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Реконтекстуализација „психолошких тријада“ светог 
Августина Ипонског. De Trinitate у светлу новијих истраживања

Јулија Видовић

Сажетак: „Пси хо ло шке три ја де“ све тог Ав гу сти на пред ста вља ју је дан од нај ам би ва-
лент ни јих сег ме на та ње го вог три ја до ло шког бо го сло вља. Мо жда упра во у то ме и по чи-
ва то ли ко раз ли чит спек тар њи хо вих ту ма че ња у по след њих сто ти њак го ди на. По што 
је ука за но на оп шту фе но ме но ло ги ју са вре ме ног си сте мат ског при сту па Ав гу сти но вом 
три ја до ло шком бо го сло вљу и по сле ди ца ма ко је је он има ло по са вре ме на ис тра жи ва ња, 
аутор је при ка зао раз вој ту ма че ња „пси хо ло шких три ја да“ по ла зе ћи од њи хо вог увре-
же ног по и сто ве ћи ва ња са јед ним об ли ком ини ви ду а ли зма у ан тро по ло ги ји и ап стракт-
ног те и зма у те о ло ги ји, до „де ми то ло ги за ци је“ уса мље ног чо ве ко вог ега и ње го вог уво-
ђе ња у жив од нос са Бо гом, Све том Тро ји цом.

Кључ не ре чи: пси хо ло шке три ја де, Ав гу стин, три ја до ло шко бо го сло вље, De Tri ni ta te, 
ана го ги ја, ана ло ги ја, ima go Dei, ca pax Dei.

Те ма на шег да на шњег из ла га ња је су „пси хо ло шке три ја де“ све тог Ав гу сти на Ипон-
ског, она ко ка ко их је из ло жио у де лу De Tri ni ta te1, али кроз при зму но ви јих ис тра-
жи ва ња. Као што смо то већ у на сло ву ис та ки, ак це нат ће мо ста ви ти на по тре бу 
њи хо ве кон тек сту а ли за ци је, од но сно ре кон тек сту а ли за ци је. 

Пре не го што се по све ти мо са вре ме ној кри ти ци Ав гу сти но вог три ја до ло шког 
бо го сло вља, а на ро чи то ње го вим „пси хо ло шким три ја да ма“ она квим ка квим их 
сре ће мо у са вре ме ној те о ло шкој ми сли, сма тра мо да је пре то га нео п ход но ука за-
ти на не ко ли ко оп штих стре мље ња ко је по сто је у иш чи та ва њу Ав гу сти но вог бо го-
сло вља у це ли ни.

1. Оп шта фе но ме но логи ја са вре ме ног си сте мат ског при сту па 
Ав гу сти но вом три ја до ло шком бого сло вљу

Оно са чи ме се да нас нај че шће су сре ће мо је сте то да се три ја до ло шко бо го сло вље 
де ли на две основ не ка те го ри је: ис точ но (грч ко) и за пад но (ла тин ско). Сход но тој 
по де ли ис точ но три ја до ло шко бо го сло вље при мат да је три ма бо жан ским Ли ци-
ма, док за пад но бо жан ској су шти ни. По сто ја ње ова кве грч ко-ла тин ске па ра диг-
ме, пре ма ми шље њу Ми ше ла Ре неа Бар на про из вод је мо дер ног три ја до ло шког бо-
го сло вља ко је ни је би ло свој стве но ге не ра ци ја ма бо го сло ва пре не ких сто ти њак 
го ди на2. Оно се као та кво по пр ви пут отво ре но на гла ша ва у де ли ма Бер тра на де 
Мар же ри ја3 и Ке трин Ма у ри Ла Куг не4 и у не што дру га чи јем об ли ку, кроз па ра диг-

1 На во ди De Tri ni ta te-a упу ћу ју на La Tri nité, dans Œuvres de Sa int Augu stin, vol. 15 et 16, Bi bli othèque 
augu sti ni en ne, In sti tut d’Etu des Augu sti ni en nes, Pa ris 1997.

2 Mic hel René Bar nes, “Augu sti ne in Con tem po rary Tri ni ta rian The o logy”, The o lo gi cal Stu di es 56 (1995) 238. 
У овом из ла га њу ће мо се освр ну ти ис кљу чи во на то ка ко је Ав гу сти но во три ја до ло шко бо го сло вље ту-
ма че но на За па ду.

3 Ber trand de Mar ge rie, La Tri nité chréti en ne dans l’hi sto i re, Be a uc he sne, Pa ris, 1975, 227.
4 Cat he ri ne Mo wry La Cug na, God for Us, Har per, San Fran ci sco, 1991, 96. 
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му: „мно штво-је ди ни ца“ у де лу Деј ви да Бра у на5. Ме ђу тим, по ме ну те сту ди је сво-
је ста во ве цр пе из је дин стве ног из во ра, че тво ро том не сту ди је Те о до ра де Ре ња на 
об ја вље не у три ма књи га ма, 1892. и 1898. го ди не, под на зи вом „Сту ди је по зи тив не 
те о ло ги је о Све тој Тро ји ци“ 6. На и ме, све по то ње сту ди је усва ја ле су Де Ре ња но ву 
па ра диг му без ика квог кри тич ког освр та на ње ну исто риј ску уте ме ље ност. Ре че но 
ука зу је на то ко ли ко су са вре ме не „ре кон струк ци је“ све то о тач ког бо го сло вља под-
ре ђе не са вре ме ним ин тер пре та тив ним ка те го ри ја ма. Пр ва цр та ко ја об је ди њу је са-
вре ме не ту ма че Ав гу сти но вог бо го сло вља је сте упра во та не спо соб ност иш чи та ва-
ња Ав гу сти но вог де ла из ван на ве де не Де Ре ња но ве па ра диг ме.

Из ове основ не, про ис ти че и сле де ћа па ра диг ма ко ја се огле да у ди рект ној и 
оштрој су прот ста вље но сти из ме ђу три ја до ло шког бо го сло вља грч ких и три ја до ло-
шког бо го сло вља ла тин ских Ота ца. Пи та ње оста је отво ре но: шта је то што је до ве-
ло, у ка сном 19. и ра ном 20. ве ку, до то ли ког на гла ша ва ња су прот но сти ме ђу овим 
при сту пи ма три ја до ло шком бо го сло вљу. Оно, што је, ме ђу тим, ја сно је сте то да 
оно ре чи то го во ри о две ма основ ним ка рак те ри сти ка ма ка да су ме то до ло шки из-
бо ри са вре ме них дог ма ти ча ра у пи та њу. 

а) Ма ка кви би ли узро ци овог на гла ша ва ња по ла ри те та из ме ђу ис точ ног и за-
пад ног три ја до ло шког бо го сло вља, оно што се не ми нов но ја вља као ње го ва по сле-
ди ца је сте сво је вр сно сво ђе ње и јед не и дру ге ка те го ри је на од ре ђе на и ја сно утвр ђе
на ер ми нев тич ка пра ви ла, ко ја се да нас узи ма ју за фун да мен тал на. За при мер би-
смо мо гли узе ти три ја до ло шко бо го сло вље Ка па до ки ја ца, с јед не, и Ав гу сти но во, с 
дру ге стра не. Ме ђу њи ма се пра ви оштар и не по мир љив по ла ри тет, док се при то-
ме уоп ште не ана ли зи ра бо го слов ска ми сао ко ја је њи ма прет хо ди ла ка да по ла ри-
те та или пак та ко оштрог по ла ри те та ни је би ло. Да кле, да би се мо гла уве сти по де-
ла из ме ђу Ав гу сти но вог и Ка па до киј ског три ја до ло шког бо го сло вља по треб но је 
пре то га ана ли зи ра ти и ука за ти на пе ри од док те по де ле ни је би ло. Са мим тим, што 
се ви ше на гла ша ва њи хо ва по де ље ност, то се ви ше мо ра на гла си ти оно што их је 
сво је вре ме но об је ди ња ва ло, а у овом слу ча ју је то ни кеј ско бо го сло вље. Исто ри ча-
ри дог ма ти ке не кри тич ки усво јив ши Де Ре ња но ву па ра диг му и по том сле де ћи вла-
сти ту ло ги ку при хва ти ли су, без ика кве де таљ ни је ана ли зе, на ру ша ва ње по сто је-
ћег „ни кеј ског кон сен зу са“ као ка кве исто риј ске да то сти. Као при мер та квог јед-
ног за стра ње ња мо же мо ука за ти на Адол фа Хар на ка7, с јед не стра не, ко ји Дру ги ва-
се љен ски са бор и Ка па до киј це ка рак те ри ше као „по лу-ари јан це“ и из дај ни ке ни-
кеј ске ве ре, а са дру ге на фран цу ске ав гу сти нов ске схо ла сти ча ре, Ан ри ја Пе са ка8 и 
Ан дреа Ма леа9 ко ји су Ав гу сти нов до при нос за пад ном три ја до ло шком бо го сло вљу 
ви де ли упра во у то ме што се уда љио од бе жи вот них ни кеј ских кон це па та, а на ро-
чи то од огра ни че ња на мет ну тих уче њем о „јед но су шно сти“10.

б) Као дру гу по сле ди цу по ме ну тог ме то до ло шког опре де ље ња уоча ва мо пре-
на гла ше но ука зи ва ње по ве ре ња у „ар хи тек тон ске на ра тив не фор ме“ и њи хо ву оп-
шту при ме ну у бо го сло вљу, а на ро чи то у три ја до ло ги ји. Ова кав је дан дис курс, не-
ми нов но во ди ка то ме да нам је пер спек ти ва оно га што же ли мо да из ра зи мо ва-
жни ја од са мих де та ља, тј. исто риј ских чи ње ни ца. Оне по ста ју са мо епи фе но ме ни 

5 Da vid Brown, The Di vi ne Tri nity, Duc kworth, Lon don 1985. 
6 Théodo re de Régnon, Etu des de théolo gie po si ti ve sur la Sa in te Tri nité, Vic tor Re ta ux, Pa ris, 1892/1898.
7 Adolf Har nack, Hi story of Dog ma, vol. 4, Do ver, New York, 1960, 84–88.
8 Hen ri Pa is sac, Théolo gie du Ver be : Sa int Augu stin et Sa int Tho mas, Cerf, Pa ris 1951.
9 An dre Ma lat, Per son ne et Amo ur dans la théolo gie tri ni ta i re de sa int Tho mas d’Aqu in, Vrin, Pa ris, 1956.
10  На овај про блем на ро чи то ука зу је Ив Кон гар у тре ћем де лу сво је сту ди је Je cro is en l’Esprit Sa int, 

« Le fle u ve de vie co u le en Ori ent et en Oc ci dent  »,Cerf, Pa ris, 2002.
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јед не уна пред утвр ђе не „ар хи тек тон ске па ра диг ме и ње не ер ми нев ти ке“, та ко да се 
до „до вољ ног“ по зна ва ња исто риј ских да то сти мо же до ћи и кроз иш чи та ва ње јед-
не од ре ђе не ер ми нев тич ке или иде о ло шке кри ти ке, бу ду ћи да се сва ка исто риј ска 
да тост ту ма чи ис кљу чи во у све тлу да те ер ми нев ти ке или иде о ло ги је. То упра во и 
во ди ка упо тре би све то о тач ких тек сто ва са мо на ни воу илу стра ци је оно га што већ 
по сто ји као из гра ђен кон цепт. Прем да по сто је и они слу ча је ви где се у уна пред ис-
кон тру и сан кон цепт уно се са мо име на све тих Ота ца не на во ђе њем ни јед ног њи-
хо вог де ла. То је не та ко рет ко би вао слу чај упра во са Ав гу сти но вим бо го сло вљем. 
Про блем ко ји на ста је са уво ђе њем „иде а ли зма“ у дог мат ско из ла га ње све то о тач-
ког бо го сло вља не ма за свр ху по ри ца ње ути ца ја и ме ста ко ју фи ло со фи ја за у зи ма 
у окви ру те о ло ги је и у ди ја ло гу са њом. Про блем нај че шће по чи ва у чи ње ни ци да 
„не у пу ће на иде о ло ги ја“ не та ко рет ко се бе уво ди у по гре шну исто ри ју, чи ме ин те-
гри тет исто риј ског раз во ја би ва пот пу но на ру шен. На и ме, са ма чи ње ни ца да од ре-
ђе на иде о ло ги ја мо ра да про на ђе исто риј ско са мо о прав да ње во ди ка сво је вр сној 
све сној или не све сној ма ни пу ла ци ји исто ри је. Исто ри ја се у том слу ча ју по сма тра 
са мо као ма те ри јал нео п хо дан за над град њу пој мо ва ко ји ула зе у са став са вре ме ног 
дог мат ског бо го сло вља, чи ме пло до тво ран ди ја лог, ка кав мо же би ти из ме ђу дог-
мат ског и исто риј ског бо го сло вља, би ва у пот пу но сти оне мо гу ћен.

Има ју ћи ове фе но ме но ло шке прет по став ке у ви ду мо же мо са да из бли же по-
гле да ти ка ко су се оне од ра зи ле на са вр ме на ту ма че ња Ав гу сти но ве три ја до ло ги-
је, а пре вас ход но ње го вих „пси хо ло шких три ја да“. Као пр ву ка рак те ри сти ку мо гли 
би смо на ве сти чи ње ни цу да уко ли ко се не ко и освр не на број Ав гу сти но вих де ла 
ко ја су узи ма на у об зир при ли ком ана ли зе ње го вог три ја до ло шког бо го сло вља ла-
ко мо же уочи ти ка ко је у по след њих сто ти њак го ди на он вид но све ден на два-три 
„нај зна чај ни ја“. Чи ње ни ца да ве ћи на ње го вих де ла до ско ра ни је би ла пре ве де на ни 
на је дан мо дер ни је зик, го во ри о то ме да она ни су би ла ни чи та на, што сва ка ко ни-
је био слу чај пре не ких сто ти њак го ди на. Бу ду ћи да се Ав гу сти но во три ја до ло шко 
бо го сло вље из во ди из ис кљу чи во јед ног ње го вог де ла, De Tri ni ta te-а, при че му се ни 
оно са мо че сто не иш чи та ва у це ли ни, до вољ но го во ри о то ме са ко ли ком се озбиљ-
но шћу он да оно и ана ли зи ра. 

Ка да је ме то до ло шки при ступ у пи та њу ва жно је скре ну ти па жњу на још две 
став ке ка рак те ри стич не за се лек тив ни из бор Ав гу сти но вих де ла. Нај пре, из бе га ва-
њем по ле мич ких де ла при ка зи ва ње Ав гу сти но вог три ја до ло шког бо го сло вља по-
ста је ла ко би ва ју ћи те мат ски ор га ни зо ва но и на тај на чин при ла го ђе но уни вер зал-
но усво је ним ша бло ни ма ка рак те ри стич ним за са вре ме но иш чи та ва ње све то о тач-
ког уче ња о Све тој Тро ји ци. По том, то омо гу ћа ва узи ма ње Ав гу сти но вог из ра за за 
иде ал ни при каз оно га што да нас на зи ва мо за пад ном три ја до ло ги јом.  Је дан од нај-
бо љих при ме ра та квог јед ног при сту па Ав гу сти но вој три ја до ло ги ји је сте при ступ 
Оли вјеа ди Руа ко ји је обе ле жио ве ћи ну за пад них, али и ис точ них ту ма ча Ав гу сти-
но ве ми сли. По гле дај мо то са да из бли же.

2. Оли вје ди Руа: анаго ги ја, кре а ци о ни стич ка он то ло ги ја и ана ло ги ја
Најкомплетнијe и мо жда најутицајнијe де ло ка да је Ав гу сти но во три ја до ло шко бо-
го сло вље у пи та њу је сте сту ди ја Оли вјеа ди Руа из 1966. го ди не, По и ма ње ве ре у 
Све ту Тро ји цу код све тог Ав гу сти на11. Ди Руа при ка зу је Ав гу сти но во три ја до ло-
шко бо го сло вље ста тич ним у чи јој се осно ви на ла зе ста тич не и те мат ске фи ло-

11  Oli vi er du Roy, L’in tel li gen ce de la foi en la tri nité sa in te se lon sa int Augu stin, Etu des Augu sti ni en nes, Pa ris, 1966.
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соф ске ка те го ри је ко је ни су би ле ни у ка квој спре зи са ње го вим ис по ве да њем ве-
ре у Све ту Тро ји цу. По том се на ова кво „си сте мат ско“ (кон цеп ту ал но) иш чи та ва-
ње Ав гу сти но вог три ја до ло шког бо го сло вља ка ле ми иде о ло шко уцр та ва ње исто-
риј ске под ло ге (ари јан ство, ма ни хеј ство, пе ла ги ја ни зам), са ка рак те ри стич ним из-
бе га ва њем са мих по ле мич ких тек сто ва12.

 Осно ву за то да је Ав гу сти но ва гно се о ло ги ја оста ла одво је на од ње го ве ве-
ре у Све ту Тро ји цу, Ди Руа про на ла зи у 7. књи зи Ис по ве сти, у ко јој Ав гу стин го во-
ри о ути ца ју ко ји су на ње га из вр ши ли пла то ни стич ки спи си. Из њих, пре ма твр-
ђе њу Ди Руа, Ав гу стин цр пи свој ана го шки ме тод по зна ња Бо га13, пре ма ко јем ду-
ша мо ра да пре ђе нај пре пут са мо по у ну тар ње ња, ка ко би тек по том би ла уз не та 
ка Исти ни. Бу ду ћи да јој не по сто ја ност и сла бост не омо гу ћа ва ју да се ду же за др-
жи у кон тем пла ци ји Исти не она се по сти гав ши вр ху нац, од мах од исте уда ља ва. У 
том тек тре нут ку, пре ма Ди Ру а о вом ту ма че њу, Аву стин у гно се о ло ги ју уво ди ве ру 
у Ова пло ће ног Бо га, што за свр ху та ко ђе има са мо по гру же ње, али овај пут за рад 
лич ног мо рал ног очи шће ња. 

Ана го шки ме тод би ва основ но Ав гу сти но во епи сте мо ло шко ору ђе све до по-
ја ве ан ти-ма ни хе и стич ких спо ро ва, ко ји су га на гна ли да се су о чи са „кре а ци о ни
стич ком оно то ло ги јом“ и ства ра њем би ћа пре ма ли ку Бо жи јем (ima go Dei) ни из 
че га (ex ni hi lo). Тек та да, пре ма Ди Руа, Ав гу стин уво ди Хри ста и Ду ха Све то га, али 
не успе ва ју ћи да из ми ри прет ход но упо тре бље ни ана го шки ме тод са хри шћан ским 
уче њем о ства ра њу. Не мо гућ ност да из ми ри ове две не по мир љи ве он то ло ги је Ди 
Руа на зи ва „основ ним про ма ша јем“ Ав гу сти но ве три ја до ло шке епи сте мо ло ги је. 

Са да ће мо се освр ну ти на по сле ди це при ме њи ва ња та кве јед не уна пред утвр-
ђе не „иде о ло ги је“ на струк ту ру и ар гу мен та ци ју Ав гу сти но вог де ла De Tri ni ta te. Ди 
Руа сво ју ана ли зу за сни ва на књи га ма 8–14. По што нај пре про ма шу је при ме ном 
ана го шког ме то да на по зна ње Бо га и не мо гућ но шћу да га из ми ри са хри шћан ским 
уче њем о ства ра њу ex ni hi lo, Ав гу стин на кра ју 8. књи ге и на пре ла зу са 10. на 11. 
уво ди но ви ме тод ко ји се са сто ји у про на ла же њу број них „ана ло ги ја“ Све те Тро ји-
це у твар ном све ту14. На тај на чин Ди Руа угра ђу је вла сти ту ло ги ку у иш чи та ва ње 
Ав гу сти но вог три ја до ло шког бо го сло вља об ја шња ва ју ћи га кроз уна пред утвр ђе-
на три ступ ња: а) ана го ги ју, б) кре а ци о ни стич ку он то ло ги ју и в) ана ло ги ју. Ана ло-
шки ме тод, ина че нај за сту пље ни ји у Ав гу сти но вом уче њу о Све тој Тро ји ци, пре-
ма Ди Руа на стао је спа ја њем, с јед не стра не, Ав гу сти но ве не спо соб но сти да из ми-
ри ана го ги ју и хри шћан ско уче ње о ства ра њу и са дру ге, уна пред утвр ђе ном Ав гу-
сти но вом ста тич ном фор му ла ци јом ве ре у Бо га ко ја јој се на ла зи у осно ви. Пре ма 
оно ме ка ко је то Ди Руа про ту ма чио Ав гу сти но ву три ја до ло ги ју ка рак те ри ше: а) је-
дин ство три бо жан ске Лич но сти у је дин стве ној бо жан ској при ро ди, б) је дин стве-

12  Барн ука зу је на то да се при ли ком са вре ме них ис тра жи ва ња Ав гу сти но вог три ја до ло шког бо го сло-
вља рет ко или го то во уоп ште, у об зир узи ма ју ње го ва по ле мич ка де ла, док она де ла у ко ји ма би се и мо-
гло уочи ти по сто ја ње по ле мич ког ка рак те ра би ва ју углав ном чи та на на дру га чи ји на чин, из ве че но из 
да тог кон тек ста. На пи та ње због че га до то га до ла зи, од го ва ра ка ко су по ле ми ке и са ме по се би за сно-
ва не на ар гу мен ти ма јед ног од ре ђе ног уче ња док за са вре ме не ту ма че са ма уче ња као та ква не ма ју го-
то во ни ка кав зна чај, ни ти су она по сма тра на као ка ква ин те грал на це ли на, али то исто не ва жи за са-
ме иде је. Це ли на уче ња не мо же ући у уна пред кон стру и сан иде о ло шки си стем, док иде је мо гу и ода тле 
њи хов то ли ки зна чај (уп. Mic hel René Bar nes, “Augu sti ne in Con tem po rary Tri ni ta rian The o logy”, 245–246). 
Је ди ни све тли из у зе так је Ив Кон гар ко ји осим што ука зу је на ни кеј ске осно ве Ав гу сти но вог три ја до-
ло шког бо го сло вља и од би ја да га су прот ста ви грч ким Оци ма, ука зу је и на по ле мич ки ка рак тер ње го-
вог де ла о Све тој Тро ји ци.

13  Oli vi er du Roy, L’in tel li gen ce de la foi en la tri nité sa in te se lon sa int Augu stin, 414–420.
14  Ibid., 437–446.
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но де ла ње ad ex tra и в) при мат је дин ства су шти не над три ма Ли ци ма. То је на ве ло 
Ди Руа на сле де ће, да нас ви ше не го увре же не, за кључ ке: а) да Ав гу стин пред ста вља 
Бо га као су бјек та за тво ре ног у Са мог Се бе, „ве ли ког Сам ца“; б) да тај Су бје кат, на-
да ље чи не три „де ла“: ум, пам ће ње и љу бав пре ма се би; од но сно, „пси хо ло шке три-
ја де“ ко је пред ста вља ју ана ло шку сли ку Бо га је дин стве не бо жан ске су шти не, чи ји 
се жи вот на ап страк тан на чин об ја шња ва по мо ћу са мо по и ма ња и са мо љу бља свој-
стве ног чо ве ку. Ово на во ди Ди Руа на за кљу чак ка ко је „Ав гу стин оста вио За па-
ду уче ње о Све тој Тро ји ци пот пу но од се че но од ико но ми је спа се ња“ 15 и ка ко је он 
тај ко ји је усме рио по то ње ге не ра ци је за пад них те о ло га да „по ла зе ћи од вла сти тог, 
људ ског ‘соп ства’ при сту па ју ту ма че њу Бо жан ског“ 16. По гле дај мо са да на ко ји на-
чин је ово Ди Ру а о во иш чи та ва ње Ав гу сти но вих „пси хо ло шких три ја да“ ути ца ло 
на Кар ла Бар та и Кар ла Ра не ра.

3. „Пси хо ло шке три ја де“ у де лу Кар ла Бар та и Кар ла Ра не ра
Карл Барт у пр вом по гла вљу сво је Дог ма ти ке, го во ре ћи о „пси хо ло шким три ја да-
ма“ ис ти че ка ко су оне пред ста вља ле еле мен те осми шље не у окви ру ши рег пе да го-
шког и ми ста го шког кон тек ста на ме ње ног јед ном од ре ђе ном ти пу пу бли ке, и на-
гла сио ка ко њи хо вим из вла че њем из кон тек ста оне ни су мо гле ни шта дру го до да 
сле де вла сти ту и го то во не за ви сну ло ги ку од оне ко јој су би ле на ме ње не17. Као та-
кве их Карл Барт на зи ва „ve sti gio tri ni ta tis” и де фи ни ше као: „ана ло ги ју Тро јич ног 
Бо га хри шћан ског От кри ве ња у јед ној од ре ђе ној твар ној ре ал но сти раз ли чи тој од 
Ње га са мог; твар ној ре ал но сти ко ју Бог као та кву ни је усво јио вла сти тим От кри-
ве њем, али ко ја из ван да тог Бо жи јег от кри ве ња соп стве ном твар ном струк ту ром 
про ја вљу је од ре ђе ну слич ност са три ја до ло шким кон цеп том би ћа Бо жи јег на та кав 
на чин да мо же би ти узе та као сли ка са мог Тро јич ног Бо га“18. Као при мер за илу-
стра ци ју по ме ну те ло ги ке Барт се слу жи 9, 10. и 11. књи гом De Tri ni ta te-a. Има ју ћи у 
ви ду то да је зна ње о Бо гу као Све тој Тро ји ци на ма да то Хри сто вим Ова пло ће њем 
и От кри ве њем — ve sti gi um се мо же ту ма чи ти са мо као по ку шај из на ла же ња на је да-
кват ни јег на чи на за ис ка зи ва ње Тај не Бо жи је19. Барт не сма тра да се Ав гу стин слу-
жио „пси хо ло шким три ја да ма“ ка ко би уну тар тро јич ни жи вот об ја снио по мо ћу 
све та, не го ка ко би свет об ја снио Све том Тро ји цом; ка ко би у све ту уоп ште и би-
ло мо гу ће го во ри ти о Бо гу као Све тој Тро ји ци20. Иако је ова кав при ступ био не а-
де ква тан и ујед но опа сан, он је ипак био оп ште при хва ћен и осим то га и сам бит-
но ути цао на по зни је ан тро по ло шко учи та ва ње у Ав гу сти но во три ја до ло шко бо го-
сло вље, што ће мо и ви де ти у на став ку тек ста. На и ме, ve sti gi um ко ји је нај пре пред-
ста вљао на чин на ко ји су ко ри шће не људ ске ре ал но сти у свр ху го во ре ња о Бо гу, да-
нас је пре ра стао у на чин на ко ји те о ло ги ја го во ри о чо ве ку.

Карл Ра нер је са сво је стра не ис та као, по зи ва ју ћи се на Ав гу сти но во бо го-
сло вље, ка ко је сво ђе ње тај не Све те Тро ји це на уске ан тро по ло шке окви ре по ста-
ло основ ном ка рак те ри сти ком за пад ног три ја до ло шког бо го сло вља. Он пот пу но 
усва ја и да ље раз ви ја Де Ре ња но ву и Ди Ру о ву па ра диг му. Код Ра не ра на и ла зи мо 
на на ма да нас по зна те и увре же не оце не пре ма ко ји ма је за пад но три ја до ло шко бо-
го сло вље, сле ду ју ћи све том Ав гу сти ну, на ру ши ло уче ње о је дин стве но сти узро ка 

15  Ibid., 460.
16  Ibid., 462.
17  Dog ma ti que I/1 : La doc tri ne de la Pa ro le de Di eu. Prolégom ènes à la Dog ma ti que, La bor et Fi des, Gen ève 1953, 42.
18  Ibid., 39.
19  Ibid., 43.
20  Ibid., 45.
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(arhi) по сто ја ња би ћа Бо жи јег и то на два на чи на: нај пре уво ђе њем дру гог прин ци-
па, „и Си на“ (што се огле да у fi li o que-у), а он да и из ме шта њем тог узро ка са Лич но-
сти Бо га Оца, на бо жан ску су шти ну омо гу ћа ва ју ћи на та кав на чин по сто ја ње три-
ја до ло шког бо го сло вља са мо да ли стич ким тен ден ци ја ма. По и сто ве ћи ва ње узроч-
но сти по сто ја ња би ћа Бо жи јег са бо жан ском су шти ном, а не са Лич но шћу Бо га 
Оца, во ди ло је не ми нов но ка не ка квом ап стракт ном Бо гу стра ном би блиј ском пре-
да њу. Са вр ше ни при мер за то су, пре ма ње го вом ми шље њу, „пси хо ло шке три ја-
де“, ко је би ва ју по и сто ве ће не са спо соб но сти ма јед не је дин стве не ду ше при че му 
се да ле ко ве ћи зна чај при да је ње ној функ ци о нал но сти не го ли ње ној лич ност но-
сти. То се од но си и на уче ње о Све том Ду ху, ко ји уме сто да се по сма тра као тре-
ће Ли це Све те Тро ји це, у Ав гу сти но вом бо го сло вљу би ва све ден на пу ку „ве зу“ из-
ме ђу Оца и Си на. Пре ма Ра не ру, до то га је до шло за то што је Ав гу стин по и сто ве-
тио уну тар тро јич не од но се са са мим Ли ци ма Све те Тро ји це. Уме сто да уну тар тро-
јич ни од но си по ста ну ипо ста сним свој стви ма Оца, Си на и Све то га Ду ха, као што 
је то био слу чај у бо го сло вљу Ка па до ки ја ца, Ав гу стин их је по и сто ве тио са са мим 
бо жан ским Ли ци ма. Оно што је још уоч љи ви је у Ра не ро вом ста ву је сте то да је он 
при ме тио од су ство би ло ка квог ути ца ја три ја до ло шке те о ло ги је на За па ду на жи-
вот хри шћа на и да то сво је ко ре не упра во и има у Ав гу сти но вом бо го сло вљу. Ми 
се не ће мо упу шта ти у да ље из но ше ње Ра не ро вих ста во ва, јер би нас то од ве ло са 
пу та ко ји смо од ре ди ли, те ће мо са мо упу ти ти оне ко је би то ин те ре со ва ло, на ње-
го ву сту ди ју из „Не ко ли ко при мед би на дог мат ски спис De Tri ni ta te“21 ко ја се по ја-
ви ла 1967. го ди не22. 

Оно што су сре ће мо код го ре по ме ну тих ту ма ча и што их на не ки на чин об је-
ди њу је је сте то да:

а) има ју по те шко ће да об ја сне це ло ви тост De Tri ni ta te-а, или се при ли ком ту-
ма че ња осла ња ју на по себ не де ло ве, или по ла зе од пре ду бе ђе ња ка ко де ло не по се-
ду је је дин стве ну уну тра шњу струк ту ру, од но сно да се не мо же по сма тра ти као јед-
на ор га ни зо ва на це ли на;

б) углав ном у сво јим ту ма че њи ма зна чај при да ју књи га ма од 8 до 14, по ла зе ћи 
од то га да на кра ју 8. књи ге по сто ји сво је вр сан за о крет у ар гу мен та ци ји не ана ли-
зи ра ју ћи га при том де таљ ни је;

в) оце њу ју ка ко је Ав гу стин на сто јао да оправ да вла сти ти фор ма ли зо ва ни три-
ја до ло шки кон цепт слу же ћи се „пси хо ло шким три ја да ма“ као ње го вим илу стра ци-
ја ма. Ово се пре вас ход но од но си на ње го во раз у ме ва ње „јед но су шно сти“ и об ја-
шња ва ода кле сум ња у при су ство мо да ли стич ких еле ме на та ко ји по сто је и ко ји ис-
тра ја ва ју и оп те ре ћу ју ње го во три ја до ло шко бо го сло вље. Мо гли би смо ре ћи, уко-
ли ко је све оно што је Ав гу стин имао да ка же о „јед но су шно сти“ Бо жи јој, би ло сво-
ди во на „пси хо ло шке три ја де“ он да би и ова сум ња би ла оправ да на. 

4. Ав гу сто но ве „пси хо ло шке три ја де“ да нас
На спрам го ре по ме ну тих ту ма че ња, у по след њих не ко ли ко го ди на по ја ви ло се не-
ко ли ко ауто ра, ме ђу ко ји ма би тре ба ло по ме ну ти Ба зи ла Сту де ра23, Гул ве на Ма де-

21  «  Qu el qu es re mar qu es sur le tra ité dog ma ti que De Tri ni ta te  », dans Ec rits théolo gi qu es, DDB, Pa ris, 1967. А 
за ко мен та ре на ова кво Ра не ро во ту ма че ње са ве ту је мо текст Ед мун да Хи ла, “Karl Rah ner’s Re marks on 
the Dog ma tic Tre a ti se De Tri ni ta te and St. Augu sti ne”, Augu sti nian Stu di es 2, 1971, p. 67–80. 

22  Не мо же мо, а да не при ме ти мо да се слич ни ста во ви по на вља ју и у пра во слав ном бо го сло вљу по-
чев ши од по чет ка 19. ве ка, пр вен стве но Бул га ко ва. С тим што нам ни је по зна то да се ико од пра во слав-
них до сад по све тио де таљ ни јем из у ча ва њу жи во та и уче ња све тог Ав гу сти на. 

23  Ba sil Stu der, “Ve ri tas Dei in der The o lo gie des He i li gen Augu sti nus”, Augu sti ni a num 46/2 (2006) 411–455; 
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ка24, Лу и ђи ја Ђо ју25, Лу и са Ејр са26, Жан Лу ка Ма ри јо на27 ко ји су сво јим ис тра жи ва-
њи ма по ку ша ли да по ну де дру га чи је иш чи тав ње Ав гу сти но вог три ја до ло шког бо-
го сло вља. Они су нај пре на гла си ли нео п ход ност це ло ви тог и ко хе рент ног при сту-
па Ав гу сти но вом спи су о Све тој Тро ји ци, чи ме би се из бе гло сва ко ола ко сво ђе ње 
це ло куп ног ње го вог три ја до ло шког уче ња на са мо по је ди не де ло ве што не ми нов-
но од во ди у њи хо ву по гре шну ин тер пре та ци ју. Лу ђи Ђо ја је у не дав но об ја вље ном 
члан ку у збор ни ку ра до ва под на зи вом „Из во ри об но ве три ја до ло шког бо го сло вља 
у 20. ве ку“, пи сао о по тре би раз у ме ва ња „пси хо ло шких три ја да“ из ван увре же них 
ана ло ги ја и ана го ги ја. Том при ли ком је ис та као и то ка ко сва ки по ку шај да се це ло-
куп но Ав гу сти но во три ја до ло шко бо го сло вље све де на „пси хо ло шке три ја де“ не-
ми нов но до во ди до сво ђе ња Ав гу сти но ве ми сли у це ли ни, а ти ме и до уда ља ва ња 
од пр во бит ног зна ча ја ко ји им је и сам Ав гу стин при пи си вао. Са ма иде ја пре ма ко-
јој се це ло куп но Ав гу сти но во три ја до ло шко бо го сло вље мо же об ја сни ти са мо по-
мо ћу ње го вих фор мал них опи са јед но су шно сти и тро јич но сти Бо жи је, она ко ка ко 
је то из не то у књи га ма од 5 до 7 De Tri ni ta te-a, по ка зу је се не тач ним. 

Оно што би смо мо гли из дво ји ти као основ ну ка рак те ри сти ку ко ја об је ди њу-
је ве ћи ну са вр ме них ис тра жи ва ча Ав гу сти но ве ми сли је сте тен ден ци ја да се го-
вор о Све тој Тро ји ци пре тва ра у преткст за го вор о чо ве ко вом „соп ству“. Та кав 
при ступ Ав гу сти но вом три ја до ло шком бо го сло вљу, а пре све га ње го вим „пси хо ло-
шким три ја да ма“ нај пре сре ће мо код Ро ве на Ви ли јам са28, а по сле ње га убр зо и у нај-
но ви јим сту ди ја ма Ме тјуа Дреј ве ра29 и Лу и ђи ја Ђо је30. Оно што је ове ауто ре по та-
кло на та кав је дан за о крет би ло је све уче ста ли је учи та ва ње Ав гу сти но вог бо го сло-
вља у про-кан тов ски и про-де кар тов ски фи ло соф ски си стем31. 

На ве де ни ауто ри Ав гу сти но вом де лу о Све тој Тро ји ци при сту па ју као ка квој 
ин те грал ној те о ло шкој ан тро по ло ги ји, у ко јој раз ли чи те дог мат ске те ме илу стру-
ју чо ве ков на чин де ла ња, же ље ња и ми шље ња, а на тај на чин и ње го вог уче ство ва-
ња у бо жан ском жи во ту. Ви ли јамс ову прет по став ку илу стру је по зи вај ћи се на са-
му струк ту ру De Tri ni ta te-a, док Лу и ђи Ђо ја као про грам ску ре че ни цу чи та вог Ав-
гу сти но вог де ла о Све тој Тро ји ци, и це ло куп ног ње го вог уче ња о ства ра њу и спа се-

“Augu stins De Tri ni ta te: eine chri stlic he botschaft”, Augu sti ni a num 45/2 (2005) 501–517;  The Gra ce of Christ 
and the Gra ce of God in Augu sti ne of Hip po. Chri sto cen tri sme or The o cen tri sme?, The Li tur gi cal Press, Col le ge-
vil le, Min ne so ta, 1997; Tri nity and In car na tion: The Fa ith of the Early Church. Ed. A. Lo uth, Col le ge vil le, 1993; 
«  Una Per so na in Chri sto : Ein augu sti nisches The ma bei Leo dem Gros sen  », Augu sti ni a num 15 (1985) 453–487; 
«  Augu stin et la foi de Nicée  », Rec her ches Augu sti ni en nes 19 (1984) 133–154; итд.

24  Gul ven Ma dec, Le Christ de Sa int Augu stin, coll. «  Jésus et Jésus-Christ  » n° 36, Desclée, Pa ris, 2001 ; «  In-
qu i si ti o ne pro fi ci en te. Po ur une léctu re ‘sa i ne’ du De Tri ni ta te d’Augu stin  », dans J. Brac hten dorf, Gott und sein 
Bild. Augu sti nus De Tri ni ta te im Spi e gel ge gen wär ti ger For schung, Pa den born, Schöningh, 2000, 73–76 ; Le Di
eu d’Augu stin, Cerf, Pa ris, 1998.

25  Lu i gi Gi o ia, The The o lo gi cal Epi ste mo logy of Augu sti ne’s De Tri ni ta te, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
2008; «  La con na is san ce du Di eu Tri nité chez sa int Augu stin par delà les em bar ras de l’ana lo gie et de l’ana go-
gie  », dans E. Du rand et V. Hol zer, Les so ur ces du re no u ve au de la théolo gie tri ni ta i re au XXe siè cle, «  Co gi ta tio 
fi dei  » n° 266, Cerf, Pa ris, 2008, 97–139.

26  Le wis Ayres, “The Fun da men tal gram mar of Augu sti ne’s Tri ni ta rian the o logy”, dans R. Do ra do et G. Law-
less, Augu sti ne and his Cri tics, Es says in ho nor of Ge rald Bon ner, Ro u tled ge, Lon don, 2000, 51–76.

27  Au li eu de soi. L’ap proc he de sa int Augu stin, Pres ses uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris, 2008 ; 
28  Ro wan Wil li ams, “Sa pi en tia and the Tri nity“, Col lec ta nea Augu sti ni a na. Mélan ges T. J. Ba vel (ed. B. Bru ning, 

M. Lam be ritgs et J. van Ho u lin, Le u ven Uni ver sity Press, Le u ven, 1990, 317–22; “‘Good for Not hing?’ Augu sti-
ne on Cre a tion”, Augu sti nian Stu di es 25 (1994) 9–23.

29  Mat thew Dre ver, “The Self Be fo re God? Ret hin king Augu sti ne’s Tri ni ta rian Tho ught”, Har vard The o lo gi cal 
Re vi ew 100:2 (2007) 233–242.

30  Lu i gi Gi o ia, «  La con na is san ce du Di eu Tri nité chez sa int Augu stin par delà les em bar ras de l’ana lo gie et de 
l’ana go gie  », dans E. Du rand et V. Hol zer, Les so ur ces du re no u ve au de la théolo gie tri ni ta i re au XXe siè cle, «  Co-
gi ta tio fi dei  » n° 266, Cerf, Pa ris, 2008, 97–139.

31  Ви ди на ве де ни текст Ме тју Дре ве ра.
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њу на во ди: „На ша са вр ше на ра дост из над ко је не по сто ји ни шта дру го, је сте ужи-
ва њу у Бо гу Све тој Тро ји ци, по чи јем смо ли ку и ство ре ни“ (1, 18) Бог Све та Тро ји-
ца у све тлу ових ту ма ча Ав гу сти но ве ми сли не пред ста вља пред мет „ум не спе ку ла-
ци је“, већ „ра до ва ња, ужи ва ња“: он је на ша „ра дост“, и на ше „бла жен ство“, на гла-
ша ва се у на став ку по зи ва њем на све тог Ав гу сти на, и об ја шња ва ка ко је та ра дост 
„на ша“, од но сно на ма на ме ње на бу ду ћи да смо ство ре ни пре ма ико ни истог тог Бо-
га. Не мо же мо се на да ти ве ћем бла жен ству од тог да се „ра ду је мо“, и зна њем и љу-
ба вљу, Оном по чи јем смо Ли ку ство ре ни. Ре че ним, Ав гу стин у овом де лу же ли да 
по и сто ве ти зна ње и љу бав32.

На чин на ко ји ико на би ва по ве за на са љу ба вљу ко ја по зна је Бо га да ле ко је ду-
бља од про сте ана ло шке или ана го шке функ ци је. Лу и ђи нам ов де скре ће па жњу на 
то да „би ти пре ма ико ни Бо га ко ји је Све та Тро ји ца“, у Ав гу сти но вом бо го сло вљу 
ука зу је на на чин на ко ји наш ум, на ша во ља и сво на ше би ће пред ста вља ју сво је вр-
сан пред мет је дин стве не де лат но сти Си на и Све тог Ду ха ко ји нас при во де Оцу33. 
На ко ји се то на чин од и гра ва? У 14. књи зи De Tri ni ta te-а Ав гу стин пи ше: „Уко ли-
ко је три ја да ду ше по сле ди ца то га да је она ство ре на пре ма сли ци Бо жи јој, то ни је 
због то га што се она се ћа са ме се бе, што се са мо-раз у ме, и што са му се бе во ли; не-
го због то га што она има ту спо соб ност да се се ти, да раз у ме и да во ли Оно га Ко-
ји ју је ство рио. Чи не ћи та ко, она по ста је му дра. Без то га, она мо же да се се ћа са ме 
се бе, да са му се бе раз у ме и да са му се бе во ли, али она та да и да ље оста је бе сло ве-
сна. Не ка се пре ма то ме се ти сво га Бо га пре ма чи јој је сли ци ство ре на, не ка Га раз-
у ме и не ка Га во ли. Да то украт ко на овај на чин ис ка же мо, не ка обо жа ва не сто вре-
но га Бо га ко ји ју је ство рио спо соб ном за Ње га (ca pax Dei), а ко ме се мо же при са-
је ди ни ти уче ство ва њем (par ti ci pa tio): због че га је и на пи са но: ‘Гле страх је Бо жи ји 
му дрост’ (Књи га о Јо ву 28, 28). Да кле, не да сво јом соп стве ном све тло шћу, не го уче-
ство ва њем у тој вр хов ној све тло сти, она по ста не му дра и вла да бла же на, та мо где 
ће би ти веч на“ (14,15).

По ме ну ти ауто ри „пси хо ло шке три ја де“: се ћа ња, зна ња и љу ба ви ту ма че у све-
тлу кон цеп та Ima go Dei, али не са ме по се би, не го у оно ли кој ме ри у ко ли кој упу ћу-
ју на Ство ри те ља и ко ли ко су њи ме про же те. Све та Тро ји ца се по ја вљу је у три ја ди 
се ћа ња, зна ња и во ље са мо уко ли ко то да смо „пре ма сли ци Бо жи јој“ зна чи да смо 
ство ре ни спо соб ним за Бо га (ca pax Dei) да Га се се ћа мо, да Га по зна је мо и да Га во-
ли мо, тј. да по сто ји мо у жи вом од но су са Њим34. Па дом је за си гур но на ру шен овај 
од нос се ћа ња, зна ња и љу ба ви, али њи ме ни је из бри са на мо гућ ност ње го вог об на-
вља ња. Об на вља ње тог се ћа ња, зна ња и љу ба ви пре ма Бо гу ни је ре зул тат сти ца ња 
би ло ка квих са зна ња о Бо гу (ин фор ма ци ја), или пак „сти ца ња“ ка квих нат при род-
них мо ћи ко је би нам омо гу ћи ле да се вра ти мо Бо гу, не го је ре зул тат све то тро јич-
ног де ло ва ња Бо жи јег у све ту.

Ме ђу на ве де ним ауто ри ма на ро чи то Р. Ви ли амс ука зу је на на чин на ко ји на ше 
по зна ње Бо га би ва об но вље но, од но сно, деј ство ко јим ми по ста је мо „му дри“ (sa
pi en tes) и ко јим би ва мо про све ће ни. Оно, сход но ње го вом ту ма че њу Ав гу сти но ве 
три ја до ло ги је, сво је ко ре не има у уну тар тро јич ном жи во ту Бо жи јем35. Бог је Му-
дрост. Син је Му дрост Бо жи ја (Оче ва) (sa pi en tia a Deo) ко ји нас сво јим Ова пло ће-

32  Уп. R. Wil li ams, “Sa pi en tia and the Tri nity“, 319 и L. Gi o ia, «  La con na is san ce du Di eu Tri nité chez sa int 
Augu stin par delà les em bar ras de l’ana lo gie et de l’ana go gie  », 134–135.

33  Ibid., 135.
34  Уп. M. Dre ver, “The Self Be fo re God? Ret hin king Augu sti ne’s Tri ni ta rian Tho ught”, 240–241 и L. Gi o ia, «  La 

con na is san ce du Di eu Tri nité chez sa int Augu stin par delà les em bar ras de l’ana lo gie et de l’ana go gie  », 135.
35  R. Wil li ams, “Sa pi en tia and the Tri nity“, 317–322.
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њем уво ди у Му дрост (уму дру је нас уво де ћи нас у бо жан ски жи вот) пу тем От кри-
ве ња и Из ба вље ња у Кр сној смр ти. Ди на ми ка ко јом се вра ћа мо Оцу не мо же се по-
и сто ве ти са „ана го ги јом“, не го са re vo ca tio, con ver sio, for ma tio, re no va tio,36 итд. Хри-
стос, на ша Му дрост и Зна ње, про све тљу је и пре у мљу је нас, окре ће нас ка Оцу. Да је 
нам мо гућ ност при но ше ња Бо гу Оцу жр тве, тј. жр тве ко ја је за сно ва на на љу ба ви, 
при са је ди ња ва ју ћи нас сво јој вла сти тој жр тви. На исти на чин, об на вља ње љу ба ви 
пре ма Бо гу ре зул тат је Бо жи је де лат но сти: во ли мо би ва ју ћи да ро ва ни да ром ко ји 
до ла зи од Бо га (ex Deo), што је де ло јед не од Лич но сти Све те Тро ји це, Све тог Ду ха. 
Дух Све ти се је љу бав у на шим ср ци ма, омо гу ћа ва Бо гу да по сто ји у на ма и при са је-
ди њу је нас бли жњи ма и Бо гу, јер је Он тај ко ји тво ри за јед ни цу37.

Та кво јед но об ја шње ње чо ве ка, не са мо као „ра ци о нал ног би ћа ко је је спо соб-
но за љу бав“, не го и као би ћа ко је је ство ре но пре ма ико ни Све те Тро ји це, чи ни да 
Бог по ста је „су штин ски“ и нео п ход ни „фак тор“ за об ја шње ње оно га ко је чо век и 
ка кво је ње го во при зва ње. Пре ма овим ауто ри ма Ав гу стин не успе ва да де фи ни-
ше чо ве ков иден ти тет без Бо га, јер ње го ва ико нич ност ни је не што што му је јед-
ном за сваг да би ло да ро ва но, без ика кве по то ње ве зе са ње ним Да ро да ва о цем. Од 
тре нут ка ства ра ња ми има мо мо гућ ност по зна ња и ви ђе ња Бо га, тј. бив ство ва ња у 
од но су са Њим. Ав гу стин у 14. гла ви 6. па су су бе ле жи: „Ду ша је би ла ство ре на пре-
ма ико ни Бо жи јој у том сми слу да је она, уз по моћ ра зу ма и ума, мо гла раз у ме ти 
и ви де ти Бо га“. По сле овог за кључ ка Ав гу стин пра ви раз ли ку из ме ђу би ти спо со-
бан (ca pax) за Бо га и по ста ти уче сник (par ti pi cant) Ње го вог жи во та. Ca pax ука зу-
је на оно што је ду ша (под ра зу ме ва ју ћи це лог чо ве ка) по ствар њу, да кле ико на Бо-
жи ја; док је  par ti ceps, оно што она по ста је у про це су об на вља ња. По ме ну ти ca pax 
Dei (би ти спо со бан за Бо га) мо ра се раз у ме ти на ис пра ван на чин. Ње го ва на ме на 
ни је да очу ва не за ви сан про стор, ма ко ли ко он био ма ли, где би се про ја ви ла чо-
ве ко ва ини ци ја ти ва, не го по твр ђу је да исто оно ли ко ко ли ко је Бог ва жан за раз у-
ме ва ње оно га што смо ми (ико не Бо жи је), исто је то ли ко ва жан и као Го спод, сво-
јим сло бод ним и бла го дат ним од но сом пре ма на ма. Ca pax Dei ука зу је на чо ве ко-
ву пот пу ну ови сност о Бо гу, не са мо ка да је у пи та њу ње го во по сто ја ње, не го и ње-
го во пре у мље ње (con ver sio) и пре са зда ва ње (for ma tio) и по сто ја ност у истом, тј. да 
у њој по чи ва са ма мо гућ ност по зна ња, во ље ња и ис пу ње ња пу но те жи во та за ко-
ји је чо век и био са здан. Ико на, пре ма то ме, ука зу је на тро стру ку за ви сност тво-
ре ви не од Бо га, и та иста ико на сво је ис пу ње ње про на ла зи за сни ва ју ћи сво је би-
ће, зна ње и љу бав на за јед ни ци са Бо гом, че га у јед ном тре нут ку по ста је све сна, и 
пре о бра жа ва се у cul tus због пре по зна те и при хва ће не за ви сно сти од Бо га за ко ју 
по ста је бла го дар на. Ово би у крат ким цр та ма пред ста вља ло Ав гу сти но во по и ма-
ње „пси хо ло шких три ја да“ као уче ство ва ња у тај ни Све те Тро ји це, а при ка за но у 
све тлу нај но ви јих ис тра жи ва ња. 

Ова кво иш чи та ва ње Ав гу сти но вог де ла о Све тој Тро ји ци по ме ну те ауто ре 
до во ди до сле де ћег за кључ ка: Ав гу сти но ва ин тро спек тив на ме то да ни је има ла за 
циљ да од ве де ин ди ви ду а ли зму у ан тро по ло ги ји ни ти ап стракт ном те и зму у те о-
ло ги ји, на че му му се и да нас при го ва ра при ли ком ту ма че ња ње го вих „пси хо ло-
шких три ја да“, већ „де ми то ло ги за ци ји“ уса мље ног људ ског ега ње го вим уво ђе њем 
у жив од нос са Бо гом, и још пре ка раз у ме ва њу Бо га као Оно га ко ји се сло бод но 
и вољ но да је у по кре ту ка дру го ме би ва ју ћи увек у том од но су ра ди кал но Дру ги. 

36  Уп. М. А. Van ni er, Cre a tio, co nu er sio, for ma tio, chez St Augu stin, EUF, Fri burg, 1997.
37  Уп. L. Gi o ia, «  La con na is san ce du Di eu Tri nité chez sa int Augu stin par delà les em bar ras de l’ana lo gie et 

de l’ana go gie  », 136.
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Сход но овим ауто ри ма Ав гу сти но ва те о ло шка епи сте мо ло ги ја у De Tri ni ta te-у слу-
жи као пот по ра ње го ве со ти ри о ло ги је. Ре че но, ра ди це ло ви то сти, из и ску је и при-
каз Ав гу сти но ве хри сто ло ги је и са њом у спре зи екли си о ло ги је, али то би умно го-
ме пре ва зи ла зи ло окви ре за да те те ме, те као та кво оста је отво ре но за не ка бу ду-
ћа ис тра жи ва ња. 

Résumé : «  Les tri a des psycho lo gi qu es  » de sa int August re présen tent l’un des seg ments les plus 
am bi va lent de sa théolo gie tri ni ta i re. C’est pe ut être de là que pro vi ent ce spec tre aus si ric he 
de diféren tes ma niè res de le urs in ter préta ti ons sur ve nu es pen dant ces cent der niè res années. 
Après avo ir mon tré une généra le ap préci a tion da la phénoméno lo gie con cer nant l’ap proc he 
systéma ti que de la théolo gie tri ni ta i re d’Augu stin et des conséqu en ces qu’el le eut pro du i te sur 
les in ter préta ti ons récen tes, l’aute ur a démon tré le déve lop pe ment des in ter préta ti ons des «  tri-
a des psycho lo gi qu es  » en par tant de le ur in den ti fi ca tion ha bi tu el le avec l’in di vi du a li sme en 
anthro po lo gie et théisme ab stra it en théolo gie, ju squ’à la «  démytho lo gi sa tion  » de l’ego hu main 
so li ta i re en l’in tro du i sant à la vie di vi ne qui est cel le de la Sa in te Tri nité.




