док човек своје добро налази у окретању чулима, он не може да 
препозна право добро, као што не може да се види лепота неба у 
мраку, тако ни око душе не може да препозна врлину која је 
замагљена уживањима. Зато је и уживање „начело зла јер води наш 
ум бесловесном суду о добру када је под утицајем чула“.21 

Према Светом Григорију између кретања на горе или на 
доле, односно према добру или злу, стоји наша моћ самоодређења 

                                                 
19 InCant 5, 5 (GNO 6, стр. 345,11-20).   
20 InEcc 8 (GNO 5, стр. 419,10-420,3). 
21 InEcc 8 (GNO 5, стр. 420, 9-1): ..., αὕτη γίνεται ἡ τῆς κακίας ἀρχή, διότι τὴν ἄλογον 
περὶ τοῦ καλοῦ κρίσιν καὶ ὁ νοῦς ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως δυναστευθεὶς ἐπεψήφισε,... 
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и наша слободна воља.22 Које су последице ових кретања, односно 
шта су циљеви пута којим се човек креће. Пут који води у духовно 
царство, како га Свети Григорије још назива има доста станица. 
Још у свом раном Дијалогу о души и васкрсењу Свети Григорије ће 
описати овај пут. Он почиње одвајањем душе од бесловесне 
творевине, да би могло да се созерцава оно лепо и добро.23 Ако 
себе ослободи од свега лошег души више није потребан никакав 
подстрек да се креће према ономе што је лепо, већ то кретање 
опстаје на основу жеље да достигне оно исто. То је као прелаз из 
мрака у светло, у коме желимо увек да пребивамо. Није само чулни 
свет оно што остаје иза нас већ се на том путу остављају и све 
мисли. Свети Григорије ће о овом писати: 

„Човек имајући у својој природи то да се стално креће, 
бива ношен у одређеном правцу према коме га воља усмерава, и 
оно што лежи испред њега не утиче на његову душу исто као оно 
што остаје иза“.24 

Оно што прати човека на сваком путу су нада и сећање. 
Оно што лежи испред њега је одређено надом да се достигне, док 
оно што лежи иза њега остаје сећањем забележено. Сећање које 
прати свако кретање и уколико се крећемо према ономе што је 
заиста добро, и оно што остаје у души као сећање је добро. У 
случају када наша душа прати привид добра, односно оно зло, 
онда сећање прати осећај срама. Зато сећање и не може по 
Светом Григорију да води вољу у добром правцу.   

Међутим, ако се изабере право кретање ка оном добром и 
утврди се у њему, онда се превазилази и нада, односно жеља да се 
нешто достигне и сећање на пређени пут. Нада нестаје јер се 
опредељењем за кретањем ка добру одредио предмет жеље и 
стекла сигурност. Зато се душа држи тог пута, налазећи 
остварење своје жељу у кретању према правом циљу. Нестаје и 

                                                 
22 InCant 5, 5 (GNO 6, стр. 345,21): ¹ aÙtexoÚsioj ¹mîn dÚnam…j te kaˆ 
proa…resij. 
23 DeAn (PG 46, 89) 
24 DeAn (PG 46, 92,5-10): Ἄνθρωποι µὲν γὰρ, διὰ τὸ ἀεὶ πάντως ἐν κινήσει τὴν φύσιν 
εἶναι, καθάπερ ἂν ἡ ὁρµὴ τῆς προαιρέσεως γένηται, κατ’ ἐκεῖνο φερόµεθα, οὐχ ὁµοίως 
τῆς ψυχῆς κατὰ τὸ ἔµπροσθεν αὐτῆς, ὡς ἂν εἴποι τις, καὶ τὸ ὀπίσω διακειµένης. 



205 
 

сећање, јер је дух презаузет оним добрим да би могао да се 
окрене сећању.25 На тај начин се душа везује за добро и спаја са 
њим посредством љубавног покрета и дејства, обликујући себе 
према ономе што стално мисли.26 Иако се овај дијалог често 
повезује са платонистичким моделом усхођењем душе треба рећи 
да онтолошки јаз који постоји између нестворене и створене 
природе је непремостив од стране творевине, тако да не постоји 
никакав екстасис којим се душа уједињује са Богом. Пошто не 
постоји додир између Бога и душе због различитости природа 
једино искуство Бога које душа може да има је искуство до кога 
је дошло кроз оваплоћење Бога Логоса.27  

Погледајмо сада какав би, према Светом Григорију, био 
покрет на доле? Човеково кретање на доле ка чулној и 
бесловесној природи завршава у злу. Међутим, као што смо 
рекли, оно не завршава у злу, зато што је чулна творевина зла, већ 
зато што то представља покрет који је супротан од добра.  Према 
Светом Григорију покрет према злу је попут покрета од бића ка 
небићу, те он по правилу завршава у смрти. Код Светог Григорија 
се може говорити о две смрти. Све што је чулно и тварно по 
природи је пропадљиво и подложно смрти. Са те стране човек 
који једним својим делом стоји у тварној природи, тим делом је и 
подложан смрти.28 Смрт се међутим, према Светом Григорију, 
дотиче оба дела људске природе, изазивајући код онога који 
умире лишеност у обе животне сфере. Телесној смрти Свети 
Григорије не поклања онолико пажње колико поклања духовној 
смрти.29 Смрт тела представља гашење чула и разлагање тела на 
сродне елементе.30 Са друге стране смрт душе има аналогију са 

                                                 
25 DeAn (PG 46, 93,21-8). 
26 DeAn (PG 46, 93,38-40): ... συνανακιρνᾶται διὰ τῆς ἀγαπητῆς κινήσεώς τε καὶ 
ἐνεργείας, πρὸς τὸ ἀεὶ καταλαµβανόµενόν τε καὶ εὑρισκόµενον ἑαυτὴν µορφοῦσα· 
27 О Св. Григоријевој мистици видети у Louth, The Origins of the Christian 
Mystical Tradition, стр. 81-97.  
28 InEcc 1 (GNO 5, стр. 284,1-4). 
29 Више о телесној и душевној смрти видети у Balás, MEQOUSIA QEOU, стр. 89-91. 
30 RCE 174 (GNO 2, стр. 385): ..., τῆς διπλῆς ζωῆς ἐνεργούσης τῷ νεκρουµένῳ τὴν 
στέρησιν. σώµατος µὲν γάρ ἐστι θάνατος ἡ τῶν αἰσθητηρίων σβέσις καὶ ἡ πρὸς τὰ 
συγγενῆ τῶν στοιχείων διάλυσις·  
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смрћу тела, јер као што смрт тела представља одвајање од чулног 
живота, тако и смрт душе представља одвајање од правог живота 
који је једино у Богу.31 Свети Григорије ће правити 
терминолошку разлику између телесне и духовне смрти. Телесна 
смрт или q£natoj по њему не представља крај људског века, већ 
само нестанак тела. Она настаје према Светом Григорију када 
узајамне радње попут људскoг узимања хране и пића, удисања и 
издисања ваздуха не могу више да прате једна другу и не 
успевају више да покрећу људску природу.32 Пошто људска 
природа у себи носи и икону духовног добра која надилази 
опажање, умирање тела представља пролаз у нетелесно стање ка 
коме се тежило и самим тим је прекид са свим тварним и 
телесним, или како то Свети Григорије својим аскетским 
речником каже, скидање кожних хаљина.33 Са друге стране, 
душевна смрт представља живот у смрти (τὸν νεκρὸν βίον),34 и 
потпуно поништење (ἐξουδένωσις) човековог бића.35  

По Светом Григорију је немогуће да задобијемо прави 
живот, или како то он описује у Тумачењима Песме над песмама 
усељење живог Логоса у нас, што доноси нашим душама 
нетрулежност и светост, уколико не уклонимо телесни вео 
умртвљавањем нашег тела на земљи.36 Поставља се питање зашто 
је онда мудри Творац дао човеку тело ако га оно води у смрт 
душе. Свети Григорије, свестан овакве примедбе одговара да 
нико не треба да криви Творца душе и тела, зато што је живот 
тела осуђен на пропаст. Чулни живот је дат човеку да би сазнање 
појавног света могло да наведе душу да упозна и невидљиву 
стварност.37  

                                                 
31 OrCat 8, 70-1 (SC 453): καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὸν τῆς ἀληθοῦς ζωῆς χωρισµὸν θάνατον 
ὀνοµάζοµεν. 
32 DeMort (GNO 9, стр. 31,20-25). 
33 DeMort (GNO 9, стр. 42). 
34 InCant 5, 5 (GNO 6, стр. 351, 10). 
35 InInsPs 1, 8 (GNO 5, стр. 62). 
36 InCant 5, 5 (GNO 6, стр. 342,12-343,1). 
37 InEcc 1 (GNO 5, стр.284,21-285,2): …, ἐφ’ ᾧτε τὴν τῶν φαινοµένων γνῶσιν ὁδηγὸν 
γενέσθαι τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν τῶν ἀοράτων ἐπίγνωσιν, … 
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Поред духовног кретања човекове душе, које може бити ка 
или од Бога, и којим се преваљује вертикална диастима,  постоји и 
људско кретање у чулном свету којом се преваљује хоризонтална 
диастима.38 Као што смо већ рекли природна особина свих 
створених бића је да се крећу. Са друге стране, према Светом 
Григорију, све што је створено као тварно мора да постоји или у 
простору или у времену.39 Поред тога све створено у чулном свету 
бива одређено видом, величином, местом, временским растојањем, 
бојом, обликом, својством. На основу овога Свети Григорије ће 
целокупну стварност, коју може људски дух схватити, поделити у 
четири дела. Људски дух на следеће начине може сазнати 
стварност: а) било као нешто што постоји дуж временског тока; б) 
или као протежност у простору; в) или нешто што долази у 
подручје нашег вида као ограничено почетком и крајем и омеђено 
непостојећим; г) или га можемо схватити као појаву посредством 
сличности својстава било у трошењу, или страдању, или промени, 
или у смењивању.40 На основу ових неколико категорија се може и 
описати кретање у чулном свету. Према Светом Григорију постоји 
мера покрета у свему што се креће и она је на основу времена.41 
Све што се креће креће се од једног места на коме јесте према 
месту на коме жели да буде. Међутим, и у случају да се не креће са 
једног места на друго, већ остаје на истом месту оно има неку меру 
кретања у времену. Зато ће кардинал Балтазар хоризонталном 
кретању придружити величину и број.42 Величина је оно што 

                                                 
38 Видети Balthasar, Presence and Thought, стр. 27-35., и Otis, ‘Gregory of Nyssa 
and the Cappadocian Concept of Time’, стр. 334-7. 
39 CE I, 371 (GNO 1, стр. 136). 
40 CE II, 578 (GNO 1, стр. 395): ὥστε πάντως ἢ ἐν διαστηµατικῇ τινι παρατάσει 
θεωρεῖσθαι τὰ ὄντα ἢ τοπικοῦ χωρήµατος παρέχειν τὴν ἔννοιαν, ἐν ᾧ τὰ καθ’ ἕκαστον  
εἶναι καταλαµβάνεται, ἢ τῇ κατὰ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος περιγραφῇ ἐντὸς γίνεται τῆς 
ἡµετέρας ἐπόψεως, ἐπίσης καθ’ ἑκάτερον πέρας τῷ µὴ ὄντι περιγραφόµενα (πᾶν γὰρ  τὸ 
ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν ἔχον τοῦ εἶναι ἐκ τοῦ µὴ ὄντος ἄρχεται καὶ εἰς τὸ µὴ ὂν 
καταλήγει), ἢ τὸ πάντων ἔσχατον διὰ τῆς σωµατικῆς τῶν ποιοτήτων συνθήκης 
καταλαµβάνοµεν τὸ φαινόµενον, ᾗ φθορὰ καὶ πάθος καὶ τροπὴ καὶ ἀλλοίωσις καὶ τὰ 
τοιαῦτα συνέζευκται. 
41 ConFa (GNO 3/2, стр. 45,17-19). 
42 Balthasar, Presence and Thought, стр. 33. 
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представља меру кретања. Свети Григорије тврди да се и покрет 
речне бујице и кретање бродова као и људски ход могу измерити 
величином временског тока.43 Број је, по Светом Григорију, 
нужношћу уведен у творевину и он не постоји ако се не састоји од 
јединки.44 Све створено заузима неки опсег и представља 
јединицу.45 На тај начин се кретање јединки и представља 
временским током као величином. 

Видели смо да човеково кретање може бити и вертикално и 
хоризонтално, према Богу и у тварном свету. Одлика вертикалног 
кретања је између добра и његове супротности, док је одлика 
хоризонталног изражена кретањем јединки у простору и времену, 
као и кретањем природних елемената на горе или на доле зависно 
од своје тежине. Овим смо видели какво може да буде кретања 
тварне природе као и духовног дела људске природе.  

Остаје нам да погледамо какво би било кретање духовних 
сила. Анђеоско кретање је мање сложено од људског зато што 
анђели за разлику од људи пребивају само у једном, духовом 
свету. Према томе њихово кретање као и кретање свих духовних, 
односно бића обдарених слободном вољом може бити према 
добру, односно бићу и према злу односно небићу. Кретање 
анђела као и људских душа које су одбациле „кожне хаљине“ 
према добру се састоји у сталном и непрекидном кретању. Разлог 
за то лежи у чињеници да је оно ка чему тежи бесконачно те се у 
свом стремљењу не може достићи.46 Зато кретање никад и не 
престаје и зато Свети Григорије назива  ова бића вечно или 
непрестано крећућим (ἀεικίνητον).47 Оно што покреће ово кретање 
је љубав према циљу свог кретања и она никад не нестаје. Љубав 

                                                 
43 ConFa (GNO 3/2, стр. 45, 20-23) 
44 ApHex (PG 44, 85,30-33): Ἀναγκαίως δὲ καὶ ἀκολούθως καὶ ἡ τοῦ ἀριθµοῦ φύσις 
συνεισῆλθε τῇ κτίσει. Οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστιν ἀριθµὸς, εἰ µὴ µονάδων σύνθεσις. 
45 Свети Григорије ће између осталог користити овај аргимент да би доказао да 
Света Тројица нису три већ један Бог. Пошто између три Личности нема 
никаквог ни временског ни просторног растојања или диастиме они увек 
представљају јединицу. Видети Abl. (GNO 3/1, стр. 51). 
46 DeHom (PG 44, 201,19-24). 
47 DeHom (PG 44, 201,33-7). 
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је једино дејство које постоји у духовним бићима која се крећу ка 
добру. Зато ће Свети Григорије, следећи Светог Апостола Павла 
и одрицати постојање вере и наде, као и сећања код духовних 
бића48. Наде нема јер она представља осећање уживања у 
стварима којима се тежи а које се немају. Вера је исто тако само 
ослонац (œreisma) у неизвесности о стварима којима се надамо.49 
Сећање исто нестаје јер се непрестано созерцава оно према чему 
се тежи и због сталног напредовања према добру, сећање би 
представљало регресију. Ту ће Свети Григорије следити Светог 
Апостола Павла тврдећи да стремећи ка стварима које су испред 
нас представља заборављање ствари које смо већ достигли.50 И 
поред тога што је кретање духовних бића непрестано и 
континуално, тј. без икаквих граница, по Светом Григорију се 
ипак може говорити о различитим нивоима савршенства тих 
бића. Подела бестелесних бића на херувиме, серафиме, 
арханђеле, престоле, власти  силе је на основу слободне воље.51 
Свети Григорије је на становишту да подела унутар духовног 
света није устројена као подела на основу природа, већ да се 
духовна бића разликују на основу својих дејстава који су опет 
производ њихових воља.52     

Погледајмо како изгледа кретање у супротном смеру од 
Бога. Кретање према злу представља кретање од Бога и за разлику 
од првог оно има границу јер само зло бивајући недостатак добра 
није бесконачно. Различите су интерпретације научника зашто је 

                                                 
48 DeAn (PG 46, 93-6). 
49 DeAn (PG 46, 96,20-24). 
50 InCant 3,1 (GNO 6, стр. 174, 13-16). 
51 DeVitaMo II, 179 (SC 1, стр. 224). Свети Григорије прати поделу Светог 
Апостола Павла из посланица Колошанима 1, 16 и Ефесцима 1, 7. Видети више 
о подели анђеоског света у David Balás, MEQOUSIA QEOU, стр. 133. 
52 CЕ III, 5, 63 (GNO II, стр. 208). Балас на овом месту види Аристотелов утицај 
по коме не постоји „мање или више“ у суштини, док особине омогућавају 
разлику у нивоима (Categoriae VIII, 10B25-28). Међутим, не треба се сметнути 
са ума да Свети Григорије овде примењује модел разликовања односно 
истоветности унутар Свете Тројице, који је развио на курсу побијања 
аномејског становишта, и који представља резултат хришћанског учења, а не 
позајмицу из јелинске филозофске традиције.   
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зло ограничено. Према неким тврђењима зло је ограничено зато 
што је везано за створени поредак.53 Са друге стране постоје 
мишљења по којима тумачење границе зла искључиво свођењем на 
створени поредак би зло довело на исти онтолошки ниво са 
створеним чему се Св. Григорије супротставља. Алтернативно 
тумачење питања ограничења зла је у оквиру сотириолошке 
перспективе. Према томе кретање бића према злу би у крајњој 
инстанци имала за исход завршетак у непостојању. Зато је и 
уследила и Божија интервенција кроз домострој спасења јер су 
границе зла дошле до критичних размера.54 У сваком случају увек 
ће постојати ова напетост између Божијег стремљења да очува да 
оно што је створено не оде назад у небиће, а да се при томе не 
наруши слободна воља духовних бића да се определе за зло.55 Св. 
Григоријево одрицање статуса бесконачности злу може се 
тумачити и са становишта покрета. Пошто зло нема онтолошко 
утемељење, покрет према злу би заправо био покрет од добра. Циљ 
кретања не би онда био ка нечему, већ од нечега и одржавао би се 
само на основу жеље да се удаљи од добра. Пошто је то 
истовремено покрет од бића ка небићу онда би се и недостатак бића 
могао гледати као јењавање покрета од бића. Свети Григорије и 
говори да је кретање према нечему заправо ствар слободне воље и 
да у случају да воља нема циљ кретања већ одсуство стварног циља 
онда долази и до престанка кретања (ἀκινησίᾳ).56 Пошто биће по 
својој природи не може да престане да се креће оно мора да настави 
своје кретање у супротном правцу. Према томе у једном тренутку 

                                                 
53 Daniélou, L’être et le temps chez Grégoire de Nyssa, поглавље ‘Comble’ стр. 186-
204. и Paul Zemp, Die Grundlagen heilsgeschichtlichen Denkens bei Gregor von 
Nyssa, München, M. Hueber, 1970, стр. 186-87. 
54 Mariette Canévet, ‘Nature du Mal et Économie du Salut chez Grégoire de Nysse’, 
Recherches de sciences religieuses 56 (1968), стр. 87-95 и Mosshammer, ‘Non-being 
and Evil in Gregory of Nyssa, стр. 151. 
55 Опаска бившег Архиепископа Кантарберијског Роуана Вилијамса (Rowan 
Williams) по овом питању, изречена у приватном разговору, да у Светом Писму 
не постоји ни једно место на коме се изричито тврди да творевина мора да 
постоји, иде у правцу неприкосновености слободне воље да изабере своје 
непостојање. 
56 OrCat 31, 12-14 (SC 453). 
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би биће које се креће ка небићу свој покрет наставило поново се 
крећући ка бићу опет задобивши циљ ка коме воља стреми. Зато 
Свети Григорије и говори о недостатку крајње тачке свог 
стремљења или st£sij-а у злу.57  

Анђеоски покрет на доле је у потпуности различит од 
људског, јер човек има чулни свет који може да послужи као 
супститут за прави циљ кретања. Поред тога је и мотивација 
различита. Као што смо видели, Свети Григорије стоји на 
становишту да човекова одлука да ван Бога тражи добро, односно 
његова самообмана, није једини фактор који је утицао да се 
људска природа у Адаму одлучи за кретање које је супротно 
Богу. Други пресуђујући фактор зашто је човек обманут, по 
Светом Григорију, је наговор пропагатора и изумитеља зла. О 
чему или боље рећи о коме је овде реч?  

Овде се ради о бићима духовног света која су створена на 
почетку процеса стварања. Према Светом Григорију свакој од 
анђеоских сила је Творац доделио једно од дејстава, и између 
осталог одређеној духовној сили је додељено да држи и управља 
земаљским царством.58 То је било пре стварања човека. Међутим, 
са стварањем човека од праха земаљског, а опет по лику свом, 
Бог га смешта у два света дајући му улогу да их повезује на начин 
да тварну природу уздиже ка духовној да би она могла да 
учествује у лепоти. Духовна сила којој је приписано руковођење 
тварном природом је сматрала да оно што јој је подређено не 
треба да носи лик врхунског достојанства. Божије именовање 
човека владарем земље и свега на њој, као и његова лепота која је 
одражавала архетипску лепоту и подржавала бестрашће је разлог 
који ће код овог анђеоског бића, створеног са одсуством било 
какве зле намере, произвести завист (fqÒnoj) према новој 
творевини. Из зависти као почетка су се развила и остала зла, која 
су одвела овог палог анђела до најдубљих понора зла.59   

                                                 
57 DeHom (PG 44, 201,27-30): τότε τὸ τῆς ὁρµῆς ἀεικίνητον οὐδεµίαν ἐκ φύσεως στάσιν 
εὑρίσκον, ἐπειδὰν διαδράµῃ τὸ ἐν κακίᾳ διάστηµα, κατ’ ἀνάγκην ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν τρέπει 
τὴν κίνησιν. 
58 OrCat 6, 42-8 (SC 453). 
59 OrCat 6, 99 (SC 453): prÕj tÕn œscaton tÁj ponhr…aj Óron sunwsqeˆj ¢phnšcqh,... 
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Зато се овај пали анђео и сматра изумитељем зла јер је он 
први „затворио очи“ пред добрим и пуноћом бића и почео да се 
креће у супротном правцу. Све способности којима је био 
обдарен од Творца, пали анђео је искористио као инструмент зла, 
укључујући и обману човека.  Тиме је анђеоски покрет од добра 
послужио као модел за људски покрет у истом смеру који је имао 
катастрофалне последице за љуску природу.    

Овај Св. Григоријев опис анђеоског пада је врло значајан у 
неколико видова. Прво, даје нам обрисе односа који су постојали у 
творевини пре стварања човека. Тварна творевина према томе није 
остављена да се креће по нужности своје природе, затворена у 
бесконачне циклусе настајања и нестајања, већ је имала одређену 
духовну силу која је о њој бринула са сврхом која је позната 
мудром Творцу.60  На тај начин је и бесловесна творевина могла на 
неки начин да учествује у сврси за коју је створена. Међутим, 
човеково стварање које представља круну целе творевине доноси 
један нови квалитет. Он се појављује као недостајућа карика која 
стоји на граници између два света, духовног и чулног, 
обједињавајући их у својој природи. На тај начин, према Светом 
Григорију, чулни свет не остаје без суделовања у Богу.61 Човек је 
био икона и подобије вечног живота и у њему није било смрти, те 
је кроз њега чулна природа, која је у сталној промени и подложна 
пропадању, почела да постоји на бесмртан начин.62 Међутим, 
човеков пад је имао за исход улазак смрти у његову природу, чиме 
је веза између тела и душе раскинута, и тело је после одвајања од 
душе улазило у процес раслојавања на елементе. Тиме човек не 
само да је себе сврстао на страну смртне и пропадљиве природе 
већ је и престао да постоји на начин на који је првобитно створен, 
тј. као онтолошка веза између чулне и духовне природе, да би сви 
нивои творевине једнако имали могућност да учествују у Богу. 

                                                 
60 Анђеоска сила, постављена од стране Творца да управља земљом није Божији 
помоћник у стварању, или неку врсту Демијурга кроз кога Бог ствара, већ 
„анђео земље“. Код Оригена се може наћи ова стара платонистичка идеја али у 
новом хришћанском руху (Cels. 5, 30-1). 
61 OrCat 6, 33-4 (SC 453): ...µηδὲ τῆς θείας κοινωνίας ἀπόκληρον. 
62 InCant 5, 5 (GNO 6, стр. 348,3-9). 
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Посредничка улога коју је човек имао је обновљена са Христовим 
васкрсењем. И у Христу је људска природа наставила своје 
неприродно кретање одвајањем душе од тела, међутим Христос је 
Божанском силом поново ујединио разједињене елементе везујући 
их у нераскидиво јединство63. Зато је васкрсењем човечанство 
поново задобило могућност да уђе у вечни живот на начин на који 
је првобитно створено. Јер као што је смрт ушла у човечанство 
кроз једног човека тако је и могућност васкрсења целог 
човечанства ушла кроз једног човека. Али Божија интервенција 
није била да спречи да дође до раздвајања духовне и телесне 
природе која долази са смрћу, већ је Христос искусио смрт и 
раслојавање делова. Тек са васкрсењем Он је објединио ова два 
дела људске природе. Тиме је и сам искусио последицу човековог 
избора да се креће од Бога. Христова смрт је тиме постала не више 
нешто природи страно и исход кретања од Бога, већ како Свети 
Григорије каже тачка сусрета смрти и живота (µεθόριον ἀµφοτέρων, 
θανάτου τε καὶ ζωῆς).64 Свети Григорије ће учити да је Христовим 
васкрсењем дошло до поновног уједињења душе и тела, односно 
духовног и чулног света, у већој мери него што је то било на 
почетку. Са друге стране поновно уједињење душе и тела кроз 
Христово васкрсење представља могућност (tÍ dun£mei) 
васкрсења целокупног човечанства, али не и његову нужност. То је 
првенствено разлог зашто са Христовим васкрсењем није дошло до 
свеопштег васкрсења.65 Са друге стране, остављајући могућност 
васкрсења у својој потенцијалности, Христос је у потпуности 
очувао аутономију људске слободе, дајући свакоме могућност да 
његов или њен покрет буде од Бога. Овде заправо можемо да 
видимо танану природу тајне Христовог васкрсења по Светом 
Григорију. Христос поправља последице човекове одлуке на начин 
који ни на тренутак не нарушава могућност да човек опет изабере 
исти пут пада. Са друге стране, Он отвара могућност спасења како 

                                                 
63 OrCat 16, 55-60 (SC 453).  
64 OrCat 16, 80-7 (SC 453).  
65 Више о Св. Григоријевој сотириологији и есхатологији видети Zachhuber, 
Human Nature in Gregory of Nyssa, стр. 228-37, посебно 231. 
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онима пре њега, који нису имали могућности да избегну смрт, тако 
и онима после њега којима је смрт пут ка васкрсењу, не доводећи у 
питање слободну вољу оних који не желе да пођу Христовим 
путем. Христово васкрсење обнавља посредничку улогу човека 
између духовне и телесне природе, јер тиме човеково тело, па 
самим тим и цела телесна природа, не само да има могућност да 
созерцава лепоту горњих светова, већ и да учествује у вечном 
животу.66          

Могли смо да видимо сложену структуру кретања бића 
која се првенствено може описати на основу разлике између 
створене духовне и телесне природе, пошто нестворена или 
Божанска природа остаје непокретна. Према предвечном Божијем 
плану циљ кретања духовне, а кроз човека, и целокупне телесне 
природе је требало да буде према Богу, који је пуноћа како бића 
тако и добра. Међутим, анђеоски као и људски пад су нарушили 
правце и смерове кретања, те тај покрет није био више на 
релацији Бог – творевина. Тиме су се увели и нови медијуми у 
којима су се ти покрети одвијали. Један од медијума у коме се 
одвија  кретање људске и сваке телесне природе је време. У 
следећем поглављу позабавићемо се питањем времена као 
медијума у коме се људска природа на путу од свог рођења до 
своје смрти креће ка или од Бога.    

                                                 
66 Савемени научници често сматрају да се иза Светог Григорија, како ће рећи о. 
Георгије Флоровски, назире „Оригенов лик“, нарочито у сотириолошким и 
есатолошким темама. Тако ће Флоровски приписивати Светом Григорију учење по 
коме је Христово оваплоћење и смрт представља праћење Оригенове теорије о 
„давању откупа“ ђаволу. (видети Георгије Флоровски, Источни Оци IV века, 
Манастир Хиландар, Врњачка Бања, 1997, стр. 30.). Међутим, из горе наведеног 
видимо да је Св. Григоријева позиција у потпуности различита од Оригенове и да 
код њега нема могућности за Оригеново учење, да ће Христос умрети и зарад 
демона као што је умро зарад човека и да је био анђео међу анђелима (осуђено IV и 
VII анатемом цара Јустинијана и VII анатемом V Васељенског сабора против 
Оригена). Христову смрт Свети Григорије не сагледава у јуридичким терминима, 
већ превенствено као начин да се отклони људска смрт која је последица кретања 
од Бога. Са те стране Христова смрт не представља откуп човека од демона, већ 
обнављање творевине да у својој целокупности сагледава Божији лик.     



215 
 

 

 

 

 

DIADIADIADIASTHMASTHMASTHMASTHMA    
 

 

Појам диастиме представља кључни појам за наше 
истраживање. Ми смо се са овим појмом већ сусретали, како у 
оквиру анти-аријевске полемике, тако у најранијем Св. 
Григоријевом раду О девствености. У првом случају овај појам 
је означавао раздаљину или интервал који је постојао између Оца 
и његовог рађања Сина, и представљао је начин на који је  
аријевска партија засновала онтолошко првенство Оца на основу 
његовог временског или вековног претхођења. У другом случају 
Свети Григорије употребљава овај термин да би указао на 
постојање одређеног временског растојања које постоји између 
нас и другог Христовог доласка. У оба случаја овај термин се 
користи да би указао на неки временски интервал или раздаљину 
између два догађаја и нераздвојиво је повезан са временом 
(crÒnoj) или са временским током. Поред тога овај термин, како 
је Пол Вергезе (Paul Verghese, бивши Митрополит Делхија Пол 
Мар Грегориос) показао има још неколико значења поред 
временског растојања између два догађаја.1 Остала значења ове 
именице су: да покаже неку одвојеност, да укаже на протежност 
постојећег, означи јаз или размак, или опише растојање између 
две тачке или два небеска тела. Видимо да су значења овог појма 
једнако примењива на просторне као и на временске односе, те се 
често њено значење поклапа са другим појмом који се може наћи 
код Светог Григорија, са појмом di£stasij.  

У сваком случају термин диастима је кључан за анализу 
времена код Светог Григорија Ниског. Иако је овај термин 
                                                 
1 Paul Verghese, ‘Di£sthma and di£stasij’, у H. Dörrie, M. Altenburger & U. 
Schramm (eds.), Gregor von Nyssa und die Philosophie, Leiden: Brill, 1976, стр. 
243-60, посебно стр. 245. 
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најчешће коришћен у тријадолошким расправама са аријанцима, 
он није преузет од Светог Григорија са опсегом значења које је 
имао у полемичком вокабулару, већ је развијен до нивоа на коме 
представља главно својство створених бића. Зато ће Отис са 
правом запазити да је хришћанско учење о стварању заправо 
истоветно са хришћанским учењем о времену и да су оба учења 
по први пут разложно представљена од стране Светог Григорија.2  

Међутим, сагледавање времена у терминима диастиме, 
није Св. Григоријев изум. Овај појам једнако значајно место 
заузима и у стоичкој физици. На ту сличност је указано доста 
рано од стране Балтазара,3 који је довео у везу стоичко и Св. 
Григоријево учење о времену. Међутим, све до данашњег дана 
остало се само на указивању да веза између стоичке и Св. 
Григоријеве употребе појма постоји, али се никада та веза није 
истражила. Карика која по многима, и то вероватно са правом, 
повезује ова два учења о времену је учење Светог Методија 
Олимпског. У испитивању ових веза не треба заузимати 
једнострани приступ, као што је то било у раним истраживањима, 
и Св. Григоријево учење о диастими  сагледавати у оквиру 
директног утицаја стоичке филозофије. Међутим то опет не значи 
да ову везу не треба испитати. Зато ћемо на курсу нашег 
истраживања, да покушамо да осветлимо стоичко учење о 
времену као могући извор за касније хришћанске теорије. 

 
Стоичко учење о времену 

 
С обзиром да се стоичка филозофија развијала у неколико 

фаза самим тим зависно од периода постоје и различити приступи 
проблему времена. Иако би се начелно могли говорити о 
неколицини различитих стоичких погледа на време, ми ћемо прво 
покушати да видимо у чему су се сви представници стоичке 
школе слагали, да би затим видели које су разлике међу њима.  

 

                                                 
2 Otis, ‘Gregory of Nyssa and the Cappadocian Concept of Time’, стр. 327. 
3 Balthasar, Presence and Thought, стр. 31-3. 
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Наше интересовање ћемо првенствено усмерити на учења 
два значајна представника ране стоичке филозофије, оснивача 
стоичке школе Зенона (око 300. г. пре Христа)  и њеног трећег 
управника Хрисипа (око 280. - око 206. г. пре Христа) да би 
видели зашто се стоичка школа сматра заслужном за развијање 
најразложнијег учења о времену у антици.4 Остали представници 
стоичке школе,5 биће поменути у оној мери у којој њихова учења 
могу имати утицаја на хришћанске мислиоце.   

Стоици, посебно Зенон, су почели да размишљају о 
проблему времена на трагу својих претходника који су се тим 
питањем бавили, попут Платона и Аристотела.6 За Платона је 
време било „покретна слика вечности“,7 а за Аристотела „број 
кретања у односу на пре и после“.8 Међутим и једна и друга 
дефиниција су имале своје мањкавости. Платонова дефиниција 
времена као „покретне слике вечности“ је заснована на 
Хераклитовој идеји да је све у физичком свету у стању сталне 
промене, тако да нема никакве сталности, осим оне која постоји у 
свету идеја. Ово је проузроковало проблем непостојања временске 
одреднице, на шта је указао Хрисип.9 Тако би сваки покушај да 
одређени догађај сврстамо под одређену временску категорију, 
односно да га одредимо у односу на неку временску референцу, 
био узалудан јер не би имали у односу на шта да га одредимо. 

                                                 
4 Види Samuel Sambursky, Physics of the Stoics, London: Routledge, 1959., стр. 101. 
5 Џон Рист је мишљења да је стојичко учење о времену обликовано у периоду 
ране Стоје и да је касније развијано на трагу великих претходника Зенона и 
Хрисипа. Ово се посебно односи на  римског императора из другог века Марка 
Аурелија, за кога Рист тврди да само мења приступ проблему времена, односно 
да га са плана физике, премешта на план етике, али да не доноси ништа ново 
што се тиче саме природе времена. Види John M. Rist, Stoic Philosophy, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1969, стр. 273. 
6 Владимир Цветковић, „Стоичко учење о времену”, Луча 23-3/4 (2009), стр. 
447-458, посебно стр. 447-449. 
7 Timaeus 37d5-7: … εἰκὼ δ’ ἐπενόει κινητόν τινα αἰῶνος ποιῆσαι, ... τοῦτον ὃν δὴ 
χρόνον ὠνοµάκαµεν.  
8 Physica 219b1-2: τοῦτο γάρ ἐστιν ὁ χρόνος, ἀριθµὸς κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ 
ὕστερον. 
9 Rist, Stoic Philosophy, стр. 276. 
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Наравно, ово не би морало да важи ако би се Демијургово 
стварање света узело као временска одредница, али то би заправо 
променило природу Платоновог схватања времена које је 
нераздвојиво повезано са вечношћу која служи као модел. И 
Платон и Аристотел су време сагледавали у контексту кретања и 
промене, једино што је Аристотел хтео за разлику од Платона да 
ово кретање или промену измери односно прорачуна и изрази у 
виду броја. Пре и после у времену је требало да буду временске 
одреднице између којих се сваки догађај дешава. Наиме, једна 
ствар не може бити на два места истовремено. Да би била „овде“ и 
„онде“ она мора да пређе пут између та два места. Пошто кретање 
једног тела почиње у једном тренутку са места „овде“ оно 
завршава у неком другом тренутку на месту „онде“. Између 
почетног тренутка кретања или почетног „сада“ и крајњег тренутка 
кретања или крајњег „сада“ протекло је неко време. То значи да је 
„сада“ постало временска одредница на основу које можемо да 
одредимо оно „пре“ и оно „после“, и оно што се дешава између два 
различита „сада“  представља природу времена која се може 
бројчано изразити. Према Аристотелу време није покрет, већ је оно 
на основу чега се кретање може бројчано изразити.10 Кретање се 
може изразити у односу на „сада“, које постаје јединица кретања 
тела. Идентитет овог „сада“ лежи у томе што оно увек успоставља 
разлику између прошлости и будућности као између „пре“ и 
„после“, према чему је увек исто, и зато што се континуирано мења  
у односу на догађаје који су одређени временским одредницама 
„пре“ и „после“. „Сада“ постаје јединица времена зато што је 
недељиво, без трајања и по природи сродно тачки.11 Тако време, по 
Аристотелу, добија свој континуитет низом „сада“.12 Ово „сада“ се 
може изразити путем броја, али не може бити број, што 
Аристотелов пример да су стотину коња и стотину људи исто по 
броју, али не и по природи треба да покаже. Тако низ „сада“ као 
низ временских јединица могу бити обухваћене једним бројем 
                                                 
10 Physica 219c3-4. 
11 Види Julia Annas, ‘Aristotele, Number and Time’, Philosophical Quarterly 25, 
1975, стр. 97-113., посебно стр. 98.   
12 Physica 220a5-7. 
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може само нумерички или бројчано бити једнак другом низу 
„сада“. Зато је време свуда једнако ако се узме симултано, док је 
различито ако се узму два сукцесивна.13  

И поред унутрашње кохерентности, Аристотелово учење о 
времену се нашло на мети напада како његових ученика, тако и 
стоика, и то нарочито по питању овог „сада“ као временске 
одреднице и као најмање временске јединице. Из ових критика ће 
се највероватније родити и стоичко учење о времену. Прво у 
Аристотеловом учењу о времену на шта ће стоици, пре свега 
Зенон, уперити оштрицу своје критике је Аристотелово поимање 
„сада“ као броја. Наиме, једно од питања које се може поставити 
је: „Како упоредити два сукцесивна временска периода?“. Познато 
нам је да један низ „сада“ није једнак другом низу „сада“ који му 
претходи или следи, али и један и други се могу бројчано изразити. 
Пошто је број заправо јединица једног „сада“, а сада је попут 
тачке, недељиво и без трајања, како онда знамо колико је трајање 
једног „сада“. То би значило да „сада“ има посебан квантитет, и да 
је у исто време изоловано од осталих „сада“. Ако је „сада“ као 
јединица времена посебан квантитет, то онда даје „сада“ више 
карактер кратког периода трајања, него нечега што је без трајања.14  

На проблем ће указати Аристотелов ученик Стратон из 
Лампсакуса (управник Перипатоса од 288. до 269. г. пре Христа), 
који ће, према Симпликију напасти Аристотелово учење о времену 
као броју кретања. По Стратону, време не може бити број, јер би се 
онда састојало од низа „сада“, као што се број састоји од 
јединица.15 Пошто број указује на дисконтинуитет односно 
испрекиданост, онда би и покрет и време били испрекидани. 
Међутим покрет и време су у континуитету односно непрекидни, и 
ту непрекидност није могуће бројчано изразити.16   

                                                 
13 Physica 220b7-9. 
14 Annas, ‘Aristotele, Number and Time’, стр. 112. 
15 Simplicius, In Aristotelis physicorum libros commentaria 789, 14-15, у Simplicii in 
Aristotelis physicorum libros octo commentaria, vols. 1, Reimer, Berlin, 1882. 
16 Simplicius, In Aristotelis physicorum libros commentaria 789, 2-4: ἀριθµὸν µὲν γὰρ 
κινήσεως εἶναι τὸν χρόνον οὐκ ἀποδέχεται, διότι ὁ µὲν ἀριθµὸς διωρισµένον ποσόν, ἡ δὲ 
κίνησις καὶ ὁ χρόνος συνεχής, τὸ δὲ συνεχὲς οὐκ ἀριθµητόν· 
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Поред Симпликијевих сведочанстава о Стратоновој 
позицији по којој он заузима становиште супротно Аристотелу по 
питању постојања јединица времена, постоји и Дамаскијево 
сведочанство према коме се Стратон опредељује за постојање 
временских јединица, али не као недељивих делова, већ као 
међусобно одвојених делова одређене величине. На тај начин 
Стратон остаје доследан становишту по коме је време континуум, 
јер је по њему сваки од ових делова непрекидан те је време 
„величина која се састоји од много величина“.17 

Овај проблем, према Ричарду Сорабџију (Richard 
Sorabji),18 разрешава Симпликијев цитат по коме је за Стратона 
временско кретање непрекидно, не зато што се састоји од 
непрекидних величина, већ зато што је то по себи.19 Питање 
дељивих или недељивих временских јединица ће водити питању 
постојања самог времена, на које ће различити представници 
античких школа, па и саме стоичке школе дати различите 
одговоре, што ћемо видети касније.  

Стратон ће поред критике Аристотелове дефиниције 
времена као мере или броја кретања, довести у питање и саму 
везу између времена и кретања. Он ће учити да када пловимо, или 
служимо у армији или се боримо у рату, време пролази исто као 
када седимо или лежимо или ништа не радимо. То указује да је 
време нека величина, и када је величина велика, онда кажемо да 
је протекао дуг временски период, а када је та величина мала, 
онда је протекао кратки временски период. Према Стратону 
време протиче брзо када је трајање од почетка дешавања до 
његовог краја кратко, а испуњено је многим догађајима, док 
време протиче споро када је дужи временски период протекао са 
мало дешавања. Пошто нема брзине или спорости у мировању, 
                                                 
17 Види Damascius, Dubitationes et solutiones 2.236, 9-13 (SP 88, 5-10). Проблем 
различитих приступа Стратону по питању временских јединица је посебно 
третиран у Sorabji, Time, Creation and the Continuum, стр. 377-9.  
18 Sorabji, Time, Creation and the Continuum, стр. 378. 
19 Simplicius, In Aristotelis physicorum libros commentaria 711, 9-10: ὁ δὲ Λαµψακηνὸς 
Στράτων οὐκ ἀπὸ τοῦ µεγέθους µόνον <συνεχῆ> τὴν κίνησιν εἶναί φησιν, ἀλλὰ καὶ καθ’ 
ἑαυτήν, ὡς εἰ διακοπείη, στάσει διαλαµβανοµένην, καὶ τὸ µεταξὺ δύο στάσεων κίνησιν 
οὖσαν ἀδιάκοπον. “καὶ ποσὸν δέ τι, φησίν, ἡ κίνησις καὶ διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά.”  
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мировање је потпуно једнако периоду протеклог времена. Зато се, 
по Стратону, једино може говорити о дужем и краћем 
временском трајању, а не о брзом и споријем времену.20 Пошто 
време протиче без обзира да ли постоји кретање или не, Стратон 
ће постојеће дефиниције времена као кретања допунити 
увођењем термина радња (pr©xij).21 Тако ће према Стратону, 
само радње и кретања бити бржа и спорија, док трајање у којима 
се радње дешавају не може бити брже или спорије, већ само дуже 
или краће. То би по Стратону представљало природу времена. 
Дани, месеци или године нису за Стратона време, нити су делови 
времена већ представљају наизменичне промене светлости и 
таме, као и обртаје месеца и сунца.22 Стратон се супротставља 
подели времена на дане, месеце и године, јер ако би то прихватио 
требало би да прихвати да се време састоји од  низа изолованих 
трајања, чему се као што смо видели раније он противи. Од 
Секста Емпирика нам је остала још једна Стратонова дефиниција 
по којој је време „подједнако мера кретања и мировања“.23 
Стратоново резоновање је могло у најмање два вида да утиче на 
стоичко схватање времена. Први вид се тиче одбацивања 
поимања времена као низа „сада“ које представљају временске 
јединице и које могу бројчано да се представе,24 а други се 
односи на сагледавање времена у контексту брзине и спорости 
догађаја који се у њему дешавају.25  

                                                 
20 Simplicius, In Aristotelis physicorum libros commentaria 789,35–790,7. 
21 Види Sambursky, Physics of the Stoics, стр. 101. 
22 Simplicius, In Aristotelis physicorum libros commentaria 790, 10-15. Овде треба 
поменути да су обрти Земље око своје осе, односно дани, као и обрти месеца и 
сунца (ἡ τῆς σελήνης καὶ τοῦ ἡλίου περίοδος) су представљали јединице којима се 
мерило време. Тако се и у српском језику, одомаћена грчка реч период (περίοδος, 
буквални превод пут око, обртај), која на грчком значи револуција месеца или 
сунца, употребљава за меру трајања времена. 
23 Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos 10,177, 2-3: διόπερ Στράτων ὁ φυσικὸς 
ἀποστὰς τῆσδε τῆς ἐννοίας ἔλεγε χρόνον ὑπάρχειν µέτρον πάσης κινήσεως καὶ µονῆς· У 
Sexti Empirici opera, vol. 3, Leipzig: Teubner, 1961.  
24 Види Samuel Sambursky, The Physical World of Late Antiquity, London: 
Routledge, 1962., стр. 12-13. 
25 Види Sambursky, Physics of the Stoics, стр. 101.  
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Оснивач стоичке школе у Атини Зенон из Китеје је, 
слично Стратону, на време гледао као на непрекидан ток, а не као 
на низ појединачних „сада“ који се сукцесивно смењују. Зенон је 
међутим видео да ни Стратоново побољшање Аристотелове 
дефиниције, заменом термина број (ἀριθµὸς) термином мера 
(µέτρον) не описује праву природу времена као континуираног 
тока. Зато ће он термин број (ἀριθµὸς) заменити термином 
раздаљина или раздобље (διάστηµα),26 која на бољи начин 
изражава идеју континуитета, и истовремено има и просторну и 
временску димензију. Тако ће Зенон време дефинисати као 
раздобље кретања (κινήσεως διάστηµα).27 Овим ће јасно бити 
доведено у везу преваљено просторно растојање са преваљеним 
раздобљем у времену. Међутим уколико у обзир узмемо и 
брзину, тешко да ће нас дефиницаја времена, као мере кретањем 
преваљеног растојања, задовољити. Наиме, узмимо два тела која 
се крећу између тачке А и тачке Б. Ако се прво тело креће брже и 
за исто време превали цео пут између тачки А и Б, а друго тело за 
исти временски период превали само две трећине пута од тачке А 

                                                 
26 Према сведочанству Симпликија употреба термина di£sthma за дефинисање 
времана се може наћи већ код Архитаса који време дефинише као број и 
раздаљину кретања. Види Simplicios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 
786, 12-13: Ὁ µέντοι θεῖος Ἰάµβλιχος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εἰς τὰς Κατηγορίας 
ὑποµνηµάτων τὸν Ἀρχύταν ὁρίζεσθαί φησι τὸν χρόνον ὡς ἔστι ‘κινάσιός τις ἀριθµὸς ἢ καὶ 
καθόλω διάσταµα τᾶς τῶ παντὸς φύσιος’. Самбурски, међутим сумња у истинитост 
Симпликијевог сведочанства (Sambursky, Physics of the Stoics, стр. 101.) Овај 
појам може наћи још код Аристотела (Physica 202а18; 209a4; 209b6; 211a33; 
211b7-19; 212b25-27; 213a28-32; 214a5-30; 216a35-b32), али он се превасходно 
користи да опише просторне односе. 
27 Овакву Зенонову дефиницију времена можемо пронаћи и код Стобеја, односно 
Арија Дидима и код Симпликија. Разлика је у томе што Симпликије сведочи даје 
Зенон временом сматрао целокупну кретањем преваљену раздаљину (Simplicius, 
In Aristotelis Categorias commentarium 350, 15-16: τῶν δὲ Στωικῶν Ζήνων µὲν πάσης 
ἁπλῶς κινήσεως διάστηµα τὸν χρόνον εἶπεν, док се код Стобаја Зенон бави и 
проблемом брзине кретања. Постоји и Аетијево сведочанство (Plac. I 22, 7, SVF, 
vol. II, стр. 514) по коме су неки стојици суштину времена видели само у кретању. 
Емил Бреје  је показао да је погрешно приписивати  Зенону ову дефиницију (Emile 
Bréhier, ‘La Théorie des Incorporels dans l’ancien Stoïcisme’, Archiv für Geschichte der 
Philosophie 22 (1909), стр. 118-119.) 
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до тачке Б, онда не можемо говорити о времену као кретањем 
преваљеној раздаљини, јер су у истој раздаљини времена 
преваљене различите просторне раздаљине.28 Овакво резоновање 
ћемо наћи, као што смо то показали код Стратона, који учи да 
иста мера времена протиче без обзира да ли се крећемо брзо, 
споро или се уопште не крећемо. 

Зенон ће пратити исту логику, па ће своју дефиницију 
проширити узимањем у обзир и брзину кретања. Тако ће, према 
Стобеју пуна Зенонова дефиниција времена гласити: „Време је 
раздобље кретања које садржи меру и критеријум брзине и 
спорости“.29 Зенон не само да је време довео у везу са пређеним 
путем и брзином кретања, већ је и пронашао термин којим би се 
изразила непрекидна природа и временског тока и тока кретања 
или боље речено природа времена као континуума.30 Међутим, 
иако је време континуум могуће је у временском току одредити 
почетак и крај неког трајања.  

Хрисип, трећи управник стоичке школе у Атини, је време 
дефинисао пратећи Зенонову дефиницију. Време ће за Хрисипа 
бити „раздаљина кретања која представља меру брзине и 
спорости“, као и „раздаљина која одговара покрету космоса, и у 
времену је све што се креће и постоји“.31 У првом делу 
дефиниције Хрисип прати Зенона тврдећи да је време раздаљина 
кретања. Пошто се раздаљина кретања може превалити у дужем и 
краћем временском трајању или року, онда се мора у обзир узети 
и брзина тог кретања, што је већ јасно изражено и у Зеноновој 

                                                 
28 Примере за упоређивање два кретања можемо наћи код Риста (Rist, Stoic 
Philosophy, стр. 275.). 
29 Stobaeus, Eclogae I. 8, 40е, стр. 104,7 W: Ζ ή ν ω ν  ἔφησε χρόνον εἶναι κινήσεως 
διάστηµα, τοῦτο δὲ καὶ µέτρον καὶ κριτήριον τάχους τε καὶ βραδύτητος, ὅπως ἔχει 
<ἕκαστα>. (Arius Didymus. fr. 26 Diels, у SVF, vol. I, 93).  
30 Иако се нигде у постојећим Зеноновим фрагментима који се тичу времена 
не може наћи тврдња да је он на време гледао као на континуум, што се може 
наћи код каснијих стоика, Зенон се узима као инспиратор оваквог учења.  
31 Stobaeus, Eclogae I, 8, 42 (SVF II, стр. 509, 15-18): Ὁ δὲ Χ ρ ύ σ ι π π ο ς  χρόνον 
εἶναι κινήσεως διάστηµα, καθ’ ὃ ποτὲ λέγεται µέτρον τάχους τε καὶ βραδύτητος· ἢ τὸ 
παρακολουθοῦν διάστηµα τῇ τοῦ κόσµου κινήσει, καὶ κατὰ µὲν τὸν χρόνον κινεῖσθαί τε 
ἕκαστα καὶ εἶναι·  



224 
 

дефиницији. Мећутим, Хрисип ће Зенонову дефиницију 
покушати да побољша у томе што ће време везати за кретање 
космоса. Шта се заправо тиме добија? Претпоставка је да је 
Хрисипова намера била да везивањем времена за кретање 
космоса, односно тврђењем да све што се креће и постоји, 
постоји у времену. Хрисип је несумњиво дао једну ширу 
одредницу за коју време треба везивати. Хрисип своје 
дефинисање времена наставља даље: 

„Време се може двоструко узети, исто као земља, море или 
празан простор, наиме у смислу целине и њених делова. У исто 
време као што је празан простор бесконачан у свим правцима, и 
време је бесконачно у оба смера. И прошлост и будућност су 
бесконачни. [Хрисип] каже да целокупно време није присутно. 
Пошто су непрекидне (континуалне) ствари бесконачно дељиве, 
тако је и време бесконачно дељиво, али се узима да је присутно у 
виду опсега. Он [Хрисип] каже да само садашњост постоји, док су 
прошлост и будућност само у могућности присутне, али никако не 
постоје, једино на начин на који се за одређене случајеве каже да 
постоје, као нпр. ходање постоји у мени једино ако ходам, али не 
постоји када лежим или седим“.32 

У првој реченици, датој у цитату, Хрисип вероватно 
објашњава први део своје дефиниције коју заснива на Зенону, по 
којој је време раздаљина кретања. Ова дефиниција се односи на 
сва кретања, тако да мора да се узме у обзир и брзина кретања. 
Ако имамо два кретања различите брзине онда, као што смо то 
видели, тело које се брже креће превали веће растојање за исти 

                                                 
32 Stobaeus, Eclogae I, 8, 42 (SVF II, стр. 509,18-30): εἰ µὴ ἄρα διττὸς λέγεται ὁ 
χρόνος, καθάπερ ἥ τε γῆ καὶ ἡ θάλαττα καὶ τὸ κενόν, τά τε ὅλα καὶ τὰ µέρη τὰ αὐτῶν. 
Ὥσπερ δὲ τὸ κενὸν πᾶν ἄπειρον εἶναι πάντῃ καὶ τὸν χρόνον πάντα ἄπειρον εἶναι ἐφ’ 
ἑκάτερα· καὶ γὰρ τὸν παρεληλυθότα καὶ τὸν µέλλοντα ἄπειρον εἶναι. Ἐµφανέστατα δὲ 
τοῦτο λέγει, ὅτι οὐθεὶς ὅλως ἐνίσταται χρόνος. Ἐπεὶ γὰρ εἰς ἄπειρον ἡ τοµὴ τῶν 
συνεχόντων ἐστί, κατὰ τὴν διαίρεσιν ταύτην καὶ πᾶς χρόνος εἰς ἄπειρον ἔχει τὴν τοµήν· 
ὥστε µηθένα κατ’ ἀπαρτισµὸν ἐνεστάναι χρόνον, ἀλλὰ κατὰ πλάτος λέγεσθαι. Μόνον δ’ 
ὑπάρχειν φησὶ τὸν ἐνεστῶτα, τὸν δὲ παρῳχηµένον καὶ τὸν µέλλοντα ὑφεστάναι µέν, 
ὑπάρχειν δὲ οὐδαµῶς, εἰ µὴ ὡς καὶ κατηγορήµατα ὑπάρχειν λέγεται µόνα τὰ 
συµβεβηκότα, οἷον τὸ περιπατεῖν ὑπάρχει µοι ὅτε περιπατῶ, ὅτε δὲ κατακέκλιµαι ἢ 
κάθηµαι οὐχ ὑπάρχει.  
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ток времена. Значи тело може да пређе пут од тачке А до тачке Б 
за одређену временску раздаљину (διάστηµα). Тај временски 
интервал није интервал целокупног времена, јер време није 
почело кретањем тела из тачке А и завршило се у тачки Б, већ је 
текло и пре тога и наставило да тече и после тога. Зато ће Хрисип 
говорити о двострукој природи времена, при чему одређени 
временски интервал у коме се одређени догађај десио, као нпр. 
кретање тела од тачке А до тачке Б представљао само део 
целокупног временског тока. Тако сви догађаји који се дешавају у 
времену заузимају само један део целокупног временског тока.   

Ако време узмемо у другом предложеном смислу, 
односно у свој његовој целокупности, онда оно не може бити 
везано ни за један појединачан догађај који се према целокупном 
времену односи као део према целини. Зато, у другом делу своје 
дефиниције Хрисип и описује време као „раздаљину која 
одговара покрету космоса“. Он упоређује време са елементима од 
којих се састоји свет, земљом и водом, као и са празним 
простором који окружује космос. Као што ни свет нема свој 
почетак и крај,33 тако ни време нема свој почетак и свој крај и оно 
је бесконачно попут празног простора (tÕ kenÕn). Једина разлика 
која постоји између простора и времена је та што се простор 
простире у свим правцима бесконачно (или како би рекли језиком 
модерне науке у све три познате димензије), тако се време 
бесконачно простире у смеру будућности и у смеру прошлости. 
То би значило да је опет једина одредница за време садашњи 
тренутак, односно „сада“ које одељује будућност од прошлости 
што нас ставља пред исти проблем као и у случају Аристотелове 
дефиниције времена, тј. у односу на шта да одредимо ово сада, 
ако се оно стално мења. У овој сталној промени „сада“, Хрисип је 
видео непрекидност времeнског тока, те није кренуо у правцу 
одређења минималне временске јединице (ἐλάχιστος χρόνος) или 
„недељивог сада“ (νῦν ἀµερὲς).34 Пошто је време видео као 

                                                 
33 SVF II, стр. 534-546.   
34 Види Плутархову критику стојичке теорије о бесконачној дељивости времена 
у De communibus notitiis adversus Stoicos 1081с-f. 
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непрекидан, континуалан ток устврдио је да је бесконачно 
дељиво. Друга ствар коју Хрисип тврди је да време није присутно 
у свој својој целокупности, већ да постоји само као садашњост, 
док прошлост и будућност само су присутне на основу 
садашњости. Овакво виђење ствари у себи заправо крије проблем 
самог постојања времена, јер ако прошлост и будућност не 
постоје, а садашњост је бесконачно дељива онда то можемо 
протумачити као непостојање садашњег тренутка, јер је он 
немерљива величина и указује да време не постоји. Међутим, 
стоици су целокупну стварност поделили на: а) тела која једино 
постоје (ὑπάρχειν), б) бестелесне ствари који се могу назвати 
стварима (tin¦), али се не сматрају постојећим (Ônta), већ 
опстајућим (Øf…stasqai) и д) непостојеће ствари у које спадају 
сами појмови (™nnohmata). У средњој категорији која нема пуно 
постојање, већ опстаје на рачун постојећих тварних ствари, поред 
места, вакуума и мишљених ствари (lekt¦) се налази и време.35 

Зенон решење овог проблема види у узимању садашњости 
као временског опсега који поред бесконачно дељивог сада, 
садржи у себи и део прошлости и део будућности. Плутарх у овој 
тачки напада Хрисипа да тврди да време које постоји, се састоји 
од делова који не постоје, као што су прошлост и будућност. 
Плутарх онда закључује да ако садашњост нема дела који није ни 
прошлост ни будућност, онда време и не постоји.36    

Плутархова критика Хрисиповог учења је била са 
платонистичког становишта према коме непрекидност или 
континуалност временског чини садашњост нестварном. Хрисип 
је, међутим узимао време као целину, и само је садашњи тренутак 
имао статус постојања, док су прошлост и будућност добијали 
своје опстајање само на основу садашњости. Ствар која му је 
такође гарантовала постојање времена, је његово дефинисање као 

                                                 
35 SVF II, стр. 229-235; 521. Исто види Sorabji, Time, Creation and the Continuum, 
стр. 21-25., и Rist, Stoic Philosophy, стр. 152-172. 
36 De communibus notitiis adversus Stoicos 1082а1-6: ... ὥστε συµβαίνει τὸ ὑπάρχον 
αὐτῷ τοῦ χρόνου διαιρεῖν εἰς τὰ µὴ ὑπάρχοντα τοῦ ὑπάρχοντος, µᾶλλον δ’ ὅλως τοῦ 
χρόνου µηδὲν ἀπολείπειν ὑπάρχον, εἰ τὸ ἐνεστηκὸς οὐδὲν ἔχει µέρος, ὃ µὴ µέλλον ἐστὶν ἢ 
παρῳχηµένον. 
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раздаљине или интервала кретања космоса. То значи да време 
постоји са космосом. Друга ствар коју је веза времена са 
космосом доносила Хрисипу је могућност повезивањα космичких 
циклуса са временским циклусима. То му је заправо омогућило да 
одреди фиксне временске тачке, на основу којих се може мерити 
време. Тако је почетак времена заправо почетак новог космичког 
циклуса, после проласка кроз светски пожар (™kpÚrosij), чији 
крај долази са новοм космичком ватром.37 Иако је природа 
времена у његовој непрекидности односно континуалности, ове 
фиксне временске тачке се разликују од низа сада по томе што 
нема могућности да говоримо о времену пре почетка временског 
циклуса и о времену после краја временског циклуса.38  

Садашњи временски тренутак, не у смислу временске 
јединице, већ у смислу временског опсега садашњости,39 се 
одређује као раздаљина у односу на почетак и на крај временског 
циклуса. Тако време постаје целина. Наравно треба додати да су 
стоици разликовали бесконачно време (ἄπειρος χρόνος) од периода 
временског циклуса.40 Временске одреднице пре или касније су у 
Хрисиповој теорији добиле смисао као упућивање на време пре и 
после одређеног сада, које се може утврдити на основу свог 
растојања од почетка или краја светског и временског циклуса.  

                                                 
37 SVF II, 617. 
38 Оваква инерпретација Хрисиповог поиимања времана наилази на полемику међу 
научницима. Док је Рист (Rist, Stoic Philosophy, стр. 282.) склон оваквој 
интерпретацији, Самбурски (Sambursky, Physics of the Stoics, стр. 106) је доводи у 
питање. Проблем лежи у двострукој интерпретацији стоичког појма ™kpÚrosij. За 
Самбурског он представља „период космичког циклуса у коме превага достиже 
свој максимум“, док Рист овај антички појам тумачи у смислу уништења света.   
39 Задовољавајућу интерпретацију Хрисиповог појма временског опсега је дао 
Сорабџи (Sorabji, Time, Creation and the Continuum, стр. 26), који ће то повезати 
са стоичким схватањем места које је неодвојиво од схватање времана. Стоици су 
узимали место у ширем смислу речи. Тако човек може да сматра да се налази у 
Александрији, док заправо налази се на месту које захвата његово тело.  
40 Марко Аурелије, римски император ће тако бесконачно време означити 
термином a„èn, док ће исти термин користити и за сваки појединачни 
временски циклус. Види Meditationes 2.12; 4.43; 7.19; 9.28; 11.2; 12.32. О 
могућим изворима овог учења видети John Burnet, Early Greek Philosophy, 
London, 1892, стр. 156 и Rist, Stoic Philosophy, стр. 284. 
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Хрисипова интерпретација времена је дала једно потпуно 
ново виђење времена у антици, које су његови следбеници 
следили, или покушавали да га допуне. Тако ће Аполодор из 
Селeвкије на Тигру (акме око 130. г. пре Христа) време 
дефинисати на следећи начин: 

„Време је раздаљина преваљена покретом космоса. 
Пошто је космос бесконачан може се рећи да је тоталитет. Део 
њега је прошлост, део садашњост, а део будућност, али кажемо да 
целокупно време тече, као што кажемо да цела година тече, само 
у ширем временском опсегу. За целокупно време се каже да 
постоји, чак иако не постоје сви његови делови“.41    

Аполодорова дефиниција времена као раздаљине кретања 
космоса узима за реалност постојање временског тоталитета.42 Као 
што кажемо да свет постоји у целини, иако су неки елементи који 
су га сачињавали одавно ишчезли, док се неки нису ни јавили, тако 
и време које је ишчезло или које још није дошло, је постојеће као 

                                                 
41 Stobaeus, Еclogae I, 8, 42: Ἀ π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς  δ’ ἐν τῇ Φυσικῇ τέχνῃ οὕτως ὁρίζεται 
τὸν χρόνον· Χρόνος δ’ ἐστὶ τῆς τοῦ κόσµου κινήσεως διάστηµα· οὕτως δ’ ἐστὶν ἄπειρος, 
ὡς ὁ πᾶς ἀριθµὸς ἄπειρος λέγεται εἶναι· τὸ µὲν γάρ ἐστιν αὐτοῦ παρεληλυθός, τὸ δὲ 
ἐνεστηκός, τὸ δὲ µέλλον. Ἐνεστάναι δὲ τὸν πάντα χρόνον ὡς τὸν ἐνιαυτὸν ἐνεστηκέναι 
λέγοµεν κατὰ µείζονα περιγραφήν· καὶ ὑπάρχειν ὁ πᾶς χρόνος λέγεται, οὐδενὸς αὐτοῦ 
τῶν µερῶν ὑπάρχοντος ἀπαρτιζόντως. 
42 Постоји проблем интерпретације Аполодорове дефиниције у савременој 
науци, који долази из различитог разумевања Аполодоровог израза κατὰ µείζονα 
περιγραφήν. Наиме Самбурски (Sambursky, Physics of the Stoics, стр. 106) ће 
сматрати да се овај израз односи на дужи временски период који заправо 
представља временски циклус између два светска пожара (™kpÚrosij). По 
Самбурском тоталитет времена постоји у истом смислу у којем кажемо да 
постоји година у којој се налазимо. Тако се може говорити о тоталитету или 
целокупности временског тока (p©j crÒnoj) који није бесконачан, већ је омеђен 
почетком и крајем космичког циклуса. Са друге стране Сорабџи (Sorabji, Time, 
Creation and the Continuum, стр. 22, 26-27) израз κατὰ µείζονα περιγραφήν тумачи 
у смисли ширег временског опсега којим Аполодор жели да реши Хрисипов 
проблем непостојање недељиве временске јединице. Тако Аполодор, по 
Сорабџију, узима шири временски опсег опажене садашњости тврдећи да он 
постоји као што кажемо да постоје дужи временски пероди попут године која 
протиче. Суштинска разлика је у томе што Самбурски Аполодоров пример 
године примењује на тоталитет времена, док Сорабџи исти пример повезује са 
најкраћим опаженим опсегом садашњег тренутка.   
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делови целокупног временског тока. Ово Аполодорово учење 
заправо не решава проблем стварног постојања времена ширењем 
стварног временског опсега садашњости на целокупно време, јер 
се тиме потире разлика између садашњости са једне и прошлости и 
будућности са друге стране. Међутим, ово учење нам омогућује да 
на време гледамо као на нешто што настаје и нестаје са космосом 
односно са сваким његовим циклусом, и неодвојиво је од кретања 
космоса. На тај начин је могуће да буде измерено у односу на 
једине две фиксне тачке у времену (почетка и краја космичког 
циклуса) и буде изражено у облику временске раздаљине или 
интервала  (di£sthma), који је протекао од почетка временског 
циклуса до садашњег тренутка. 

Стоичко учење о времену као раздаљини или интервалу 
између почетка и краја космичког циклуса, заједно са 
Платоновим учењем о настанку времена са стварањем космоса су 
представљале могуће филозофске подршке Мојсијевом учењу о 
времену, које су хришћански аутори узимали као основу за 
развијање свог становишта у односу на проблем времена.43    

Пре него што кренемо са упознавањем учења о времену 
Св. Методија, а касније и Светог Григорија морамо да назначимо 
могуће изворе преко којих су стоичка учења дошла у додир са 
овим хришћанским ауторима. Несумњиво да је један од основних 
канала преко којих је стоичко учење у времену дошло до 
хришћана био Филон Александријски. У његовом делу, стоичко 
учење о времену је донекле трансформисано да би било 
прилагођено како Платоновом учењу о стварању из Тимаја по 
коме је време настало са светом,44 тако и Мојсијевом учењу у 
стварању. Филон заступа традиционално становиште по коме је 
кретање повезано са временом и баштиник је подједнако 
платонистичке, аристотеловске и стоичке традиције.45 Оно што 
Филона дели од пуног прихватања стоичког учења о времену је 

                                                 
43 Цветковић, „Стоичко учење о времену”, стр. 456. 
44 Види Bréhier, ‘La Théorie des Incorporels dans l’ancien Stoïcisme’, стр. 119. 
45 Harry A. Wolfson, Philo. Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity 
and Islam, Cambridge, Мass: Harvard University Press, 1948, стр. 319-20.    
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њихово учење по коме свет нема почетак,46 што је  у супротности 
како са Мојсијем тако и са Платоном. Међутим стоичко учење о 
космичким циклусима у којима светови настају и нестају је 
остављало могућност да оно буде усаглашено са Мојсијевим 
учењем о почетку света, где би референца за почетак временског 
тока са стварањем света одговарала почетку новог космичког 
циклуса код стоика. Зато Филон, пратећи стоике, време 
дефинише као интервал (раздобље) кретања света.47 

Други значајни извор стоичког учења о времену је 
Плотин, који доста пажње посвећује елаборацији овог учења. 
Наравно Плотиново сведочење о стоичком учењу о времену може 
само хипотетички бити један од извора одакле је ово учење 
дошло до Светог Григорија. Плотин ће у трећој књизи Енеада у 
седмом поглављу, посвећеном проблему вечности и времена 
поменути троструку поделу учења о времену. Према једнима је 
време покрет, према другима је оно што се креће, док је према 
трећима нешто што припада покрету. Плотин даље прави поделу 
на оне који мисле да је време свако кретање и на оно који су на 
становишту да је само кретање космоса. Имамо сведочанство 
Аетија да су неки стоици сматрали да је свако кретање време.48 
Они који су сматрали да је време оно што се креће мислили су 
под тим небеску сферу. Трећа група мислилаца која је сматрала 

                                                 
46 Rist, Stoic Philosophy, стр. 176. Овде треба поменути да се код Филона може 
наћи и Хрисипова дефиниција времена (De opificio mundi 26,2-3) по којој је 
време настало са светом. Ово указује на двоструко схватање времена од стране 
Хрисипа. Стобеј сведочи о Хрисиповом схватању времана на следећи начин: 
„Време се треба узети у два смисла, исто као земљу и море и празнину, у смислу 
целине и њених делова. У истом смислу по коме је празнина бескрајна у свим 
правцима, време је бескрајно у оба правца; и прошлост и будућност су према 
томе бескрајни“. Види Sambursky, Physics of the Stoics, стр. 103. 
47 De opificio mundi 26,4: ἐπεὶ γὰρ διάστηµα τῆς τοῦ κόσµου κινήσεώς ἐστιν ὁ 
χρόνος...; (у Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 1, Berlin: Reimer, 1896) 
и De aeternitate mundi 4, 8-9 и 52, 5-7: ὥστ’ εὐθυβόλως ἀποδεδόσθαι πρὸς τῶν 
εἰωθότων τὰ πράγµατα ὁρίζεσθαι χρόνον διάστηµα τῆς τοῦ κόσµου κινήσεως (у Philonis 
Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6, Berlin: Reimer, 1915). 
48 Aetius, Plac. 318, 24-25: Οἱ Στωικοὶ χρόνου οὐσίαν αὐτὴν τὴν κίνησιν. (SVF II, стр. 
514). 
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да је време нешто што прати или припада кретању опет се 
разликовала у својим дефиницијама. Тако су неки сматрали да је 
то раздаљина преваљена покретом, или мера кретања или 
углавном последица кретања (οἱ δὲ κινήσεώς τι ἢ διάστηµα κινήσεως, 
οἱ δὲ µέτρον, οἱ δ’ ὅλως παρακολουθοῦν αὐτῇ).49 Иако се дефиниција 
по којој је време мера кретања могла у основи приписати 
Аристотелу,50 није искључено да Плотин овде подједнако има на 
уму и Зенона и Хрисипа.51 У сваком случају дефиниција по којој 
је време раздаљина преваљена покретом припада и Зенону и 
Хрисипу.52 Плотин наставља даље правећи јасну разлику између 
оних мислиоца по којима је време раздаљина преваљена сваким 
кретањем и оне по којима је време само раздаљина преваљена 
кретањем космоса. Ова дистинкција једино има релевантност у 
стоичкој космологији. Плотин наставља даље да анализира и 
побија ова становишта, али пошто то није предмет нашег 
интересовања, на даље ћемо се усресредити на друга учења о 
времену која су могла да послуже Светом Григорију Ниском да 
развије своје учење о временској диастими. Један од 
хришћанских аутора чије је становиште по питању времена могло 

                                                 
49 Enneades III, 7, 7, 25-6. 
50 Види Physica IV, 10, 221a  „Време је мера кретања“  (ἐπεὶ δ’ ἐστὶν ὁ χρόνος µέτρον 
κινήσεως). У LOEB-овом издању Енеада (стр. 320.) преводилац Хилари 
Армстронг (Hilary A. Armstrong) сматра да овакво виђење времена јавља још у 
Академији и да је после развијено од Аристотела и да га Плотин везује 
искључиво за ову школу. 
51 Оваква могућност постоји зато што Хрисип даје и дефиницију по којој је 
време „раздаљина кретања која представља меру брзине или спорости, или 
раздаљина која одговара покрету космоса (Ὁ δὲ Χ ρ ύ σ ι π π ο ς  χρόνον εἶναι 
κινήσεως διάστηµα, καθ’ ὃ ποτὲ λέγεται µέτρον τάχους τε καὶ βραδύτητος, ἢ τὸ 
παρακολουθοῦν διάστηµα τῇ τοῦ κόσµου κινήσει· καὶ κατὰ µὲν τὸν χρόνον κινεῖσθαί τε 
ἕκαστα καὶ εἶναι). Види Stobaeus, Eclogae I, 8, 42 (Arius Didymus. fr. 26 Diels). 
Зенон има сличну дефиницију по којој је време раздаљина преваљена покретом 
и која поседује меру или норму брзине и спорости. (Stobaeus, Eclogae I. 104). 
Упореди Sambursky, Physics of the Stoics, стр. 142. 
52 Stobaeus, Eclogae I, 8, 42. Simplicius, In Aristotelis Categorias commentarium 
350, 15-16: τῶν δὲ Στωικῶν Ζήνων µὲν πάσης ἁπλῶς κινήσεως διάστηµα τὸν χρόνον 
εἶπεν, Χρύσιππος δὲ διάστηµα τῆς τοῦ κόσµου κινήσεως; Philo, De Opificio Mundi 26: 
ἐπεὶ γὰρ διάστηµα τῆς τοῦ κόσµου κινήσεώς ἐστιν ὁ χρόνος. 
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да представља везу између стоичког и Св. Григоријевог учења је 
свакако Свети Методије Олимпски. 
 

Учење о времену Светог Методија Олимпског 
 
Већ смо у поглављу посвећеном Св. Методијевој критици 

Оригеновог учења о вечности света, нешто рекли о овом Светом 
Оцу. Његово дело је нажалост још увек мало истражено. Чак и 
оно мало што је о овом пре-Никејском мученику написано, 
пратило је покушаје да се у његовом учењу пронађу корени 
аријевског учења. Ту се посебно ради о његовом учењу о 
диастими. У савременим студијама Св. Методијеве употребе 
појма диастиме, могу се запазити неколико тенденција. Прва 
тенденција је довођење у везу његове употребе овог појма са 
употребом појма који се може наћи код стоика.53 Ово је у великој 
мери оправдано, јер Свети Методије не само да је упознат са 
стоичким вокабуларом, већ у пар наврата и критикује одређена 
стоичка становишта. Међутим, ово повезивање ће увек ићи у 
правцу довођења Светог Методија у везу са аријaнским учењем о 
првенству Оца над Сином.54 То повезивање, као што смо већ 
показали, је на основу сличности у аргументима ова два аутора. 
Aријанци су само Св. Методијеву аргументацију против вечности 
света, применили на однос Оца и Сина. Пратећи Светог Методија 
који је творевину описао као резултат Творчеве воље, аријанци су 
Синовљево рађање учинили актом Очеве воље. То је, међутим, 
било довољно да се настави са даљим истраживањима Светог 
Методија као могућег извора аријанске јереси. Св. Методије ће 
почети да се чита кроз лупу аријанства, при чему је свака 
недореченост овог Светог Оца остављала могућност за 
интерпретацију у аријевском духу. Тако ће Св. Методијево 
становиште по коме је Син рођен безвремено (¢crÒnwj) и бити 
протумачено као да постоји неки интервал, у коме је он настао. 

                                                 
53 Ово је карактеристика скоро свих студија Светог Методија и може се нaћи код 
Петерсона, Отиса и Стида. 
54 Stead, ‘The Platonism of Arius’, стp. 30. 
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При томе, Св. Методијева тврдња да је Син рођен пре векова (prÕ 
a„ènwn) се тумачи као понављање традиционалног рефрена, без 
суштинског значење за Св. Методија.55 На тај начин се отвара и 
простор за претпоставку да између Бога и света постоји одређени 
интервал, односно диастима, који је различит од онога који 
прати покрет створеног света. Међутим, ово остаје само на нивоу 
претпоставке и нећемо се тиме бавити, јер за то нема основе у Св. 
Методијевом делу. Следећа тенденција је указивање на места на 
којима се може наћи употреба термина di£sthma и di£stasij. 
Међутим поред површне елаборације ових места, било у 
претходној стоичкој или потоњој хришћанској традицији, више о 
природи ових појмова код Светог Методија не можемо наћи. Ми 
ћемо се у даљем раду дотаћи тих места у намери да бар у кратким 
цртама сагледамо Св. Методијево учење о временској диастими. 

Свети Методије ће само на неколико места у свом делу 
употребити изразе di£sthma и di£stasij у различитим 
облицима. Тако ће у Гозби, једном од својих најранијих радова 
посвећеном врлини девствености, тумачећи Новозаветну причу о   
мудрим и лудим девојкама (Мат. 22), Свети Методије по први пут 
употребити термин диастима.56 Свети Методијe ову библијску 
причу протумачи у једној есхатолошкој перспективи, додељујући 
симболичко значење свим њеним елементима. Према томе, 
чекање девојака да дође женик заправо представља долазак 
Царства небеског. Светлост светиљки девојака које треба да 
осветле долазак женика симболише светлост нетрулежности са 
неба, а уље у њима представља врлине које се састоје од чистоте 
свих пет чула, мудрости и праведности. Сан девојака представља 
смрт коју ће сви искусити пре другог Христовог доласка, а време 
до поноћи када женик долази представља царство антихриста.  

                                                 
55 Patterson, ‘Methodius, Origen and the Arian Dispute’, стр. 917. Аутор ће се при 
овоме позивати на поглавља из Св. Методијеве Гозбе (Symp. VII, 7-9) које 
остављају могућност различитог тумачења, али овоме доприноси чињеница да у 
Св. Методијевом времену још непостоји разлика између учења о Божијем бићу 
per se и његовом домостроју спасења, као ни јасно разликовање рађања од 
стварања. 
56 Symp. VI, 4 (GSC 27, стр. 68). 
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Поента целе приче је да треба да се наоружамо врлинама, 
као мудре девојке уљем, да би нам оне омогућавале да будемо у 
нетрулежној светлости када дође Христос, као што уље у 
лампама мудрих девојака омогућава да се осветли долазак 
женика. Свети Методије ће диастимом назвати време проведено 
у чекању другог Христовог доласка.57 Према томе диастима 
представља временски ограничену раздаљину између нас и 
другог доласка Христовог који доноси вечну круну бесмртности 
и победу вечног живота кроз опште васкрсење и поновно 
уједињавање душа са телима. Ово место на коме Свети Методије 
помиње диастиму неодољиво подсећа на Св. Григоријево 
помињање диастиме у свом раном раду О девствености.58 Поред 
терминолошке сличности постоји и контекстуална. Оба Света 
Оца говоре о врлинском животу у девствености као неопходној 
припреми за будући живот који ће доћи са другим Христовим 
доласком. Поред тога, и један и други, временско растојање које 
нас дели од другог Христовог доласка означавају диастимом. 
Ово добија посебну важност ако имамо на уму да ни код Светог 
Василија, а ни код ранијих Светих Отаца не можемо наћи на 
овакав начин употребљен појам диастиме, те се као 
највероватнији извор Св. Григоријеве употребе термина 
диастима у овом смислу намеће Свети Методије.  

Међутим, ово место из Гозбе нам не оставља превелику 
могућност тумачења, зато ћемо прећи на места из његове књиге О 
васкрсењу где Свети Методије подробније описује овај појам. У 
сачуваном фрагменту овог његовог дела, који је посвећен 
тумачењу старозаветне приче о Јонином тродневном боравку у 
утроби кита, Свети Методије ће се дотаћи природе времена.  По 
Светом Методију кит представља “време које никада не стоји у 
месту, и никада се не креће, и обухвата ствари које постоје у 
дужим или краћим раздобљима”.59 Овде можемо видети како 

                                                 
57 Symp. VI, 4 (GCS 27, стр. 68,20-21): ..., χρονισµός ἐστι τὸ πρὸ τῆς παρουσίας 
διάστηµα τοῦ Χριστοῦ,... 
58 DeVirg 14, 4 (GNO 8/1, стр. 309): ..., οὐδὲν διάστηµα µεταξὺ ἑαυτοῦ καὶ τῆς 
παρουσίας τοῦ θεοῦ διὰ τῶν διὰ µέσου γενεῶν ἐργαζόµενος. 
59 Res. II, 25, 2-3, (GSC 27, стр. 380-1): œoike g¦r tÕ mšn kÁtoj noe‹sqai Ð 
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Свети Методије дефинише време. Иако на први поглед ова 
дефиниција времена нема сличност са одређењима времена 
стоичке школе, она има неке сличне елементе. Свети Методије ће 
првенствено тврдити да је природа времена у сталном току и да 
он никада не стаје. Ово је једна општа одредба која се може 
приписати скоро сваком античком учењу и тешко је да на основу 
ње закључимо да она има било какву везу са стоицима. Међутим, 
у наставку дефиниције се каже да време обухвата све ствари које 
постоје у дужим или краћим интервалима, односно диастимама. 
Сама употреба појма диастима нас наводи да наставимо у правцу 
тражења сличности са стоичким становиштем, иако се на први 
поглед та сличност не може уочити. Међутим, ако се сетимо 
Хрисиповог покушаја да одреди време двоструко, као 
преваљивање диастиме између две тачке од стране неког тела, и 
преваљивања диастиме целокупног временског опсега који он 
сматра неограниченим са обе стране и везује га покрет небеског 
свода. Свети Методије исто тако говори о целокупности 
временског тока, говорећи о времену које се увек креће и никад 
не стаје. Истовремено говори и о временском растојању или 
диастими свих ствари које постоје и времену, било у краћем или 
у дужем опсегу. Можемо да закључимо да по Светом Методију 
све постоји у времену и оно представља садржалац или спремник 
свега постојећег, што ће касније Свети Григорије описати као 
cèrhma dektikÕn.60 Међутим то не значи да Свети Методије 
сматра, попут стоика, да време није ограничено ни почетком ни 
крајем што ћемо на даље видети. Прилошка одредба ¢eˆ, не значи 
да је време вечно, већ да је кретање времена увек, односно да је 
природа времена у кретању, те ништа што се креће од једне тачке 
до друге и преваљује неку раздаљину не може да постоји ван 
времена. Са те стране време увек јесте зато што је оквир за свако 
кретање и промену. Већ у следећим пасусима Св. Методијевог 
тумачење Јониног искуства се то да видети.  Брод на коме се 

                                                                                                         
crÒnoj, ate mhdšpote ˜stèj, ¢ll¦ poreuÒmenoj ¢eˆ kaˆ katadapanîn t¦ 
gennèmena makro‹j te kaˆ bacutšroij diast»masin. 
60 CE I, 370, 3 (GNO 1, стр. 136). 
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налазио Јона представља кратак и тежак живот који људи имају у 
садашњем добу (parÒnta kairÕn),61 док Јонин пад у море 
представља пад првог човека. Три дана које је Јона провео у 
утроби кита и из које је поново изашао представљају три 
временска раздобља од којих се састоји наш живот на земљи, и то 
почетак, средину и крај, од којих се наш садашњи век састоји, из 
којих ћемо и ми васкрснути.62 Према Светом Методију постоје 
три временска раздобља, прошлост, будућност и садашњост.63  

Овде већ Св. Методијево одређење времена добија 
хришћанске контуре. На основу поређења времена са људским 
веком (a„înoj) који има свој почетак, средину и крај, три 
временска раздобља (diast»mata) чине и време. Овакву поделу 
времена на прошлост садашњост и будућност можемо наћи и код 
представника стоичке школе Аполодора из Селeвкије. Уколико се 
примени модел тумачења Аполодорове дефиниције времена 
Самбурског, може се закључити да и Свети Методије и Аполодор 
узимају одређени временски опсег. У случају првог је то људски 
век, док је у случају другог период од једне године да би га 
применили на целину временског тока. Тиме као што смо видели 
Аполодор запада у опасност да буде оптужен за тврдњу да је 
време ограничено, те излаз налази у теорији о временским 
раздобљима везаним за космичке циклусе. Са друге стране Свети 
Методије, аналогијом времена са људским веком добија почетак 
и крај временског тока, који се савршено уклапа у библијско 
предање. На тај начин почетак времена је са Божијим стварањем, 
а крај времена је у другом Христовом доласку и васкрсењу 
мртвих. Треба напоменути да Свети Методије пише о 

                                                 
61 Термин kairÕj се не односи на целокупни постојећи временски опсег или 
a„înoj већ пре на људске векове као краће временске периоде. И Свети 
Григорије Ниски употребљава овај израз да би означио низ поједначних 
временских трајања која постоје у времену (InEcc GNO 5, стр. 377). 
62 Res II, 25, 8 (GCS 27, стр. 382,1-5): ..., oÛte d¾ kaˆ ¹me‹j p£ntej t¦j tre‹j toà 
parÒntoj a„înoj diast£seij poi»santj ™n tÍ gÍ, ¢rc¾n lšgw kaˆ mesÒthta 
kaˆ tšloj, ™x ïn sÚgkeitai p©j oátoj Ð parën crÒnoj, ¢nasthsÒmeqa. 
63 Res II, 25, 8-9 (GCS 27, стр. 382,5-6): tr…a g¦r kaqolik¦ crÒnon diast»mata, 
parwkhkëj kaˆ mšllwn kaˆ parèn. 
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немогућности да свет буде уништен, те да мора, ваздуха и неба 
више не буде, јер је Бог све за биће створио. Интересантно је то 
што Свети Методије у полемичком тону одриче да ће свет бити 
уништен ватром са неба ради прочишћења и обнове.64 Ово још 
једном указује на могућност Св. Методијевог познавања стоичке 
теорије о цикличним светским пожарима у којима старо нестаје и 
ново почиње, коме супротставља библијски ауторитет.   

Свети Методије уводи још једну новину која ће касније 
бити развијена код Светог Григорија Ниског и блаженог 
Августина Хипонског. Подела времена на прошлост, садашњост 
и будућност је психолошка подела и неодвојива је од људског 
одређења. Међутим нешто слично можемо наћи и код позног 
представника стоичке школе римског цара Марка Аурелија који 
ће питање времена пребацити из области физике у област етике. 
У сваком случају Свети Методије, три раздобља или диастиме 
одређује на основу неколико параметара. Прво и оно што је 
најважније за њега је крај времена који долази са Христом и који 
је одређен, али истовремено нама непознат. Други параметар је 
наше место у временском току, на основу чега се и одређује 
садашњост. Све од наше садашњости до доласка Христовог, 
односно до краја овог века је будућност, али после васкрсења 
започиње будући век у коме нема ни будућности, ни прошлости, 
већ само садашњост.65 Прошлост је све оно што се налази иза нас. 
Ми сами смо сведоци наше прошлости и познајемо је као свој 
живот, док је кроз прошлост човечанства познајемо преко 
сведочења генерација које су за нама као и оних којима је 
богомдано, попут Мојсија, да ту прошлост сагледају до краја 
уназад односно до самог стварања.   

Треба још рећи да Свети Методије повезује време са 
пропадљивошћу односно трулежношћу тела која су изложена 
његовом току.66 Са друге стране период од три дана који је Јона 
провео у утроби кита и исти период који је Христ провео у гробу 
                                                 
64 Res I, 8, 1-2 (GCS 27, стр. 228,22 -229,3).  
65 Res II, 25, 9-10 (GCS 27, стр. 382, 10-11): ™n a„îni g¦r oÜte parwchkš ti oÜte 
mšllei, ¢ll¦ mÒnon Øfšsthken. 
66 Res I, 8 и II, 25. 
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без да њихова тела буду изложена труљењу показује да су они били 
у једном другом веку. На Јони није било последица, зато што је 
Божји лик којим је његово тело сијало, није могао да пропадне.   

Ово су укратко само нека од места на којима се може 
наћи Св. Методијева употреба појма диастима у временском 
контексту. Можемо видети да постоји одређена сличност између 
Св. Методијевог и стоичог одређења времена. Свети Методије ће 
преузети стоичку терминологију и оквирну поделу времена на 
три раздобља, односно дела, али ће свему томе дати једну 
хришћанску перспективу у коју ће се стоичка теорија о почетку и 
крају временског тока врло добро уклопити. Са друге стране 
Свети Методије ће време сагледавати на основу људске 
перспективе и тиме оно неће више представљати део космологије 
већ и психологије, или боље рећи део једног ширег морално-
аскетског становишта које овај светитељ заузима.  

Сличност са Св. Григоријевим учењем о времену није 
само спорадична и заснована на сличном терминолошком 
апарату, као и избору тема, већ је по многим питањима како 
аскетским тако и онтолошким суштинска. То отвара поље за 
једно ново истраживање веза између овог Светог мученика и 
Кападокијаца, посебно Светог Григорија Ниског, којим се Св. 
Методијево учење треба сагледати не више као могући извор 
аријанства, већ у светлу континуитета једне традиције 
православног учења које постоји и пре Никеје. 
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DIDIDIDIAAAASTHMASTHMASTHMASTHMA У УЧЕЊУ СВЕТОГ ГРИГОРИЈА 
 
 
Појам диастима, је као што смо могли видети до Светог 

Григорија могао доћи из више извора. Ми смо назначили барем 
три. Први извор је Свети Методије, чија употреба овог појма је 
слична са Св. Григоријевом, по питању описивања временског 
раздобља између нас и другог Христовог доласка. Други, потпуно 
извесни извор одакле ће Свети Григорије доћи до овог појма су 
анти-аријански списи. Као што смо видели овај појам је уведен 
још од стране Светог Александра Александријског у његовој 
окружној посланици упућеној против Арија. Овај појам ће у 
дугом периоду спорења како са аријанцима, тако и аномејцима 
добити врло прецизно значење временског или невременског, 
зависно од фазе у којој се полемика нашла, раздобља које постоји 
пре Очевог рађања Сина. Трећи могући извор одакле је Свети 
Григорије дошао до овог појма је Филон Александријски. Филон 
ће овај појам везати да би описао раздобље кретања космоса. 
Свети Григорије ће под утицајем Филона написати једно од 
својих најзначајних дела Живот Мојсијев и нема сумње дa је 
познавао  основне претпоставке Филонове космологије, где појам 
диастиме игра значајно место у одређењу времена. Треба 
поменути да иза два од ова три извора, Светог Методија 
Олимпског и Филона Александријског стоје стоички извори где 
овај појам има суштинско значење. 

Међутим свођење Светог Григорија на своје изворе би 
било потпуно погрешно. Прво, диастима код Светог Григорија 
неће бити појам који ће имати посебна значења у различитим 
областима, попут тријадологије, психологије или космологије, 
већ ће постати један од носећих стубова његове онтологије. 
Друго, значење овог термина ће се кроз Св. Григоријев 
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интелектуални развој и само мењати, и то од негативне 
одреднице створених бића до медијума у коме се одвија духовно 
узрастање. У сваком случају диастима ће постати један од 
кључних појмова Св. Григоријевог терминолошког апарата, са 
далеко развијенијим спектром значења него код било кога од 
својих претходника.1 

Започећемо истраживање овог појма са Св. Григоријевим 
књигама Против Евномија где учесталост употребе овог термина 
у свим својим облицима покрива скоро половину свих места на 
којима се он може наћи у његовом делу. При томе већ у првој 
књизи овог дела, можемо наћи опсежну елаборацију овог појма.  
Већ смо се у поглављу о нествореној и створеној природи 
упознали са основним претпоставкама Св. Григоријевог учења о 
разлици између Бога и света. Ово разликовање ће бити и основа 
на којој ће Свети Григорије напасти Евномија. Према Светом 
Григорију, Евномијево учење у коме постоји разликовање Оца и 
Сина на основу узвишености односно месту које заузимају, уводи 
просторну одвојеност. Просторна одвојеност, односно положај у 
простору је нешто што представља одлику тварних бића, док се 
умна не могу свести на место.2 Свети Григорије просторну 
одређеност описује као једну од одлика која је неодвојива од 
телесних бића. На који начин би се по Светом Григорију, Свети 
Дух и Син могли разликовати од Оца ако они деле исто, 
савршено и бесконачно биће? Увођење разлике би заправо 
представљало увођење неке врсте ограничења, међутим границе у 
Божијем бићу нема. Са те стране не постоји ни могућност да 
Отац има временско првенство над Сином, јер они нису под 
категоријом времена. Међутим, овде се види да је Свети 
Григорије итекако свестан чињенице да Евномије и не учи да су 

                                                 
1 Преглед Св. Григоријевих извора за учење о диастеми дат је у Vladimir 
Cvetković, ‘St Gregory's Argument Concerning the Lack of diastema in the Divine 
Activities from Ad Ablabium,’ у: V.H. Drecoll & M. Berghaus (eds.), Gregory of 
Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism, Leiden: Brill, 
2010, стр. 369-382, посебно стр. 369-374.  
2 CE I, 166, 21-23 (GNO 1, стр. 76): ἴδιον γὰρ σωµάτων ἡ ἐπὶ τόπου θέσις, τὸ δὲ τῇ 
φύσει νοερόν τε καὶ ἄϋλον πόρρω τῆς κατὰ τόπον ἐννοίας ὁµολογεῖται. 
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Отац и Син под категоријом времена.3 Зато и поставља питање на 
основу чега је Евномије изразио меру Очевог живота, ако 
раздобље које постоји између Њега и Синовљеве ипостаси није 
временског порекла.4 Овде се види да Свети Григорије термин 
диастима искључиво везује за временско раздобље, по чему се 
разликује од свог брата Светог Василија који је пратећи Евномија 
дошао у ситуацију да побија постојање невременске или вековне 
диастиме. Међутим, између Светог Григорија и Светог Василија 
се не може направити јасно разликовање по овом питању, јер ће 
Свети Григорије говорити о анђеоској диастими, која није 
временског порекла. Св. Григоријево становиште у 
антиаријанским полемикама може навести на мишљења да 
диастима представља ограничење које важи само за телесну 
природу јер у себи садржи постојање границе (pšraj).5 Свети 
Григорије ће у својим каснијим делима развити и становиште о 
анђеоској диастими, која није као у случају људске омеђена 
границом, већ је уобличена идејом par£stasij-а.  

Свети Григорије и не говори о ванвременској диастими, 
прво због немогућности да она буде изражена као коначни 
период, и друго, што је и његово главно становиште, јер у 
Божијем бићу које је вечно нема говора о било каквој диастими. 
Он чак у једном тренутку допушта могућност да постоји 
раздобље пре рађања Сина у намери да покаже да ни онда не 
може да се заснује суштинско првенство Оца над Сином што је 

                                                 
3 У савременим истраживањима Светом Григорију се често приговара да он не 
уважава Евномијево становиште да превенство Оца није временско већ 
ванвременско (видети Anastos, ‘Basil’s Kat¦ EÙnomiou, стр. 124). Свети 
Григорије је итекако свестан те чињенице али не допушта могућност да то буде 
ван времена јер онда не постоји ни могућност мере којом би се изразило то 
раздобље које постоји између Оца и Сина. 
4 CE I, 171, 1-3 (GNO 1, стр. 78): οὐκοῦν εἰπάτω, τίνι τὸ πλέον τῆς τοῦ πατρὸς ζωῆς 
διεµέτρησε, µηδενὸς διαστήµατος χρονικοῦ προεπινοουµένου τῆς τοῦ µονογενοῦς 
ὑποστάσεως.  
5 Balthasar, Presence and Thought, стр. 33-35; Ekkehart Mühlenberg, Die 
Unendlichkeit Gottes bei Gregor von Nyssa, Forschungen zur Kirchen und 
Dogmengeschichte, Band, 16, 1966, стр. 156; Otis, ‘Gregory of Nyssa and the 
Cappadocian Concept of Time’, стр. 340.  
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Евномијева основна намера. Јер и да је Отац претходећи Сину у 
временском погледу, како је могуће да природа старијег буде 
већа од природе млађег. У том случају би, према Светом 
Григорију, Давид био мање човек од Аврама који је живео 14 
генерација раније.6 Према томе, временско растојање ни на који 
начин не утиче и на промену природе. Зато ће према Светом 
Григорију свака мера раздаљине бити изван Божије природе,7 
тако да не постоји становиште са кога би се бесконачно и 
несхватљиво Божије биће могло делити на нешто што је 
надређено и подређено.  

Свети Григорије у полемици против Евномија не жели да 
иде изван посматрања Евномијевог раздобља између Оца и Сина 
на другачији начин до као коначно, јер у случају да оно није 
коначно односно да је бесконачно не би било границе ни на 
страни Оца ни на страни Сина, те би било немогуће замислити 
рађање Сина. Пошто је једино могуће као коначно онда мора и 
бити омеђено, а омеђено може бити само неком границом.8 
Границе тог коначног раздобља би онда биле, једна у Очевом а 
друга у Синовљевом почетку. То нас доводи до закључка да ни 
Отац није вечан, већ да је од одређеног тренутка у времену.9 
Свети Григорије наставља свој аргумент проширујући га и на 
творевину. У овом случају Свети Григорије предвиђа да би 
могући приговор његових опонената могао бити зашто творевина 
није попут Сина повезана са вечношћу Оца пошто и она има свој 
почетак. Овим Свети Григорије као да својим противницима даје 
ново оружје у руке, јер би могући одговори били или да је 
творевина вечна или да је Син касније у времену од Оца. То би 
                                                 
6 CE I, 173. (GNO I, стр. 78). 
7 CE I, 176, 6 (GNO I, стр. 79): ...,  παντὸς διαστήµατος µετρητικοῦ κάτω τῆς θείας 
φύσεως εὑρισκοµένου. 
8 Скоро цело XV глава (према Migne-у) прве књиге Против Евномија је 
посвећено питању границе.  
9 CE I, 341-7 (GNO I, стр. 128-9). Свети Григорије наставља свој аргумент 
наводећи пример стварања човека петог дан после небеског свода, као и давања 
Закона Мојсију четристо година после обећања Авраму да би показао да може 
бити речи о неко раздобљу само ако постоје две временске тачке између којих 
се то раздобље протеже. 
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опет поткопало Св. Григоријеву позицију. Свети Григорије 
овакво резоновање не види као нелогично, већ као страно 
хришћанској вери. Главни проблем ће овде бити како објаснити 
да Син који има почетак је истовремено и вечан, што је 
православно становиште. Зато ће Свети Григорије направити 
јасно разликовање између Синовљевог почетка и почетка 
творевине. Разлика два почетка је заправо разлика између две 
природе, једне нестворене и друге створене. Однос Оца и Сина у 
оквиру нестворене природе, у којој постоји узрок и ипостас која 
исходи и која је неодвојива (¢diast£twj) од узрока. Са друге 
стране је творевина која представља протезање раздаљине 
(παρατάσει τινὶ διαστηµατικῇ).10 Свети Григорије ће основну 
разлику између Творца и творевине направити на основу појма 
диастиме. Тиме он излази из Евномијеве логичке замке тако што 
пориче свако растојање између Оца и Сина, док истовремено 
чини свет раздвојеним у простору и времену. Пошто нема ничега 
између Оца и Сина, као и Светог Духа што би их одвајало тиме се 
заправо и потврђује да је Бог један, и да има једну суштину. Са 
друге стране овим се објашњава и однос који постоји између 
створених ствари, које постоје на основу протежности у оквиру 
временског и просторног растојања. Зато ће Свети Григорије 
тврдити да „сав временски поредак и след ствари се може 
опажати само у вековима у којима се налази творевина, док је 
природа оног који претпостоји вековима не подлеже разликовању 
према пре и после, јер у Божанском и блаженом животу разум не 
може разлучити оне ствари које у творевини сагледава“.11 

Творевина, према Светом Григорију долази у биће према 
следу поретка и сразмерна је растојању векова (κατά τινα τάξεως 
ἀκολουθίαν γεγενηµένη τῷ τῶν αἰώνων διαστήµατι παραµετρεῖται).12 
Св. Григоријева формула „поредак и след“ (τάξις καὶ ἀκολουθία)  
                                                 
10 CE I, 361 (GNO I, стр. 134).  
11 CE I, 361, 4 – 362, 1 (GNO I, стр. 134): ..., πᾶσα χρονικὴ τάξις καὶ ἀκολουθία τῶν 
γεγονότων διὰ τῶν αἰώνων καταλαµβάνεται, ἡ δὲ προαιώνιος φύσις ἐκπέφευγε τὰς κατὰ 
τὸ π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ό ν  τε καὶ νεώτερον διαφορὰς τῷ µὴ συνθεωρεῖσθαι τῇ θείᾳ τε καὶ 
µακαρίᾳ ζωῇ, ὅσα περὶ τὴν κτίσιν ἰδίως ὁ λόγος βλέπει.  
12 CE I, 362, 2-4 (GNO 1, стр. 134,9-11). 
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представља начин на који су организоване ствари у свету. 
Кардинал Данијелу ће след (ἀκολουθία) сматрати нужним односом 
којим је творевина уједињена, односно нужним следовањем 
појава који установљавају поредак света.13 Ако, по Светом 
Григорију наш ум прати след ствари које су настајале од почетка, 
наићићемо на границу која се не може прећи и која је омеђена 
веком. То значи да није само наше телесно постојање ограничено 
диастимом, која је у границама века, већ да и наш дух не може 
надићи границе створеног. Према томе, поредак творевине се 
заснива на следу узастопних диастима, које су ограничене 
једном диастимом која се протеже заједно са веком. За разлику 
од творевине Божија природа не садржи у себи никакву 
раздаљину, нити било какав временски след, као што нема 
никакав почетак, као ни циљ ка коме ће да напредује, на начин да 
прати постојећи поредак.14   

На основу овога можемо створити слику на који начин 
постоји творевина и све у њој. Она има свој почетак, као и свој 
крај који се налази у веку. Почетак и крај века не само да су 
одвојени једним временски раздобљем, унутар кога постоје и 
просторна растојања, већ постоји временски след од почетака 
према крају на основу кога се и ствара одређени поредак. Све је 
ово опет повезано са људским стањем, и то како телесног, тако и 
духовног или мисаоног дела људске природе. Свети Григорије и 
наше мисаоне способности, које су веће од телесних ставља у 
границе ових векова. Када људски дух покуша да надиђе ову 
границу сусреће се са нечим бесконачним што се не може појмом 
обухватити, у коме нема ни краја ни почетка, нити било чега на 
чему би се људска мисао могла зауставити, зато је и немогуће 
било какво мишљење. Свети Григорије овим заправо показује 
како функционише наш ум. Пошто је све створено затворено у 
неке границе и омеђено неком мером, то и омогућава нашем уму 

                                                 
13 Daniélou, L’être et lе temps chez Grégoire de Nysse, стр. 18-50, поглавље 
‘Enchaînement’, посебно стр. 24-30. Види такође Cvetković, ‘The Concepts of 
Time and Eternity from Plato to Saint Maximus the Confessor’, стр. 78 
14 CE I, 363, 1 – 364, 1 (GNO 1, стр. 134,13-17). 
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да спозна ствар на основу његових мера. Све створено према 
Светом Григорију започиње пут од свог почетка према подесном 
циљу кроз временско раздобље.15 Поред временског раздобља све 
постојеће има облик, место и величину (εἶδος, τόπος, µέγεθος). 
Творац света је утврдио векове и место у њима као подлогу или 
спремиште (χώρηµα δεκτικὸν) за све што ће створити, и све што 
настаје не може избећи да постоји ван одређеног места и времена 
(µὴ πάντως ἢ ἐν τόπῳ ἢ ἐν χρόνῳ τὸ εἶναι ἔχειν). 16 

Према томе људски дух све сазнаје првенствено на основу 
раздобља које заузима у времену и места које заузима у простору, 
а затим и на основу осталих својстава. Зато људски дух и не може 
да спозна Божије постојање јер би се нашао у једном огромном 
океану у коме нема никаквог раздобља, нити опсега, нити мере,17  
на основу којих би могао да створи неку представу. Тиме Свети 
Григорије показује да су време и његов садржај мера и граница 
покрета и усхођења ума, и оно што лежи ван тога се не може 
достићи. Према томе можемо закључити да време представља 
основно својство створених бића и да на основу њега и онога што 
се дешава у њему је и могуће да знамо нешто о творевини. 

Можемо приметити да Свети Григорије не прaви јасну 
разлику између времена и векова, каква се може наћи код 
његових претходника, посебно код Светог Василија који време 
везује за чулну стварност, док векове сагледава као реалност 
надкосмичког или небеског света.18 Оно на шта Свети Григорије 
првенствено указује је разлика која постоји између времена и 
вечности. Човек је према Светом Григорију рођен у одређено 
време и на одређеном месту, и његов живот је увек обухваћен 
оним што је пре њега, што је са њим, и што је после њега. За 
сваког ко је рођен важи да некад није био, затим да јесте, и да ће 

                                                 
15 CE I, 365, 4-6, (GNO 1, стр. 135, 2-4): ἡ δὲ κτίσις ἀπό τινος ὁµολογουµένης πάντως 
ἀρχῆς ἐπὶ τὸν ἴδιον σκοπὸν διὰ τῶν χρονικῶν διαστηµάτων ὁδεύουσα φέρεται,... 
16 CE I, 369-70, (GNO 1, стр. 136, 1-14). 
17 CE I, 366, 2-3 (GNO 1, стр. 135): ..., µηδενὸς συµπαροδεύοντος αὐτῇ διαστήµατος 
τὸ διαµετροῦν καὶ διαλαµβάνον οὐκ ἔχει. 
18 Видети Свети Василије, Eun. II, 13, 596b 20-22. 
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опет престати да буде.19 Овде се да видети да Свети Григорије 
свет настајања и нестајања представља у времену. Према томе све 
што настаје, испуњава своју меру, и нестаје, постоји у оквиру 
времена. Са друге стране идеја времена не постоји у свету који је 
пре векова,20 нити диастима постоји у том свету.21 Овде би се 
лако могао извући закључак да је Божија природа вечна и без 
икакве диастиме у себи, док је људска природа пропадљива и 
временита. Међутим, имајући у виду Св. Василијево разликовање 
векова и времена, можемо се запитати шта је са природом која је 
створена, али није подложна процесу сталног настајања и 
нестајања, попут духовног света? Да ли се и она може подвести 
под појам диастиме или не? 

Пошто Свети Григорије тврди да људски ум не може изаћи 
изван векова, јер тамо нема ни временске ни просторне диастиме 
на основу које он сазнаје, да ли то значи да све што стоји у 
вековима истовремено има диастиму и да се може сазнати? 
Пођимо од другог питања да видимо које су стварне границе 
људског ума. Да ли су то само границе уоквирене простором и 
временом, или су то границе целокупне творевине? Ако је људско 
сазнање омеђено временом и простором онда је целокупна духовна 
природа за нас несазнатљива. То би опет значило да не познајемо 
ни своју душу која учествује у духовној природи. Међутим, 
чињеница да се попут духовних бића опредељујемо за кретање 
према добру или од њега говори о томе да познајемо оно ка чему 
тежимо, иако често можемо бити обманути па да своје кретање 
наставимо у погрешном смеру.  Према томе, ми не познајемо само 
оно што је одређено временом и простором, већ и оно добро које је 
немогуће одредити на основу временско-просторних категорија. 
Зашто онда не знамо пуноћу духовног света, већ о неким његовим 
деловима сазнајемо на основу ауторитета оних којима се тај свет 
открио? Свети Григорије уводи одређену меру (τοῖς ἰδίοις µέτροις), 

                                                 
19 CE I, 624-5 (GNO 1, стр. 206,7-15). 
20 CE I, 625 (GNO 1, стр. 206,15-17): ἐπὶ δὲ τῆς προαιωνίου γεννήσεως τὰ χρονικὰ ... 
21 CE I, 379, (GNO 1, стр. 138,16) 
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која представља истовремено и границу (Óroj) створених ствари.22 
Људски ум ограничен мером своје природе, као својом слабошћу 
не може обухватити ни целокупни садржај творевине. Према томе, 
људски дух је поред тога што је одређен просторно-временском 
диастимом као космолошком нужношћу, ограничен и сопственом 
диастимом као мером свог бића. Овим путем ће, на први поглед 
постојећа противуречност, добити своје објашњење. То ћемо још 
појаснити на следећем примеру. На низу места ће Свети Григорије 
говорити о души и духовној створеној природи као нечему што је 
¢di£staton.23 Како ово помирити са становиштем да све створено 
што постоји у вековима има диастиму? 

Овде се заправо ради о постојању две диастиме или два 
растојања или раздобља која одвајају сва бића како од Бога, тако 
и међусобно. Ове различите диастиме имају своје порекло у 
различитим природама. Једна је диастима обележје тварне 
односно телесне природе, док је друга диастима обележје 
духовне природе. Прва диастима која важи у тварној природи 
важи као растојање у времену и простору. Када Свети Григорије 
говори о основној подлози или спремишту (cèrhma dektikÕn) 
створених бића он првенствено мисли на временски, а не на 
просторни оквир. Поред тога он  свакој ствари придаје и 
протежност у простору (cèrhma topikÕn) односно месно 
постојање.24 Према томе две ствари не могу у исто време да 
постоје на истом простору. То Свети Григорије показује у 
Тумачењу Песме над песмама, где објашњава да је немогуће да на 
средини раја могу да постоје и дрво живота и дрво смрти.25 Тиме 
се заправо да видети да све ствари имају како временско, тако и 
просторно постојање и да је немогуће да две ствари постоје на 
истом месту у исто време. Међутим, Свети Григорије ипак држи 
да је временска одредница постојања, значајнија од просторне, 
односно месне. За разлику од Платона по коме је првенствена 

                                                 
22 CE I, 366, 4-6, (GNO I, стр. 135, 10-13). 
23 DeAn (PG 46, 45,16); DeMort  (GNO 9, стр, 41, 25); InCant 6, 8 (GNO 6, стр. 
458-9). 
24 CE II, 578 (GNO 1, стр. 395). 
25 InCant 5, 5 (GNO 6, стр. 348,12 – 350,6). 
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одлика чулних ствари да постоје на начин да заузимају одређено 
место у простору,26 за Светог Григорија месно постојање није 
страно природи творевине. Јер за Светог Григорија није простор 
оно што одваја човека од свог савршенства, већ је то временска 
дијастима која стоји између њега и Бога. Зато Свети Григорије и 
сматра да је усхођење ка небу могуће за сваког оног који га жели, 
али не путем промене места, већ само променом воље.27 Питање 
односа воље и времена се првенствено тиче људске диастиме, 
док временска диастима осталих телесних бића има другачију 
димензију. Као што смо већ рекли време и простор представљају 
подлогу на којој је Творац изградио свет и ништа што долази у 
биће Божијим стварањем не може бити независно од простора и 
времена. У случају чулних бића граница којим су њихова бића 
одређена представља њихову меру. Та граница је спољашња и 
одређена је временом и простором. За Светог Григорија време 
представља ту заједничку меру (genikÕn mštron) која садржи све 
ствари у себи.28 Према томе Бог је створио време као заједничку 
меру свим бићима, која истовремено представља и њихову 
границу. Свети Григорије у свом Тумачењу шестог псалма ће 
учити да је време овог живота још на почетку творевине 
испуњено у једној недељи од седам дана.29 Заправо све што је 
створено створено је у шест дана и седми дан је дан одмора. 
Седми дан, према Светом Григорију обухвата собом време које је 
сапостојеће са стварањем света. Целокупна творевина је настала 
у току ових шест дана, односно седам дана и као таква остала је у 
оквиру те границе (pšraj) без икаквог повећања или смањивања. 
Овим Свети Григорије показује да се пуноћа времена састоји у 
оквиру ових седам дана првобитног стварања. Границе које су 
тада постављене творевини су постављене на основу времена које 
представља меру творевине. Према томе, границе природе која се 

                                                 
26 Timaeus 52c. 
27 DeProf (GNO 8/1, стр 140,4). Видети фусноту 391. 
28 InEcc 6 (GNO 5, стр. 377,16-17). 
29 Ps.6 (GNO V, стр. 188, 14-16): ὁ τοῦ βίου τούτου χρόνος ἐν τῇ πρώτῃ δηµιουργίᾳ 
τῆς κτίσεως διὰ µιᾶς ἑβδοµάδος ἡµερῶν συνεπληρώθη. 
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креће заправо представљају временске границе.30 Овде треба 
направити разлику између три термина којима се Свети 
Григорије служи да би описао односе времена и природе чулних 
ствари. Према овоме особина свих створених бића је да имају 
своју границу (Óroj). У случају телесних бића граница (Óroj) 
њихове природе је одређена спољашњим ограничењем које 
представља временска граница (πέρας) одређене ствари. 
Заједничка мера (genikÕn mštron) свих постојећих ствари се 
налази у времену. Крајњу границу (ἀκρότατον πέρας) чулне 
природе, по Светом Григорију представља небески свет или свет 
духовних сила који се налази изван (ἐπέκεινα) тварне природе  и 
који она не може досећи.31  

Међутим, ову крајњу границу не треба сматрати границом 
у простору, већ првенствено као границу у времену.32 То Свети 
Григорије показује када говори о природи времена. Време се 
мери данима, и то почевши од првог закључно са седмим даном. 
Поновним враћањем на први дан, се ствара круг од недељу дана 
којим се може изразити временска диастима.33 Ова диастима 
представља карактеристику физичког света у коме се све одвија 
по законима кружења и цикличног настајања и нестајања. Човек 
је својим телом затворен у том свету сталног кружења. Свети 
Григорије ће писати да и ми попут животиња пролазимо кроз 
млински точак живота увек истим кретањем и увек се на крају 
враћамо на исто место.34 Овим Свети Григорије жели да покаже 
да у телесном свету крај увек личи на свој почетак. Тиме је 
тварна природа у непрестаном кружењу у коме нема никаквог 

                                                 
30 ApHex (PG 44, 84,42-3): Ὅρος δὲ τοῖς κινουµένοις τὸ πέρας τῆς διαστηµατικῆς ἐστι 
φύσεως. 
31 ApHex (PG 44, 84,46-53). 
32 Чињеница да је чулна природа ограничена и временом и духовном природом 
ће навести Мосхамера да природу времена опише не као кружну него као 
сферичну (Mosshammer, ‘Historical Time and the Apocatastasis according to 
Gregory of Nyssa’, стp. 80). 
33 Ps.6 (GNO 5, стр. 189,1-4): ..., ¢eˆ di¦ toà kÚklou tîn ˜bdom£dwn 
¢nametroàntej Ólon tÕ toà crÒnou di£sthma, ... 
34 OrFlac (GNO 9, стр. 485,6-9). 
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напретка.35 Тако је увек и са људском жељом у овом свету да 
нешто достигне. То ће Свети Григорије показати у својим 
Тумачењима књиге проповедникове, говорећи о таштини таштине. 
Може се поставити питање зашто је Творац онда све створио да 
буде у кретању које нема напретка и да бива осуђено на циклично 
рађање и умирање. Св. Григоријево становиште је да је све што је 
створено добро, и да је телесна природа преко човека, који је 
створен по лику Божијем и који је боравио и у духовном и у 
чулном свету, требала да нађе своје причаствовање у Божанском 
животу. Човеков покрет ка небићу резултовао је уласком смрти у 
његову природу. Тиме је човек затворен у стални круг настајања 
и нестајања, а целокупна тварна природа је изгубила свој однос 
са Творцем. Пала Адамова природа је обновљена у Христу, а 
смрт није више враћање у небиће, већ привремено одвајање душе 
од тела које ће се поново ујединити на крају времена.   

Према томе стално кружење има свој крај. Свети Григорије 
учи да ће ток светског кретања престати и да ствари више неће 
нестајати, нити ће трпети промену или смењивање, већ да ће остати 
исте у надолазећим вековима.36 То ће се десити када време 
представљено бројем седам престане, и када осване осми дан који 
прати седми, али који није подложан бројчаном следу.37 Осми дан 
ће према Светом Григорију бити невечерњи дан, осветљен сунцем 
које никад не залази и које обухвата ствари својом величанственом 
моћи. Овде видимо да крај временске диастиме која прати 
творевину неће бити и крај творевине, већ наставак њеног 
постојања на другачији и непроменљиви начин. Крајња граница 
временског тока или  ¢krÒtaton нам заправо описује праву 
природу времена. Као што смо могли видети време има свој 
почетак у стварању и са седмим даном добија своју пуноћу. Са 
друге стране постоји и осми дан као крај постојећег времена и 
почетак новог века. Ово може да нам изгледа као парадокс, јер са 

                                                 
35 Видети увод кардинала Даниjелуа у дело Gregory of Nyssa, From Glory to Glory, 
стр. 47-51. 
36 Ps. 6 (GNO 5, стр. 189,6-9): ..., ἐν τοῖς αὐτοῖς ὡσαύτως ἀεὶ πρὸς τοὺς ἐφεξῆς αἰῶνας...  
37 Ps. 6 (GNO V, стр. 189,18-22).  
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једне стране имамо кружно кретање временског тока изражено кроз 
недељу, која се стално понавља, а са друге стране имамо почетак и 
крај који су различити, што указује на неки напредак. Ово место се 
код Светог Григорија често тумачило по оригенистичком кључу, по 
коме је крај једнак почетку, односно по коме цео курс историје 
служи да се човек врати у стање које је било на почетку, пре 
његовог пада. У прилог оваквим интерпретацијама иде и Св. 
Григоријево коришћење Оригеновог израза ¢pokat£stasij, или 
враћање у првобитно стање.   

Прво, кружно кретање времена заправо говори о 
коначности чулне творевине, у којој свака ствар има свој почетак, 
средину и крај. Кружна природа времена не значи да ће поново 
бити нешто што је некада било, већ првенствено показује 
одређену правилност у том кретању. Цела тварна природа стално 
понавља један те исти модел, као што и време затворено у седам 
дана стално понавља исти модел. Према томе, твар се креће 
према поретку и следу, који укључује правилне временске 
циклусе који се смењују. Тако је целокупна природа затворена у 
временском следу који представља смену. Са друге стране ово 
понављање коме је подложна чулна природа, има и свој смер који 
иде од почетка творевине према њеном крају. Према томе крај 
времена је излазак из временског круга, али он није нешто што је 
карактеристика чулне природе, јер она пасивно учествује у њему. 
Једино је човек биће које има свест о крају и које се креће према 
том крају, јер он и постоји зарад човека. Према томе на крају 
времена доћи ће до потпуно нових услова живота или 
kat£stasij-а.  

У чему се огледа Св. Григоријево учење о враћању у 
првобитно стање или ¢pokat£stasij-у,38 ако оно што наступа је 
нешто ново и суштински другачије. Враћање у првобитно стање 

                                                 
38 Употреба израза ¢pokat£stasij-у се може наћи само у Св. Григоријевом 
раном учењу, јер после Катихетког слова, у својом касним радовима он не 
помиње свеопши повратак у првобитно стање. Разлог за то може бити што је 
овај израз имао јак оригенистички призвук, који је Свети Григорије хтео да 
избегне. Видети Mosshammer, ‘Historical Time and the Apocatastasis according to 
Gregory of Nyssa’, стp. 88-9. 
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је ¢pokat£stasij, и то у смислу да ће после дугог временског 
периода, зло које постоји у нашој природи  бити прогнано и да ће 
доћи до враћања у првобитно стање оних који се налазе у 
оковима греха.39 Тиме се заправо поново ствара могућност да 
човек настави своје кретања ка Богу на начин који му је 
првобитно дат, попут оног анђеоског. Са друге стране Свети 
Григорије сматра да је ¢pokat£stasij већ настао са васкрсењем 
Христовим, који је људску природу повратио у претходно стање, 
јер је Он отворио пут свима да се поврате у претходно стање, 
доневши поново рајско насеље онима који су отпали од њега.40 У 
сваком случају ¢pokat£stasij представља излазак из 
временског круга рађања и умирања и повратак у стање у коме 
нема смрти тела, нити постојања зла, попут ономе које је 
постојало у рају.41 Према томе ¢pokat£stasij би био са једне 
стране повратак у претходно стање непропадљиве и злом 
неокаљане људске природе, а са друге стране он је отварање 
могућности да се напредује ка савршенству ван временског следа 
који је одлика садашњег чулног постојања. Друга новина у 
примени израза ¢pokat£stasij се односи на  кретање ка Богу, 
које није више условљено кружним кретањем временског тока, у 
коме човек као тварно биће пребива, већ добија праволинијски 
облик кретања из „славе у славу“. 

Поставља се питање када ће доћи до краја времена и од чега 
то зависи. Према Светом Григорију и то ће се догодити према 
поретку и следу ствари. Наиме, када се пуноћа људског рода 
преобликована дејством у предзнању Божијем испуни доласком у 
живот путем животињског рађања, време ће престати заједно са 
тим испуњењем.42 Према томе, крај света је већ обликован у 

                                                 
39 ОrCat 26, 71-7 (SC 453). 
40 DeHom (PG 44, 188,29-49). 
41 Свети Григорије ће ¢pokat£stasij сагледавати као слободу од страсти и 
повратак у благословено стање одвојено од сваког срама и туге. Међутим један 
од неопходних услова за то је крштење водом (OrCat 35, 116-21). Према томе 
стање повратка у претходно стање није реалност небеског света, већ почиње још 
овде са земаљским животом.  
42 DeHom (PG 44, 205,24-40): Τούτου τοίνυν προκατανοηθέντος διὰ τῆς προγνωστικῆς 
ἐνεργείας πληρώµατος τῶν ἀνθρώπων, διὰ τῆς ζωωδεστέρας γενέσεως ἐπὶ τὴν ζωὴν 
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предзнању Божијем и настаће онда када човечанство достигне 
границу своје предодређене мере.43 Тренутак времена, у коме ће 
доћи до промене постојећих ствари, биће крајња граница времена 
која неће имати ни делове нити раздобље попут тренутка или 
трептаја оком.44 Зато Свети Григорије учи да треба чекати да се 
време које је сапостојеће развоју човечанства испуни и не треба се 
бринути због тог кратког одлагања, већ га са надом  и вером треба 
очекивати и пазити да се не отпадне од предмета нашег надања.45 

Овде се заправо може видети да тзв. физичко или 
космолошко време није нешто што је одвојено од човековог 
стања већ да је условљено њиме. Овде долазимо до једне нове 
концепције времена, која се разликује од негативне диастиме 
која као спољашње ограничење прати живот чулних бића. Пошто 
је човек биће које подједнако припада и духовном и тварном 
свету он се сусреће са два вида једног те истог времена. Први је 
као што смо рекли онај физички, који попут жрвња у коме све 
створено настаје и нестаје и има кружну природу. Други вид 
времена је диастима која раздваја човека од његовог новог стања 
које ће наступити са крајем времена. Имајући у виду да човек као 
духовно биће је обдарен слободом да изабере правац свог 
кретања било ка свом Творцу или супротно од тога, онда време 
добија сасвим једну нову димензију. Тако време постаје арена 

                                                                                                         
µέλλοντος παριέναι,... τελεσθείσης δὲ τῆς τῶν ἀνθρώπων γενέσεως, τῷ τέλει ταύτης 
συγκαταλῆξαι τὸν χρόνον, καὶ οὕτω τὴν τοῦ παντὸς ἀναστοιχείωσιν γενέσθαι, ... 
43 DeHom (PG 44, 205,49-50): Τοῦ γὰρ πληρώµατος, ὡς οἶµαι, τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως 
κατὰ τὸ προγνωσθὲν µέτρον εἰς πέρας ἐλθόντος,... 
44 DeHom (PG 44, 205,52 – 208,1): ..., ἄτοµον ὀνοµάσας καὶ ῥιπὴν ὀφθαλµοῦ τὸ 
ἀµερὲς ἐκεῖνο τοῦ χρόνου καὶ ἀδιάστατον πέρας... Свети Григорије сматра границу 
временског тока различитом од природе осталог времена јер она нема елементе 
следа. Слично ће учити Свети Василије о почетку времена, који по њему неће 
представљати време. 
45 Св. Григоријево становиште о предодређеној мери која постоји у предзнању 
Божијем и које човечанство треба да достигне да би дошло до краја времена, као 
и учење да са надом треба чекати да се време и људски развој испуни се 
разликују од његовог становишта изнетог у делу О девствености, где он позива 
да се кроз општи монашки живот и престанак рађања деце смањи или укине 
диастима која постоји између нас и Бога. 



254 
 

или позорница у којој ће човек остваривати своју слободу. У свом 
Тумачењу Песме над песмама, Свети Григорије ће стање људске 
пале природе затворене у космолошко време назвати зимом, док 
стварност будућег века представља очекивано летње воће (οἱ 
ὄλυνθοι). Према томе, људска природа се налази у времену између 
ова два доба (καιρὸς µεθόριός), прошавши зиму, јер је смрт 
побеђена од стране Христа, али још не ушавши у лето.46 Ове Св. 
Григоријеве метафоре заправо показују правац кретања који 
људски живот има и не представљају само метеоролошку 
промену наступањем летњег периода, већ суштинско 
преображење људске природе. Зато овде нема речи о 
космолошкој диастими, у којој нема напретка и где је крај једнак 
почетку, већ се пре ради о једној вертикалној диастими у којој 
човек прелази свој пут од несавршенства ка савршенству. Према 
томе, човек који је својом тварном природом ограничен 
временом, у времену достиже и своје усавршавање кретањем ка 
добру. Како се тај процес одвија? Као што смо већ то раније 
рекли, људско време је подељено на прошлост, садашњост и 
будућност.47 Ово је једна хоризонтална раван у којој се наше биће 
креће и то од свог рођења према својој смрти. При томе, наша 
прошлост је оно што се налази иза нас, и што остаје забележено у 
сећању, док је наша будућност оно што лежи испред нас и што је 
одређено нашом надом. Док се крећемо овом хоризонталном 
диастимом, ми се истовремено крећемо и вертикалном 
диастимом, оном између добра и зла, односно између добра и 
његовог одсуства. То кретање се одвија на тај начин што наше 
кретање ка добру оставља трага у нашем сећању у облику осећаја 
који је добар. Са друге стране, уколико је кретање ка злу, односно 
одсуству добра, онда сећање које остаје у нашој души после тога 
прати осећај срама. Исто се догађа са оним што стоји испред 
човека, у његовој будућности. Уколико је човек утврђен у свом 
кретању према последњем циљу, а то је крај времена, он се од 
свог надања не одваја и ка њему тежи, дајући тиме сталност и 

                                                 
46 InCant 2, 13 (GNO 6, стр. 155,13-19). 
47 DeAn (PG 46, 90-93). 
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истрајност свом кретању. Уколико се та нада и вера поремете 
сећањима на прошлост или неким привидним добром која леже 
испред у будућности, онда душа често не истрајава на свом 
кретању према крају времена као стварном добру, већ заварана 
привидом се окреће према другим стварима тражећи у њима циљ 
свога кретања. Овде видимо да код човека поред осећаја 
космолошког или физичког времена, постоји и психолошки 
доживљај истог, који и омогућава да се паралелно са кретањем у 
првом времену он истовремено креће сагласно избору своје воље.  

Свети Григорије ће у свом Тумачењу књиге 
проповедникове дати још неке начине да се просуђује да ли се 
налазимо на правом путу. Искуство да се просуђује лепо, је попут 
штапа којим се мери грађевина да се види да ли је добро 
направљена. Према проповеднику, учиће Свети Григорије, 
постоје два начина да се просуђује добро, један је права мера, или 
сразмерност, а други прави тренутак или прилика (σύµµετρόν τε 
καὶ τὸ εὔκαιρον) и они су повезани са проповедниковом тврдњом 
да све има време и прави тренутак (χρόνος καὶ καιρὸς).48 Време 
представља меру сапостојећу творевини. Она је истовремено 
мера којом одређујемо прилику и прави тренутак за добро. Јер 
као што је врлина одређена мера, тако је време мера на основу 
које одређујемо прилику за добро. Све по Светом Григорију има 
своју прилику у времену, које представља меру те прилике. Нити 
се пшеница жање пре него што сазри, нити семе израста у класје 
пре свог времена. Тако постоји време и за рађање и за умирање, 
као и прилика за добро. Ако сразмера или прилика не постоје са 
временом, онда је садашњост потпуно бескорисна, али ако 
прикладна сразмера одговара времену, онда је и прилика корисна 
за меру.49 На тај начин време постаје мера јер се на основу њега 
одређује и сразмера и прилика, односно прави тренутак. Зато за 
Светог Григорија: 

                                                 
48 InEcc 6 (GNO 5, стр. 374,15-20). 
49 InEcc 6 (GNO 5, стр. 376,21-377,1): ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἡ συµµετρία καὶ ἐν τῷ 
µέτρῳ ἡ εὐκαιρία τὸ χρήσιµον ἔχει. χρόνος οὖν ἀντὶ τοῦ µέτρου ἡµῖν νενόηται, διότι 
παντὸςτοῦ καθ’ ἕκαστον µετρου <µένου> ὁ χρόνος µέτρον ἐστίν. 



256 
 

„Поредак у свету је нека врста музичке хармоније 
различитих облика и боја са одређеним редом и ритмом, и 
уређење које је потпуно и увек у сагласности са собом и никада 
дисонантно, чак и ако се његови делови у многоме разликују“.50 

Пошто постоји прилика да се нађе добро исто тако 
постоји прилика да се оно и изгуби.51 Зато Свети Григорије учи 
да ако се једном нађе предмет који се тражи то треба и да се 
сачува, јер лакше је нешто наћи него то исто сачувати. Зато време 
за тражење добра и није ограничено на један тренутак, већ цео 
један живот треба бити прилика да се тражи добро.52 Према томе 
време није само мера кретања у физичком простору, већ је мера 
кретање на путу између небића и бића, односно зла и добра.  
Мосхамер са правом закључује да Свети Григорије даје опсежно 
одређење појма χρόνος, док нам истовремено оставља појам καιρὸς 
недефинисан.53 

Међутим, ако у сагласности са становиштем да је цео 
људски живот kairÕj у оквиру којег треба да се тражи добро, 
онда и целокупно време добија овај есхатолошки карактер. Тиме 
време као мера за све бива састављено од појединачних kairoˆ, и 
представља једну непрекидну прилику да се тежи ка добру. 
Оваквој претпоставци иде у прилог и Св. Григоријево учење о 
човеку као микрокосмосу. Наиме, Свети Григорије ће писати да 
                                                 
50 InInsPs (GNO 5, стр. 30,27-31,1).  
51 Хајнрик Дори сматра да ово место показује јединство између Св. Григоријеве 
теологије и његове космологије у стојичком контексту, где се творевина 
сагледава као израз уметника који тежи симфонији и хармонији у свом делу. 
Видети Heinrich Dörrie, ‘Gregors Theologie auf dem Hintergrunde der 
neuplatonischen Metaphysik’ у H. Dörrie, M. Altenburger, U. Schramm (ed.), Gregor 
von Nyssa und die Philosophie, стр. 35.  
52 InEcc 7 (GNO 5, стр. 405,2-4): ὥσπερ οὖν εἴποµεν µὴ χρόνῳ τινὶ τὴν τοῦ ζητεῖν 
εὐκαιρίαν περιορίζεσθαι, ἀλλὰ πάντα τὸν βίον ἕνα καιρὸν εἶναι τῆς ἀγαθῆς ἐκείνης 
ζητήσεως, ... 
53 Alden A. Mosshammer, ‘Time for All and Moment for Each: The Sixth Homily of 
Gregory of Nyssa on Ecclesiastes’, у: George Stuart Hall (ed), Gregory of Nyssa: 
Homilies on Ecclesiastes, An English Version with Supporting Studies. Proceedings of 
the Seventh International Colloquium on Gregory of Nyssa (St. Andrews, 5-10 
September 1990), Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1993., стр. 249-76, посебно 
стр. 258.   
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је чуо од једног мудраца да људска природа садржи у себи све 
што постоји у великом свету.54  

На основу поређења човека са светом, можемо извести 
закључак да целокупно људско време (crÒnoj) има  природу коју 
и појединачни kairoˆ имају. Ово отвара нову могућност за 
сагледавање времена, односно временске диастиме. Према томе 
целокупно време није више физичко, односно космолошко, и не 
представља више стално кружење свега чему је оно мера. Са 
друге стране оно није ни психолошко, затворено у индивидуалне 
категорије прошлости и будућности и изражено кроз сећање и 
наду. Целина времена као сталног напредовања ка добру је из 
облика круга, својим размотавањем задобила облик праве, или 
боље рећи дужи, јер је омеђена својим почетком и својим крајем. 
На тај начин попут људске природе која паралелно постоји и у 
духовном и у телесном свету, и људско време постоји на граници 
између чулне и духовне диастиме. Са једне стране човек је 
затворен у временском кругу сталног рађања и умирања, а са 
друге он мења стварност у којој живи и то као завештање оставља 
свом потомству. Та промена стварности представља људско 
кретање или према добру или пре према злу, те се кроз узастопни 
след генерација преваљује ова вертикална диастима. Пратећи 
одређење Алдена Мосхамера ово време ћемо назвати 
историјским временом.55 Основна одлика историјског времена је 
слобода, јер се на основу ње и одређује праволинијско кретање у 
оквиру кружног космолошког времена. При томе човек прелазећи 
хоризонталну диастиму креће се дуж вертикалне диастиме. 
Пошто је хоризонтална диастима одређена низом појединачних 
људских kairoˆ, вертикалну диастиму преваљује људска природа 
преко низа својих чланова. Са те стране време своју историчност 
добија кроз есхатолошку перспективу, односно кроз стремљење 
ка крају времена, као ка свом циљу ка коме теже генeрације. У 

                                                 
54  InInsPs (GNO 5, стр. 30,24-6): ἤκουσά τινος τῶν σοφῶν τὸν περὶ τῆς φύσεως ἡµῶν 
διεξιόντος λόγον, ὅτι µικρός τις κόσµος ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος πάντα ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὰ τοῦ 
µεγάλου κόσµου. 
55 Mosshammer, ‘Historical Time and the Apocatastasis according to Gregory of 
Nyssa’, стp. 89-92. 
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оквиру историјског времена треба сагледавати како људско 
предање, тако и људско надање. Међутим, само историјско 
време, сагледавано кроз своју хоризонталну диастиму, само по 
себи не доноси спасење, као што не доноси ни грех. Пошто је са 
избором првог човека да вертикалну диастиму између добра и 
зла, односно бића и небића, преваљује не крећући се ка добру већ 
супротно од њега, последица је била пад у космолошко време и 
смрт. Низ генерација после Адама, које су долазиле кроз време 
рађањем и одлазили из њега смрћу често су своју слободу 
користиле на исти начин попут Адама, опредељујући се за 
кретање према злу. Тиме је количина зла у свету расла и када је 
достигла своју крајњу границу (¢krÒtaton mštron), дошло је до 
Божије интервенције.56 Својим оваплоћењем у људској природи, 
а понајвише својом смрћу и васкрсењем Христос је дао правац 
историјском времену. Својим животом Христос је излечио 
људску природу од зла,  а својом тродневном смрћу и васкрсењем 
уклонио је и последицу Адамовог избора, саму смрт. Људска 
природа која је до Христовог оваплоћења и васкрсења била 
заробљена оковима смрти и греха, ослобођена је нужности 
кретања у биолошком времену, које се одликује сталним рађањем 
и умирањем. Иако, Христос није укинуо смрт, већ је искористио 
као оружје против ње саме, тако и људски род није поштеђен 
умирања. Али после Христовог васкрсења смрт више нема 
никакву власт над људским родом, јер на крају времена ће доћи 
до васкрсења. Тиме је заправо и промењена перспектива гледања 
на историјско време. Историјско време је добило своју пуноћу на 
основу Христовог домостроја спасења, јер се сам чин спасења 
човечанства догодио у историјском времену. На тај начин се 
отворила могућност за целокупно човеченство да учествује у 
васкрсењу, које представља поновно повезивање душе са телом у 
једно нераскидиво јединство. На исти начин на који је смрт 
преображена, преображено је и време, тако да се историја 
спасења за људска бића не догађа ван времена и простора, већ у 
њему. Појам времена као хришћанске историје спасења би према 

                                                 
56 DeTrid (GNO 9, стр. 283,20-284,14). 
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Светом Григорију представљао и највиши облик времена. Он у 
себи садржи остале облике о којима смо већ говорили, као што су 
космолошко, психолошко и историјско поимање времена и свој 
смисао, као што смо рекли, добија на основу свог краја, који ће 
опет бити само једна од станица у сталном кретању бића према 
Богу. Овим смо показали на који начин је време палог човека 
преображено у кретању историје према Творцу као свом смислу. 
Сада ћемо погледати које су карактеристике анђеоске диастиме.  

Позната је Св. Григоријева дефиниција да творевина није 
ништа друго до диастима.57 Према томе диастима није само 
одлика времена у тварном свету, већ је такође одлика и духовног 
света. Са друге стране можемо видети да Свети Григорије 
духовној природи додељује атрибут ¢di£staton. Да ли може да 
се онда говори о недоследности Светог Григорија по овом 
питању? Иако смо се већ у пар наврата дотакли ових проблема, 
покушаћемо да дамо одговор на питање природе анђеоске 
диастиме.  

Према Светом Григорију сва створена бића су ограничена 
својом мером као својом границом, која је сагласна са добрим 
саставом целокупне творевине, на задовољство мудрог Творца.58 
За разлику од човека код кога одређена мера (to‹j „d…oij mštroij) 
представља границу (Óroj) његовог бића, која је спољашње 
природе, анђеоска мера не представља нешто што је од споља 
наметнуто као ограничење (pšraj) унутар кога могу да се крећу. 
Анђеоска природа нема никакво ограничење и њено узрастање 
према добру није описано никаквом међом.59 

 Зато ће Свети Григорије и тврдити да је природа душе и 
анђела бескрајна и да их ништа не спречава да се крећу према 
вечности. Према томе, анђеоска природа не садржи временску 

                                                 
57  InEcc 7 (GNO 5, стр. 412,14): τὸ δὲ διάστηµα οὐδὲν ἄλλο ἢ κτίσις ἐστίν. 
58 CE I, 366-7 (GNO 1, стр. 135): τὰ µὲν γὰρ γεγονότα πάντα τοῖς ἰδίοις µέτροις 
ἐµπεριγεγραµµένα κατὰ τὸ ἀρέσαν τῇ σοφίᾳ τοῦ κτίσαντος οἷόν τινι ὅρῳ τῷ προσήκοντι 
µέτρῳ ὡς πρὸς τὴν τοῦ παντὸς    εὐαρµοστίαν ἐµπεριείληπται.  
59 InCant 3, 1 (GNO 6, стр. 174,9-12): ..., ὡς µηδὲ ταύτῃ τι πέρας ἐνθεωρεῖσθαι µηδὲ 
ὅρῳ τινὶ τὴν πρὸς τὸ κρεῖττον αὔξησιν αὐτῆς περιγράφεσθαι ἀλλ’ εἶναι πάντοτε τὸ ἀεὶ  
παρὸν ἀγαθόν, ... 
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диастиму попут оне коју телесна природа има и која представља 
ограничење бића, и не треба да чека на крај временске диастиме 
да би своје кретање према добром наставила ничим ограниченим 
и сталним напретком.60 Али са друге стране сама чињеница да су 
духовна бића створена и да имају свој почетак у одређеном 
временском тренутку,61 и да имају стално кретање према добру 
указује на постојање одређене диастиме која постоји између њих 
и циља његовог кретања. Разлика између људске и анђеоске 
диастиме је у томе што прва има свој почетак који је са 
стварањем и свој крај који представља крај времена и васкрсење 
мртвих, док друга има само почетак али нема крај као границу 
анђеоског стремљења, већ се увек креће према већем добру. Зато 
је и природа духовних бића неограничена и неомеђена, док 
природа осталих бића је затворена у одређене границе.62  

Међутим иако анђеоска природа нема границу, она се као 
створена природа креће из небића, из кога је настала ка 
савршеном бићу које је сам Творац и пуноћа добра. Анђеоска 
диастима никада нема краја, јер је и Биће коме се тежи 
бескрајно. На путу ка Творцу се напредује прелажењем са једног 
нивоа учешћа у добру, на виши ниво, или изражено апостолским 
речима узрастањем „из славе у славу“. Ова диастима се не може 
никада превалити, јер она представља онтолошки јаз који постоји 
између Творца и творевине.  

Свети Григорије анђеоску диастему не описује термином 
crÒnoj, јер би то значило да је ова диастима подложна мерењу, јер 
је време заједничка мера (genikÕn mštron) која садржи све ствари у 
себи. Уколико би била подложна мерењу онда би морала да има и 
неку границу, јер је само на основу границе мерење могуће. 
Међутим пошто је диастима безгранична и бесконачна она је и 

                                                 
60 Отис ће правити разлику између временске и анђеоске диастиме тако што ће 
прву повезати са човековим падом и сматрати је грешном док ће друга бити 
добра или идеална (Otis, ‘Gregory of Nyssa and the Cappadocian Concept of Time’, 
стр. 352).  
61 CE III, 6, 73 (GNO 2, стр. 211-12). 
62 InCant 3, 1 (GNO 6, стр. 173,11-13): ἐκ τούτων τὸ µὲν νοητὸν ἄπειρόν ἐστι καὶ 
ἀόριστον, τὸ δὲ ἕτερον πάντως τισὶ διαλαµβάνεται πέρασιν.  
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несамерљива. Зато ће Свети Григорије анђеоску диастиму сместити 
у век (a„ën).63 Тумачећи место из Књиге проповедникове 3, 11: „Бог 
створи све ствари у своје доба (kairù), и постави век (a„îna) у 
човеково срце“, Свети Григорије век описује као одређено раздобље 
којим мисао обухвата целокупну творевину.64 Овде треба направити 
две дистинкције. Прво треба рећи да код Светог Григорија не 
постоји разликовање између времена и века у односу на поделу 
телесна – духовна природа. Он истовремено користи a„ën и за једну 
и за другу и као што можемо видети из тумачења места из Књиге 
проповедникове a„ën се односи на целокупну творевину.65 Друго, 
када Свети Григорије каже да век означава одређено раздобље којим 
мисао обухвата целокупну творевину, он тиме не сугерише да је оно 
коначно, већ да је то мисаони оквир у коме треба сагледавати 
творевину. Век или векови су за разлику од времена бескрајни и у 
њима творевина има свој покрет према Богу. Када говори о будућем 
веку или вековима, Свети Григорије често под тиме подразумева 
раздобље после краја времена, али оно није у супротности са 
физичким временом јер се човек својим преваљивањем вертикалне 
диастиме између добра и зла, и сада налази у вековима. За разлику 
од времена које одликује стална промена, векови се одликују једном 
постојаношћу и сталношћу. Свети Григорије то описује у свом 
Тумачењу књиге проповедникове када пита шта може бити вредније 
од постојаности и сталности која траје заувек и чије се постојање 
протеже у векове.66    

Треба рећи да Свети Григорије никада не употребљава 
термин a„ën, да би описао вечност. Вечност је одлика само 
Божијег бића, иако код Светог Григорија има говора о кретању 
духовне творевине у вечност векова (τῶν αἰώνων ἀϊδιότητι).67 У 

                                                 
63 Плас ће век поистоветити са безвременом садашњошћу. Видети Plass, 
‘Transcendent Time and Eternity in Gregory of Nyssa’, стр. 180. 
64 InEcc 8 (GNO 5, стр. 440, 3-5): ὁ δὲ αἰὼν διαστηµατικόν τι νόηµα ὢν πᾶσαν δι’ 
ἑαυτοῦ σηµαίνει τὴν κτίσιν τὴν ἐν αὐτῷ γενοµένην.  
65 Balás, ‘Eternity and Time in Gregory of Nyssa’s Contra Eunomium’, стр. 152-3. 
66 InEcc (GNO 5, стр. 288,15-17):  Ἡ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα ἕστηκεν. τί µοχθηρότερον τῆς 
ἀκινήτου ταύτης παγιότητος; καὶ ὅµως παρατείνεται µέχρις αἰῶνος ἡ στάσις. 
67 InCant 4, 7 (GNO 6, стр. 246,3-4). 
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последњој глави прве књиге Против Евномија, Свети Григорије 
ће изложити своје учење о вечности. Он ће Евномијево учење по 
коме се Божија суштина огледа у његовој нерођености видети као 
недостатнo да опише Божију вечност. Ако је основна одлика Бога 
да је нерођен, односно беспочетан, то повлачи са собом да Бог 
само нема почетак, али не и да је бескрајан. Зато по Светом 
Григорију постоје два назива која могу да изразе вечност Божијег 
бића, један је беспочетан, а други бесконачан.68 Називи 
нерођеност као и бескрајност представљају бесконачност, 
сталност и вечност живота Божанског бића.69 Овде видимо зашто 
Свети Григорије придаје неке од атрибута Божије вечности 
творевини, од којих је један бесконачност. Међутим, ово Св. 
Григоријево објашњење вечности је функционално, изведено на 
курсу побијања Евномијевог становишта о нерођености као о 
основној одлици Божије суштине, те за циљ није имало 
свеобухватну елаборацију идеје Божије вечности. Са те стране и 
не треба вечност сматрати само Божијом неограниченошћу ни 
почетком ни крајем, чему су неки научници склони.70 Ако 
прибегнемо оваквом одређењу Божије вечности, онда се морамо 
сложити да она не доноси ништа квалитативно ново у односу на 
створено време, односно векове. Такво поимање вечности би се 
разликовало од века, на исти начин на који се век разликује од 
времена, односно тиме би вечност била неограничена ни крајем 
ни почетком, век би био ограничен само почетком, док би време 
било ограничено и крајем и почетком. Међутим, на основу 
неколицине места на којима се Свети Григорије само спорадично 
дотиче Божије вечности можемо да створимо другачију слику од 
претходне. Првенствено, вечност се треба тумачити као одлика 
Божијег бића, а не као неко спремиште у коме се оно налази. На 
основу других особина Божијег бића као што су непроменљивост 

                                                 
68 CE I, 666-70. (GNO 1, стр.217-18) 
69 CE I, 669-70, 1-2 (GNO 1, стр. 218): ..., τῷ ἀγεννήτῳ καὶ τῷ ἀτελευτήτῳ τὸ ἄπειρον 

καὶ διηνεκὲς καὶ ἀΐδιον τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ παριστῶντες. 
70 Муленберг ће тако Божију вечност поистоветити са бесконачним временским 
раздобљем. Видети Mühlenberg, Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor von Nyssa, 
стр. 113. 
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односно непокретност, сталност, можемо да сагледамо Бога као 
пуноћу свих могућих одредби.71 Свети Григорије описује Божије 
биће као постојање које је самодовољно, вечно, свеобухватно, 
нити је у простору, нити у времену, већ је пре њих, и изнад њих 
на неисказиви начин, само кроз веру сазнатљиво, несразмерно 
вековима и непраћено временом. На основу овог одређења 
можемо закључити да је природа вечности другачија од природе 
времена. Прво, Свети Григорије тврди да је вечно Божије биће, па 
и сама вечност пре (prÕ) времена, што би могло да указује на 
Миленбергову дефиницију,72 али он истовремено тврди да је 
вечност изнад времена на неисказив начин  (Øpbr taàta kat¦ tÕn 
¥fraston lÒgon). Поред тога, Свети Григорије тврди да је 
вечност несразмерна вековима, нити праћена временом (oÜte 
a„îsi parametroumšnh oÜte crÒnoij sumparatršcousa). То још 
једном показује да вечност има квалитативно другачију природу 
од свега осталог. Јер да је вечност само трајање неомеђено ни 
почетком ни крајем, онда би се морала поклопити у једном свом 
делу са временом и вековима са којима би паралелно постојала. 
Овим се показује да је она различите природе од времена и 
векова и објашњава зашто је изнад (Øpbr) њих. Фраза „на 
необјашњив начин“, узета у обзир са наредном фразом „само кроз 
веру сазнатљиво“ (di¦ mÒnhj tÁj p…stewj qewre‹tai) може да нас 
наведе на помисао да је природу вечности могуће спознати. 
Међутим, кроз веру се може сазнати само да је Божије биће, па 
самим тим и вечност, несазнатљива. Опсег људског сазнања је 
ограничен својом природом која је смештена у временско, 
односно вековно трајање, те оно не може изаћи изван века као 
своје диастиме.73 Гносеолошка и онтолошка диастима која 

                                                 
71 Балас ће извести закључак да Св. Григоријева дефиниција вечности може 
донекле поистовети са Боетијевом дефиницијом из Утехе филозофије (V, 6, 4), 
где је вечност непрекидни живот који све одједном и у савршенству поседује 
(interminabilis vitae tota simul et perfectio possesio). Видети D. Balás, ‘Eternity and 
Time in Gregory of Nyssa’s Contra Eunomium’,стр. 147. 
72 Изврсна савремена критика Mиленберговог становишта дата је у Albert-Kees 
Geljon, ‘Divine Infinity in Gregory of Nyssa and Philo of Alexandria, VigChr 59 
(2005), стр. 152-177. 
73 InEcc (GNO 5, стр. 412,10-14). 



264 
 

постоји између створене и нестворене природе представља 
границу до које створена бића могу ићи и на тај начин и Божију 
природу и природу вечности чува обавијену велом тајне.   

Овим смо завршили наше испитивање Св. Григоријевог 
поимања диастиме створених бића у њеним различитим 
видовима, као и његовог схватања вечности. Даљи предмет нашег 
истраживање биће Св. Григоријево разумевање сталног напретка 
духовних бића, или како је то учење данас у науци познато 
™pšktasij-а.
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БОГ КАО Α∆ΙΑΣΤΑΤΟΣΑ∆ΙΑΣΤΑΤΟΣΑ∆ΙΑΣΤΑΤΟΣΑ∆ΙΑΣΤΑΤΟΣ    
 
 
Ово поглавље има за циљ да баци ново светло на 

коришћење Св. Григоријевог дијалекатичког пара διάστηµα - 
ἀδιάστατος, посебно у Светотројичном контексту списа намењеног 
Авлавију. Појам диастима као онтолошки својствен човеку 
послужио је Св. Григорију да скује супротни појам ἀδιάστατος, који 
он приписује Богу. Пошто диастима има двоструко значење, једно 
које се односи на временско раздобље, и друго на онтолошки јаз 
између Творца и творевине, термин ἀδιάστατος може такође имати 
најмање два различита значења, једно које се односи на 
космолошки контекст времена, и друго које је примењено у 
онтолошком домену.1 Недостатак временске диастимe у 
божанском бићу подразумева да се Бог ни у ком смислу не може 
подвести под категорију времена и све друге категорије у којима 
постоји промена у односу на претходно стање. То је евидентно у 
ставу Кападокијаца који не дозвољавају постојање никаквог 
временског раздобља између Оца и рођења Сина.2 

Аномеjска партија је тврдила да је само њихово 
становиште неспојиво са постојањем временског раздобља у 
Богу, оптужујући своје Никејске противнике, да су они који 
уводе време у Бога,  називајући их чак ”временицима” (Χρονῖται).3 
Аетије и његов ученик Евномије су сматрали да тврдећи да вечни 
Отац рађа вечног Сина њихови противници уводе време у Бога, 
                                                 
1 Cvetković, ‘St Gregory's Argument Concerning the Lack of diastema in the Divine 
Activities from Ad Ablabium’, 375-376. 
2 CE I, 362 (GNO 1, стр. 134,8-11); Basilius, Eun. II, 13 (SC 305, II, стр. 46,1-50,38).  
3 Epiphanius, Panarion 76,11,3 (GSC 372, 352,15 Holl/Dummer). Wickham: “The 
Syntagmation of Aetius the Anomoean,” стр. 540-549, посебно видети 540, 544. 
Видети такође Евномијеву Apol. 10 и 22 (Vaggione, стр. 44, 62). 



266 
 

јер свако рођење мора бити у времену, јер подразумева неко 
временско раздобље између родитеља и рођеног. Викам даље 
разрађује ово аномејско становиште указујући на три главна 
аргумента којима, како тврде њихови противници, уводе време у 
божанско биће. Прво, тврдња поштоваоца Никејског богословља 
да ἀγέννητος и γέννηµα деле исту суштину, према аномејцима, 
значи да се божанска суштина раздељује рођењем.4 Према 
аномејцима, рађање подразумева промену а промена указује на 
постојање времена у божанском бићу.5 Друго, аномеjци оптужују 
своје противнике да учењем да је Син исте суштине са Оцем, а да 
је по поретку после Оца, уводе време у божанско биће, јер Син 
може бити само у временском времену после Оца.6 Трећи 
аномејски аргумент односи се на став да je ἀγέννητος у свему 
једнак са γέννηµα, осим по томе што је рођен. По овој тврдњи 
Никејска, односно православна страна, према Аномомејцима 
уздиже γέννηµα на исти ниво са ἀγέννητος-ом што опет 
подразумева промену и самим тим и време.7 

Св. Григорије заузима слично становиште аномејском 
сматрајући да свако раздобље уведено између Оца и рађања 
Сина, уколико може да се подведе под објективни критеријум 
мерења, не може бити друге природе до временске. То води 
закључку да је свака диастима или раздобље у нествореној 
природи нужно подразумева постојање промене, па тиме и 
времена.8 Насупрот томе, недостатак временског раздобља и 
промена из једног стања би требало да указује на вечно 
постојање. Међутим, Свети Григорије мења перспективу гледања 
на вечност као на објективну категорију. Док је време медијум у 
коме се дешава историја, вечност није медијум у коме постоји 
божанско биће. Божанска вечност је атрибут Бога и зато 
Григорије примењује придев ἀΐδιος само на Бога.9 Дакле , вечност 

                                                 
4 Wickham: “The Syntagmation of Aetius the Anomoean,” стр. 550,  
5 Epiphanius, Panarion 12,8 (GCS 372, 353,22-354,4). 
6 Eunomius, Apologia 10,4-12 (Vaggione, стр. 45). 
7 Epiphanius, Panarion 76,12,8, (GCS 372, 353,22-354,4). 
8 CE I, 363 (GNO 1, стр. 134,13-17). 
9 CE I, 371 (GNO 1, 136, стр. 14-22). 
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је једна од многих других божанских атрибута, као што су 
несазнатљивост, бесконачност, савршенство и добро, а ни на који 
начин независно спремиште Божијег живота . 

Ако недостатак временске диастиме у Богу указује на 
Божанску вечност, на шта би онда указивао недостатак онтолошке 
диастиме? Онтолошка диастима као јаз између створене и 
нестворене природе обезбеђује сталну жељу са стране створене 
природе да пронађе стабилност у нествореној природи и 
проузрокује кретање ка божанском бићу. Дакле, придевом 
ἀδιάστατος Св. Григорије пориче не само постојање диастиме као 
временског раздобља, већ и недостатак било какве жеље, која може 
да укаже на лишеност (στέρησις) Божијег бића одређених својстава. 
Божанско биће је савршено по себи и његово савршенство није 
последица учешћа у нечем савршеном или резултат сталног 
кретања ка циљу, који омогућава стицање савршенства. Постоји 
више значења термина ἀδιάστατος, али ми ћемо се фокусирати на 
контекст у коме се овај термин појављује у спису намењеном 
Авлавију (Аd Ablabium) о томе да нема три бога.   

Придев ἀδιάστατος се појављује само једном у делу 
намењеном Авлавију, али мотивише Св. Григоријеву 
аргументацију више него било које друго од божанских својстава. 
Скоро сви аргументи из дела намењеног Авлавију указују на 
дебату са аномејцима. Поред тога, сви ови аргументи се могу 
посматрати као одговори на оптужбе аномејаца да православна 
партија уводи време или временску диастиму у Бога. Постоји 
научни консензус око става да је космолошки интерес обликовао 
становишта обеју страна (Роуан Вилијамс,10 Морис Вајлс11). Ја 
бих да одем корак даље са намером да покажем да су се аномејци 
и Никејци, односно православни сложили у вези са тиме да не 
постоји временска диастима у Богу. Да бих то показао планирам 
да анализирам аргументе Светог Григорија којима оспорава 

                                                 
10 Williams: Arius, стр. 181-214. 
11 Maurice Wiles: ‘The Philosophy of Christianity: Arius and Athanasius,’ у: Godfrey 
Vesey (ed.), The Philosophy in Christianity, Cambridge: Cambridge University Press, 
1989, стр. 41-52. 
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оптужбе аномејаца упућене православној страни да уводи време у 
Божије биће. Штавише, покушаћу да покажем да Св. Григоријеви 
аргументи прате и побијају један по један аномејске аргументе 
наведене од стране Викама. 

У првом аргументу аномејци, према Викаму, оптужују 
православну страну да тврдњом по којој нерођени и јединородни 
деле заједничку суштину, уводе промену, па самим тим и време 
или временску диастиму у Бога. Након упозорења да о Богу не 
треба да се говори у множини, да би се избегла било каква 
сличност са многобоштвом незнабожаца, Свети Григорије излаже 
први теолошки аргумент, као одговор на аномејску оптужбу. Он 
тврди да док становиште о Богу као о заједници личности 
омогућава поделу на личности, идеја о Божијој природи је 
недељива зато што је божанска  ”природа једна, у јединству са 
самом собом, као апсолутно недељива јединица”.12 За Светог 
Григорија суштина је увек једна ”нераздељива иако се појављује 
мноштвеном, непрекидна и потпуна и неподељена од стране оних 
који учествују у њој”.13 Тврдњом да се божанска суштина не дели 
са учешћем нерођеног и јединородног у њој, Свети Григорије 
одбацује могућност увођење било какве промене у заједничкој 
суштини. Заједничка суштина или природа Бога није ”у 
могућности да се повећа додавањем или смањи одузимањем”.14  
Према томе, не може се говорити о било каквој промени или 
увођењу времена или временске диастиме у божанско биће. Лако 
је закључити након Св. Григоријеве тврдње да нема диастиме у 
божанској суштини и да је Бог ἀδιάστατος. 

Друга aномеjска оптужба за увођење времена у Бога 
заснива се на тврдњи да док је суштина заједничка свим 
Божанским лицима, она се разликују по поретку. По Евномију 
поредак, који претпоставља претхођење и следовање може бити 

                                                 
12 Abl. (GNO 3/1, стр. 41,2): ἡ δὲ φύσις µία ἐστίν, αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν ἡνωµένη καὶ 
ἀδιάτµητος ἀκριβῶς µονάς.  
13 Abl. (GNO 3/1, 41,5-7): κἂν ἐν πλήθει φαίνηται, ἄσχιστος καὶ συνεχὴς καὶ ὁλόκληρος 
καὶ τοῖς µετέχουσιν αὐτῆς τοῖς καθ’ ἕκαστον οὐ συνδιαιρουµένη. 
14 Abl (GNO 3/1, 41,3): οὐκ αὐξανοµένη διὰ προσθήκης, οὐ µειουµένη δι’ ὑφαιρέσεως. 
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само у времену.15 Дакле, према аномејцима мора постојати 
временско раздобље између нерођеног и јединородног ако 
постоји поредак, и на какво првенство, се према њима, 
православна партија позива ако то није засновано на претхођењу 
у времену. Свети Григорије је сасвим јасан када тврди да нема 
поделе и раздвојености у божанској природи или суштини,16 која 
би могла да проузрокује  било какво првенство. Док Свети 
Григорије пориче било какав поредак у заједничкој суштини, он 
потврђује посебан поредак у Божијим дејствима. Дакле, он тврди 
да је ”свако дејство које се протеже од Бога ка тваревини, ... има 
своје порекло од Оца, и пролази кроз Сина, и (у)савршава се у 
Духу Светом”.17 Очигледно је да постоји известан поредак у 
божанском дејству, јер је Отац порекло тог дејство и први по 
поретку, Син је други по поретку и посредник између Оца и 
Светога Духа, и Дух Свети је трећи и последњи по поретку и 
свако дејство се с(а)вршава у Њему. Међутим, Свети Григорије 
не стаје овде, већ свестан могућих аномејских примедби 
наставља даље, поричући да се Божије дејство раздељује по броју 
личности, и описујући га као ”један покрет и вршење добре 
воље”.18 Све добре ствари и сва добра имена су резултат овог 
кретања добра. Свети Григорије коначно одбацује Евномијев став 
да је претхођење или првенство у оквиру времена, тврдећи да је 
Божије дејство ”безвремено  и без икаквог раздобља, јер не 
постоји кашњење, постојеће или претпостављено, у кретању 
божанске воље од Оца, кроз Сина у Духу”.19 Овде, Свети 
Григорије први и последњи пут у овом спису користи термин 
ἀδιαστάτως повезујући га са изразом ἀχρόνως, показући да поредак 

                                                 
15 Apologia 10 (Vaggione, стр. 44). 
16 Abl. (GNO 3/1, стр. 46,15). 
17 Abl. (GNO 3/1, стр. 47,24-48,2): ἀλλὰ πᾶσα ἐνέργεια ἡ θεόθεν ἐπὶ τὴν κτίσιν 
διήκουσα καὶ κατὰ τὰς πολυτρόπους ἐννοίας ὀνοµαζοµένη ἐκ πατρὸς ἀφορµᾶται καὶ διὰ 
τοῦ υἱοῦ πρόεισι καὶ ἐν τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ τελειοῦται. 
18 Abl. (GNO 3/1, стр. 48,22): τοῦ ἀγαθοῦ θελήµατος κίνησίς τε καὶ διάδοσις. 
19 Abl. (GNO 3/1, стр. 51,18-21): ἀχρόνως καὶ ἀδιαστάτως εἰς τελείωσιν ἄγεται, 
οὐδεµιᾶς παρατάσεως ἐν τῇ τοῦ θείου βουλήµατος κινήσει ἀπὸ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ υἱοῦ 
ἐπὶ τὸ πνεῦµα γινοµένης ἢ νοουµένης. 
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у божанском дејству нема никакве везе са временском или неком 
другом врстом раздобља. Користећи израз ἀχρόνως, Свети 
Григорије одбацује сваку могућност да је след дејства од Оца ка 
Сину и Сина ка Светом Духу подложан времену или временском 
току. Процес божанске делатности се заснива на ”јединству 
дејства, које спречава убрајање у мноштво”.20 Другим придевом 
ἀδιαστάτως се пориче не само постојање временске диастиме у 
божанској суштини и дејству, већ и било каква разлика између 
три божанске личности. 

Наредна и последња у низу аномејских оптужби је да 
православни покушавају да уздигну другог на статус првог, на 
начин да Син буде једнак Оцу. Стога, Аетије тврди да ”прављење 
од рођеног нерођеног”21 подразумава промену која самим тим 
указује на постојање времена у божанском бићу. Међутим, ово није 
једини проблем са којим се Свети Григорије суочава. Укидањем 
сваке врсте разлике или диастима у божанском бићу, Свети 
Григорије наилази на тешкоће у разликовању три божанске 
личности једне од друге. Исти проблем сагледан из аномејске 
перспективе би био како разликовати три једнаке божанске 
личности, а не реметити њихово божанство било на нивоу οὐσία или 
на нивоу ἐνέργεια. Свети Григорије нуди веома оригинално решење, 
користећи исту логику као и аномејци. Док аномејци  разлику 
између нерођеног и рођеног користе да би указали на разлику у 
суштинама између њих двојице, Свети Григорије, чувајући 
јединство божанске суштине и дејстава, користи исту разлику да 
укаже на различитост између божанских личности. Мишел Рене 
Барнс (Michel René Barnes) исправно сматра да, док Свети 
Атанасије и његови савременици користе учење о божанском 
рађању да докажу да Отац и Син имају исту природу или суштину, 
Светом Григорију исто учење служи као основа за разликовање 
божанских лица.22 Лако је сложити се са Барнсом да Св. Григоријев 

                                                 
20 Abl. (GNO 3/1, стр. 51,18-21): τῆς κατὰ τὴν ἐνέργειαν ἑνότητος κωλυούσης τὴν 
πληθυντικὴν ἀπαρίθµησιν. 
21 Epiphanius, Panarion 76,11,6 (GCS 372, III, 353,16): τί κωλύει τὸ γεννητὸν 
ἀγέννητονγεγονέναι. 
22 Michel René Barnes, “Divine Unity and the Divided Self,” Modern Theology 18:4 
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потез представља један од најважанијих доприноса тријадолошком 
учењу још од времена раног аријанског спора. Међутим, сам језик 
нерођени - рођени је захтевао незнатно прилагођавање како би се 
могао применити у новом тријадолошком контексту, којим се у 
потпуности потврђује и божанство Духа Светога. Дакле, Свети 
Григорије уводи нови језик узрочности обезбеђујући непроменљив 
карактер природе порицањем било каквог разликовања унутар ње.23 
Свети Григорије прави разлику између Лица Свете Тројице на 
основу узрочности. Тако, Свети Григорије уводи двоструко 
разликовање. Прва разлика је између узрока и онога што је 
проузроковано. Могуће је овде приметити Св. Василијев утицај на 
Св. Григорија, посебно у погледу језика и резоновања. Прво, 
термин непроменљиви карактер природе (ἀπαράλλακτον τῆς 
φύσεως)24 се налази у Св. Василијевом речнику као замена за 
ὁµοούσιον.25 Друго, поистовећивање Оца са узроком и извором 
(αἰτία) је такође Св. Василијев допринос са циљем успостављања 
јединства Бога на основу µοναρχία-е Оца.26 Mеђутим, не изгледа да 
Свети Григорије прати брата по овом питању. Дијалектички пар 
”узрок – последица” обухвата ширу класу објеката од 
дијалектичког пара ”нерођени – рођени”, те тако Свети Григорије 
под појам узрокованог или последице убраја Сина и Светог Духа, 
што пружа ширу Светотројичну перспективу. На овом месту Свети 
Григорије чини ново одступање од претходне Никејске теологије. 
Он чува својство Оца да буде непроузрокован, али преноси ово 
својство са нивоа природе на ниво личности.27 Барнс са правом 
примећује да неквалификована употреба појма ”непроузрокован” 
не служи више као критеријум за божанску природу.28 Израз 
”непроузрокован” примењен на Оца не односи се само на његов 

                                                                                                         
(2002), стр. 475-496, посебно стр. 483.  
23 Abl. (GNO 3/1, стр. 57,11): θεία φύσις ἀπαράλλακτός τε καὶ ἀδιαίρετος.  
24 Abl. (GNO 3/1, стр. 55,24). 
25 Basilus, Homilia contra Sabellioanos, et Arium, et Anomoeos 4 (PG 31, 608A). 
26 Basilus, Ep. 38, 4 (Letters I, Courtonne, стр. 84,1-87,93).  
27 Cvetković, ‘St Gregory's Argument Concerning the Lack of diastema in the Divine 
Activities from Ad Ablabium,’ стр. 380-382. 
28 Barnes, “Divine Unity and the Divided Self,” стр. 484. 
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однос са Сином , већ укључује и однос са Светим Духом. Док пар 
”нерођен – рођен”, описује Оца у односу на Сина, пар 
”непроузрокован – прозрокован” омогућава да се разуме посебност 
Оца у односу и на Сина и на Светога Духа. Међутим, термин 
”проузрокован” служи као посредни израз јер је применљив у класу 
од два предмета, односно на Сина и Духа Светог, али не описује у 
потпуности њихове личне карактеристике. Према томе, Свети 
Григорије наставља даље разликовање Сина од Светог Духа на 
основу њиховог односа са Оцем, као и на основу њиховог 
међусобног односа. Тако, за Светог Григорија Син има порекло у 
првом узроку, док Свети Дух има порекло кроз оног који је од 
првог узрока, тј. од Сина.29 Св. Григоријева тврдња узета из 
контекста аргумента може довести до закључка да постоји 
субординација у Светој Тројици. Међутим, овде Свети Григорије 
инсистира на нечем другом. Његова намера је да опише лично 
својство Сина придевом ”јединородни”, којим очувава Њихов 
однос и са Оца и са Светим Духом. Тиме што се рађа, Син има 
однос са оним који је нерођен и који рађа Сина. Префиксом 
” једино” додат придеву ”рођени” указује се на однос који Син има 
са Духом Светим, јер нам он говори да је Свети Дух проузрокован 
али не и рођен. Дакле, Син је једини који је рођен од стране узрока 
и зато је Јединородни, док и Свети Дух има узрок Оцу, али он није 
рођен. Овде Григорије истиче да изрази ”узрок” и ”проузрокован” 
немају никакве везе са божанском природом, те као и изрази 
”нерођен” и ”рођен” односе се на лична својства божанских Лица. 
Разлика коју чини Свети Григорије између природе и личности 
Свете Тројице се заснива на разликовању између постојања и 
начина постојања, или као што каже Свети Григорије између τί ἐστι 
и πῶς ἐστι.30 На крају свог списа, Свети Григорије закључује: ”Више 
не можемо бити оптужени да мешамо одређење лица, са 
заједницом природе”.31 Реч ”ми” очигледно се односи на Светог 
Григорија, његовог брата Св. Василија и целокупну православну 

                                                 
29 Abl. (GNO 3/1, стр. 56,5-10). 
30 Abl. (GNO 3/1, стр. 56,11-22). 
31 Abl. (GNO 3/1, стр. 57,6): οὐκέτ’ ἂν ἐν τῷ κοινῷ τῆς φύσεως τὸν τῶν ὑποστάσεων 
λόγον συντήκειν αἰτιαθείηµεν. 
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партији, али питање од кога оптужбе потичу још остаје 
неодговорено. Чини ми се да је оптужба за мешање личних особина 
са заједницом природе долази од аномејаца, јер у себи крије нео-
аријанску логику. Дакле, последњи од Св. Григоријевих аргумената 
се може сматрати одговором на аномејске оптужбе да 
изједначавање другог по статусу са првим у оквиру заједничке 
суштини представља промену и уводи време у Бога. 

Свети Григорије одговори на аномејску оптужбу да је 
тврдњом да је ἀγέννητος у сваму једнак γέννηµα, осим по питању 
рођености. Међутим, ово нијe никаква промена у оквиру 
божанске суштине и дејстава, јер не постоји временска и 
просторна диастима између лица у оквиру божанске суштине 
која се мора превалити да би се лица изједначила. Разлика између 
божанских Личности нема временски карактер, то је већ разлика 
у погледу њихових личних особина. 

Према томе, у току своје аргументације, Свети Григорије 
побија све аномојске оптужбе којим они окривљују православну 
страну за увођење промене и временске диастиме у Бога. Свети 
Григорије показује да Бог јест и увек остаје ἀδιαστάτως. 

Очигледно је да је спис намењен Авлавију написан у 
полемичком тону. Свети Григорије устаје не само против 
оптужби по којима хришћани прослављају три Бога, већ и против 
неких аномејских оптужби за увођење временског раздобља у 
божанско биће. Дакле, Свети Григорије развија учење о 
”адиастимичкој” природи Бога, показујући да не постоји 
раздвајање или диастима ни у Божијој суштини, ни у Божијим 
дејствима. Свети Григорије примењује аргументацију развијену 
током побијања Евномија на тријадолошка питања којих се 
дотиче у спису. Ово поглавље представља покушај да се покаже 
не само како Свети Григорије побија аномејске оптужбе о 
увођењу времена у Бога, већ и како развија ново тријадолошко 
учење. Дакле, новонастала теорија претпоставља две ствари, 
”адиастимичко” јединство божанске суштине и дејстава, заједно 
са ”ипостасним” разликама између Лица Свете Тројице. 
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СТАЛНИ ДУХОВНИ НАПРЕДАК 
 
 
Учење о сталном духовном напретку створених бића према 

своме непокретном Творцу је тема коју смо дотакли у претходним 
поглављима посвећеним анализи дела Светог Григорија. Стално 
кретање је првенствено одлика створених бића. Пошто су створена 
бића Божијом вољом створена ни из чега, она се налазе у сталном 
покрету којим покушавају да испуне жељу за пуноћом свог бића. За 
разлику од телесне творевине, кретање духовних бића, које бива 
одређено њиховом слободом, може бити према добру, односно 
бићу, или према злу, односно небићу. Док је кретање према злу 
ограничено самом границом зла, кретање према добру нема 
никаквог ограничења и њиме се стално узраста у добру 
повећавајући својим кретањем сопствено учешће у њему. 
Диастима којом је Бог обдарио створена духовна бића представља 
бескрајни пут на коме се то стално узрастање догађа. Према томе 
могли би грубо да представимо стални напредак као непрекидно 
узрастање духовних бића према свом савршенству које се налази у 
Богу. Међутим, овом дефиницијом ће свако ко се иоле упознао са 
Св. Григоријевим делом бити незадовољан. Разлог за 
незадовољство се заснива на чињеници да је овај аспект Св. 
Григоријевог дела највише осветљен у савременој науци и да он по 
многим научницима представља најважнији кључ за читање Светог 
Григорија. Ендрју Лаут је са правом запазио да учење о сталном 
напретку представља нит која је извучена из тканине Св. 
Григоријеве мисли и којим су савремени научници почели да плету 
своје теорије.1 Становиште о сталном напретку, или познатије као 
становиште о ™pšktasij-у је најчешће представљано као темељни 

                                                 
1 Louth, The Origins of Christian Mystical Tradition, стp. 90. 
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стуб Св. Григоријевог мистичног учења. Двојица пионира у 
савременим студијама Светог Григорија, кардинали Данијелу и 
Балтазар ће први промовисати Св. Григоријево мистично учење. 
Прво ће Балтазар у свом делу Présence et Pensée, направити разлику 
између филозофије настајања и жеље у односу на филозофију 
иконе и љубави, као на различите степене проницања у Божије 
биће, или нивое духовног усхођења до Бога. Данијелу ће пар година 
касније, у својој књизи Platonisme et théology mystique даље развити 
Св. Григоријево учење заснивајући га на изразу ™pšktasij. Ова 
грчка реч је изведена из глагола ™pekte…nomai и значи стремљење 
напред. Св. Григорије уводи овај израз у свој појмовни вокабулар 
позајмљујући га од Светог Апостола Павла који у Посланици 
Филипљанима 3, 13 каже „што је за мном заборављам, а стремим 
за оним што је преда мном“. Данијелу ће на основу Св. Григоријеве 
употребе овог израза, учење о ™pšktasij-у описати као стално 
узрастање душе ка Богу,2 односно стално стремљење душе ка Богу 
и сталну немогућност да га сазна. Међутим, ово становиште Светог 
Григорија ће добити одређене мистичке елементе, тако да ће 
заправо постати синоним за његово мистично учење. Наравно 
проблем није са Св. Григоријевим разумевањем мистике, ако о њој 
може уопште бити речи, јер Св. Григорије оно што ми данас 
називамо мистиком не одваја од Светотајинског живота Цркве. 
Проблем који је настао у разумевању овог аспекта Св. Григоријевог 
дела лежи  у томе што је његово дело повезано са западним 
схватањем мистике као субјективног, индивидуалног и увек 
езотеричног сазнања Бога. Отуда је читање Светог Григорија, 
нарочито Тумачење Песме над песмама и Живот Мојсијев, кроз 
призму потоњег средњовековног западног, па чак не увек и 
хришћанског облика мистицизма, навело на закључак да је он аутор 
дубоког „мистичног“ увида при чему је мистично увек била 
асоцијација за неко неразговетно и недовољно јасно, нерационално, 
односно надрационално знање. Због Св. Григоријевог вокабулара 
који је нарочито у његовим раним радовима сличан Платоновом, 
створила се представа да је његово учење о усхођењу душе у 

                                                 
2 Daniélou, From Glory to Glory, стр. 57. 
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основи платонистичко, што је и утицало да се у раним студијама,3 
он неодвојиво повеже са платонизмом. Тиме су темељи који су 
постављени у савременим студијама Св. Григоријевог дела увелико 
одредили правац његовог даљег истраживања. При томе су две 
тенденције, једна да се његово дело тумачи у оквиру платонизма и 
друга да то тумачење буде у оквиру савременог, или боље рећи 
схватање мистицизма тридесетих година прошлог века, провејавале 
у свим потоњим истраживањима Св. Григоријевог дела. Зато, као 
што смо већ рекли, сваког ко заплови водама Св. Григоријевске 
мисли вреба опасност да се насуче на два поменута гребена, 
платонистичког и мистичног тумачења и да на њима настави да 
гради своје виђење Светог Григорија, мислећи да је на правом путу.  

Да би могли да приђемо теми сталног духовног 
узрастања, морамо још на почетку да направимо неке опште и 
помало грубе отклоне Св. Григоријеве мисли од платонизма и 
мистицизма. Прво Св. Григоријево учење о нествореној и 
створеној природи чини сваки платонизам немогућим, јер између 
ове две природе не постоји никаква природна сличност или 
suggšneia које омогућава да се онтолошка провалија пређе 
природним способностима створене природе, односно душе. Ово 
води у правцу одрицања мистицизма као могућности сазнања или 
јединства са Божијим бићем, јер чињеница да су душа и остала 
духовна бића створени ни из чега и да су својом диастимом 
вечно одвојени од Бога чини мистицизам немогућим. Да ли онда 
може бити говора о Св. Григоријевом мистичном учењу? Лаут са 
правом указује да баш чињеница да Свети Григорије има свест о 
постојању једног непремостивог јаза између нестворене и 
створене природе, који учење о стварању „ни из чега“ повлачи, 
даје посебан карактер његовом мистичном учењу и води га ка 
томе да се усресреди на само срце мистике, на искуство 
непосредног присуства самог Бога у љубави.4  

Пре него што видимо које су претпоставке једне такве 
мистике која је део његовог учења о сталном напредовању 

                                                 
3 Видети Cherniss, The Platonism of Gregory of Nyssa, стр. 12-24. 
4 Louth, The Origins of Christian Mystical Tradition, стp. 80. 
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погледајмо како је дошло до учења о ™pšktasij-у. Првенствено 
треба рећи да овај појам повезује три равни Св. Григоријевог 
целокупног учења које су међусобно испреплетане и то су 
онтолошка, гносеолошка и морална односно духовна. У раним 
радовима укључујући ту и прву књигу Против Евномија, Свети 
Григорије ће овај термин користити више у сазнајном него у 
духовном контексту. У полемици са Евномијевим становиштем  по 
коме Син има свој почетак у одређеном моменту или тачки и да 
пре тога није постојао, Свети Григорије ће упоредити Божије биће 
са кружницом. Кружница је, по Светом Григорију, таква 
геометријска слика на којој се не може видети нити почетак нити 
крај. Зато ће Свети Григорије и упоредити бесконачно биће са 
кружницом, указујући на сличност која постоји између кружнице и 
Живота који је немогуће досећи било у ком смеру да се крене.5 
Када Свети Григорије даје овај пример он ограничава постојећу 
сличност само на овај случај који треба да покаже немање 
никаквог почетка ни краја како у кругу тако ни у вечном Божијем 
бићу.6 Овде видимо да се Свети Григорије креће на сазнајном 
нивоу када говори да Божији живот измиче разуму када се 
пружимо ка њему (ἐπεκτείνοντές). Свети Григорије жели 
првенствено да укаже на бесконачност Божијег бића и утврди 
Његову онтолошку другачијост из два разлога које смо већ 
претходно навели. Први разлог је да побије Евномијеву тврдњу да 
је Божије биће сазнатљиво по суштини, а други разлог је да покаже 
да Син није почео да постоји од једног временског тренутка.  

Тек ће у трећој књизи Против Евномија, Свети Григорије 
почети да се позива на овај израз Светог Апостола Павла и да 
после направљене онтолошке диференцијације између Бога и 
света, њихове односе почне описивати термином ™pšktasij. 

                                                 
5 CE I, 1, 668, 4-8 (GNO 1, стр. 218): ἀπὸ γὰρ τοῦ νῦν ἐνεστῶτος ὥσπερ ἀπὸ κέντρου 
καὶ σηµείου τινὸς πανταχόθεν τὴν διάνοιαν πρὸς τὸ ἄπειρον τῆς ζωῆς ἐπεκτείνοντές τε 
καὶ περιάγοντες ἴσως καὶ ὁµοίως ὑπὸ τῆς ἀκαταληψίας ἐν κύκλῳ περιελκόµεθα, ... 
6 Овим Свети Григорије одузима могућност да се Божија бесконачност мисли у 
просторним оквирима, као што је случај са блаженим Августином који је у 
својим ранијим радовима писаним под утицајем манихејства Божијем бићу 
придавао бесконачно постојање у простору (видети Confessiones III, VII).  
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Према томе Свети Григорије ће учити да творевина задобија своје 
савршенство учешћем у нечему што је боље од ње. И не само да 
творевина у том Бићу има почетак свог постојања, већ ће у њему 
стално задобијати увек нови почетак свог постојања у 
савршенству, својим сталним напредовањем ка њему. Творевина 
се никад неће заситити оним што је достигла, јер све што је 
задобила поново бива само почетак њеног усхођења ка нечему 
што је још веће, и што никада не престаје.7 

Са друге стране Божија природа која је пуноћа 
савршенства увек остаје иста, и било у ком правцу, према Светом 
Григорију, да устремимо (ἐπεκτείνωµεν) наш разум, ми је схватамо 
на исти начин на који она јесте.8 Овде Свети Григорије у 
потпуности окреће платонистичку слику гледања на свет промене, 
јер онтолошка нестабилност створеног више није нешто лоше, већ 
је шанса за стални напредак ка савршенству. Тиме Свети 
Григорије одбацује поистовећивање добра са непроменљивошћу, и 
зла са променом.9 У исто време оно ка чему се тежи је 
непроменљиво и то можемо да схватимо кад ка њему усмеримо 
наше мисли. Да ли то значи да сазнање непроменљивости Божијег 
бића говори о могућности Његовог сазнања? Овде се међутим не 
ради о напредовању у сазнању Божијег бића, према коме је први 
степен на том путу сазнање Његове постојаности и 
непроменљивости, већ о фундаменталној несазнатљивости Бога на 
основу чињенице Његове постојаности. Наш разум функционише 
тако што на основу сукцесије мисли, која је опет нека промена, 
изводи закључке односно сазнаје.  Пошто разум само променом, 
која је урођена нашој природи, може да нешто мисли, оно 
непроменљиво је заправо немогуће мислити, а да се не стави под 
исте параметре промене на основу којих разум региструје и мисли 
створени свет.  

                                                 
7 CE III, 6, 74 (GNO 2, стр. 212). 
8 CE III, 7, 20,6 – 21,1 (GNO 2, стр. 222). 
9 Daniélou, From Glory to Glory, стр. 47. О разлици између грчког становишта о 
промени као несавршенству и Св. Григоријеве филозофије сталног напретка ка 
савршенству видети текст истог аутора ‘La Combe et la ténèbre dans la mystique 
byzantine ancienne’, Eranos Jahrbuch 23 (1954), стр. 400-405. 
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Овде се поставља питање зашто се душа уподобљава, пре 
ономе што не може сазнати, него ономе што може? Пошто не 
постоји suggšneia између душе и света ка коме усходи, а нема ни 
правог сазнање онога ка чему се креће, шта то гони душу и 
осталу духовну природу да хитају ка свом Творцу,10 односно шта 
то подгрева жељу да се то кретање наставља? 

Овај, на први поглед парадокс, представља заправо 
квинтесенцију Св. Григоријевог учења. У Св. Григоријевој 
тврдњи да је Мојсије задобио оно за чиме је чезнуо самим тим 
што је његова жеља остала незадовољена,11 крије се разрешење 
овог парадокса. Ову поставку треба сагледавати на два нивоа, на 
гносеолошком и на моралном, односно духовном. Први се тиче 
Божије бесконачности која онемогућава да се Бог сазна,12 јер се 
Његово Биће не може обухватити мислима пошто нема границе. 
Зато је Мојсијева жеља да сазна Бога и остала незадовољена. Са 
друге стране, љубав према ономе лепом и добром, проузрокује и 
кретање ка њему. Пошто је Божије биће по природи добро,13 оно 
је сагласно томе и циљ кретања према Богу. Повезујући Божију 
бесконачност са Његовим по природи добрим бићем, Свети 
Григорије као резултат добија да кретање према добру никад не 
престаје, јер жеља оног који стреми ка Богу не може да се 
испуни. Ово кретање заправо представља духовно узрастање у 
врлини, односно у савршенству.14 Пошто је Бог пуноћа 
савршенства то опет значи да се савршенство не може достићи. 
На овом месту ће Свети Григорије показати зашто је човек гоњен 
да истраје на том путу који нема краја. Свети Григорије ће 
описати механизам људских жеља и стремљења као нешто 
затворено у сталном кружењу космолошког, односно биолошког 
времена.15 Јер чим човек задовољи своју жељу за нечим, 
                                                 
10 Исто питање само у мало другачијем облику је поставио Евномије Св. 
Василију, а то је како прослављају Бога ако га не познају. 
11 DeVitaMo II, 235 (SC 1, стр. 268): Οὕτως οὖν πληροῦται τῷ Μωϋσεῖ τὸ ποθούµενον, 
δι’ ὧν ἀπλήρωτος ἡ ἐπιθυµία µένει. 
12 DeVitaMo II, 236 (SC 1, стр. 268). 
13 DeVitaMo Praef. 7 и II, 237 (SC 1, стр. 50 и 268-9), DeAn 93в (PG 46). 
14 DeVitaMo Praef. 5 (SC 1, стр. 48). 
15 Daniélou, From Glory to Glory, стр. 49-51. 
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поседовањем предмета своје жеље, он поново почиње да жели 
нешто друго и опет се осећа празним све док то ново не 
задобије.16 Према томе свака жеља (ἐπιθυµία) престаје 
задобијањем предмета жеље, и ако се жеља поново појави, исто 
тако и нестаје.17   

Уколико се жеља усмери према ономе што се никада не 
може достићи самим тим се и не може задовољити. Према томе, 
жеља усмерена ка недостижном предмету жеље никад не престаје 
већ се стално повећава. Таква жеља нема више карактер 
узастопног понављања, већ поседује сталност у којој нема 
никаквог престајања јер нема ни достизања предмета жеље. Ову 
сталност можемо посматрати и као постепено повећање 
интензитета жеље. Са те стране, човек односно његова душа 
излазе из сталног круга промене и своју несталну природу 
утврђују у постојаности њеног настојања. Ова постојаност се 
утврђује само на путу према добру јер једино оно нема краја, и 
свако стремљење које је супротно од добра има своју границу, те 
не може да очува постојаност жељи, односно кретању. 

Зато човекову жељу одређују две горе поменуте ствари: 
једна је Божија бесконачност, а друго Његова доброта. Крећући се 
према добру које је сам Бог, човек долази до сазнања да је Бог 
недостижан зато што је бесконачан и да његова жеља да достигне 
добро никада неће бити остварена. Међутим, схватајући своју 
немогућност да достигне добро, истовремено схвата да и достизање 
само дела онога ка чему се креће представља значајан напредак.18 
Зато ће, према Светом Григорију, човек тежити да напредује у путу 
чији крај никада не може достићи. Сталним напредовањем ка 
добру, људска жеља да достигне бесконачни циљ се стално 
задовољава оним што се достигло, али никада не престаје да тежи 
ка ономе што лежи испред. Сталним кретањем ка добру, човек и 
остала духовна бића ће стално остваривати циљ свог кретања иако 
га нису достигли. Зато ће Свети Григорије тврдити да се 

                                                 
16 De VitaMo II, 61 (SC 1, стр. 140). 
17 InEcc 2 (GNO 5, стр. 313,2-4).  
18 DeVitaMo 1. 9 (SC 1, стр. 50). 



282 
 

савршенство људске природе састоји и самом узрастању у добру.19 
Свети Григорије ће ову тему посебно развити у свом делу О 
савршенству (PROS OLUMPION PERI TELEIOTHTOS, De 
perfectione Christiana) намењеном монаху Олимпију.20 Овде Свети 
Григорије говори о промени којој је наше биће подложно, не као о 
нечему лошем, већ као о могућности да узраста у вишим стварима. 
Промена би представљала постепено узрастање у ономе што је 
добро, јер преображавање из славе у славу (2. Кор. 3, 18) 
представља стално усавршавање и постајање савршенијим кроз 
свакодневни раст, без достизања границе савршенства. Зато ће се 
савршенство састојати у нашем непрекидном узрастању у добру, 
без ограничења.21  

Савршенство је према томе повезано са сталним 
повећањем жеље да се достигне добро, која и утиче да са 
приближавањем добру усхођење стално расте (συνεπεκτείνεται).22  
Међутим, Свети Григорије нас поново води у парадокс, јер ово 
стално кретање (k…nhsij) ка савршенству се догађа посредством 
мировања (st£sij). Пасус из Мојсијеве књиге Изласка 33, 21, где 
се каже „Мораш стајати на стени“, наводи Светог Григорија на 
ово поистовећивање мировања са кретањем. Ако је очигледно да 
онај који усходи не мирује, и да онај који мирује не усходи, како 
је онда могуће пита се Свети Григорије да кретање и мировање 
буду исто23. Решење овог парадокса лежи у томе што човек 
усходи путем савршенства сразмерно мери у којој је утврђен и 
постојан у добру. Утврђивањем себе у добру, човек заправо 

                                                 
19 DeVitaMo 1, 10 (SC 1, стр. 50): ..., ὡς ἀεὶ ἐθέλειν ἐν τῷ καλῷ τὸ πλέον ἔχειν, ἡ τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως τελειότης ἐστί. 
20 Ово Св. Григоријево дело је посебно послужило да Други ватикански концил 
дефинише своје учење о хришћанском савршенству (видети Walter Abbott (ed.), 
The Documents of the Second Vatican Council, New York: The Guild Press, 1966., 
стр. 67.), што је допринос савремених проучавања Св. Григорија од стране 
француских теолога. На ову чињеницу смо већ указали у фусноти 6. 
21 DePerf (GNO 8/1, стр.  214,4-6): ... αὕτη γάρ ἐστιν <ἡ> ὡς ἀληθῶς τελειότης τὸ 
µηδέποτε στῆναι πρὸς τὸ κρεῖττον αὐξανόµενον µηδέ τινι πέρατι περιορίσαι τὴν 
τελειότητα. 
22 DeVitaM II, 238 (SC 1, стр. 270).  
23 DeVitaMo II, 243 (SC 1, стр. 273-4): ... πῶς τὸ αὐτὸ καὶ στάσις ἐστὶ καὶ κίνησις. 
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постиже постојаност. Та постојаност представља сталност 
кретања ка добру, које тиме добија карактер мировања. Кардинал 
Данијелу са правом закључује да ово мировање као утврђивање у 
добру постаје заправо могућност стварног кретања као 
напредовања, док стално кретање у физичком свету не носи 
никакав напредак па према томе представља стагнирање.24  

То показује и место у Животу Мојсијевом, где Свети 
Григорије описује човека који није утврђен у добру, и кога по 
речима Светог Апостола Павла љуља и заноси сваки ветар (Ефес. 
4, 14), како безуспешно покушава да се пење у песку, јер без 
обзира на кораке које прави на свом путу, његова стопала увек 
клизе на доле.25 

Ово је и коначни одговор на питање са почетка како је 
могуће да је Мојсије задобио оно за чиме је чезнуо самим тим 
што је његова жеља остала незадовољена. Утврдивши се у жељи 
да достигне Бога он је задобио мировање које је истовремено и 
задовољавало и повећавало његову жељу да настави кретање. 
Можда би ово важно место из дела Св. Григорија могло да буде 
кључ за решење неких тешких места на које савремена наука 
указује, као што је на пример место из Тумачење песме над 
песмама 6, 8 на које је Пол Вергезе указао на међународном 
колоквијуму о Светом Григорију Ниском одржаном 1972. године 
у Минстеру (Münster) у Немачкој.26  

Свети Григорије ће тврдити да када је на почетку 
створена природа дошла у постојање кроз дејство Божије силе у 
сваком од постојећих, почетак (¢rc») је без раздаљине 
(¢diast£twj) био повезан границом (pšraj), тј. свако од 
створења је доведено у биће, добијајући уз свој почетак (tÍ ¢rcÍ) 
и своје савршенство (τελειότης).27 После ове тврдње Свети 
Григорије ће дати пример људске природе, која у почетку попут 
осталих духовних бића није морала да прелази овај пут од свог 

                                                 
24 Видети From Glory to Glory, стр. 53. и  Platonisme et théology mystique, стр. 282. 
25 DeVitaMo II, 244 (SC 1, стр. 274). 
26 Verghese, ‘Di£sthma and di£stasij’,  стр. 255. 
27 InCant 6, 8, (GNO 6, стр. 457,21-458,3). 
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почетка ка свом савршенству, јер од почетка њено првобитно 
постојање је створено савршеним, пошто је створено по икони и 
подобију Божијем, што указује на највише добро и савршенство.  

Вергезе ће дати два могућа тумачења овог места, којима 
изгледа ни он сам није задовољан. Прво могуће тумачење би се 
заснивало на посматрању из Божије перспективе у којој су и ¢rc» 
и tšloj истовремено присутни и никада неодвојиви један од 
другог. Међутим, без обзира на перспективу гледања као и свести 
о настанку материјалне диастиме са човековим падом, за 
Вергезеа је несумњива чињеница да Свети Григорије диастиму 
приписује не само палим бићима већ целокупној творевини, била 
она анђеоска или људска. Друго тумачење би се заснивало на 
теорији двоструког стварања, која би се подударала са Св. 
Василијевом разликом између стварања ™n ¢rcÍ и стварања за 
шест дана. Али ни ово решење по Вергезеу није задовољавајуће 
јер диастима је постојећа већ у шестодневу, што значи пре 
човековог пада.28 Треће могућe објашњење овог места, понуђено 
од стране Маргерит Харл (Marguerite Harl), заснива се на 
различитој употреби појма диастиме у Св. Григоријевом делу. 
Према томе, на неким местима Свети Григорије диастиму 
користи у врло строгом систематском смислу, док на другим 
местима је то у свакодневној употреби овог појма. У случају 
спорног места радило би се о свакодневном значењу овог израза. 
Међутим, ни ово понуђено решење према Вергезеу није 
задовољавајуће, јер је по њему извесно да Свети Григорије 
употребљава појам диастима и као одлику целокупне творевине 
и као последицу човековог пада и да је итекако свестан свих 
реперкусија употребе овог појма, да би га користио у једном 
слободнијем значењу.29 

Последње Вергезеово тумачење, по њему неразрешеног 
проблема између становишта да је диастима истовремено 
карактеристика свих створених бића и човековог стања после 
грехопада, указује на неразликовање између диастиме у оквиру 

                                                 
28 Verghese, ‘Di£sthma and di£stasij’, стр. 256. 
29 Verghese, ‘Di£sthma and di£stasij’, стр. 258. 
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затвореног космолошко-биолошког времена које прати садашње 
људско стање, и вековне диастиме која без ограничења прати 
покрет духовних бића ка недостижном Творцу. Спорно место из 
Тумачења песме над песмама се састоји у томе што Свети 
Григорије тврди да се почетак прве творевине подударао са 
крајем, без икаквог раздобља између њих и да је природа почела 
да постоји као савршена.30   

Претходно поменуто Св. Григоријево становиште из дела 
Живот Мојсијев и О савршенству да се савршенство створених 
бића састоји у непрекидном узрастању у добру и да ту нема 
границе, могло би да понуди кључ за читање овог тешког места. 
Поредећи два становишта, овог управо наведеног, као и оног из 
Тумачења песме над песмама могли би да дођемо да закључка да 
нема никакве противуречности у његовом делу и да је Свети 
Григорије заправо доследан себи. Ако је tšloj створених бића 
савршенство, онда га она задобијају крећући се на путу према самој 
пуноћи савршенства, коју никада не могу достићи. Са те стране не 
постоји никаква диастима између њих самих и њиховог 
савршенства, јер само њихово опредељење ка добру носи 
савршенство. Међутим, то не значи да диастиме између бића и 
Бога нема, јер она постоји на основу чињенице да се Божије биће 
никада не може достићи. Када Свети Григорије говори да се на 
почетку творевине њен почетак подударао без икаквог раздобља са 
крајем, он заправо жели да покаже неколико ствари. Прво, Бог 
Творац је све створио добро и савршено, не стављајући између 
Њега и творевине ништа што би их одвајало. Постојање диастиме 
која дели бића од Бога више говори о Божијој природи која је 
бесконачна и самим тим недокучива за створена бића, него о 
постојању Божије намере да стварањем неке препреке одвоји бића 
од себе. Са те стране чим су бића доведена у постојање она су 
почела да практикују своју савршену природу кретањем ка Богу, 
које је истовремено представљало мировање са становишта 
њиховог савршенства. Са друге стране, када Свети Григорије 

                                                 
30 InCant 6, 8 (GNO 6, стр. 458,10-13): ἐπὶ µὲν οὖν τῆς πρώτης κτίσεως ἀδιαστάτως τῇ 
ἀρχῇ συνανεφάνη τὸ πέρας καὶ ἀπὸ τῆς τελειότητος ἡ φύσις τοῦ εἶναι ἤρξατο. 
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говори о почетку или првини творевине, он указује на још једну 
значајну чињеницу, а то је да творевина није постојала у другом 
стању до у стању савршенства. То стање савршенства је 
поремећено до тада непрактикованим опредељењем духовних бића 
да се крећу ка нечему што није Творац њиховог постојања и извор 
добра на основу којег и имају савршенство. Самим тим је 
природној диастими, која је представљала више немогућност да се 
Бог достигне, него неку препреку установљену од стране Творца, 
додата и једна вештачка диастима коју су створена бића направила 
крећући се у смеру супротном од добра. На тај начин је 
несавршенство као последица злоупотребе слободе почело да 
постоји у првобитно савршено створеним бићима, и одједном је 
њихов почетак почео да се разликује од њиховог краја, јер је 
њихова природа отпала од савршенства које је, као константа, пре 
тога одликовало како почетак њиховог настанка, тако и свако 
раздобље које је уследило после тога и које је представљало 
границу њиховог бића на путу ка Творцу. То се изричито да видети 
када Свети Григорије говори да у првини стварања није било 
сметњи или препрека које су ометале пут од настанка ка 
савршенству природе, јер зло није било присутно, док је друго 
стварање (¢nastoiceièsewj)31 нужно придружило раздвајајуће 
растојање (διαστηµατικὴ παράτασις) у односу на прво добро.32 Овим 
је још једна привидна недоследност Св. Григоријеве танане мисли 
решена. Но, вратимо се на тему сталног узрастања или ™pšktasij-а.   

Пут којим душа долази до свести да у сталном прогресу 
ка Недостижним задобија своје савршенство није израван, баш 
због чињенице да је првобитно отпала од тог савршенства које се 
састојало у духовном узрастању. Тај пут се састоји из три фазе и 
често је представљан у савременим истраживањима као пут 
мистичног усхођења. Према Светом Григорију наш пут ка Богу је 
сличан оном који је искусио Мојсије.  

                                                 
31 Грчка реч ¢nastoiceièsewj више значи растварање или разлагање на 
елементе али смо овде превели са друго стварање да би указали на суштинску 
природу промене коју је зло увело у створену природу.  
32 InCant 6, 8 (GNO 6, стр. 458,18-459,1). 
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„Мојсијево виђење Бога је започело светлошћу (Излас. 19, 
18), затим му је Бог говорио кроз облак (Излас. 20, 21). Али када 
се Мојсије више успео и постао савршенији, он је видео Бога у 
примраку (Изласк. 24, 15-18)“.33 

Према томе три фазе кроз које душа пролази на путу ка 
савршенству су: светлост (φῶς), облак (νεφέλη) и примрак 
(gnÒfoj).34 Први степен на том пута представља, према Светом 
Григорију, излазак из стања таме (skÒtoj) у светлост, односно 
напуштање свих привидних и погрешних замисли о Богу. На 
овом ступњу би заправо требало да учинимо наше душе 
пријемчивим и отвореним ка новој стварности и да ослободимо 
не само знања које до сада имамо, већ и поуздања у цели сазнајни 
механизам који је заснован на чулима. Искусивши Бога кроз 
светлост пламена несагориве купине, Мојсије учи да све чулно 
симболизовано у мртвим и земаљским кожним хаљинама (tîn 
derm£twn peribol»), треба бити уклоњено да би дошло до 
истинског сазнања које ће се само показати.35 Овај степен 
духовног усхођења бива, према Данијелуу праћен стицањем 
бестрашћа (¢p£qeia) и одлучности (parrhs…a).36 

Следећи степен или метафорични улазак у облак (nefšlV), 
представља замрачење света чулних појава и јављање свести о 
постојању невидљивог света. Ово је степен на коме човек схвата 
да је затворен у свету сталног кружења, настајања и пропадања. 
Свет затворен у кружно космичко време је свет смрти и 
пропадања, а не свет живота и добра ка коме човечија душа тежи, 
што ће и носити дубина Проповедникових речи да је све таштина. 
                                                 
33 InCant 5, 2 (GNO 6, стр. 322,9-13):  τῷ µεγάλῳ Μωϋσῇ διὰ φωτὸς ἤρξατο ἡ τοῦ 
θεοῦ ἐπιφάνεια, µετὰ ταῦτα διὰ νεφέλης αὐτῷ ὁ θεὸς διαλέγεται, εἶτα ὑψηλότερος καὶ 
τελειότερος ἤδη γενόµενος ἐν γνόφῳ τὸν θεὸν βλέπει. ὃ δὲ διὰ τούτου µανθάνοµεν 
τοιοῦτόν ἐστιν· 
34 Више о томе видети у Louth, The Origins of Christian Mystical Tradition, стp. 82-8. 
35 DeVitaMo II, 22 (SC 1, стр. 118). 
36 Овде смо се одлучили да реч parrhs…a преведемо са одлучност, а не са 
слободоумност или смелост коју је ова реч имала у политичком вокабулару 
Eладе, јер је у хришћанском вокабулару она изражавала сигурност и одлучност 
коју хришћанин има на свом путу ка Богу. Видети Daniélou, Platonisme et 
théologie mystique, стр. 103-4. 
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Схватајући то, душа постаје свесна и невидљивих ствари према 
којима се окреће, започињући своје кретање једном вертикалном 
диастимом. На овом степену душа не сазнаје Бога, већ његову 
славу која се огледа у творевини. Свети Григорије Мојсија и 
облак поистовећује са водичима оних који напредују у врлини. 
Мојсије овде представља слово Закона, док је облак правилно 
разумевање Закона, из којих извире сазнање чистоте (γνῶσιν ἡ 
καθαρότης).37 Овде Свети Григорије упозорава да то није само 
чистота од телесних и чулних ствари, већ представља чистоту и 
душе и тела. Међутим, ова чистота није сама себи циљ, већ 
представља неопходан услов да би се приступило созерцавању 
бића (tîn Ôntwn θεωρίᾳ).  

На овом степену сазнања творевине, душу једнако 
испуњава радост постигнутог сазнања, али истовремено и жеља 
да се крене даље ка сазнању правог Бића. Ово Свети Григорије 
показује на примеру Светог Апостола Павла који је био уздигнут 
до трећег неба. Али, према Светом Григорију, Свети Апостол 
није, после сазнања тајни небеских, допустио да благодат коју је 
задобио постане граница његове жеље, већ је наставио даље да се 
креће никад не прекидајући своје усхођење.38 Ово нас учи да у 
нашем сталном учествовању у блаженој природи добра, да је 
благодат коју задобијамо у свакој тачки све већа, али и да је пут 
који је испред нас и који надилази наше схватање бесконачан.  

На овом примеру видимо како душа уздигнута до 
анђеоског света не остаје на том нивоу, већ наставља пут даље 
осећајући да постоји нешто више у чему ће задовољити своју 
жеђ. Пример Светог Апостола Павла нам доста казује, јер 
уздигнут до нивоа који тварна природа само уз помоћ Творца 
достиже, он иако усхићен оним виђеним и даље тежи ка ономе 
невиђеном и недостижном. Несавладива жеља која обузме душу 
да настави даље своје кретање, показује да се она налази на 
граници између облака, као познања духовног света и примрака 
(gnÒfoj), као новог степена у усхођењу душе. Овај степен заправо 

                                                 
37 DeVitaMo II, 153-4 (SC 1, стр. 202-3). 
38 InCant 4, 8 (GNO 6, стр. 245,19-246,2).  
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представља бесконачни низ степена који нас води ка Богу, и од 
којих сваки следећи више испуњава душу и повећава њену жељу 
за даљим кретањем. Али била би грешка покушати да се заустави 
на неком од ових нивоа и престати са даљим кретањем душе. Ово 
би заправо представљало отпадање од савршенства, које се 
задобија само сталним усхођењем, као и одвраћање душе од 
даљег добра.39 Грех, према томе није само кретање у супротном 
смеру од добра, већ је и покушај да се добро ограничи 
постављањем границе достигнутог узрастања. Зато ће Свети 
Григорије и тврдити да једини начин да се досегне она сила која 
надилази свако разумевање је да се никад не остане утемељен ни 
у једном од појединачних поимања ње, већ да се стално стреми 
напред и никад не остане на ономе што се већ схватило.40   

Међутим, уколико је жеља душа толико јака да је вуче све 
даље и даље, шта то може да утиче да се она заустави на свом 
путу обујмивши оно што је достигла и преставши да се даље 
креће? Свети Григорије као разлог за престанак кретања душе 
наводи тугу. Када душа као невеста заволи свог младожењу, она 
га свуда тражи али не може да га нађе. Бива јој речено од стране 
чувара (tîn ful£kwn, анђела) да је у љубави са Недостижним, и 
да се предмет њеног стремљења не може достићи. То, према 
Светом Григорију, изазива тугу код душе, јер је повређена и 
сломљена чињеницом да њена жеља да достигне Вољеног никад 
неће бити испуњена и задовољена. Али вео њене туге се отклања 
докучивши да се право задовољење њене жеље састоји у сталном 
расту њеног трагања и никада не престаје током њеног усхођења, 
и видевши да свако испуњење њене жеље стално производи даљу 
жељу за оним што је надилази.41   

Овде видимо како се механизам хтења душе преображава. 
Душа која је у свом земаљском животу била навикнута на стално 
задовољавање својих жеља достизањем самог предмета хтења, 
којим је та жеља престајала али се рађала нова жеља за 

                                                 
39 Daniélou, From Glory to Glory, стр. 60-1. 
40 InCant 5, 5 (GNO 6, стр. 352,14-17). 
41 InCant 5, 7 (GNO 6, стр. 369,15-370,3). 
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поседовањем неког новог предмета, сада доживљава да предмет 
своје жеље никако не може бити достигнут. Међутим, сада сваки 
нови ниво који душа достигне, не само да задовољава њену жељу 
без достизања предмета жеље, већ ту жељу и повећава. Гледањем 
ка Богу и осећајем добре жеље за Његовом вечном лепотом, душа 
према Светом Григорију, стално доживљава увек нову жељу за 
оним што лежи испред, и њена жеља никад не добија своје пуно 
испуњење.42 Искуство душе је попут искуства које је имао Свети 
Апостол Павле да у сваком тренутку све дубљег и дубљег учешћа 
у животу, заправо умире за све што је била прошлост, 
заборављајући оне благодати које је већ достигао. На овај начин 
се и туга која настаје у души због тога што се Бог није достигао, 
представља оцењивање претходног нивоа на коме је била. 
Оцењујући свој претходни напредак ми се заправо враћамо у 
прошлост и сазнајемо две ствари. Прво, да наша жеља да 
достигнемо Бога није задовољена и да још постоји, и друго да 
смо ипак на том путу достигли одређени напредак ка Богу. Зато 
душа осећајући да је постигла одређени духовни напредак и да на 
путу усхођења може још да добије, окреће се ка својој 
будућности као према ономе што лежи испред ње. Стално 
напредовање представља узрастање у добру односно повећање 
пријемчивости душе да се прима све веће и веће добро.43 Процес 
усхођења није заснован само на напору душе, већ се у исто време 
представља покрет Бога према њој, на начин да се њен напредак 
стално награђује новом благодаћу. Зато Свети Григорије тврди да 
човек који тежи ка Богу постаје све већи што се више успиње, 
увек растући у сразмери са својим напредовањем у благодати.44  

Према томе, стално напредовање ка Богу представља не 
само процес духовног усхођења, већ и плод тог усхођења, јер 
жеља да се достигне Бог се стално задовољава и никада не бива 
задовољена већ увек води ка већој жељи за Богом.45 

 
                                                 
42 InCant 5, 7 (GNO 6, стр. 365,11-14). 
43 Daniélou, From Glory to Glory, стр. 63. 
44 InCant  4, 8 (GNO VI, стр. 247, 9–14). 
45 Louth, The Origins of Christian Mystical Tradition, стp. 97. 
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На крају треба направити неколико опаски које се тичу 
третирања Св. Григоријеве теме духовног напретка у савременим 
истраживања.46 Као што смо рекли ова тема је уведена у 
савремено истраживање од стране француских научника, 
Балтазара и Данијелуa и махом се заснивала на Св. Григоријевим 
позним делима, тзв. мистичним списима (Тумачење на песму над 
песмама, Живот Мојсијев). Одлика ових истраживања, према 
каснијим рецепцијама, посебно Муленберговој,47 је да је ова 
школа Св. Григоријеву филозофију духовног усхођењa тумачила 
у духу средњовековног западног мистицизма, што је и имало на 
крају за резултат увођење идеје о мистичном јединству у Св. 
Григоријеву филозофију. Муленберг ће се на курсу побијања 
Данијелуa, усредсредити на списе Против Евномија и развити 
учење о Божијој бесконачности која је услов за стални напредак 
створених бића ка Богу. Ово становиште ће бити доста 
критиковано због претераног фокусирања на списе Против 
Евномија и неразумевање Св. Григоријеве апофатичке 
филозофије. И трећи приступ Св. Григоријевом поимању 
духовног напретка је започет у делу Андре фон Иванке (Endre 
von Ivanka),48 а своју пуну елаборацију је добио у  делу Роналда 
Хајнеа.49 Он се заснива, како на критици Данијелуовог учења о 
мистичном јединству, тако и на становишту да је Св. Григоријево 
учење о сталном напретку имало за циљ да побије Оригеново 
учење о засићењу (kÒroj) Божијом добротом која је и била узрок 
пада. Сва ова три становишта осветљавају Св. Григоријево 
пoимање сталног напретка из свог угла и ниједно од њих не 
исцрпљује ову проблематику. 
                                                 
46 Шири осврт на савремена тумачења сталног напретка код Светог Григорија 
видети у Paul M. Blowers, ‘Maximus the Confessor, Gregory of Nyssa, and the 
Concept of “Perpetual Progress”’, VigChr 46 (1992), стр. 151-71.    
47 Mühlenberg, Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor von Nyssa, стр. 147-151. 
48 Endre von Ivanka, Plato Christianus: Übernahme und Umgestaltung des 
Platonismus durch die Väter, Einsiedln: Johaness-Verlag, 1964., стр. 182-5 и 
Hellenisches und Chrisliches im frühbyzantinischeschen Geistesleben, Vienna: Herder 
1952, стр. 49-53.  
49 Heine, Perfection in the Virtuous Life: A Study in the Relation between Edification 
and Polemic Theology in Gregory of Nyssa’s De Vita Moysis, стр. 1-4. 
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Оно што не треба доводити у сумњу је да Свети 
Григорије развија поимање непрестаног кретања у списима 
Против Евномија, у циљу да би показао на онтолошко-
гносеолошком плану човекову немогућност да се Он сазна и 
достигне. У каснијим, тзв. духовним списима ће ова оригинално 
негативна карактеристика створених бића добити позитивно 
значење задобијања духовног савршенства на основу сталне 
жеље да се достигне Недостижно. Појам епектасиса као и 
дијастиме ће бити трансформисан од ограничавајућих 
карактеристика створених бића, у бесконачну могућност 
створених бића у њиховој интеракцији са Творцем.  

 Овим смо дошли до краја нашег испитивања Св. 
Григоријеве филозофије времена, коју смо изложили кроз четири 
стуба на којима његово учење стоји, тј. на разлици између 
нестворене и створене природе, на сталном покрету створених 
бића, на диастими као карактеристици створене природе и на 
сталном напредовању духовних бића ка Богу. Ове теме не 
представљају само начин читања Светог Григорија, већ су оне 
његов несумњиви допринос потоњој хришћанској мисли. Св. 
Григоријев модернизам се огледа у оригиналности његове мисли, 
која се заснива не  толико на инвентивности и увођењу нових 
садржаја, већ у начину на који се он односи према хришћанском, 
али и филозофском, предању као пуноћи људске мисли, из које 
црпе како концепте тако и инспирацију. Међутим, његови 
најдубљи увиди далеко надилазе границе нашег сазнања и 
заснивају се како на искуству боговидаца, које често узима за 
пример, тако и у искуству целе Цркве пројављене кроз Христове 
Тајне. Тиме ће Свети Григорије постати путоказ свим потоњим 
хришћанским ауторима којима је његова мисао давала оквир и 
меру како интелектуалног, тако и духовног узрастања.  
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ЗАКЉУЧАК 
 
 
У претходним поглављима смо могли да се упознамо са 

различитим становиштима о времену класичних и хришћанских 
аутора, сагледаних у ширем оквиру њихових космолошких и 
теолошких учења. Видели смо како је питање времена врло рано 
дошло у сферу интересовања хришћанских мислилаца. Последица 
овог интересовања за питање времена, најчешће сагледаваног у 
односу на Бога, је било стварање једне нове онтологије различите 
од античке у којој је време добило своје одговарајуће место. Основе 
хришћанске филозофије времена подједнако леже у грчкој као и 
јеврејској мисли, али не могу да се без остатка сведу ни на једну од 
ове две. Разлог за то је што иако су различите филозофије времена у 
почетку биле оквири за мишљење Светих Отаца о овом проблему, 
оне нису нудиле решење за дилеме које су по овом питању настале 
у хришћанским круговима. Античке филозофије времена које су 
време сагледавале као вечно кружење небеских тела никако нису 
могле да буду помирене са библијским истинама о стварању света, 
а са њим и времена, ни из чега. Са друге стране, јеврејска 
опседнутост историјом као ареном у којој се трансцендентни Бог 
кроз знаке саобраћа са изабраним народом је исто тако била 
недостатна, јер се исти трансцендентни Бог Старог Завета сада 
јавио у телу и живео у историји. У првим вековима хришћанско 
поимање времена је било на основу античког грчког и јеврејског 
светоназора, при чему су одређени делови ових учења просто 
уклапали у нову хришћанску филозофију. Међутим, показало се да 
су ова „безазлена промишљања“ апологета и довела до велике 
кризе у хришћанском учењу, јер су стари мехови грчке и јеврејске 
мисли, полако почели да мењају укус новог хришћанског вина. 
Тако је и дошло до великих потреса Цркве са аријанском кризом. У 
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намери да очувају Божанску трансценденцију, Арије и његови 
следбеници, као баштиници јеврејске и антиохијске традиције, су 
поткопали учење о Божанству Сина, почевши да га сагледавају у 
времену. Овакво становиште је имало за последицу не само 
одбрану Синовљеве Божанске природе, већ је у великој мери 
донело једну сасвим нову онтологију творевине. Нова хришћанска 
онтологија је и време сагледавало на радикално другачији начин.  

Као што смо могли видети аутори новог учења су били 
Свети Атанасије Велики и Свети Кападокијици. Неоспорно је и 
да је највећи допринос овоме дао Свети Григорије Ниски. Оквир 
који је златни IV век дао на пољу промишљања Бога и света, ни 
један потоњи хришћански мислилац није напуштао. Али ниво 
духовне и интелектуалне комуникације је исто тако зависио од 
рецептивне моћи потоњих да приме оно што су им претходници 
оставили. Иако је учење Кападокијаца постало основа на којој се 
поимање Бога градило, често је лепота темеља надмашивала 
лепоту нових грађевина. Танананост Св. Григоријеве мисли је 
истовремено и привлачила и одбијала. Привлачила је Св. 
Григоријева ученост и дубоки духовни увиди, али је одбијала 
суптилност и недокучивост филозофског језика којим се он 
користио. Међутим,  префињено предиво Св. Григоријеве мисли 
и даље представља прелепи део тканине хришћанског погледа на 
свет. Али ту лепоту не треба приписати само генију Светог 
Григорија, јер за њега као и за сваког хришћанског созерцатеља 
сам Бог који им и открива ризнице свеколиког знања је заслужан 
за настанак тих дела.  

Свети Григорије ће својим учењем показати сву дубину 
односа Бога и човека. Св. Григоријева подела свега постојећег прво 
на створену и нестворену природу, преко поделе на духовну и 
чулну, до поделе у оквиру човека на мушко и женско представља 
задато стање од кога започиње процес спасења. У превазилажењу 
ових подела човек има најзначајније место, јер је он веза која 
постоји између крајева и од Бога му је додељена улога да у себи 
споји све ове поделе укључујући и ону последњу између створене и 
нестворене природе. Та улога се огледа и у чињеници да је човек 
круна целокупног стварања и представља микрокосмос, имајући у 
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својој природи назначење да обједини све створено приводећи га 
Творцу. На основу тога Свети Григорије говори о сталном покрету 
створених бића, као нечега што у својој природи носи 
променљивост насталу на основу чињенице да је све из небића 
променом дошло у биће. Са друге стране, Божија природа је увек 
стална и непокретна и представља пуноћу како бића и добра, тако и 
свих осталих атрибута ка којима творевина стреми. Свако од 
духовних бића има Божијом вољом предназначени циљ свог 
кретања а то је достизање првог узрока. У достизању првог узрока 
се достиже и постојаност и сталност коју духовна бића по својој 
природи немају. На први поглед изгледа да Свети Григорије одриче 
могућности достизања првог узрока, говорећи о непрестаном 
кретању ка Богу. Међутим, чињеница да узрастање у Божијој 
благодати никад не престаје је основа за достизање савршенства. То 
са једне стране даје покрет бићу да и даље узраста на свом путу, 
док са друге стране представља смирај који се огледа у 
постојаности у свом стремљењу и пасивности у примању Божије 
благодати. За Светог Григорија човек има своју природну границу 
(πέρας) узрастања, која представља његов опсег (ὅρος). Ова 
граница заправо представља меру природног раста са којом биће не 
престаје да постоји већ наставља даље узрастање. Зато Свети 
Григорије говоре о бесконачности како душа, тако и анђела. 
Бесконачност бића се добија на основу кретања у Божијој 
бесконачности.  

Према Светом Григорију диастима која дели створену од 
нестворене природе не омогућава да се Бог достигне на било који 
начин, било да се ради узрастањем у врлини, или покушајем да се 
сазна његово биће. Разлог за овакво Св. Григоријево становиште је 
у томе што се Бог не може никада достићи зато што је бесконачан и 
из тог разлога кретање не престаје. Сазнање Бога се може задобити 
само кроз веру, али то није сазнање Бога какав Он јесте, тј. у 
Његове суштине већ је то сазнање Његове бесконачности, односно 
долажење до сазнања да се Он због своје бесконачности никако не 
може достићи. До истог сазнања долази и душа која тежи ка Богу. 
Видевши да Бога не може да достигне крећући се ка Њему, даљу 
жељу за кретањем црпе из сазнања да у том кретању стално 
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испуњује себе Божијом благодаћу која је бесконачна. Свети 
Григорије користи метафору круга да би описао Божију 
бесконачност. Без обзира на коју страну да кренемо никада нећемо 
достићи одређену тачку која представља било почетак било крај.  

Али иако према Светом Григорију свака раздаљина 
нестаје између Бога и створења, између њих постоји онтолошка 
диастима који указује на различитост њихових природа. То се 
исто огледа у различитости између Бога по суштини Његове 
бесконачности. Иако, између суштине и бесконачности не стоји 
никакво растојање, јер у Божијем бићу нема никаквих подела, 
сама чињеница да достизање Божије бесконачности око које се 
бића крећу али не и сазнања Божије суштине говори о постојању 
овог јаза између природа.  Према томе Божија бесконачност је 
нешто што бића могу достићи и око чега се вечно крећу.  

Свети Григорије често овај пут духовног узрастања 
описује многобројним метафорама, али као по правилу то 
узрастање је увек тростепено и смештено је између стварања и 
достизање Бога. Са те стране има отклон према Оригеновом 
учењу да је постојало јединство словесних бића са Богом које је 
касније од стране бића разбијено. У време Светог Григорија 
Оригеново учење је било једно од доминантнијих становишта 
међу хришћанским писцима, а његова критика је била још у 
повоју. Према томе, Свети Григорије иако има Оригену супротне 
ставове, вероватно у њему види неоспорног хришћанског 
учитеља, те не иде у правцу јасног указивања на разлике које 
постоје између њихових учења.   

Међутим, као што постоји кретање према Богу као 
ризници свих добара, тако постоји и кретање према злу, које за 
Светог Григорија представља недостатак добра, као и недостатак 
бића. Ово кретање је и довело до Адамовог пада са којим је 
пропадљивост и смрт ушла у биће. Духовна бића су изумитељи 
зла које не представља Божију творевину и нема онтолошко 
утемељење, већ опстаје само на покрету бића који је од добра. 
Ово нас доводи и до централног места учења оба светитеља а то 
је улога Логоса Божијег Господа Исуса Христа.  
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Логос Божији је кроз своје оваплоћење, и славно васкрсење 
вратио пуноћу човеку и целокупној тварној творевини коју је она 
од почетка имала. Према Светом Григорију Христос се оваплоћују 
зато што је зло достигло велике размере које угрожавају целокупну 
творевину, чиме кроз своје делење поново утврђује људску 
природу у добру. Христос према томе премошћује све природне 
поделе које постоје у човеку, од сједињавања кроз врлински и 
девствени живот мушко и женско у својој природи, до сједињавања 
нестворене и створене природе вазнесењем у телу ка Оцу. Са 
Христом долази до ¢pokat£stasij-а, односно враћања свих 
природних могућности човеку, па преко њега и творевини, да 
достигну стање обожења. Опет спорни Оригенов термин 
¢pokat£stasij ће у делу и једног и другог аутора добити сасвим 
другачије значење. Он ће значити нe врaћање у стање савршенства 
које је претходило покрету словесних бића, већ пре свега враћање у 
стање којим је то савршенство могуће достићи, односно у коме је 
кретање ка Богу залог тог савршенства.  Према томе, човекова веза 
са Христом као Богочовеком, како кроз литургијско узношење 
целокупне творевине према Њему, тако и кроз опонашање у 
врлини, омогућава пут према обожењу човека. На тај начин за 
Светог Григорија крај постаје једнак почетку. Ово је још једно 
место које је често тумачено по оригенистичком кључу. Међутим 
Св. Григорије нема нишза заједничког са Оригеновим 
становиштем.  Свети Григорије учи да је ¢rc¾ једнако tšloj-у на 
начин што су бића створена на почетку била савршена на основу 
свог стремљења према Богу. То стање стремљења према Богу 
одликује како почетак тако и крај. Свети Максим ће исто учити али 
ће он ¢rc¾ једнако tšloj везати са Бога Логоса који стоји на 
почетку векова као Творац и на крају векова као Возглавитељ свега 
створеног. На основу везе са Њим се задобија савршенство. 

Покушаћемо даље кроз неколико класичних питања из 
филозофије времена да дамо закључке о Св. Григоријевом учењу 
о времену.1 

 
                                                 
1 Основна питања филозофије времена постављена на основу Richard Sorabji, 
Time, Creation, Continuum. 
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Прво, да ли Свети Григорије сматра време нечим 
објективно постојећим или не. По Светом Григорију, време је 
нешто реално и као Божије дело постоји заједно са творевином. 
Свети Григорија га везује за темпоралну диастиму која постоји 
између Бога и творевине. За разлику од античких аутора коју су 
питање стварног постојања времена постављали на основу његове 
бесконачне дељивости, Свети Григорије узима време у 
целокупној његовој пуноћи, од тренутка његовог настанка до 
тренутка његовог престанка. Време  (crÒnoj) није сегментирано, 
већ је то непрестани ток који се састоји од низа појединачних 
тренутака (kairoˆ) у којима постоји опсег створених бића. У овим 
временским тренуцима (kairoˆ) се испуњава план Божији. 
Међутим, иако се природа временског тока може изразити 
појединачним kairoˆ-ма то не значи да је време статично, 
односно може се изразити на основу појединачних покрета. 
Према томе појединачни покрети нису мера времена. Са друге 
стране ако погледамо време у односу на свој почетак и свој крај 
оно представља једно кретање од почетка ка свом циљу и у њему 
је све садржано. Са те стране оно постаје мера или број свих 
ствари и не може се одвојити на појединачна времена. Оно је 
према Светом Григорију спремник који све обухвата јер све 
постоји у временској диастими. Однос који бића имају према 
времену је одређен односом према крају времена са којом долази 
и пуноћа времена. Свети Григорије посебно наглашава улогу 
Мојсија као првог који је почео да броји време од стварања. 
Свети Григорије ће пратећи свог брата Светог Василија показати 
да време није везано за покрет небеских тела, те стоји потпуно 
независно од свега постојећег и целу творевину чини делом себе. 
Међутим, иако кретање небеских тела не чини природу времена, 
преко ових кретања се оно може изразити. Тако се време и броји 
на основу земљине ротације и револуције. Мојсије је такође 
установио временско  богослужење, односно прослављање Бога. 
Према томе, у времену је почело  да се изражава оно 
ванвременско и трансцендентно. Ово посебно има значаја за 
поделу времена не само на периоде који су описани природним 
појавама, као што су дан, ноћ, месец, година, већ и на поделу 
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времена на седам дана. Према томе мера Божијег дана стварања 
света у шест дана и седми дан као дан починка постаје и мера 
којом се изражава пуноћа времена у непрестаном временском 
току. Седми дан истовремено симболише и крај једне седмице и 
почетак нове и однос према ономе што је ван времена. Свети 
Григорије кроз низове метафора описује значај шестоднева као и 
седмог дана као дана Господњег и есхатолошког починка. Према 
томе есхатолошки починак заправо представља крај временског 
тока. Тиме време бива одређено не само својим почетком као 
настанком свега, већ и својим крајем као починком или спокојем 
сваког покрета. Тиме временски ток добија свој смисао на основу 
онога што стоји на његовом крају, као што свако кретање иде 
према свом циљу. Свети Григорије време неодвојиво везује за 
покрет. Али то није, као што смо рекли, појединачни покрет бића 
већ би се пре могло говорити о целокупном космичком покрету 
према Парусији која стоји на крају времена. Тиме време 
представља медијум за покрет који се одвија према Богу. 
Међутим, погрешно би било закључити да је време само по себи 
спасилачко, односно да његовим протицањем или смањивањем 
постајемо ближи ономе што стоји на његовом крају. Овакав став 
је Св. Григорије изложио прво у свом раном спису О 
девствености када се са радикалним захтевом обраћа 
хришћанима, а то је да престану са рађањем не би ли тиме 
смањили временско растојање које постоји између њих и Бога, 
који стоји на крају векова, стварањем нових генерација. Међутим, 
Свети Григорије ће у каснијим делима, нарочито у Тумачењу 
књиге проповедникове овај став променити, увидевши да мера 
нашег покрета према Богу није изражена временом, већ нашим 
односом према Христу који стоји на крају векова. Свети Максим 
ће исто тврдити да по Божијем плану треба да дође до настанка 
одређеног броја генерација да би онда дошло до краја времена, 
али да оне нису ни мало ближе крају од оних који су живели на 
почетку времена, јер мера индивидуалног узрастања није 
одређена временом већ везом која постоји са Христом. Зато време 
и није само по себи нити спасилачко нити рушилачко већ зависно 
од нашег односа са Христом оно постаје било једно или друго.  
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Ово нас доводи до новог питања и односа времена и 
промене. Промена за Свети Григорије представља основну 
одлику свега створеног. Пошто је творевина из небиће преведена 
у биће она у себи садржи ову променљивост. Ова промена ће, за 
разлику од античких аутора, за хришћанске мислиоце имати 
позитивну конотацију јер се њоме омогућава покрет бића ка Богу. 
Са друге стране, ван овог покрета према Богу, промена којој су 
подложна сва створења добија другачију димензију. Нова 
димензије коју је и човек искусио после свога пада је 
пропадљивост и трулежност, и као највећи непријатељ бића сама 
смрт. Тако да можемо говорити о две промене, једна која се 
огледа у узрастању у Божијој благодати као напредовању ка 
вечном животу, и друга која се огледа у трулежност и 
пропадљивости бића и представља последицу кретања у 
супротном смеру од Бога. Ове две промене по Светом Григорију 
одликују две по својој природи исте, али по својој пројавности 
различите категорије, време и век. Свети Григорије учи да је све 
што је створено настало је у веку и да ништа не може да изађе из 
века у свом покрету према Богу. Свети Григорије век везује за 
творевину, али он не представља неку од споља наметнуту 
границу као што је случај са  временом и простором ограниченог 
постојања, већ је то граница коју ми стално померамо покретом 
свог бића према Богу. Са те стране век није нешто што 
објективно постоји за сва бића, већ је нешто што субјективно 
одређује диастиму бића у односу на Бога. Век према томе 
сталним напретком ка Творцу се и сам преображава у зависности 
од мере учешћа бића у самом Богу. Разлика која и по Светом 
Григорију постоји између времена и века је у томе што се покрет 
у времену може изразити на основу броја, док је век ограничен 
својим почетком и опет поседује неку темпоралну 
категоријалност јер у њему има говора о прошлости, садашњости 
и будућности. У веку међутим је немогуће да се узрастање у Богу 
мери нечим другим до самом мером узрастања, тј. самим Богом. 
У Божијој бесконачности не постоји ништа посредничко попут 
времена, што стоји између Бога и творевине, да би се њиме то 
растојање изразило.  
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Достизање Божије бесконачности опет не значи да је 
створена природа постала вечна на начин на који је и Бог вечан. 
Разлику између Божије вечности и вечности створења и даље 
постоји. Вечност творевине се више не огледа у непрекидном 
животу који све одједном и у савршенству поседује, већ пре у 
бесконачности његових природа да стално примају Божије 
благодати. Према томе вечности припада нешто што се не досеже 
у свој пуноћи својих одредби већ бића само учествују у њој. 

Овим смо дошли и до краја нашег истраживања о  Св. 
Григоријевом поимању времена. Сигурно је остало много питања 
без одговора. Често је разматрање времена у њиговом делима, као 
и делима њихових претходника требало проширити на низ нових 
питања која имају некад израван, а некада не тако очигледан 
однос са временом.  

Студија времена овог аутора који у сваком случају 
представља врхунац целокупне хришћанске мисли, треба да 
покаже један нови приступ филозофији времена. Нову, или боље 
рећи стару, али поново откривену филозофију времена не би 
требало сагледавати као низ појединачних учења различитих 
хришћанских аутора, већ пре свега као део једног заокруженог 
погледа на свет. То би посебно дошло до изражаја уколико би се 
изучавању филозофије времена Светог Григорија додало и учење 
о времену блаженог Августина, које у многоме подсећа на учење 
Светог Григорија. Због непостојања јасне линије утицаја, иако је 
било неких спорадичних покушаја да се то докаже, између Светог 
Григорија и Светог Августина када се ради о учењу о времену, 
пре би се могло говорити да је хришћанска филозофија о времену 
производ, не једне интелектуалне сукцесије, колико духовног 
опита израженог филозофским језиком. Обојица аутора су имали 
једно стремљење и један циљ свих својих мисли, речи и дела, из 
кога су црпли своју инспирацију и на основу којег су долазили до 
својих сазнањима о времену. Оно су свој циљ и своје стремљење 
достигли, а нама је остало, и то опет по нашој слободи, да у 
њиховим мислима, речима и делима, не само сазнамо више о 
времену, него и да осетимо предукус оног што је изнад сваког 
времена и века. 
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SUMMARY 
God and Time: St Gregory of Nyssa’s Teaching on Time 
 
 
Introduction 
 
The Introduction justifies the need for a scholarly treatment of 

the notion of time in the early Christian thought. It brings a new 
perspective on the fourth century theological debates, by shifting the 
scholarly focus from the static notion of divine nature to the more 
dynamic notion of change, which introduces time in God. Gregory of 
Nyssa is presented as unique in his approach to the concept of time. 
The extensive survey of the Christian teaching on time in Origen, 
Methodius of Olympus, Arius, Alexander and Athanasius of 
Alexandria, Eunomius and Basil the Great is intended to set the 
background for the development of Gregory’s idea of time.  

 
Origen and Methodius of Olympus 

  
This chapter examines the teaching on divine creation in regard 

to time in Origen and Methodius of Olympus. In the first of the two 
sections, Origen is presented as the first Christian author who reflected 
on the concepts of time and eternity. It is argued that, in order to 
preserve God’s role as eternal creator, Origen relativizes the 
distinction between time and eternity. The second section examines 
how Methodius of Olympus attacked Origen on this point, claiming 
the impossibility of the existence of two first principles, God and 
matter. Methodius commenced his refutation from the widely accepted 
arguments of the perfect and omnipotent nature of God, proceeding 
toward the core of his argumentation, that created things must have 
their beginning in time otherwise they are not created and developing 
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this argument further. Methodius used the term διάστηµα in the sense 
of temporal extension between present time and the second coming of 
Christ. 

 
Arius and the Orthodox Reaction in Alexandria 
  
This chapter focuses on the role Alexander and Athanasius of 

Alexandria played in the early period of the Arian controversy. The 
attribute “unbegotten” applied by Arius to God the Father was a 
synonym for a class of other divine qualities, which included eternity, 
while for his opponent Alexander the term meant the distinctive 
feature of the Father in comparison with the Son. Both Alexander and 
Arius maintained that the Son was begotten, while for Arius the 
Father’s logical precedence implied the precedence in temporal or 
quasi-temporal sense. Alexander also clearly indicated that each 
interval that Arius claimed to have existed before the generation of the 
Son could not have other nature than temporal. Athanasius shifted 
from the moderate Origenian position of his predecessor Alexander by 
bonding the Son to the Father within the divine essence, and by 
differentiating ontologically God as creator from the creation. Apart 
from denying the existence of the temporal interval between the 
Father and the Son’ generation, Athanasius also denied any distance 
that may exist between them in creating and governing the world. He 
argued not only for the lack of the distance between the Son and the 
Father in the divine power or energy, but also for the absence of any 
interval that may separate God’s essence from the divine power 
employed in the temporal order of the world.      
 

Eunomius the Anomean 
 
The chapter engages in Eunomius’ hierarchical structure of 

beings and the role that time plays in it. Eunomius placed God as 
‘Unbegotten’ or unbegotten essence at the top of his hierarchical 
structure of beings, claiming that only God’s essence together with 
His power to act are eternal.  The Son as the effect of the generative 
activity of God is restricted by his beginning, but contrary to 
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generative activity He is everlasting. As the second in order after God, 
the Son by his own power and activity creates the Holy Spirit. The 
creative power and activity of the Son are implemented in the process 
of creation of the Holy Spirit, incorporeal and sensible beings. For 
Eunomius, the kingdom of endless ages begins after the creation of the 
Holy Spirit and with the creation of the spiritual world. The Son also 
created the sensible world that is characterized by change and 
corruption and subjected to time. According to Eunomius, the Only-
begotten ended the creative activity, but He has continued to be 
present in the world through the Holy Spirit, who by his own 
providential activity in bringing things to the completion in world 
resembles the Son’s creative activity. The activity of the Holy Spirit 
happens in time, since He arranges and perfects the things that are 
created by the Son during the process of creation, but whose 
realization would happen in due course.   
 

Basil the Great  
 

The chapter sets the stage for the subsequent discussion of Basil 
the Great and his opponents. In order to prove the Son’s coeternity 
with the Father Basil has refuted Eunomius’ claim concerning the 
existence of the interval, prior to the generation of the Son. On the 
basis of the similarity in nature between the inserted interval and the 
created ages, Basil held that Anomaens introduce age prior to the 
generation of the Son. Moreover, irrelevantly to Eunomius’ claim that 
the life of the Son is infinite, any limitation of His life by the 
beginning of the generation from the Father was unacceptable for 
Basil. For Basil, the Father’s ingeneracy does imply His sole eternity, 
since eternity is also applicable to those, who transcend time and all 
ages. Both the Father and the Son are eternal because their lives lack 
any boundaries. Basil brought the eternity in the connection to the age, 
but in the case of the created nature. Since everything was created to 
partake in eternal divine glory, the whole created nature tends to be 
eternal. For Basil this tendency to reach eternity is especially 
expressed in the liturgical cycles of Eucharistic prayers.  
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De Virginitate 
 
The chapter is the first in the series of chapters on Gregory of 

Nyssa. It begins with the elaboration of the first Gregory’s work On 
virginity. It challenges the established scholarly distinction of 
Gregory’s works into an early, platonic period and a late, mystical 
period by claiming the theological consistency from his earliest to the 
latest works. It also sets the stage for further elaborations by 
highlighting the four principles of his theology present in the work On 
virginity: a) the ontological division of created and uncreated nature, 
b) movement as the distinctive property of created beings, c) temporal 
extension (διάστηµα) as the essential mark of creation, and d) 
permanent spiritual advancement (™pšktasij).  

 
Created and uncreated nature 

 
The chapter focuses on Gregory’s distinction between created 

and uncreated nature, arguing, against David Balás, that Gregory 
rather follows St Paul’s distinction between seen and unseen nature 
than Plato’s distinction between spiritual and sensible nature. Contrary 
to the sensible nature that is perceived by senses, the spiritual created 
nature is together with the uncreated nature called unseen nature. For 
Gregory the created sensible nature and the created spiritual nature 
share more than the created spiritual nature and the uncreated nature. 
Since for Gregory only God has the fullness of every being and 
attributes such as goodness, beauty, eternity, by nature, while other 
beings possess all these qualities by participation, he does not 
maintain that the sensible nature participates in spiritual nature like 
Plato, but that both spiritual and sensible created natures participate in 
uncreated divine being. For Gregory the limits of the created nature 
are also the limits of its knowledge of God, and the human being is 
able to learn the unknowability of the divine nature only by faith.   
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The movement of the created nature  
 

The chapter focuses on the movement of the created being. It 
commences from Gregory’s twofold definition of movement as the 
consequence of the transition of created nature from non-being to 
being, and as constant strife to achieve full stability of its being. 
Gregory describes the complex structure of the movement of created 
being on the basis of the difference between the created spiritual and 
physical nature, while uncreated or divine nature remains motionless 
for him. According to Gregory, the purpose of the movement of 
spiritual beings, and through human beings the whole sensible nature, 
is reaching God, as the fullness of being and goodness. The angelic 
and the human fall ruined the direction of movement, and the 
movement of the created nature was no more toward God. The 
consequence of this fall was the introduction of new media in which 
those movements take place. The human motion can be both vertical 
and horizontal, to God and to the created world. The characteristic of 
the vertical motion is its tendency either toward good or its opposite, 
while the main feature of the horizontal movement of individuals is 
traversing space and time and heading toward the end of time and the 
second coming of Christ. 
 

The Stoic doctrine of time  
 

The chapter shows the development of the Stoic teaching about 
time from Zeno, the founder of the Stoic school, over Chrysippus, the 
third head of the school, to Apollodorus of Seleucia, one of the later 
Stoic representatives. Early Stoics were equally unhappy with 
Aristotle’s definition of time as number of the movement and with the 
definition of Aristotle’s student Strato of Lampsacus that describes 
time as a measure of movement, since both definitions undermine the 
continuous nature of time. Therefore, Zeno replaced Aristotle’s term 
‘number’ with ‘distance’ or ‘interval’ (διάστηµα), which better 
expresses the idea of continuity and it possesses both spatial and 
temporal dimensions.       
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Methodius of Olympus’ teaching on time  
 
The Stoic doctrine of time that had inspired Plotinus and other 

Neoplatonists, Philo of Alexandria underwent a crucial development 
in the works of Methodius of Olympus. Methodius borrows Stoic 
terminology and its metaphysical framework of dividing time into 
three periods, past, present and future. For Methodius, the division of 
time into three periods did not play a role in cosmology, but rather in 
psychology. He also makes use of the Stoic theory of the beginning 
and end of the time by fitting it into the Christian vision of the 
beginning of time in God's creation, and the end time in the second 
coming of Christ and the resurrection of the dead. The first and most 
important feature of time for him was the end of time and Christ’s 
coming, which is determined, yet unknown to us. The second feature 
is our place in the timeline, by which is determined our present. The 
time between present moment and the second coming of Christ is 
future, and it is charactarised by human hope and faith in the universal 
resurrection. The past is all that is behind us. For Methodius, we are 
witnesses of our past and we know it either as our life, or as the 
history of humankind through the testimony of the previous 
generations. 

 
∆ιάστηµα∆ιάστηµα∆ιάστηµα∆ιάστηµα    in the works of Gregory of Nyssa  
 

The chapter focuses on Gregory’s development of the concept 
of temporal extension (διάστηµα), derived from the Stoics, through 
Philo and Methodius, and from the Arian debates. The chapter 
consists of four sections that distinguish four different temporal 
categories in Gregory: cosmological time, psychological time, 
historical time and Christological time. The first, cosmological or 
physical time (χρόνος) is based on the circular movements of stars and 
is perceived through the day-nights cycles and the change of seasons. 
In the second section Gregory bases the soul’s experiences of 
psychological time on the emotional and mental states, which are 
oriented toward events in past, present and future. It is a certain 
perception of the soul characterized by the memory of the past and 
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hope in what lies ahead. The line that divides the memory from hope 
expectations is present and it represents the opportune moment for 
action. Human freedom is reflected in the choice of καιρὸς, i.e. the 
right moment to do good, and not in the choice between two or more 
options. The characteristic of this time is freedom. The third section 
deals with the historical time. This time represents the liner movement 
toward the end and acquires historicity through the eschatological 
perspective. Due to this eschatological perspective the historical time 
is extended toward age (αἰὼν) by permanent determination of human 
beings to find the repose of their motion in God. Historical time is 
characterised by continual longing for God and reaching out for 
knowledge of Him (™pšktasij). The last, Christological time 
characterises the realised eschatology in the Incarnation of Logos, 
where one’s salvation is not placed anymore at the end of the 
historical time, but in the historical process itself. By Christ’s presence 
among human beings through the Incarnation and liturgical 
celebration the divine eternity intersects physical time transforming 
moments of historical time into moments of eternal significance.    

 
God as ἀδιάστατοςἀδιάστατοςἀδιάστατοςἀδιάστατος 
 
The chapter sets the stage for Gregory’s differentiation between 

divine and human persons on the basis of διάστηµα. Gregory 
combined the two separate senses of διάστηµα, to insist that God is not 
‘extended’, while the extension is the distinctive mark of creation. In 
his work Ad Ablabium, Gregory argues against the charges that 
Christians confess three gods, but also against some Anomean 
accusations, which imply temporal distinction in the divine being. 
Therefore, by developing the doctrine of the adiastematic nature of 
God, Gregory shows that there is no separation or διάστηµα in the 
Divine essence and operations. Gregory applied the argumentation 
developed in the course of refuting Eunomius to the Trinitarian 
context of the work Ad Ablabium. I have tried to demonstrate that by 
focusing on the Anomean accusations that the Orthodox introduce 
time in the divine being, Gregory not only rejects these charges, but 
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also develops a new Trinitarian doctrine. Thus, the newly developed 
theory presuposes two things, the adiastematic unity of the Divine 
essence and energies, together with the hypostatic distinction between 
the Persons.  

 
Constant Spiritual Advancement ----    ™pšktasij™pšktasij™pšktasij™pšktasij  
 
The final chapter deals with Gregory’s understanding of 

spiritual development. For him the purpose of the created beings is to 
move along the temporal διάστηµα toward the divine, experiencing on 
their way permanent spiritual advancement, which will be prolonged 
even in eternity. In the case of human beings this spiritual 
advancement is interconnected with the transformation of soul’s 
desires. The soul, which in her earthly life was used to satisfy her 
desire by reaching the subject of desire, begins to realize that God as 
object of her desires cannot be reached. However, each level that the 
soul reaches in her spiritual advancement toward God, does not only 
satisfy her desire without reaching the objects of desire, but also 
increases the desire toward God. By reaching out toward God, the soul 
constantly experiences new desire for what lies ahead. The continual 
longing is advancement in divine goods and increasing susceptibility 
to receive greater and greater goods. The process of ascent is not 
based only on the effort of the soul, but at the same time it is the 
movement of God towards her, so that her progress is constantly 
rewarded by new grace. Gregory claims that the human being that 
aspires to God always grows in proportion to his advancement in 
grace. 

 
Conclusion 

 
The Conclusion recapitulates the main book’s arguments 

regarding created and uncreated nature, the movement of the created 
nature, the presence of temporal and ontological diastema between 
God and creation, and finally the transformation of time into eternity. 
It also argues that the achievement of Gregory’s understanding of time 
has ongoing relevance for the Christian thought.     
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