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Зоран Ђуровић

Сажетак: Се дам де стих го ди на два де се тог ве ка, по чи ње да се сум ња (L. Abra mow ski, P. 
Na u tin и де ли мич но М. Si mo net ti) у аутор ство тек сто ва ко ји су нам до шли под име-
ном св. Гри го ри ја Чу до твор ца, нео ке са риј ског вла ди ке. H. Cro u zel оста је ско ро усам-
њен у при хва та њу аутен тич но сти це ло куп ног Чу до твор че вог кор пу са. Аутор ове сту ди-
је, ба ве ћи се на пр вом ме сту пи та њем Из ло же ња ве ре Гри го ри ја Нео ке са риј ског, по ку ша-
ва да пру жи ре ше ње ко је по кри ва нај ве ћи број апо ри ја ко је про из и ла зе из ана ли за по-
ме ну тих на уч ни ка. За кљу чу је се 1) да је аутор сим во ла мо рао би ти је дан ори ге ни ста (та-
ко се по твр ђу ју пре дањ ски из ве шта ји да је Чу до тво рац био Ори ге нов уче ник); 2) да су 
нео ке са риј ски мо нар хи јан ци пр во бит но фал си фи ко ва ли сим вол ко ри сте ћи се ин вер ти-
ра ном Ори ге но вом тер ми но ло ги јом — пре у зе том нај ве ро варт ни је из не ког Чу до твор-
че вог спи са — ве ле ћи да су Отац и Син дво ји ца у ми сли, а у ствар но сти су јед но; 3) да је 
ко нач ну фор му сим во лу дао Гри го ри је из Ни се слу же ћи се кич мом из вор ног Чу до твор-
че вог из ла га ња, али ко ри сте ћи мар ги на ли зо ва ног алек сан дриј ца, Ди ди ма Сле пог, чи ји 
се тех нич ки тер мин: Дух је сли ка Си на, по ја вљу је у тре ћем чла ну сим во ла.

1. Текст сим во ла 

Пред мет овог ис тра жи ва ња, ко ји је по стао про бле ма ти чан тек са седaмдесетим го-
ди на ма два де се тог ве ка,1 је аутор ство Из ло же ња ве ре (=ИВ) св. Гри го ри ја Чу до-
твор ца, нео ке са риј ског вла ди ке.2 Од мах при ла жем и текст ко јим ће мо се ба ви ти:

1 Пр ве сум ње у аутор ство Гри го ри ја нео ке са риј ског из не ла је по зна та не мач ка на уч ни ца Lu i se Abra mow-
ski, Das Be kenntnis des Gre gor Tha u ma tur gus bei Gre gor von Nyssa und das Pro blem se i ner Ec hthe it, Ze itschrift 
für Kir chen geschic hte 87 (1976) 145–166; id. Die Schrif Gre gors des Lec hrers „Ad The o pom pum“ und Phi lo xe nus 
von Mab bug, Ze itschrift für Kir chen geschic hte 89 (1978), 273–290. Го ди ну да на по том има мо дру ги зна ча јан 
до при нос: P. Na u tin, Origène. Sa vie et son oeuvre, Pa ris 1977, ко ји је пр ви отво ре но по сум њао у ис прав ност 
при пи си ва ња По хвал ног го во ра Ори ге ну (In Ori ge nem ora tio pa negyri ca) Чу до твор цу. Те сво је сум ње по твр-
ди ће и у Grégo i re le Tha u ma tur ge, Dic ti on na i re d’hi sto i re et de géograp hie ecclési a sti que 22 (1988), 39–42. Ре-
ак ци ја ку ра то ра овог го во ра (Re mer ci e ment à Origène, su i vi de la Let tre d’Origéne à Grégo i re, tex te grec, in tr., 
trad. et no tes par Hen ri Cro u zel, SC 148, Pa ris 1969), оца Ан ри ја Кру зе ла ни је ка сни ла: Fa util vo ir tro is per
son na ges en Grégo i re le Tha u ma tur ge? A pro pos du „Re mer ci e ment à Origène“ et de la „Let tre à Grégo i re“, Gre go-
ri a num 60 (1979) 287–319. Ви ше усме рен на од го вор Абра мов ској, Кру зел ће на пи са ти и есеј: La cri sto lo gia 
in Gre go rio il Ta u ma tur go, Gre go ri a num 61 (1980) 745–755. Си мо не ти ће се нај ма ње у че ти ри на вра та ба ви ти 
про бле мом гри го ри јан ског кор пу са: М. Si mo net ti, Gre go rio Na zi an ze no o Gre go rio Ta u ma tur go?, Ren di con-
ti, Is ti tu to Lom bar do di Sci en ze e Let te re, Clas se di Let te re e Sci en za mo ra li e sto ric he 86 (1953), 101–117; id. Una 
nu o va ipo te si su Gre go rio il Ta u ma tur go, Ri vi sta di sto ria e let te ra tu ra re li gi o sa 24 (1988) 17–41 (rist. М. Si mo net-
ti, Ori ge ne ese ge ta e la sua tra di zi o ne, Bre scia 2004, 277–298); id. Ori ge ne dal la Cap pa do cia ai cap pa do ci, in Ori-
ge ne ese ge ta. 299–312; id. Gre go rio il Ta u ma tur go e Ori ge ne, in B. Cla u si — V. Mi laz zo (cu rr.), Il gi u sto che fi o ri
sce co me pal ma. Gre go rio il Ta u ma tur go fra sto ria e agi o gra fia: At ti del Con veg no di Sta let ti, 9–10 no vem bre 2002, 
IPA, Ro ma 2007, 19–30. Ви де ти и: Mar co Riz zi, Un’ipo te si sul la pro ve ni en za dell’En co mio di Ori ge ne at tri bu i to 
a Gre go rio il Ta u ma tur go, Ada man ti us 11 (2005), 124–132; id. An co ra sul la pa ter ni ta dell’en co mio di Ori ge ne. Spun
ti ge o gra fi ci e sto ri coso ci a li, in At ti del Con veg no di Sta let ti. 73–85; Esbro eck M. van, The Cre do of Gre gory the 
Won der wor ker and its In flu en ce thro ugh Three Cen tu ri es, Stu dia Pa tri sti ca 19, ed. (1989) 255–266; id. Sur qu a tre 
tra i tes at tri bu e es a Gre go i re, et le ur con tex te mar cel lien (CPG 3222, 1781 et 1787), Stu dien zu Gre gor von Nyssa und 
der Chri stlic hen Spätantike, ed. H. R. Drob ner — Ch. Klock, 3–15, Le i den: E. J. Brill, 1990. 

2 Де ла ко ја су при пи са на Гри го ри ју има мо у PG 10, 983–1104. (ИВ у PG 10, 983–988; тај сим бол нам је пре-
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Εἷς Θεὸς Πατὴρ Λόγου ζῶντος, σοφίας ὑφε-
στώσης καὶ δυνάμεως, καὶ χαρακτῆρος ἀϊδί-
ου, τέλειος, τελείου γεννήτωρ� Πατὴρ Υἱοῦ 
μονογενοῦς. 

Εἷς Κύριος, μόνος ἐκ μόνου, Θεὸς ἐκ Θεοῦ, 
χαρακτὴρ καὶ εἰκὼν τῆς θεότητος, Λόγος 
ἐνεργὸς, σοφία τῆς τῶν ὅλων συστάσεως 
περιεκτικὴ, καὶ δύναμις τῆς ὅλης κτίσεως 
ποιητικὴ, Υἱὸς ἀληθινὸς ἀληθινοῦ Πατρὸς, 
ἀόρατος ἀοράτου, καὶ �φθαρτος ἀφθάρτου, 
καὶ ἀθάνατος ἀθανάτου, καὶ ἀϊδιος ἀϊδίου. 

Καὶ ἓν Πνεῦμα ἅγιον, ἐκ Θεοῦ τὴν ὕπαρξιν 
ἔχον� καὶ δι᾿ Υἱοῦ πεφηνὸς, δηλαδὴ τοῖς ἀω-
θρώποις, εἰκὼν τοῦ Υἱοῦ τελείου τελεία, ζωὴ 
ζώντων αἰτία, πηγὴ ἁγία, ἁγιότης ἁγιασμοῦ 
χορηγός� ἐν ᾧ φανεροῦται Θεὸς ὁ Πατὴρ, ὁ 
ἐπὶ πάντων καὶ ἐν πᾶσι� καὶ Θεὸς ὁ Υἱὸς, ὁ 
διὰ πάντων� 

Τριὰς τελεία, δόξῃ καὶ ἀϊδιότητι καὶ βασι-
λείᾳ μὴ μεριζομένη, μηδὲ ἀπαλλοτριουμένη. 
Οὔτε οὖν κτιστόν τι, ἢ δοῦλον ἐν τῇ Τριά-
δι, οὔτε ἐπείσακτόν τι, ὡς πρότερον μὲν οὐχ 
ὑπάρχον, ὕστερον δὲ ἐπεισελθόν. Οὔτε οὖν 
ἐνέλιπέ ποτε Υἱὸς Πατρὶ, οὔτε Υἱῷ Πνεῦμα� 
ἀλλ᾿ �τρεπτος καὶ ἀναλλοίωτος ἡ αὐτὴ 
Τριὰς ἀεί.

1. Је дан је Бог Отац Ло го са жи вог, ко ји је 
ње го ва ре ал но по сто је ћа Му дрост и Си ла, 
и веч ни оти сак; са вр ше ни Ро ди тељ са вр-
ше но га; Отац Си на Је ди но род ног. 

2. Је дан је Го спод, је ди ни од је ди но га, Бог од 
Бо га, оти сак и сли ка бо жан ства, Ло гос де-
лат ни, Му дрост ко ја об у хва та на че ло све га, 
и тво рач ка Си ла све га ство ре ног, истин ски 
Син истин ског Оца, Не ви дљи ви Не ви дљи-
во га, Не про па дљи ви Не про па дљи во га, Бе-
смрт ни Бе смрт но га и Веч ни Веч но га.

3. И је дан је Дух све ти, ко ји од Бо га има 
би ће, и ко ји је кроз Си на об ја вљен љу-
ди ма, са вр ше на Сли ка са вр ше ног Си на, 
Жи вот, Узрок жи вих би ћа, све ти Из вор, 
Све тост, Да ро да вац осве ће ња. Пре ко ње-
га се ја вља Бог Отац, ко ји је из над свих и 
у сви ма, и Син Бог ко ји је у свим би ћи ма.

4. Тро ји ца са вр ше на, ко ја по сла ви, веч-
но сти и цар ству ни је по де ље на ни раз дво-
је на. За то у Тро ји ци не ма ни чег од ство-
ре ног, под чи ње ног, или при до да тог, као 
да га пре ни је би ло, па је по сле до да то, јер 
Син ни кад ни је не до ста јао Оцу, ни ти Дух 
Си ну; на про тив, сваг да је јед на те иста 
Тро ји ца не про мен љи ва и не из мен љи ва.

2. Би о граф ске но те 
На ла зим за по треб но да, ма кар у не ко ли ко ре че ни ца, ка жем не што у ве зи оно га 
што смо „зна ли“ о на шем ауто ру, за то што ће нам то по мо ћи у бит ним мо мен ти ма 
ди ску си је и, са дру ге стра не, због не до стат ка сту ди ја ко је би се ба ви ле овим про-
бле ми ма на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.3

нео Гри го ри је из Ни се у Жи ти ју Гри го ри ја Чу до твор ца, PG 46, 893–957). Кри тич ко из да ње Orig. pa negyr. 
(=ПО) пр ви је при ре дио P. Ko etschau, Des Gre go ri os Tha u ma tur gos Dan kre de an Ori ge nes, als der Bri ef des 
Ori ge nes an Gre go ri os Tha u ma tur gos. Sam mlung aus gewählter kir chen – und dog men geschic htlic her Qu el lenschrif
ten, Fre i burg-im-Bre is gau und Le ip zig: J. C. B. Mo hr (Paul Si e beck) 1894, дру го је већ по ме ну то Кру зе ло во. 
Оста ли Гри го ри је ви спи си: Те о пом пу о стра дал но сти и не стра дал но сти Бо га (=Те оп.), (P. de La gar de, 
Ana lec ta syri a ca, Lip si ae 1858, 103–120; ib. J. B. Pi tra, Ana lec ta sac ra spi ci le gio So le smen si, 4 (1883) 100–20, лат. 
прев. 360–376); Ме та фра зе Про по вед ни ко ве књи ге (PG 10, 987–1018); Ка нон ска по сла ни ца (по ред из да ња 
из PG 10, 1019–1048 има мо и из да ње са Зо на ри ним ко мен та ром: Ј. Dräseke, Jo han nes Zo na ras’ Com men tar 
zum ka no nischen Bri ef des Gre go ri os von Neo ca sa rea, Ze itschrift für wis sen scha ftlic he The o lo gie 37 (1894) 246–
260). На кра ју бих по ме нуо Фи ла гри ју о јед но су шно сти (=Фил.), PG 46, 1101–1108, де ло ко је сма трам за-
си гур но не а у тен тич ним. Раз не бе се де и дел ца су нам до шла под Гри го ри је вим име ном а да их ни ко не 
сма тра аутен тич ним: Та ти ја ну о ду ши, 12 по гла вља о ве ри, Де таљ но из ло же ње ве ре итд.

 Из во ри за Чу до твор че ву би о гра фи ју: Јев се ви је Ке са риј ски, Hi sto ria ec cle si a sti ca; Је ро ним, De vi ris il lu
stri bus, 65; Ру фин, Hi sto ria ec cle si a sti ca и Судa, Le xi con, § Gre go ri os. 

3 На при мер, ис так ну ти срп ски па тро лог Ата на си је Јев тић, Де ла Апо стол ских Уче ни ка, Вр њач ка Ба-
ња — Тре би ње 1999, у уво ду на Ра но хри шћан ске Сим во ле ве ре (pp. 119–122) и у пре во ду са мог ИВ (pp. 
483–484), не да је ни ка кве на по ме не о про бле му ње го вог аутор ства. Исто ва жи и за хр ват ске ауто ре Ј. 
Па вић-Т. З. Тен шек, Па тро ло ги ја, За греб 1993, p. 119.
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Гри го ри је Чу до тво рац је ро ђен у Нео ке са ри ји (да на шњи Ник сар) на Пон ту 
(цр но мор ска област), око 210. у ари сто крат ској па ган ској по ро ди ци. Понт се од ли-
ко вао мно го број ним при род ним бо гат стви ма, о ко ји ма Гри го ри је Ни ски ни је же-
лео да го во ри, јер су та кве ства ри би ле „не бит не“ за Чу до твор че ву све тост.4 Ме-
ни су, на про тив, ва жност Нео ке са ри је и ари сто крат ско по ре кло Гри го ри је во ве о-
ма бит ни. Ад ми ни стра тив не гра ни це Нео ке са ри је5 су ва ри ла ле вре ме ном и увек 
су по сто ја ле пре тен зи је за по се до ва њем ове те ри то ри је. Је дан од на след ни ка Алек-
сан дра Ве ли ког, Ан ти гон, осно вао је Понт ско кра љев ство, ко је је то име но си ло до 
64. пре Хри ста. Ка па до ки ја пак је би ла по кра ји на у окви ру Пон та. Од 64. са Пом-
пе јом Понт пот па да под Рим, са ти ту лом Про вин ци ја (од Не ро но вог вре ме на, од 
62.) Ви ти ни ја и Понт, ко ја се под гу вер на то ром Пли ни јем Мла ђим (111–113) про ши-
ри ла на Па фла го ни ју. Око 295. са Ди о кле ци ја но вом ре фор мом, ове обла сти се де-
ле на че ти ри де ла: Па фла го ни ја (ве ћи део ста рог Пон та), Ди о спонт (Си но па, Мар-
ки о но ва отаџ би на, Ами сус, Зе ла и Ама си ја као глав ни град), Pon tus Po le mo ni a cus, 
ко ји је за глав ни град-ми то по ли ју имао Нео ке са ри ју и Ar me nia Mi nor са Се ве сти-
јом као глав ним гра дом. Нео ке са ри ја (у пре во ду име јој зна чи „но во ца ре во“ од но-
сно „но ви град осно ван ца рем“, што је ура дио Не рон), ко ја је тре ба ло да по ста не 
цар ски цен тар (под Адри ја ном до би ја име Hadrianа), мо же да пре тен ду је на раз не 
при ви ле ги је бу ду ћи да ју је цар осно вао. До ла зи до ур ба ни за ци је Пон та и Ро ма ни 
по ма жу про цес хе ле ни за ци је ко ји је усме рен ка аси ми ла ци ји и се о ског ста нов ни-
штва, ко је је ко ри сти ло сво је ди ја лек те.

Да кле, пот пу но је би ло при род но да Гри го ри је у скла ду са ка ри је ри стич ким 
ци ље ви ма из у ча ва пра во, ре то ри ку и ла тин ски. Ње го ва де лат ност спа да у окви-
ре дру ге со фи сти ке, ка ко се да ре кон стру и са ти и на осно ву ПО. Екс по нен ти овог 
по ли тич ко-кул ту ро ло шког по кре та при па да ли су хе лен ској ели ти. Би ли су ода-
ни цен трал ној рим ској вла сти ужи ва ју ћи сто га од ре ђе ну ло кал ну кул тур но-ре-
ли гиј ску ауто но ми ју. Гла сно су го во ри ли о при ма ту Ри ма у вој но-ад ми ни стра-
тив ној обла сти, а са дру ге стра не су ис ти ца ли над моћ грч ке па и де је, што су и са-
ми Ла ти ни при хва та ли без про бле ма.6 Ови ре то ри и ад ми ни стра то ри су ин си-
сти ра ли на са рад њи но ве ре ли ги је са рим ском им пе ри јом, на мо гућ но сти спа ја-
ња те о ри је и прак се. Ве ро ват но је и Ори ге нов ме це на, Ам вро си је, при па дао упра-
во та квом ран гу. Ни је ште део да му на рас по ла га ње ста ви зна чај на сред ства, ка-
ко за бе ле же ње и умно жа ва ње ње го вих пре да ва ња, та ко и за бо ра вак и пу то ва-
ња. Упра во у вре ме се ве ри јан ске то ле ран ци је,7 Ори ген из ла же ав гу сти Ју ли ји Ма-
ме ји хри шћан ску док три ну8, док је њен син, Алек сан дар Се вер (222–235), др жао 
при ват но би сте Авра а ма, Ор фе ја, Апо ло ни ја Ти јан ског и Ису са Хри ста, ко ме је 
чак, ка ко се ве ли же лео да по диг не и храм, али су га од то га од го во ри ли па ган-
ски све ште ни ци.

4 De vi ta Gre go rii Tha u ma tur gi, PG 46, 897cd. 
5 Де таљ ни ја сту ди ја на ову те му: An ge lo Di Be rar di no, Gre go rio Ta u ma tur go: La epi sto la ca no ni ca, in B. 

Cla u si — V. Mi laz zo, Il gi u sto che fi o ri sce co me pal ma, 57–72.
6 V. A. Si ra go, La se con da so fi sti ca co me espres si o ne cul tu ra le del la clas se di ri gen te del II se co lo, Auf sti eg und 

Ni e der gang der Römischen Welt, II, vol. 33/1, Ber lin-NY 1989, 36–78.
7 Ди на сти ја иде од Sep ti mi us-а Se ve rus-а 193. до Mar cus-а Aure li us-а Se ve rus-а Ale xan drus-а 235. Сеп тим 

је до зво лио ула зак Је вре ји ма у др жав ну ад ми ни стра ци ју, Ка ра ка ла је свим ста нов ни ци ма про вин ци-
ја дао рим ско др жа вљан ство, укљу чу ју ћи и Је вре је, Еле га бал је у свом Пан те но ну до пу стио при су ство 
хри шћан ског Бо га, док је Ја хве по стао „офи ци јал ни Бог“. О ак тив но сти се ве ри ја на ви де ти: E. Dal Co-
vo lo, I Se ve ri e il cri sti a ne si mo. Ri cer che sull’am bi en te sto ri cois ti tu zi o na le del le ori gi ni cri sti a ne tra il se con do e 
il ter zo se co lo, Ro ma 1989.

8 Јевс. 6, 21, 4.
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Остав ши без оца са че тр на ест го ди на Гри го ри је (Те о дор, пре кр ште ња) и мла-
ђи му брат Ате но дор су при ми ли основ но обра зо ва ње у до мо ви ни; мо жда су нај-
пре ишли у Ати ну па по том у Бе рит, у Фе ни ки ји где је би ла чу ве на прав нич ка шко-
ла.9 Са да на сце ну сту па Про ми сао10 — ка ко ве ру је Гри го ри је: њи хо ва се стра је би-
ла уда та за са рад ни ка управ ни ка Па ле сти не, ко ји се 65–67 пре се лио у Ке са ри ју и та-
мо ни је хтео да оста не ду го сам. Је дан вој ник је тре ба ло да от пра ти се стру и бра-
ћу до Ке са ри је, а они су ода тле ла ко мо гли оти ћи до Бе ри та. Но, пут се ту за вр ша-
ва јер Гри го ри је упо зна је Ори ге на ко ји се ту из Алек сан дри је био пре се лио и осно-
вао при ват ну шко лу. Оду ше вље ни Ори ге ном, бра ћа оста ју пет го ди на11 у Ке са ри ји 
да би се по све ти ли фи ло со фи ји, од но сно те о ло ги ји. 

Вра тив ши се у Нео ке са ри ју, Гри го ри је би ва ру ко по ло жен за вла ди ку од ама-
сиј ског ми тро по ли та Фе ди ма. Ни сен че ва vi ta Greg. нам до но си мно штво ле ген дар-
них епи зо да ве за них за ње го ву ак тив ност; са др жи си гур но и зр на исти не, иако по-
ме ша на са фан та зиј ским еле мен ти ма. То ис тра жи ва чи ма са мо ком пли ку је по сао: 
те шко је ода бра ти не дво сми сле не фак те од ко јих по ћи. Зна мо да је Гри го ри је имао 
из у зет ног успе ха у обра ћа њу па ган ског, али и је вреј ског ста нов ни штва. То нам го-
во ри да је Гри го ри је имао из гра ђе ну пер со нал ност, да је рас по ла гао знат ним ма те-
ри јал ним до бри ма, ко ја омо гу ћа ва ју од го ва ра ју ће обра зо ва ње, по све ће ност не ком 
ци љу и по ли тич ки ути цај, што су еле мен ти ко ји ви ше не го убе дљи во мо гу да об ја-
сне ње гов успех. 

На кра ју, помињe се да је Гри го ри је са ве то вао сво ју па ству за вре ме Де ци је вог 
(250/1.) про го на да се скло не, ка ко је и сам ура дио. Уче ство вао је 264/5, за јед но са 
Ате но до ром, на са бо ру ко ји је осу дио Па вла Са мо сат ског.12 Умро је, ка ко нам све до-
чи Су дин ви зан тиј ски лек си кон, за вре ме Ауре ли ја на (270–275).

3. Сум ње око аутор ства 

3. 1. Пјер Но тан
Фран цу ски на уч ник је сво је ар гу мен те из гра дио око ам би ва лент но сти ве за не за 
дво стру ко име Гри го ри је-Те о дор и сма тра, да је глав ни наш исто риј ски из вор, од 
ко га за ви се Је ро ним и услов но оста ли, Јев се ви је, нео прав да но по и сто ве тио Те о до-
ра, ауто ра ПО и адре са та Ори ге но вог пи сма ко је нам је пре не ла Ори ге но ва Фи ло
ка ли ја, § 13, са Гри го ри јем Чу до твор цем ко га је он не коћ упо знао. Но тан при ме ћу-
је да Ни се нац не по ми ње два Чу до твор че ва име на. Ме ђу тим, „Гри го ри је“ је, ка ко је 
при ме тио и Кру зел13 — до дао бих, са пу ним пра вом — ти пич но кр штењ ско име, и 
зна чи „Про бу ђе ни“. Што се ти че Фи ло ка ли је, др жим да је Но та но во ми шље ње са-
свим ис прав но: а) Фи ло ка ли ја не ко ри сти при ли ку да упу ти на адре са та од ауто-
ри те та, тј. Гри го ри ја Чу до твор ца, б) пи смо се од но си ви ше на не ког ко тре ба да тек 
поч не са сту ди ји ма, а обра ћа му се са „си не Гри го ри је“, име ном ко је би овај тре ба ло 
тек по сле да но си. Да кле, без ика кве ре зер ве мо гу при хва ти ти да се тзв. Ори ге но во 
пи смо Гри го ри ју не од но си на Чу до твор ца. Ме ђу тим озбиљ ни ји и ком пли ко ва ни ји 
про блем оста је у ве зи по и сто ве ће ња Те о до ра-Гри го ри ја из ПО. Но тан сма тра да је 
Јев се ви је во по и сто ве ће ње би ло крај ње ар би трар но. Из ње го ве ана ли зе про из и ла-

9  Со кр. 4, 27 ве ли да је ње го во име оста ло на гла су у овим гра до ви ма.
10  ПО, 4, 39. 
11  Јевс. 6, 30.
12  Јевс. hist. eccl. 7, 28, 1.
13  H. Cro u zel, Fa util vo ir tro is per son na ges, pp. 304–306.
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зи као је ди но си гур но да је по сто јао Гри го ри је Нео ке са риј ски, је ван ђе ли за тор Пон-
та, ко га је мла ди Јев се ви је упо знао, и да има мо Те о до ра, јед ног Ори ге но вог уче ни-
ка ко ји му је одр жао го вор и Гри го ри ја ко ме је Ори ген упу тио пи смо. Но, по гле дај-
мо Јев се ви је ву (hist. eccl. 6, 30) вест из бли за:

Ори ген је био тра жен не са мо од ста нов ни ка Ке са ри је, не го и од мно штва сту де на та ко ји 
су на пу сти ли сво је до мо ви не. Нај по зна ти ја име на, оних ко је сам лич но упо знао, су Те о-
дор — ко ји ни је ни ко дру ги до ли слав ни вла ди ка, мој са вре ме ник, Гри го ри је (ὃς ἦν αὐτὸς 
ο�τος ὁ καθ᾿ ἡμᾶς ἐπισκόπων διαβόητος Γρηγόριος) — и ње гов брат Ати но дор. Би ли су из-
у зет но по све ће ни грч ким и ла тин ским ди сци пли на ма, али је Ори ген у њи ма улио љу бав 
ка истин ској фи ло со фи ји и убе дио их да пре у сме ре прет ход ни ен ту зи ја зам ка сту ди ра-
њу те о ло ги је. Про ве ли су це лих пет го ди на са њи ме, то ли ко се уса вр шив ши да су још као 
мла ди би ли иза бра ни за вла ди ке у Пон ту.

Јев се ви је још по ми ње да су Гри го ри је и Ати но дор, понт ске вла ди ке, као и Фир-
ми ли јан Ке са риј ски (7, 28, 1) би ли при сут ни на са бо ру ко ји је осу дио Па вла Ан ти о-
хиј ског, али ма ло за тим (7, 30, 2) Гри го ри је во име, као и Фир ми ли ја но во (умро у ме-
ђу вре ме ну; 7, 30, 5) се не по ја вљу је на ли сти пот пи сни ка осу де, што по Но та ну го-
во ри у при лог ње го ве те зе о ар би трар но сти. Ме ђу тим и сам Јев се ви је го во ри о ком
пли ко ва ним про це си ма ве за ним за Па вла. Ни је, на и ме, би ло са мо јед ног про це са. 
Не до ста так Гри го ри је вог и Ати но до ро вог пот пи са суд би ном, ко ју би ова дво ји ца 
де ли ла са Фир ми ли ја ном, Кру зел сма тра мо гу ћим ре ше њем, али уз на по ме ну да је 
тај по да так у су прот но сти са Су дом.14 Ја пак не ви дим не ки те жи про блем, за то што 
раз ло га за не до ла зак на ко нач ни са бор мо же би ти мно го. Шта ви ше, и сам Јев се ви-
је по ми ње Ди о ни си ја Алек сан дриј ског, ори ге ни сту ко ји ни нај ма ње не би ка снио да 
се окре не про тив јед ног мо нар хи јан ца, а уз то и Ан ти о хиј ца, ко ји је по слао пи смо 
у ко ме го во ри да је спре чен ста ро шћу и не моћ ју и у ко ме из ла же сво је ми шље ње о 
про бле му (7, 27). Да се ни је са мо из го ва рао, све до чи и ње го ва убр за смрт (7, 28, 3).

Што се пак ти че по и сто ве ће ња Те о до ра са Гри го ри јем, ме ни оно из гле да оправ-
дљи вим. На и ме, Јев се ви је је по зна вао лич но „слав ног Гри го ри ја“, и да не ко мо же да 
та ко за ме ни лич но сти, из гле да ми са свим не ве ро ват но. Да ље, про ме ну име на на 
кр ште њу је би ла ра ши ре на прак са. Уз то, у јед ном су же ном кру гу, на про сто ру где 
су се све ис так ну ти је лич но сти по зна ва ле, те шко је за ми сли ти да се мо же по бр ка ти 
спис не ког ко га по зна је те, са спи сом не ке дру ге осо бе, а ми слим да то и вре ђа ин те-
ли ген ци ју епи ско па ко ји је за у зи мао јед ну од нај пре сти жни јих ка те дри тог вре ме-
на, а уз то је био ори ге ни ста. 

По сто је и по зи тив ни раз ло зи ко ји би ишли у при лог Јев се ви је ве иден ти фи ка-
ци је Гри го ри ја са Те о до ром: Гри го ри је је про сла вље ни вла ди ка; сла ван си гур но за-
то што је на пра вио де ла па жње вред на, као што је хри сти ја ни за ци ја и опра во сла-
вље ње понт ске обла сти. То све не би мо гао ура ди ти без еко ном ске и ин те лек ту ал-
не ба зе. На стра ну чу да. Тај ар гу мент ни Но тан не би при хва тио. Да кле, пред у сло ви 
за не ког ко по ста је слав ни про све ти тељ су ап со лут но у скла ду са сли ком ко ју нам 
Јев се ви је пру жа о Гри го ри ју. Ми, за тим, има мо и за пис го во ра јед ног је ди ног Ори-
ге но вог уче ни ка — ни ко не сум ња да је аутор ПО за и ста и био Ори ге нов уче ник — 
и, ка ко би би ло мо гу ће, да је не ки не по зна ти уче ник, о ко ме ни шта ви ше ни смо чу-
ли, ко ји ни је на пра вио зна чај ну ка ри је ру, и ко ме су упра во у цр кве ној би бли о те ци 
са чу ва ли спис,15 не ка кав не по зна ти Те о дор?

14  H. Cro u zel, Re mer ci e ment à Origène, p. 26.
15  Со крат Схо ла стик нам ве ли да је Пам фи ло у сво јој Апо ло ги ји Ори ге на у пр вој књи зи при кљу чио 

овај спис ко ји је на шао у Ке са риј ској би бли о те ци (hist. eccl. 4, 27). 
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3. 2. Луј за Абра мов ски
Ве ће про бле ме, ка ко ми се чи ни, из не ла је не мач ка на уч ни ца, Луј за Абра мов ска. 
Но, нај пре тре ба да не што ви ше ка жем о са мој исто ри ји про бле ма. 

Го ди не 375. Ва си ли је Ве ли ки је во дио по ле ми ку око раз у ме ва ња Ни кеј ског сим-
во ла ве ре, од но сно око три ипо ста си св. Тро ји це, јер ка ко је Ва си ли је ту ма чио, Ни-
кеј ски Оци су пра ви ли раз ли ку из ме ђу ипо ста си и уси је, тј. су шти не, док је ње гов 
про тив ник, нео ке са риј ски епи скоп Ата бри је, ну дио бу квал ни ју ин тер пре та ци ју, по 
ко јој се мо же го во ри ти о са мо јед ној ипо ста си у Бо гу. Ата бри је је сво је стро го мо-
нар хи јан ско уве ре ње бра нио и на ауто ри те ту Гри го ри ја Чу до твор ца. Он и ње го ви 
исто ми шље ни ци су у кам па њи про тив Ва си ли ја и Ке са ри је пи са ли та ко ђе и Ан ти-
му, епи ско пу ти јан ском,

ко ји је наш исто ми шље ник, да је Гри го ри је у свом Из ло же њу ве ре ре као да су Отац и 
Син у ми сли дво је, али су у ипо ста си јед но (ὡς �ρα Γρηγορίου εἰπόντος έν έκθέσει πίστεως 
Πατέρα καὶ Υἱὸν ἐπινοίᾳ μὲν εἶναι δύο, ὑποστάσει δὲ ἕν).16

Ва си ли је пре ци зи ра да се ове ре чи на ла зе у Гри го ри је вом де лу: Ди ја лог са Ге ли
ја ном (=ДГ), али да оно ни је дог мат ске при ро де не го по ле мич ке, да је ру ко пис пре-
тр пео ма ни пу ла ци је, да има мно штво пре пи си вач ких гре ша ка, што Ва си ли је же ли 
и да де мон стри ра. Гри го ри је ни је во дио ра чу на о тер ми но ло ги ји за то што се обра-
ћао па га ну ко ји ни је био вер зи ран у хри шћан ским дог ма ти ма, об ја шња ва Ва си ли-
је, и за тим до да је да се у овом ру ко пи су на ла зе и из ра зи ко је Ата бри је си гур но не 
би мо гао пот пи са ти и за то је не ле ги тим но да се по зи ва на ње га. На и ме, Гри го ри је 
го во ре ћи о Си ну ве ли „ство ре ње“ (κτίσμα), „про из вод“ (ποίημα). На жа лост, ово де-
ло је из гу бље но.

Кру зел сма тра да Ва си ли је ни је био до вољ но опре зан по твр ђу ју ћи аутен тич-
ност овог де ла, јер је оно по ње му пу ки фал си фи кат, за то што је ци ти ра на по зи ци ја 
у ап со лут ној су прот но сти са Ори ге но вом док три ном, ко ји твр ди да су Отац и Син 
две ства ри, две ипо ста си али јед но по во љи, по ускла ђе но сти.17 Си мо не ти, на про-
тив, не при хва та овај став јер сма тра да је ипак Ва си ли је мо гао бо ље зна ти да ли је 
ово за и ста де ло Гри го ри је во или не. Да је имао и тра чак сум ње не би ка снио да то 
и ис ка же, и не би при бе га вао овим об ја шње њи ма ко ја не ко мо же при хва ти ти или 
од би ти.18 Да ово де ло не мо же би ти фал си фи кат, Си мо не ти пот кре пљу је и чи ње ни-
цом да се мо да фал си фи ко ва ња ја вља тек са апо ли на ри сти ма. Не ма мо ни ка кав по-
да так о мо нар хи јан ци ма из тре ћег ве ка као фал си фи ка то ри ма.19 

Ово је упра во ар гу мент ко ји је Си мо не ти сма трао јед ним од нај ја чих ко је је 
Абра мов ска из не ла и ко ји је он са мо раз ра дио. Ка спа ри пак је сма трао да је Ва си-
ли је по твр дио по сто ја ње ИВ и орал ну тра ди ци ју у ко јој је оно жи ве ло. Ме ђу тим, 
Абра мов ска са пу ним пра вом се пи та за што Ва си ли је не би ис ко ри стио упра во овај 
сим вол да би се су про ста вио Ата бри ју.20 Сим вол го во ри о три са мо по сто је ће лич-
но сти, ко је, иако још увек у суб ор ди на циј ском кљу чу, те жи да ста ви на исти ни во. 

16  Ва си ли је Ве ли ки, ep. 210, 5. 
17  H. Cro u zel, Grégo i re le Tha u ma tur ge et le Di a lo gue avec Élien, Rec her ches de sci en ce re li gi e u se 51 (1963), 

422–31. На ве де но Ори ге но во уче ње у: Con tra Cel sum, 8, 12. 
18  М. Si mo net ti, Una nu o va ipo te si, p. 280.
19  Si mo net ti, Una nu o va ipo te si, pp. 288–9. Он ће још ус твр ди ти да је Ва си ли је био у нај у жој ве зи са Гри-

го ри је вим спи си ма, би ло сто га што је ње го ва ба ба Ма кри на би ла Гри го ри је ва при ја те љи ца, би ло за то 
што је био осе тљив и опре зан на фал си фи ка те, јер је под ме та ња тр пео са стра не ве ли ког аске те, пр во-
бит но при ја те ља а за тим огор че ног не при ја те ља, Јев ста ти ја, епи ско па Се ва стиј ског.

20 L. Abra mow ski, Das Be kenntnis, p. 160. 
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Ка спа ри, ко ји је на слу тио бу ду ћи про блем, пред ла же ре ше ње ко је ми се чи ни, да не 
ка жем сме шним, али у нај ма њу ру ку не при хва тљи вим: Ва си ли је се ни је се тио die 
Kur ze Gla u ben sfor mel des Gre go ri us.21 

Абра мов ска за кљу чу је да је Гри го ри је Ни ски, по сле Ва си ли је ве смр ти, јед но-
став но фал си фи ко вао сим бол и уба цио га у vi ta Greg. Ако би не ко же лео да при го-
во ри да се та ко Ни се нац ста вља у ло ше све тло, она под се ћа да је он већ био склон 
фал си фи ка ци ја ма као у слу ча ју три пи сма ко ја је под мет нуо да би по ми рио Ва си ли-
ја и јед ног свог стри ца, о че му го во ри 58. Ва си ли је во пи смо. Он их је лич но но сио 
свом бра ту Ва си ли ју, ко ји је ка сни је, ка да се по звао на њих пред стри цем за ко га је 
ве ро вао да је био пи сац пи са ма, по же лео да се зе мља отво ри под њим, јер је схва-
тио, ка да је овај по ре као да је на пи сао та пи сма, да је уства ри Гри го ри је био њи хов 
пи сац. Ја пак ни сам си гу ран, што се ти че на шег про бле ма, о ка квом би се ком про-
ми су ра ди ло (ка ко ми сли Абра мов ска) из ме ђи Ва си ли је вих и Ата бри је вих при ста-
ли ца, ако је већ сим вол ја сно на ори ге ни стич кој ли ни ји, од но сно екс пли цит но го-
во ри о три ипо ста си, и не оста вља ни ка кав пра зан про стор за мо нар хи јан ску ин-
тер пре та ци ју. При хва тљи ви је би ми би ло ре ше ње о фал си фи ка ци ји ко ја тре ба да 
пот кре пи Ва си ли је ву три ја до ло ги ју.

По сто ји још је дан те жак про блем у ве зи аутен тич но сти ИВ, ко ји је Ка спа ри 
при ме тио, а на ко ме је Абра мов ска за тим ин си сти ра ла, очи глед но не за до вољ на ње-
го вим ола ким пре ла же њем. Реч је о на во ђе њу ре чи ИВ у тек сто ви ма Гри го ри ја Бо-
го сло ва. 

1) Θεότητα μίαν, δόξῃ, καὶ τιμῇ, καὶ οὐσίᾳ, καὶ βασιλείᾳ μὴ μεριζομένην, ὥς τις τῶν μικρῷ πρό-Θεότητα μίαν, δόξῃ, καὶ τιμῇ, καὶ οὐσίᾳ, καὶ βασιλείᾳ μὴ μεριζομένην, ὥς τις τῶν μικρῷ πρό-
σθεν θεοφόρων ἐφιλοσόφησεν (ка ко је у ско ри је вре ме на у ча вао је дан од бо го но са ца).22 

2) Οὐδὲν τῆς Τριάδος... δοῦλον, οὐδὲ κτιστὸν, οὐδὲ ἐπείσακτον, �κουσα τῶν σοφῶν τινος λέ-Οὐδὲν τῆς Τριάδος... δοῦλον, οὐδὲ κτιστὸν, οὐδὲ ἐπείσακτον, �κουσα τῶν σοφῶν τινος λέ-
γοντος (ка ко сам чуо да го во ри је дан му драц).23

Про блем је, да кле, у то ме што Гри го ри је твр ди да је од ско ро (μικρῷ πρόσθεν) чуо 
за ово ис по ве да ње, а Чу до тво рац је умро не што ви ше од сто го ди на пре то га. На зи-
јан зин је чуо ове ре чи од не ког па мет ног чо ве ка, a то зна чи да их ни је чи тао у Чу до-
твор ца. Ово све го во ри у при лог тврд њи да Ва си ли је сва ка ко ни је знао за ИВ у овој 
фор ми (а знао је за ње га у скло пу ДГ), и да по но вим, не би си гур но ча сио ча са да га 
на ве де. На овом ме сту же лео бих да на по ме нем да се у кон тек сту но ве фор му ле, ко-
ју нам све до чи На зи јан зин, ја вља са мо по след њи, че твр ти, члан ИВ. По сто ја ли су 
већ на уч ни ци ко ји су твр ди ли аутен тич ност пр вих три чла на и на ста нак че твр тог 
у вре ме ари јан ских спо ро ва.24 

Абра мов ска има и не ко ли ко спо ред них ар гу ме на та, а за вре ђу је по ме на ње на 
при мед ба да ИВ не ма кр штењ ску фор му ни уло гу и она не зна ко ји би мо тив по сто-
јао за ње гов на ста нак.

Што се ти че Си мо не ти ја, он це ни до при но се Но та на и Абра мов ске, али не де-
ли у пот пу но сти њи хо ве за кључ ке. Пи та ње, ка ко сма тра, оста је отво ре но. Он де-
ли Чу до твор че ве спи се у две гру пе: јед на мо нар хи јан ске про ве ни јен ци је (Те оп., ДГ, 
Фил.) и дру га ори ге нов ског на сле ђа (ПО, ИВ). На ги ње пак аутен тич но сти де ла мо-
нар хи јан ског на зо ра, док би ова ори ге нов ског ка рак те ра те шко би ла сво ди ва на Чу-

21  C. P. Ca spa ri, Al te und ne ue Qu el len zur Geschic hte des Ta ufsymbols und der Gla u ben sre gel, Chri sti a nia: 
Mal ling, 1879, pp. 28–30.

22  or. 31, 28. Ове ре чи од го ва ра ју ИВ: Τριὰς τελεία, δόξῃ καὶ ἀϊδιότητι καὶ βασιλείᾳ μὴ μεριζομένη. 
23  or. 40, 42. Ово пак од го ва ра ИВ: Οὔτε οὖν κτιστόν τι, ἢ δοῦλον ἐν τῇ Τριάδι, οὔτε ἐπείσακτόν. 
24  Abra mow ski, Das Be kenntnis, p. 150.
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до твор ца.25 На по ми њем, за Си мо не ти ја пи та ње ни је ре ше но, иако он на слу ћу је — 
ва ло ри зу ју ћи Но та но во ми шље ње — ре ше ње у овом сме ру. 

Абра мов ска — у ово ме де лим Кру зе ло во ми шље ње — по ред за кљу ча ка ко је је 
до не ла, за сту па и јед ну при лич но па ра док сал ну ва ри јан ту, на и ме, да је фор му ла из 
ДГ, она ко ка ко је пре но си Ва си ли је, аутен тич на, док ИВ не при хва та, ма да је оно ја-
сно ори ге ни стич ког ко ва.26

4. Ко би мо гао би ти аутор Чу до твор че вог сим во ла?

4.1. Ам би гве око Ва си ли је вог сведо чан ства
Ка спа ри, Абра мов ска и Си мо не ти, али и ни ко од оста лих на уч ни ка ко ји су се ба-
ви ли про бле мом ИВ ни је сум њао у то да је Ва си ли је пре ћу тао по сто ја ње Гри го ри-
је вог сим во ла. За ову кон фу зи ју је крив, ка ко ми се чи ни, сам Ва си ли је. Ата бри је је 
по свој при ли ци на во дио ре чи из сим во ла, cre da ко ји је на не ки на чин мо гао да се 
чу је или ви ди у Нео ке са риј ској ка те дра ли. Ата бри је ве ли да је Гри го ри је ис по ве дао 
та кву ве ру. Ва си ли је не по ри че по сто ја ње тог сим во ла, али твр ди да је он ис трг ну-
ти или из ве ден из ДГ. Оно на че му ин си сти рам је упра во пре вид ових екс пе ра та ко-
ји ни су у ἔκθεσις πίστεως ви де ли тех нич ки из раз. Реч „из ла га ње“ Ва си ли је ко ри сти 
ка да го во ри о је ван ђел ским и дог мат ским исти на ма.27 

Ка ко је до шло до то га да се је дан сим вол на ла зи у књи зи или да је пак из књи-
ге из ве ден? Ва си ли је, ко ји се обра ћа ели ти Нео ке са ри је не по ри че по сто ја ње Чу до-
твор че вог сим во ла, не го ве ли да је око ње га сло же на при ча. Он про из и ла зи из књи-
ге ко ја је прет пре ла озбиљ не про ме не. Ва си ли је, да кле, по зи ва на опрез и пре и спи-
ти ва ње ства ри. Вје ру ју по сто ји, има свој из вор, али се мо ра ви де ти шта се де си ло 
са њи ме јер је сам из вор био отро ван. Из ових, ре као бих чак при зем них раз ма тра-
ња са мо је стра не, про из и ла зи да ни у ком слу ча ју ни је по сто ја ло ИВ у нео ке са риј-
ској цр кви она ко ка ко нам га је Гри го ри је Ни сиј ски пре нео. Са дру ге стра не, и ово 
тре ба да др жи мо у па жњи, Ва си ли је не твр ди да по сто ји сим вол у фор ми ко ју нам 
Ата бри је пре но си. Да кле, и по сто ји и не по сто ји сим вол. По ста вља се пи та ње шта 
је по сто ја ло и шта је по сле до да то, до ра ђе но, пре фор му ли са но. 

4. 2. Не ке на по ме не о исто риј ском кон тек сту ИВ
Цр кве но-по ли тич ка си ту а ци ја на под руч ју Ма ле Ази је је би ла ви ше не го ком пли-
ко ва на и у стал ном пре ви ра њу. Пре до ми на ци ја цр кве них се ди шта је под у пи ра на 
сваг да од ре ђе ном вер ском док три ном. Не чи је пре тен зи је су че сто би ле прав да не 
спа ша ва њем пра во вер ја у за блу де лој цр кви. На осно ву јед но ми шља су се скла па ли 
и са ве зи, али они ни су би ли то ли ко ста бил ни ка да су се упли та ли „ово зе маљ ски“ 
мо ти ви. У че твр том ве ку има мо мно штво пар ти ја: омиј ци, оми у си јан ци, омо у си-
јан ци (ста ро ни кеј ци), ано меј ци итд. У на шем слу ча ју, ко ји се ба ви три ја до ло шким 
пи та њем, си ту а ци ја се мо же све сти на два глав на то ка: 1) они ко ји сле де јед ну уни-
тар стич ку ви зи ју Бо га (мо нар хи јан ци и ста ро ни кеј ци) и, 2) они ко ји има ју плу ра-
ли стич ку иде ју Бо га (Ори ге но ви след бе ни ци, ко ји ма је и Ва си ли је при па дао). 

Ори ге но во пре се ле ње у Ка па до ки ју ма ри ти му уро ди ло је мно гим пло до ви ма: 
са јед не стра не су су зби ја не гно стич ке тен ден ци је, а са дру ге мо нар хи јан ске. Има-

25  Si mo net ti, Una nu o va ipo te si, p. 287.
26  Cro u zel, La cri sto lo gia, p. 746.
27  Cf. ep. 42, 4; 105, 1; 199, 47. 
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мо мно штво ва жних Ори ге но вих след бе ни ка: Алек сан дар Је ру са лим ски, Те ок тист 
Ке са риј ски, Бе рил Бо стриј ски, Ана то ли је Ла о ди киј ски, Ди о ни си је Алек сан дриј-
ски, зва ни Ве ли ки, уче ни Ју ли је Афри ка нац, Је ро ним (јед но вре ме), Ру фин Акви-
леј ски, Фир ми ли јан Ке са риј ски, ко ји је за јед но са Чу до твор цем био ње гов уче ник.28 
Ори ге но ве иде је се ши ре и по сле ње го ве смр ти. При хва та ју их: му че ник Пам фи ло, 
учи тељ Јев се ви ја Ке са риј ског, Те ог нист, Ди дим Сле пи, Ата на си је Ве ли ки, Ева гри је 
Пон тиј ски, уче ник Гри го ри ја Бо го сло ва итд. 

О при су ству ори ге ни стич ких уче ња у Ка па до ки ји, има мо и по боч не до ка зе. 
Реч је о ари јан ци ма из ове обла сти, а ари ја ни зам, ка ко је по зна то li pi is et ton so ri
bus, је ра ди кал на фор ма ори ге ни зма. Oриген, на и ме, же ле ћи да по твр ди ипо ста сно 
по сто ја ње три ли ца у Тро ји ци по не кад је чак раз ли ко вао и њи хо ву при ро ду. То је, 
ско ро не из бе жно, во ди ло ари ја ни зму. Са дру ге стра не — не за бо ра ви мо да Ва си-
ли је по ла зи са по зи ци је слич не су шти не — Ори ген ни је ис кљу чи вао ни кад Ло го-
са и Ду ха из бо жан ске сфе ре (ма да их је увек суб ор ди ни рао), и то је од ве ло ка па до-
киј ском ре ше њу, ко је да нас пре по зна је мо као пра во слав но. Ме ђу ари јан ству ју ћи-
ма у Ма лој Ази ји има мо: Гри го ри је Ка па до киј ски, ко ји на сле ђу је Ата на си је ву упра-
жње ну алек сан дриј ску ка те дру; Аук сен ци је Ми лан ски, ко ји узур пи ра Ди о ни си је-
во ме сто; Асте ри је „Со фи ста“, Ев но ми је Ки зич ки итд. Ди о ни си је Алек сан дриј ски, 
као по сле ње га Лу ки јан Ан ти о хиј ски и Ари је ви де ли су као нај сна жни ји ар гу мент у 
бор би са мо нар хи јан ци ма из два ја ње Си на из бо жан ске зо не. На зи ва ли су га ство-
ре њем да би га по дру го ја чи ли и одво ји ли од Оца. С ти ме се сва ка ко ни су мо гли сло-
жи ти ма ло а зиј ски мо нар хи јан ци, као што су би ли Мар кел Ан кир ски и ње гов уче-
ник Фо тин, Јев ста ти је Се ва стиј ски и, ка ко ви де смо, Ата бри је Нео ке са риј ски. Ко ли-
ко су све стран ке би ле остра шће не за кљу чу је се и из са мог из бо ра Ва си ли ја за ми-
тро по ли та. На и ме, са мо са јед ним гла сом ви ше је про шао. 

Ата бри је пре у зи ма нео ке са риј ску сто ли цу у јед ном крај ње не по вољ ном мо-
мен ту за тај град; он је био у из град њи за то што је три де се так го ди на пре (343) у зе-
мљо тре су био сра вљен са зе мљом. Це за ров град је тре ба ло да се по диг не и да об-
но ви сво је при ви ле ги је, што пак Ке са ри ја Ка па до киј ска ни је мо гла мир но гле да-
ти. Ис под Нео ке са ри је као бра ну има мо Се ва сти ју, ср це мо нар хи јан ске иде о ло ги је. 
Ата бри је ко ри сти при ли ку да на пад не Ва си ли ја у вре ме ка да им пе ра тор Ва ленс 372. 
де ли Ка па до ки ју на два ад ми ни стра тив на де ла. Дру га Ка па до ки ја за глав ни град 
до би ја Ти ја ну. Ње ном епи ско пу пи ше Ата бри је. Ке са ри ја се из не на да на ла зи из-
ме ђу че ки ћа и на ко ва ња: са се ве ро-ис то ка Нео ке са ри ја по ку ша ва да про ши ри свој 
ути цај на ју го-за пад, а са ју го-за па да Ти ја на за тва ра круг. Ва си ли је се у свом пи сму 
упра во и жа ли што Ата бри је по кре ће ак ци ју гло бал ни јих раз ме ра. Но, и он сам не 
се ди скр ше те них ру ку: не по шту је пра ви ло по ко ме ад ми ни стра тив на по де ла тре ба 
да бу де сле ђе на и цр кве ном, та ко да ру ко по ла же сво је љу де у Ка па до ки ји II. Обра ћа 
се ди рект но ути цај ним осо ба ма у Нео ке са ри ји што је очи глед но под ри вач ки по тез. 
Те жи да за ма ски ра про блем са Ан ти мом, за ко га ве ли да му је при ја тељ, а у прак си 
све чи ни да му пре от ме те ри то ри ју. Јед ном по ста вље ног епи ско па, на и ме, ни је би ло 
та ко ла ко укло ни ти. По треб но је би ло има ти ути цај на дво ру. Ва си ли је је пак имао 
ту моћ за хва љу ју ћи бо гат ству са ко јим је рас по ла гао, а не са мо за то што је био мно-
го хра бар. Из пи сма 210 не ки за кљу чу ју да се Ва си ли је по ми рио са Ан ти мом — о 
чи јим уве ре њи ма не зна мо ни шта — али да то ни је би ло та ко го во ри чи ње ни ца да 
Ти ја на оста је и по сле Ва си ли је ве смр ти ми тро по лит ско се ди ште. 

28  Јевс. hist. eccl. 6, 27; vi ta Greg. PG 46, 905.
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Из Ва си ли је вог од го во ра мо же мо из ву ћи до ста за кљу ча ка ко ји би ве зи ва ли 
Чу до твор ца за Ори ге на. На и ме, он ве ли да је Гри го ри је ис тре био Са ве ли је ву (мо-
нар хи јан ску) је рес у тим кра је ви ма. Ако ве ру је мо овим Ва си ли је вим ре чи ма, мо-
же мо да за кљу чи мо са мо ка ко је Гри го ри је си гур но био у кон так ту са Ори ге но вом 
док три ном. Ба ба Ма кри на је Ва си ли ју си гур но не што пре не ла од Чу до твор че вог 
ис ку ства, а то би би ла ве ра у Тро ји цу.29 На овај на чин би се мо гло об ја сни ти по при-
лич но увер љи во и раз вој Ва си ли је ве три ја до ло ги је, ко ја је би ла уко ре ње на у ори-
ге ни зму. На гла сио бих још је дан еле мент ко ји по ве зу је Ни сен чев и Ва си ли јев из-
ве штај у ве зи са Чу до твор цем. Ва си ли је, на и ме, иден ти фи ку је Ата бри је во уче ње са 
ју да и змом, док Ни се нац го во ри о мно гим чу ди ма ко ји ма је Гри го ри је раз об ли чио 
ју деј ске за блу де. Је вре ји су у сва ком слу ча ју би ли на та пе ту у Нео ке са ри ји: па га на 
је оста ло сим бо лич ких 17, што по ми ње Ни се нац, док о обра ће њу Је вре ја ћу ти; они 
оста ју Је вре ји и оста ју у Нео ке са ри ји, ко ја је би ла та мо шњи нај зна чај ни тр го вач ки 
цен тар, да би се ба ви ли сво јим по сло ви ма. Ва си ли је и на овај на чин игра ја ку кар-
ту, јер обра ћа ју ћи се хри шћан ској ари сто кра ти ји, ин си ну и ра ка ко их Ата бри је ми-
ри и сје ди њу је са ни ка да оми ље ним Је вре ји ма.

4. 3. Са др жај ИВ
Пр ва два чла на ИВ су не сум њи во ори ге нов ског по ре кла. Реч је о јед ном Бо гу Оцу, 
али Оцу не Си на не го Ло го са (не ис кљу чу је Си на) ко ји је жив, што ће ре ћи да је по-
себ на и у се би по сто је ћа ипо стас, ко ји је Оче ва ре ал но по сто је ћа Му дрост и Си
ла, (ар гу мент ста ро ни ке ја ца, нпр. Алек сан дра Алек сан диј ског, али и у скла ду са 
нео пла то ни стич ким три ма ипо ста си ма: Пр ва ипо стас се ми сли, би ва осве шће на 
у Дру гој), што су ти пич но Ори ге но ви тер ми ни. Веч ни оти сак; Отац Си на Је ди
но род ног. Не ма пло ти нов ског из ра за ко ји је ко ри шћен у Ни кеј ском сим во лу: све
тлост од све тло сти, што би све до чи ло о прет ход но сти овог сим во ла у од но су на 
Ни кеј ски.

Дру ги члан раз ра ђу је иде ју Му дро сти ко ја об у хва та прин ци пе свих ство ре них 
би ћа (Со фи ја је оми ље ни Ори ге нов тер мин за ка рак те ри са ње дру гог ли ца Тро ји-
це), ко ја је исти ни ти Син Очев, не ви дљив од не ви дљи во га (овај ар гу мент се обич но 
упо тре бља вао у по од ма клој ари јан ској кри зи), док и дру ги атри бу ти по твр ђу ју Ло-
го со во при су ство на бо жан ском пла ну: не про па дљи ви од не про па дљи во га, бе смрт
ни од бе смрт но га и веч ни од веч но га. 

Пр ви и дру ги члан не по ка зу ју ни ка кво од сту па ње од Ори ге но ве три ја до ло ги-
је. Отац је отац Ло го са, ко ји је жив, ди на ми чан, тј. тво рач ки, од мах по и сто ве ћен са 
Со фи јом ко ја у се би по сто ји, ко ја је, ка ко би смо да нас ре кли, ипо ста сна. У ПО30 се 
ве ли да је Ло гос пр во род ни и је ди но род ни, да је жив и оду ше вљен (=има ду шу, тј. да 
је по кре тан), да је исти на, му дрост и си ла Оче ва, да је сје ди њен са свим са Оцем, и 

29  О ве зи Ва си ли је ве фа ми ли је са Чу до твор цем, cf. Ва си ли је, ep. 204, 6.
30  ПО 4, 35–39 згу сну то нам до но си на зо ре ори ге ни стич ке три ја до ло ги је: ᾿Αλλὰ τὰς μὲν εἰς τὸν πάντων 

Βασιλέα καὶ κηδεμόνα, τὴν διαρκῆ πηγὴν πάντων ἀγαθῶν, εὐφημίας καὶ ὕμνους τῷ κἀν τούτῳ τὴν ἀσθένειαν 
ἠμῶν ἰωμένῳ... τῷ προστάτῃ τῶν ἡμετέρων ψυχῶν καὶ σωτῆρι, τῷ πρωτογενεῖ αὐτοῦ λόγῳ, τῷ πάντων δημι-
ουργῷ καὶ κυβερνήτῃ� αὐτῷ μόνῳ ὑπέρ τε ἑατοῦ καὶ ὑπὲρ πάντων, ἰδίᾳ τε ἑκάστου καὶ ἀθρόον ἅμα, δυνατὸν 
ὂν ἀναπέμπειν διηνεκεῖς καὶ ἀδιαλείπτους τῷ πατρὶ τὰς εὐχαριστίας. ῞Οτι αὐτὸς ἡ ἀλήθεια ὢν καὶ ἡ αὐτοῦ τοῦ 
πατρὸς τῶν ὅλων καὶ σοφία καὶ δύναμις, πρὸς δὲ καὶ ἐν αὐτῷ ὢν καὶ πρὸς αὐτὸν ἀτεχνῶς ἡνωμένος... ὅπερ 
πρῶτος καὶ μόνος ἔχειν ἔλασχεν ἐκ πάντων τῶν ὄντων ὁ μονογενὴς αὐτοῦ, ὁ ἐν αὐτῷ θεὸς λόγος... εἰ ἐπ᾿ αὐτῷ 
φέροντες μόνῳ ἀντὶ πάντων τῶν παρὰ τοῦ πατρὸς ἡμῖν ἀγαθῶν τὴν δύναμιν τῆς ἀξίας εὐχαριστίας ἀναθήσο-
μεν, μίαν ὁδὸν εὐσεβείας ταύτην εἶναι ὁμολογήσαντες, τὴν δι᾿ αὐτοῦ πᾶσαν μνήμην τοῦ τῶν ὅλων αἰτίου... 
διαρκὴς εἶναι λόγος εἰς εὐχαριστίας καὶ ὕμνους ὁμολογείσθω, τελειότατος ὢν καὶ ζῶν, καὶ αὐτοῦ τοῦ πρώτου  
νοῦ λόγος ἔμψ υχος ὢν. 
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да је Отац свих ства ри учи но га јед но са со бом. Ло гос је исте си ле са Оцем, ства ра и 
упра вља ства ри ма, бог је у Оцу. Ло гос је цар, тво рац и чу вар ва се ље не, из вор свих 
бла га, ле кар, за ступ ник људ ских ду ша, Спа си тељ. Он је по сред ник, за то што са мо 
он мо же уз но си ти мо ли тве и бла го да ре ња Оцу ка ко за се бе са мог, та ко и за све за-
јед но. Кроз ње га уства ри се под се ћа мо Узроч ни ка ва се ље не. Ни ко ни ка да ни је сум-
њао да су сви ови атри бу ти из Ори ге но ве шко ле.

Ако за пр ва два чла на не ма про бле ма из ко је ку хи ње по ти чу, за тре ћи се мо же 
твр ди ти са свим су прот но. Чак ни че твр ти члан не пред ста вља про бле ме за то што 
је, ка ко ћу по ја сни ти, очи глед ни до да так. Тре ћи је ком пли ко ван за то што по се ду је 
не ку пр во бит ну фор му на ко ју су се над гра ди ли од ре ђе ни еле мен ти. 

Кр штењ ски сим во ли су са др жа ли осврт на три ли ца, ма да је тре ће ли це за у зи-
ма ло нај ма ње про сто ра. Ве ро ва ло се у Ду ха, али спе ку ла ци ја ни је до сти гла за ви дан 
ни во да би се о ње му на пра ви ла кон си стент на при ча. Lex oran di и lex cre den di ни су 
ишли ру ку под ру ку. Ре ал но је прет по ста ви ти по сто ја ње тре ћег чла на чак и ако се 
узме у об зир да ово ни је кр штењ ски не го дог мат ски сим вол, а ка ко се ба ви ипо ста-
сним по сто ја њем три ју ли ца, Ва си ли је во све до чан ство да је Чу до тво рац ис тре био 
са ве ли јан ство у понт ској обла сти до би ја на зна ча ју.31 Да кле, на овај на чин се мо же 
од го во ри ти Абра мов ској шта би мо гао би ти мо тив на стан ка ове фор му ле. У при лог 
пр во бит не крат ко ће чла на би го во ри ла и крат ко ћа из ја ва о Ду ху у ПО, где се са мо 
у 15. гла ви по ми ње Дух Бо жи ји ко ји је на дах њи вао про ро ке и са да до стој ни ма от-
кри ва ду би не бо жан ске му дро сти. И ов де је Дух ста вљен у те сан од нос са Ло го сом.

Тре ћи члан на ста вља на бра ја ње: је дан је Отац, је дан је Ло гос, је дан је и Дух све
ти, ко ји од Бо га има би ће, тј. од Оца. Ово је са свим у скла ду са Ори ге но вом три ја-
до ло ги јом и дов де не ма про бле ма. Они на ста ју са апе ла ти ви ма ко ји се при пи су ју 
Ду ху. У пр вом чла ну се ка же да је је дан Бог Отац. У дру гом да је је дан Го спод, је дан 
од јед но га, бог од Бо га. За Ду ха се не ве ли да је Бог, ни ти да је Го спод. Ово та ко ђе 
ука зу је на три ја до ло ги ју ко ја по ти че пре 381., ма да ни Ца ри град ска фор му ла не го-
во ри о Ду ху као Бо гу, али га осло вља ва са Го спод. ИВ 3. прет хо де ће је ни кеј ско-ца-
ри град ском сим во лу, али ода је и ва си ли јан ске мо мен те; Ва си ли је, на и ме, не ве ли у 
О Ду ху све том да је Дух Бог, ни ти ве ли да је јед но су шан Оцу и Си ну, али о Ду ху ка-
же да је из вор жи во та и све то сти. Иде ја Ду ха као Све тог и оно га ко осве ћу је ду хов-
на ство ре ња је раз ви је на у ори ге ни зму. Да је пак из вор жи во та, из гле да да су до да те 
ре чи, јер је прет ход но Син на зван твор цем, што би зна чи ло да је он из вор жи во та. 
При пи си ва ње Ду ху свој ство жи во то дав ца је иде ја ко ја ће се тек ка сни је раз ви ти, и 
она је при сут на у Ва си ли је вим тек сто ви ма,32 док је у ар ха ич ном об ли ку на ла зи мо у 
II Кли мен то вој по сла ни ци 14, 5 и код Ири не ја (Adver sus ha e re ses 5, 12, 2). За раз ли ку 

31  Иако шту ри, исто риј ски по да ци ко је има мо на рас по ла га њу го во ре у при лог ори ге нов ског обра-
зо ва ња ви со ког кли ра Нео ке са ри је. Зна мо за епи ско па Лон ги на (али ни шта и о ње го вој ве ри) ко ји 314. 
пот пи су је ка но не Ан кир ског са бо ра, ко јим је пред се да вао Мар кел, за тим за Те о ду ла ко ји је пот пи сао 
„ари јан ству ју ће“ пи смо фи ли по пољ ског са бо ра из 343., ко ји је док три нал но био про тив мо нар хи ја на-
ца. По том има мо Му со ни ја (†368) ко га Ва си ли је хва ли као све тог и пот пу но пра во слав ног. По ње го вој 
смр ти за сто ли цу се бо ре (сплет ка ре) ари јан ски кан ди да ти, али власт осва ја на кра ју Ва си ли јев не при-
ја тељ, Атар би је мо нар хи ја нац (cf. Mic hel Le Qu i en, Ori ens chri sti a nus in qu a tu or pa tri ar cha tus di ge stus, in 
quo ex hi ben tur Ec cle si ae pa tri ar chae ca e te ri que pra e su les to ti us Ori en tis, 3 vols. Pa ris 1740; pho totypic ed. Graz, 
Aka de mische Druck-u. Ver lag san stalt, 1958, Bd. I, pp. 499–504).

32  Cf. sp. sanct. § 22. Да је Ва си ли је уства ри са мо „хри сти ја ни зо вао“ Пло ти но ву спе ку ла ци ју, ви де ти 
код А. Спас ский, Ис то рия дог ма ти че ских дви же ний в эпо ху все лен ских со бо ров (в свя зи с фи ло соф ски
ми уче ни я ми то го вре ме ни): Три ни тар ный во прос (Ис то рия уче ния о св. Тро и це). Сер ги ев По сад 1914, 
pp. 519–537. Но ви ја док тор ска те за на ову те му: Hans Dehnhard, Das Pro blem der Abhängigkeit des Ba si
li us von Plo tin, Qu el le nun ter suc hun gen zu se i nen Schrif en De spi ri tu san cto, Ber lin 1964. 
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пак од мно гих Ота ца, Ори ген се не ће ни ка да ли би ти да при пи ше Ду ху удео у ства-
ра њу све та, што је екс клу зив но Бо жи ји чин.33

По ве зи ва ње са Си ном слу жи за пот кре пи ва ње бо жан ства Ду ха. На то ме је 
Ата на си је из гра дио сво ју пнев ма то ло ги ју. Кључ ни из раз ко ји нам до но си сим вол 
је: εἰκὼν τοῦ Υἱοῦ. Тај из раз на ла зи мо код Ата на си ја Алек сан дриј ског у ње го вим Пи
сми ма Се ра пи о ну Тму ит ском:

᾿Επειδὴ ὁ Υἱὸς εἰκών ἐστι τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀοράτου, ἔστι δὲ τὸ Πνεῦμα εἰκὼν τοῦ Υἱοῦ...34 
 Ата на си је је раз вио алек сан дриј ске иде је на два ни воа: а) Син је сли ка Оца не ви-
дљи во га, а људ ска ду ша је сли ка не ви дљи вог Си на (Ло го са). Да кле, и не ви дљи ви 
Дух мо же да бу де сли ка Му дро сти; б) Дух је свој ствен Си ну и ни је туђ Оцу; ка ко 
је јед но су шан са Си ном, та ко и као Овај при па да Оцу, тј. при па да бо жан ском а не 
твар ном пла ну. 

Ако би се раз ма тра ле и дру ге Ата на си је ве афер ма ци је и ње гов на чин раз ми-
шља ња о Ду ху, ипак се не би мо гло до ћи до не ке убе дљи ве ве зе из ме ђу ње га и Ка па-
до ки ја ца. Тре ба та ко ђе узе ти у об зир и не ве ли ки афи ни тет ко ји је по сто јао из ме ђу 
ве ли ког Алек сан дрин ца и Ка па до ки ја ца, та ко да бих ја ви део по ре кло ове син таг-
ме у Ди ди му Сле пом, лич но сти ко ја је, као и ње гов учи тељ Ори ген, би ла у про бле-
ма тич ној си ту а ци ји, ко га су у са мој Алек сан дри ји гле да ли да мар ги на ли зу ју, што је 
сва ка ко био те жак за да так ако се узме у об зир ње гов углед и аутен тич на спе ку ла-
тив на сна га. Не тре ба за бо ра ви тио да су упра во Алек сан дриј ци за да ли од лу чу ју-
ћи уда рац На зи јан зи но вој вла сти у Кон стан ти но по љу. По ли тич ка ви зи ја Ка па до-
ки ја ца, пре ма то ме, тре ба ло би да иде у сме ру по др шке оних ко ји су би ли про го-
ње ни од стра не Алек сан дриј ске ка те дре, а ко ју је, у ли цу Ата на си ја Ве ли ког, Рим — 
ко ји је био увек мо нар хи ја ни стич ки обо јен — при ви ле го вао. Зна мо, на и ме, ко ли ко 
је Ва си ли је имао не во ља да по ве же не по ве зи во на Ис то ку, јер је Рим као офи ци јал-
ног са го вор ни ка увек же лео да ви ди Алек сан дри ју и Ата на си ја. Ово би би ли, да кле, 
глав ни раз ло зи за што ја не бих у Ата на си ју ви део из вор фор му ле из ИВ. 

Ата на си је ва фор му ла је зна чај на за то што она све до чи по сто ја ње иден ти фи ка-
ци је и ста вља ња Ду ха на исти ни во са Си ном (Ло го сом) у алек сан дриј ској обла сти. 
Пре у зе ће је, ни ко дру ги до ли сам стуб Пра во сла вља, Ки ри ло Алек сан дриј ски.35 

Ка ко ова фор му ла про из и ла зи с алек сан дриј ске обла сти, ја бих је, да кле, на-
шао у Ди ди му Сле пом. Од пет књи га Про тив Ев но ми ја ко је су при пи са не Ва си ли ју 
Ве ли ком, 4. и 5. си гур но не при па да ју ке са риј ском епи ско пу. Ве ћи на на уч ни ка сма-
тра да је њи хов аутор Ди дим. У 5. књи зи на ла зи мо из раз да је Дух сли ка Си на: τὸ 
Πνεῦμα εἰκὼν τοῦ Υἱοῦ, ко ји је гра ђен и сле де ћи дру ге мо ти ве у од но су на на ве де не 
Ата на си је ве. Ако по гле да мо Ди ди мов текст,

῾Ο δὲ Υἱὸς ἀεὶ Υἱὸς, ὡς μορφὴ Θεοῦ ὑπάρχων ἀεὶ, ὡς εἰκὼν Θεοῦ φυσικὴ ὁ Υἱός. ᾿Αλλὰ καὶ 
τὸ Πνεῦμα εἰκὼν τοῦ Υἱοῦ εἴρηται, καὶ δάκτυλος Θεοῦ, καὶ Θεοῦ πνεῦμα, καὶ ῥῆμα καὶ πνεῦμα 
στόματος, καὶ ἀγαθὸν πνεῦμα, καὶ εὐθὲς, καὶ ἡγεμενικὸν, καὶ πνεῦμα δυνάμεως, καὶ Κύριος καὶ 
Θεὸς, εἴρηται τὸ τοῦ Θεοῦ πνεῦμα, ὡς καὶ ὁ Λόγος. Εἰ γὰρ μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου στερεοῖ 
τὰς δυνάμεις τῶν οὐρανῶν τὸ Πνεῦμα, πῶς ἀλλότριον; ῞Οπερ οἰ λαβόντες ναὸς Θεοῦ εἰσιν, ὃ 
δὴ καὶ πνεῦμα στόματος Θεοῦ προσαγορεύεται, καὶ τῆς δημιουργίας αἴτιον μετὰ τοῦ Λόγου 
δείκνυται, τὸ ἐνεργοῦν τὰ πάντα ὡς Θεὸς, καθὼς βούλεται, ὥς φησιν ὁ ᾿Απόστολος, τὸ τῆς 
υἱοθεσίας Πνεῦμα, τὸ τῆς ἐλευθερίας αἴτιον, τὸ ὅπου θέλει πνέον θειότητα, ὃ δὴ καὶ πνεῦμα 
τῆς ἀληθείας ὁ τῶν ὅλων Κύριος σαφῶς ὀνομάζει.36

33  De prin ci pis, 4, 4, 10.
34  Epi stu lae qu at tu or ad Se ra pi o nem (ep. IV: De Spi ri tu san cto, 3).
35  The sa u rus de San cta et Con sub stan ti a li Tri ni ta te, 33, PG 75, 572AB. 
36  Adver sus Euno mi um, PG 29, 753. 
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За па жа мо да као што је Син сли ка Оца, та ко је и Дух сли ка Си на, али и прст 
Бо жи ји,37 реч је и дах из уста Бо жи јих, епи те ти ко је ће Ни се нац ко ри сти ти у до ка-
зи ва њу бо жан ства Ду ха,38 ко ји је Дух си ле као и Ло гос, ко ји је Го спод и Бог, што су 
из ра зи ко је Ва си ли је, али ни Чу до твор чев сим вол, не ће ко ри сти ти. Ди дим пак ве-
ли, као и у ИВ, да се он не мо же оту ђи ти (ἀλλότριον). 

ИВ по свој при ли ци убла жу је оштри цу Ди ди мо во вог из ла га ња и ре флек ту је 
Ва си ли је ву ми ро тво рач ку по ли ти ку. Не ко ме мо же из гле да ти чуд но што Ва си ли је 
из но си све мо гу ће до ка зе да је Дух Бог, али да га та квим и не осло вља ва. Оста вља 
сло бо дан — исти на узак — про стор за ин тер пре та ци ју оно га што ствар но ми сли, 
али ка ко ве ћи на, ко ја и чи ни ср це Цр кве, је углав ном сла би је ми сле ћа, ова кав став 
има нај ви ше про ход но сти.

Од ре ђе не ре че ни це тре ћег чла на мо гу из гле да ти у дис хар мо ни ји. На и ме, нај-
пре се ве ли да је Дух кроз Си на об ја вљен (Πνεῦμα... δι᾿ Υἱοῦ πεφηνὸς), а за тим да се 
Отац и Син пре ко Ду ха ја вља ју (ἐν ᾧ φανεροῦται ὁ Πατὴρ... καὶ ὁ Υἱὸς). Уства ри има-
мо јед ну три ја до ло ги ју ја сно ори ге ни стич ке про ве ни јен ци је: Отац је као тво рац и 
одр жа ва тељ у по сто ја њу из над свих ство ре ња али и у сви ма, на рав но пре ко Ду ха, 
док Син про жи ма све ство ре но. Дух ов де мо же да се раз у ме као ме ди ја тор, али ни-
је та ко ако по гле да мо у De prin ci pis 1, 3. Отац, Тво рац и Све др жи тељ је из над све та 
али и при су тан у ње му као што је и Син, ко ји про жи ма све ство ре но. Отац и Син 
има ју не по сре дан од нос са свим ство ре њи ма; Син чи ни ство ре ња ра зум ним, све-
сним; др жи у по сто ја њу не све сна ство ре ња, (као и Отац), али Дух има од но са са-
мо са ду хов ним, ин те лек ту ал ним ство ре њи ма. Дух не до ти че ка ме ње, обла ке, ме-
со или то ме слич но. Отац и Син до ти чу и одр жа ва ју у по сто ја њу чак и зла ство ре-
ња. То, ка ко с пра вом ве ру је Ори ген, мо же не ко ме су ге ри са ти да је Дух ве ћи од Оца 
и Си на, али ни је та ко. Дух осве шта ва и уса вр ша ва ство ре ње. Отац да је по сто ја ње, 
Син ра зум, Дух све тост, јер је прет ход но Ло гос об да рио сло бод ном во љом ра зум-
на ство ре ња. Али, ва жи и обр ну то: Уче ству ју у Бо жи јој Прав ди, тј. Хри сту они ко-
је је прет ход но Дух на то при пре мио. Бог је је дан, али су да ро ви раз ли чи ти. Уче-
ству ју ћи у Ње му, ра зум на би ћа про ла зе кроз сте пе не. Ре че ни ца сим во ла ко јом се 
ба ви мо, тре ба ло би да се ви ди у овој оп ти ци, ина че би би ла са свим не ра зу мљи ва; у 
су прот ном слу ча ју мо ра ли би да при хва ти мо ни кад ате сти ра ну хи је рар хи ју: Отац, 
Дух, Син, или: Дух, Отац, Син. 

Пре ма до са да шњем ис тра жи ва њу про из и ла зи ван сва ке ра зум не сум ње, да су 
пр ва три чла на си гур но ори ге ни стич ке ма три це, и да тре ћи има до да та ка ко ји би 
упу ћи ва ли на Ди ди мо ву пнев ма то ло ги ју, ма да не твр дим да је Ди дим на пи сао овај 
сим вол. Све што твр дим је да га је јед на осо ба, нај ве ро ват ни је Гри го ри је Ни ски, ре-
ди го ва ла. Ми има мо ори ге ни стич ку ба зу — до вољ но је ви де ти да се за Ло го са не 
упо тре бља ва од ре ђе ни члан ка да се на зи ва бо гом, што је ти пич но за Ори ге на али 
не и за Ка па до киј це — ко ја је по свој при ли ци ма ло ре ту ши ра на. Не ки Ори ге нов 
уче ник је мо гао би ти њен аутор.

Че твр ти члан сма трам не са мо ре ту шом не го и до дат ком оног ко је сим во лу 
дао ко нач ни об лик. Код Ори ге на не ма мо из раз Тро ји ца, као што у Ва си ли ја не ма-
мо тврд њу да је Дух Бог, иако све ове ства ри им пли цит но по сто је. Код Ори ге на, и, 

37 Cf. Ди дим, Sp. san. 20. Код Ди ди ма „прст“ Бо жи ји озна ча ва опе ра тив ну си лу Бо жи ју. Код  Ата на си-
ја ова сли ка је ко ри шће на у дру га чи јем кон тек сту. Ди дим та ко ђе гра ди сво ју иде ју сли ке Ду ха на осно-
ву име но ва ња ду ха као пе ча та (сфра гис), оти ска, што нас од во ди и на пр ви члан у ко ме се ве ли да је Ло-
гос „ка рак тер“, од но сно оти сак, из ли вак, сли ка Оца (§ 22).

38  Ora tio ca tec he ti ca mag na, 2, 1–2. 
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да кле, код не ког Ори ге но вог уче ни ка би се са свим ла ко мо гло оче ки ва ти да се на 
овај на чин до ђе до дис кур са о Тро ји ци, али ми се чи ни, узи ма ју ћи у об зир и ПО, да 
је ова ква фор му ла ци ја ипак ма ло ве ро ват на за не ког ко би при па дао пр вој ори ге-
ни стич кој ге не ра ци ји.

Дру ги раз лог ко ји би ме на вео да не при хва тим аутен тич ност че твр тог чла на је 
све до чан ство Гри го ри ја Бо го сло ва, ко ји на во ди баш овај члан, али твр де ћи да га је 
ско ро чуо. Ско ро чуо и имао пред очи ма на пи са ног, до дао бих, за то што је ци ти ра-
ње би ло из у зет но пре ци зно. Чо ве ка од ко га га је чуо, до био, сма тра па мет ним. То би 
мо гао би ти Ни се нац или Ам фи ло хи је Ико ниј ски, или пак не ко дру ги из овог окру-
же ња. Пи та ње је да ли је сим вол ко ји је он имао у ру ка ма био при пи сан Чу до твор цу, 
од но сно да ли је он сам био све стан да је по сре ди је дан не а у тен тич ни текст, и да га 
је ци ти рао као ано ни ман? Без сум ње, он га је др жао вред ним, та ко да га је у два на-
вра та ци ти рао. Као при хва тљи во ре ше ње из гле да ми да је Гри го ри је знао да се ра ди 
о ре ту шу, да не ка жем о ком плет ном фал си фи ка ту, али ко ји је др жао пра во слав ним 
тек стом и за то га је ци ти рао не по зи ва ју ћи се на ауто ри тет Чу до твор ца — шта би га 
дру го мо гло спре чи ти у то ме до ли сум ња у аутор ство или шта ви ше свест да то ни-
је Чу до твор чев кре до — не го ве ле ћи да је ова фор му ла ци ја из у зет но про ми шље на и 
у скла ду са пра во сла вљем. Да кле, Гри го ри је ни је до био у ру ке Жи ти је Гри го ри ја Чу-
до твор ца, не го се ра ди ло о тек сту, у фор ми сим во ла, ко ји му је не ки при ја тељ дао да 
би се и он по све тио „на шој“ ства ри. То ми из гле да нај при хва тљи ви јом ре кон струк-
ци јом. На и ме, не схва там ка ко би На зи јан зин ци ти рао не ко га ко не ма име — ни је, 
да кле, ауто ри тет из про шло сти — али га ко ри сти у окви ру бор бе про тив пнев ма то-
ма ха, јер, на кра ју, он се при дру жи је ор ке стри ра ној кам па њи у обо жа ва њу Ду ха све-
тог. Уз све то, „па но рам ска“ три ја до ло ги ја, она ко ја ста вља све осо бе на исти ни во, 
ни је у скла ду са суб ор ди на ци о ни змом прет ход них чла но ва.

5. ДГ
На вео сам већ ре че ни цу ко јом је Ата бри је по ку шао да при до би је Ан ти ма Ти јан-
ског: ὡς �ρα Γρηγορίου εἰπόντος έν έκθέσει πίστεως Πατέρα καὶ Υἱὸν ἐπινοίᾳ μὲν εἶναι 
δύο, ὑποστάσει δὲ ἕν. 

Ов де има мо нај ком пли ко ва ни ју си ту а ци ју од свих ко је смо до са да сре ли. Гри-
го ри је Чу до тво рац би по ово ме за сту пао јед ну крај ње мо нар хи јан ску по зи ци ју. Ва-
си ли је уства ри са мо на во ди Ата бри јев ци тат, али да ли је мо гу ће да је та ре че ни-
ца упра во у том об ли ку би ла при сут на код Чу до твор ца? Про по зи тив но об ја шње-
ње да је она мо гла као та ква по сто ја ти, јер је из ре че на у кон тек сту ди ја ло га са јед-
ним па га ном, ме не убе ђу је. Је дан ори ге ни ста — а не за бо ра ви мо да је Ори ген био 
спре ман да иде то ли ко да ле ко у бор би са мо нар хи јан ци ма да је твр дио по не кад да 
по сто је два бо га — ни ка да не би мо гао да твр ди да су Отац и Син дво је та ко што се 
ми сле као одво је ни, а у ства ри су јед но, чак ни у жа ру бор бе. Си мо не ти ко ји, на про-
тив, на ги ње Чу до твор че вом мо нар хи ја ни зму ви ди да Ва си ли је при зна је ап со лут но 
аутен тич ном ову ре че ни цу, и да сто га по ку ша ва да се иш чу па из не во ље по зи ва ју-
ћи се на гре шке пре пи си ва ча. 

Ја бих по ла зе ћи од по ве ре ња Ва си ли је вом из ве шта ју, да је на и ме, ДГ пре тр-
пео ма ни пу ла ци је, ис та као раз ли ку у је ре си ма ко је у ње му по чи ва ју, ко ју је још Си-
мо не ти при ме тио, али је са мо за бе ле жио у но ти и ни је ви ше ра дио на њој.39 Има-
мо, да кле са јед не стра не мо нар хи јан ство (Πατέρα καὶ Υἱὸν ἐπινοίᾳ μὲν εἶναι δύο, 

39  М. Si mo net ti, Una nu o va ipo te si, p. 280. 
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ὑποστάσει δὲ ἕν), и, са дру ге, ари јан ство или екс трем ни ори ге ни зам ко ји Си на на-
зи ва ство ре њем (κτίσμα, ποίημα), што су тер ми ни ко ји се ја вља ју у по ле ми ци ис так-
ну тог ори ге ни сте, Ди о ни си ја алек сан дриј ског са Ди о ни си јем рим ским. Алек сан-
дри нац је, да кле, ан ти ци пи ра ју ћи ари јан ско ре ше ње, по ку ша вао да се од у пре са ве-
ли јан ству на зи ва ју ћи Си на ство ре њем. Раз лог то ме, по ја шња ва Ва си ли је, ни је би ло 
Ди о ни си је во ис ква ре но ми шље ње по во дом овог пи та ња, ἀλλὰ τὸ σφόδρα βούλεσθαι 
ἀντιτείνειν τῷ Σαβελλίῳ.40 

Ка ко, да кле, по ми ри ти ове хе те ро ге не из ја ве? Ре ше ње је у то ме што пр ва ре че-
ни ца: Πατέρα καὶ Υἱὸν ἐπινοίᾳ μὲν εἶναι δύο, ὑποστάσει δὲ ἕν, уства ри по ти че од Ори-
ге на. Ов де су са др жа ни сви ти пич но Ори ге но ви из ра зи, али ко је на ла зи мо у ње-
го вој кри ти ци мо нар хи ја ни зма. Он нам све до чи да мо нар хи јан ци не ги ра ју да Син 
има раз ли чи та лич на свој ства у од но су на Оца:

εὐλαβουμένους δύο ἀναγορεῦσαι θεοὺς καὶ παρὰ τοῦτο περι πίπτοντας ψευδέσι καὶ ἀσεβέσι 
δόγμασιν, �τοι ἀρνουμένους ἰδιότητα υἱοῦ ἑτέραν παρὰ τὴν τοῦ πατρὸς ὁμολογοῦντας θεὸν 
εἶναι τὸν μέχρι ὀνόματος παρ᾿ αὐτοῖς υἱὸν προσαγορευόμενον, ἢ ἀρνουμένους τὴν θεότητα 
τοῦ υἱοῦ τιθέντας δὲ αὐτοῦ τὴν ἰδιότητα καὶ τὴν οὐσίαν κατὰ περιγραφὴν τυγχάνουσαν ἑτέ-
ραν τοῦ πατρός, ἐντεῦθεν λύεσθαι δύναται.41

и да се Отац и Син не раз ли ку ју по бро ју не го по epi no ia (ов де се ми сли не екс-
клу зив но на на шу пред ста ву о Њи ма у све сти, не го на њи хо во ма ни фе сто ва ње) и 
име ну:

ἐκ τούτων παρίστασθται μὴ διαφέρειν τῷ ἀριθμῷ τὸν υἱὸν τοῦ πατρός, ἀλλ᾿ ἓν οὐ μόνον οὐσίᾳ 
ἀλλὰ καὶ ὑποκειμένῳ τυγχάνοντας ἀμφοτέρους, κατὰ τινας ἐπινοίας διαφόρους, οὐ κατὰ ὑπό-
στσιν λέγεσθαι πατέρα καὶ υἱόν...42 ὁποῖοί εἰσιν οἱ συγχέοντες πατρὸς καὶ υἱοῦ ἔννοιαν καὶ τῇ 
ὑποστάσει ἕνα διδόντες εἶναι τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν, τῇ ἐπινοίᾳ μόνῃ καὶ τοῖς ὀνόμασι <μό-
νοις> διαιροῦντες τὸ ἓν ὐποκείμενον.43

Да кле, Ори ге но ви тек сто ви нам го во ре да су Отац и Син не са мо дво је у ми сли 
или по име ну, не го и по ипо ста си, од но сно у ствар но сти. Ако се узме у об зир ап со-
лут на ком па ти бил ност ових на во да са про бле ма тич ном ре че ни цом ИВ, на ме ће се 
као при ро да за кљу чај да је упра во је дан ори ге ни стич ки спис био ма ни пу ли сан. На-
и ме, при лич но је би ло ла ко за ме ни ти ред ре чи и ре ћи уме сто оно га што је по сто ја-
ло: Отац и Син су дво ји ца по би ћу, али их ми сли мо као јед но. 

Ово ре ше ње по ве зу је мно штво еле ме на та ко је има мо на рас по ла га њу: Гри го-
ри је Чу до тво рац је мо гао би ти је ван ђе ли за тор Пон та за то што је имао све пред у-
сло ве: бо гат ство, од го ва ра ју ће обра зо ва ње, ко је је мо гао до би ти у Ори ге но вој шко-
ли. Ори ген је, на и ме, са свим до бро оба вљао уло гу по сред ни ка из ме ђу но ве ве ре и 
рим ске им пе ри је, та ко да не ко ко би био ње гов уче ник имао сва ку про ход ност. Гри-
го ри је, за хва љу ју ћи сво јим мо гућ но сти ма, имао је си гур но и до бар део учи те ље-
вих спи са. И сам је ства рао сво је, де тер ми ни са не окол но сти ма у ко ји ма се на ла зио, 
а на Ори ге но вој ли ни ји. За то не би из не на ђи ва ло да је ДГ био на пи сан ко ри сте ћи 
ори ге ни стич ку тер ми но ло ги ју. Са овим иде са свим склад но Ва си ли јев по да так да 
је Гри го ри је ус пео да обра ти не са мо па га не, не го и мо нар хи јан це. При ро да ДГ мо-
же са свим до бро да об ја сни и са др жај ИВ јер је усме ре на про тив јед ног кон ку рент-
ног те о ло шког сим во ла. Шта је и на ко ји на чин по ста вље но у нео ке са риј ској цр кви, 
и из да ва но за аутен тич ни Гри го ри јев сим вол, те шко је до ку чи ти. Он је био, ка ко је 

40  еp. 9, 2.
41  Com men ta rii in Evan ge li um Jo an nis, 2, 2, 16. 
42  com. Jo ann. 10, 37, 246. 
43  Com men ta ri um in evan ge li um Mat tha ei, 17, 14.
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оче ки ва ти из свег до са да шњег из ла га ња, ма ни пу ли сан. Ва си ли је не ка же да је тај 
сим вол био чи тан на ли тур ги ји (тек ка сни је је дан сим вол по чи ње да се ре ци ту је на 
слу жби), не го ви ди ње го во по ре кло у ис ква ре ном тек сту. У вре ме ка да је Ни се нац 
пи сао Чу до твор че во жи ти је, сим вол је по сто јао као на пи сан у нео ке са риј ској ка те-
дра ли. Си гур но му не би па ло на па мет да по зо ве скеп ти ке да га лич но кон сул ту ју, 
а да он та мо не по сто ји.44 Ово, да ље, би зна чи ло да је пр во бит на ма ни пу ла ци ја из-
вр ше на на не ком сим во лу ко ји су љу ди мо гли ви де ти, и да је та ква фал си фи ка ци-
ја ура ђе на са стра не мо нар хи ја на ца. Ва си ли је, ка ко ми се чи ни, ни је имао све по-
дат ке у ру ка ма, од но сно, ни је мо гао отво ре но оп ту жи ти Ата бри ја за фал си фи ко ва-
ње. Фал си фи ко ва ни, од но сно пре ра ђе ни и уоб ли че ни сим вол је у Ни сен че во вре-
ме ушао у упо тре бу. Реч је о ши рој ак ци ји ко ју је овај пред у зео у за шти ту пра во-
сла вља. Ако не ко га мо же уз бу ди ти чи ње ни ца да се је дан од та ко ве ли ких Ота ца ба-
вио овим ства ри ма, ја бих се, као пре ме не Абра мов ска, по звао на Гри го ри је во не-
све то по на ша ње, ка да је, као што је већ по ме ну то, фал си фи ко вао пи сма. Сви се да-
нас по зи ва ју на Ва си ли је ве оп сер ва ци је ка ко Гри го ри је ни је био вешт у ди пло ма-
ти ји, али се из ових по те за ви ди са свим ја сно ка ко он ни нај ма ње ни је био на и ван; 
Ва си ли је је ми слио да бра та има у по др шку сво јим ци ље ви ма, док је уства ри, Гри-
го ри је ко ри стио сва мо гу ћа сред ства да сво га бра та ис ко ри сти у за шти ту пра во-
сла вља. На Ва си ли ја се по зи вао стал но ка да је био у не во љи, пи ше апо ло гет ска де-
ла ко ја об ја шња ва ју Ва си ли је ву по зи ци ју — не са мо, не го је и спре ман да оде у бе-
зна чај ну Ни су да би по мо гао бра то вље ву ствар — ко ри сти се алек сан дриј ском те-
о ло ги јом да би до био на ауто ри та тив но сти. Ја бих уства ри у ње му ви део мо тор ка-
па до киј ске те о ло ги је, оно га ко је ста јао у по за ди ни док су ис так ну ти би ли Ва си ли-
је и На зи јан зин. Ни је за чу ђе ње да је Ва си ли је умро као млад, бу ду ћи из ло жен свим 
овим при ти сци ма.

У све тло сти ове ре кон струк ци је, са свим ве ро ват ним ауто ром, „при ре ђи ва-
чем“ Чу до твор че вог сим во ла, ис па да Ни се нац. Он је од свих Ка па до ки ја ца био нај-
ве ћи пнев ма то фил, онај ко је јав но го во рио о Ду ху као Бо гу, ко је на пра вио нај у-
те ме ље ни ји дис курс у ве зи Тре ћег ли ца. Нај ве ро ват ни је је На зи јан зин, не све сно, 
иако отво ре ни за ступ ник бо жан ства Ду ха, био укљу чен у про па ги ра ње сим во ла. 
Ни се нац је са јед не стра не, ло гич ки и те о ло шки гра дио ве ру у Ду ха, али је и фа бри-
ко вао ткз. ar gu men tum pa tri sti cum. Ис ко ри стио је кич му Чу до твор че вог сим во ла, 
ко ју је за тим уоб ли чио у сим вол ко ји је до шао до нас. Та ко ђе ви дим ње го ву ру ку и 
у до да ва њу још две књи ге на прет ход них три ко је је Ва си ли је на пи сао про тив Ев-
но ми ја. Ни се нац је био из да вач Ва си ли је вих де ла. И сам је пи сао про тив Ев но ми-
ја, али је др жао па мет ним ис ко ри сти ти Ди ди мо ве спи се и јед ном за сваг да укло ни-
ти при го вор о Ва си ли је вој „му дрој“ ћут њи око бо жан ства Ду ха, ко ја га је за си гур-
но из је да ла. Ди ди мо ве пак књи ге су го во ри ле без ус те за ња да је Дух Бог и Го спод. 
Гри го ри је је са свим ра зум но иза брао — не баш и на мо рал ни на чин — Ди ди ма, за-
то што би не ки аутор из окру же ња од мах упао у очи. Ис ко ри сти ти не ко од Ата на-
си је вих пи са ма Се ра пи о ну не би би ло упут но јер је Ата на си је био пре ви ше по знат, 
а ни он ни је отво ре но на звао Ду ха Бо гом. Имао је, да кле, го то ве спи се ко ји ни су би-
ли по зна ти; пи са ти но ве, би ло би на пор но. 

Да кле, на овај на чин се за тва ра круг. Не ма по тре бе при бе ћи Кру зе ло вој екс-
трем ној ва ри јан ти да Ва си ли је ни је пре по знао је ре тич ки спис, ни ти пак Си мо не-
ти је вом при хва та њу мо нар хи јан ске ре че ни це за аутен тич ну. Ка да Си мо не ти кри-

44  vi ta Greg. PG 46, 913a.
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ти ку је Кру зе ла, на гла ша ва чи ње ни цу да тек са апо ли на ри сти ма по чи ње фал си фи-
ко ва ње тек сто ва, али ово не зна чи да је фал си фи кат на стао сре ди ном тре ћег ве ка. 
Ма ни пу ла ци је су плод Ва си ли је вих са вре ме ни ка. Оба на уч ни ка де ли мич но има ју 
пра во, али ја бих ишао у прав цу ко ји сам пред ло жио и ко ји, ка ко ве ру јем, по кри ва 
нај ве ћи број апо ри ја са ко ји ма смо се су сре ли.

Apstract: Dagli anni settanta del XX secolo si cominciò a dubitare (L. Abramowski, P. Nau-
tin e parzialmente М. Simonetti) nell’autenticità dei testi che ci sono arrivati sotto il nome di 
San Gregorio Taumaturgo, Vescovo di Neocesarea. H. Crouzel rimane quasi l’unico ad accet-
tare l’autenticità dell’intero Corpus del Taumaturgo. L’autore di questo studio, afronta in primo 
luogo il problema della Professione di fede di Gregorio Taumaturgo, cercando di fornire una so-
luzione che copre la maggior parte delle aporie posteci dai studiosi menzionati. Si può conclu-
dere 1) che l’autore del simbolo doveva essere un origeniano (così vengono confermate le no-
tizie tradizionali che Taumaturgo fu discepole di Origene); 2) che i monarchiani di Neocesa-
rea originariamente hanno maneggiato lo simbolo utilizzando l’inversa terminologia di Orige-
ne — tratti con ogni probabilità da alcuni scritti del Taumaturgo — afermando che Padre e Fi-
glio sono due nel pensiero, ma in realtà sono una e stessa cosa; 3) la forma finale del credo vie-
ne ad opera di Gregorio di Nissa che, da una parte, ha utilizzato la sostanza della Professione 
originaria del Taumaturgo, e d’altra, i scritti di uno alessandrino emarginato, Didimo il Cieco, 
di cui termine tecnico: lo Spirito è l’immagine del Figlio, appare nel terzo articolo del simbolo.




