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Христологија у дијалогу хришћанства и јудаизма 

Дарко Ђого

(искуства ње мач ке те о ло ги је 20. ви је ка као лек ци је 
за ди ја лог са ју да и змом на срп ском го вор ном под руч ју)

Сажетак: У пред ста вље ном ра ду аутор ис тра жу је ис ку ства ме ђу ре ли гиј ског ди ја ло га 
из ме ђу ју да и зма и хри шћан ства на ње мач ком го вор ном под ру чи ју то ком 20. ви је ка ка-
ко би из ву као из вје сне за кључ ке за са вре ме но срп ско бо го сло вље. Глав ни уче сни ци овог 
ди ја ло га је су Ру долф Булт ман, чи ја је књи га „Исус“ (као и не ке дру ге) по слу жи ла као ин-
спи ра ци ја за Бу бе ро ва „Два ти па вје ре“, као и Јир ген Молт ман, ко ји је ко мен та ри сао „ар-
гу мент не спа ше но сти“ ка ко су га раз ви ли Бу бер и Бен-Хо рин. Аутор на сто ји да по ка же 
да од су ство тра ди ци о нал ног са др жа ја „ме та фи зич ке“ Хри сто ло ги је у Булт ма но вој те о-
ло ги ји не омо гу ћа ва би ло ка кву кон зи стент ну осно ву за ме ђу ре ли гиј ски ди ја лог, бу ду ћи 
да она по ста вља два бит на про бле ма: под ре ђу је хри шћан ску вје ру са мо јед ној фи ло соф-
ској ер ми нев ти ци и ти ме узро ку је гу бље ње ње не аутен тич но сти. 

Кључ не ри је чи: Хри сто ло ги ја, ју да и зам, вје ра, спа ше ност, аутен тич ност

У плу ра ли стич ком дру штву у ком да нас жи ви мо, по тре ба ди ја ло га ју да и зма и хри-
шћан ства се чи ни са мо ра зу мљи вом и еви дент ном, и то би ло да вје ру је те у нео п-
ход ност не ког „мул ти-кул ти“ кул ту ро ло шког екс пе ри мен та, би ло да вас на то тје-
ра ју спољ ње окол но сти. Да нас је, на и ме, ви ше не го очи глед но да је кон стан ти нов-
ски мо дел хри шћан ског дру штве ног уре ђе ња не по врат но за на ма тј. да је хри шћан-
стве ност ци ви ли за ци је ко јој при па да мо ви ше не мо гу ће, а по не гдје и не по жељ но 
по сту ли ра ти као ње ну основ ну ври јед ност, као њен иден ти тет. Сто га смо, у од бра-
ни тра ди ци о нал них хри шћан ских ври јед но сти, на из вје стан на чин при мо ра ни да 
тра жи мо по моћ сва ке тра ди ци о нал не вјер ске за јед ни це — па, на рав но, и је вреј ске. 
Прак тич них раз ло га за овај ди ја лог, да кле, не не до ста је. Па, ипак, по не кад се чи-
ни да је овај праг ма тич ки при ступ, ко ји сво је ин те ре се ја сно огра ни ча ва за јед нич-
ким дру штве ним дје ло ва њем, као и по себ на осје тљи вост тзв. „ци вил ног“ дру штва 
за ста во ве и са ме лич но сти пре жи вје лих европ ских Је вре ја, упра во глав на пре пре-
ка не ком ду бљем те о ло шком ди ја ло гу ју ди а зма и хри шћан ства, и то — да па ра докс 
бу де ве ћи — упра во на овим про сто ри ма на ко ји ма је ан ти се ми ти зам го то во не-
по знат, и на ко ји ма је ве ћин ски пра во слав ни срп ски на род и сам ди је лио суд би ну 
хо ло ка у ста. За то је ин те ре сант но и по уч но по гле да ти ис ку ства јед не на ци је — ње-
мач ке — чи ји су од но си са је вреј ским на ро дом не у по ре ди во ви ше оп те ре ће ни муч-
ном про шло шћу, али и на ци је ко ја је у истом 20. ви је ку у ко ме је ор га ни зо ва ла до-
сад нај бе сти јал ни ји про гон Је вре ја у исто ри ји, та ко ђе да ла зна ча јан до при нос ју-
део-хри шћан ском ди ја ло гу. Све ово не би ли се, јед ног да на ка да се на ша дру штве-
на и бо го слов ска јав ност де кон та ми ни ра ју од ра зних про је ка та „дру штве не де кон-
та ми на ци је“, по ве ли ова кав ди ја лог на на шим про сто ри ма. 

Да кле, тре ба за по че ти ди ја лог. Ин те ре сант но је и по ма ло за чу ђу ју ће да је са вре-
ме на је вреј ска фи ло со фи ја (тј. са вре ме на фи ло со фи ја оних ауто ра ко ји су у ве ћој или 
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ма њој мје ри осло ље ни на соп стве не је вреј ске ре ли гиј ске ко ри је не) до жви је ла со лид-
ну афир ма ци ју у на шој фи ло соф ској и бо го слов ској јав но сти. Бу бер (Mar tin Bu ber) и 
Ле ви нас (Ema nuel Le vi nas) су не за о би ла зан ре пер то ар ско ро сва ког сту ден та пра во-
слав не те о ло ги је (ов дје оста вља мо по стра ни са ко ли ко се (не)ра зу мје ва ња при сту-
па њи хо вим тек сто ви ма и ко ли ко је оправ да но чи та ње њи хо вих тек сто ва из оп ти ке 
нео па три стич ке он то ло ги је лич но сти)1. Ипак, по у лар ност по ме ни тих ум них и уче-
них фи ло со фа у срп ским те о ло шким кру го ви ма, го то во да уоп ште ни је по пу ла ри зо-
ва ла је дан, на зо ви мо га та ко, хри шћан ском кон тек сту Бу бе ро ве и Ле ви на со ве фи-
ло со фи је тј. о оне хри шћан ске ауто ре (по себ но те о ло ге) на ко је су по ме ну та дво ји ца 
фи ло со фа свје сно осла ња ла. Као кла си чан при мјер мо же мо узе ти енорм но по у лар-
ну Бу бе ро ву књи гу Zwei Gla u ben we i sen2 у чи јем пред го во ру сãм аутор на по ми ње да је 
ин спи ра ци ју и кон крет не смер ни це то ком пи са ња књи ге до би јао од Р. Булт ма на (Ru-
dolf Bult mann), А. Швај це ра (Al bert Schwe i zer) и Р. Ота (Ru dolf Oto), од ко јих је, ваљ-
да са мо Ото по знат на шој ши рој бо го слов ској јав но сти (пр вен стве но пре ко пре во-
да ње го ве књи ге Све то3), Бултман вје ро ват но на анег дот ско-по ле мич ком ни воу4, а 

1 Раз лог за по пу лар ност Ле ви на са и Бу бе ра у са вре ме ној пра во слав ној те о ло ги ји пр вен стве но ле жи у 
идеј ној бли ско сти не ких њи хо вих еле мен тар них фи ло соф ских кон цеп ци ја са нео па три стич ким, при че-
му нај при је има мо у ви ду пој мо ве „лич но сти“ и „од но са“, ко је је већ дру га ге не ра ци ја нео па три стич ких 
те о ло га (пред во ђе на у пр вом пла ну Ј. Зи зју ла сом) свје сно ин кор по ри ра ла у ми са о не то ко ве са вре ме не 
пра во слав не те о ло ги је (в. нпр. Јо ван Д. Зи зју лас, Је дин ство Цр кве у Св. Ев ха ри сти ји и у епик со пу и у пр ва 
три ве ка, Но ви Сад, 1997, нап. 30 стр. 34 гдје ми тро по лит пер гам ски, уво де ћи ди стинк ци ју из ме ђу пој мо-
ва „ин ди ви дуе“ и „лич но сти“ ре фе ри ра на Бу бе ра). О Зи зју ла со вом ба вље њу Ле ви на сом в. Ari sto tle Pa pa-
ni ko la ou, Is John Zi zi o u las an Exi sten ti a list in Dis gu i se? Re spon se to Tur ce scu in „Mo dern the o logy“, 2004, pg. 601 
f. на ко ји чла нак се по зи ва Ме ри лин Ло ренс, Теоон то ло ги ја. Би ље шке о Зи зју ла со вом ба вље њу Хај де ге ром, 
у „Ви до слов“ 40–2007, стр. 107. Да кле, мо гло би се за кљу чи ти да је Бу бе ро ва и Ле ви на со ва по пу лар ност у 
на шој бо го слов ској јав но сти плод фун да мен тал ног сла га ња нео па три стич ког бо го сло вља и фи ло со фи је 
по ме ну тих ми сли ла ца на по љу кри ти ке „мо ни зма су бјек та“ као пре о вла ђу ју ћег ме та фи зич ког обра сца За-
па да за кључ но са Хај де ге ром. На пр ви по глед се чи ни да из ме ђу нео па три сти ке и нпр. Ле ви на со ве фи ло-
со фи је по сто ји у нај ма њу ру ку со лид на ко ре спо ден ци ја. Па, ипак, оста је пи та ње на ко је ов дје ни из бли за 
не мо же мо да ти од го вор: ка ко он да да су те мељ ни пој мо ви као што су „ети ка“ и „он то ло ги ја“ код Зи зју-
ла са схва ће ни пот пу но дис про пор ци јал но у од но су на Ле ви на са и да ли је ова се ман тич ка дис про пор ци-
ја укљу чу је и док три нар ну или је у пи та њу про ста тер ми но ло шка (ина че вр ло не срећ на) ко ин ци ден ци-
ја. (О сми слу и од но су „он то ло ги је“ и „ети ке“ код ми тро по ли та пер гам ског в. Ње гов текст Он то ло ги ја и 
ети ка у ча со пи су „Са бор ност“, По жа ре вац, 2003, 97–116; о сми слу истих пој мо ва у фи ло со фи ји и ду хов-
ном кон тек сту Е. Ле ви на са в. Бо го љуб Ши ја ко вић, На по ме не о Ле ви на су и он то ло ги ји, исто, стр. 79–91.)

2  Mar tin Bu ber, Zwei Gla u ben we i sen. München-He i del berg, 1962; у тек сту су на во ди да ти пре ма срп ском 
из да њу: Mar tin Bu ber, Dva ti pa ve re — Pro blem čo ve ka, Be o grad, 2000.

3  Ru dolf Ot to. Das He i li ge: über das Ir ra ti o na le in der Idee des Göttlichen und sein, Мünchen. 1963.пре ве де-
но као: Ru dolf Oto, Sve to, Sa ra je vo, 1983.

4  Ово се, на рав но, од но си на срп ски дио бив шег срп ско-хр ват ског је зич ког под руч ја (хр ват ски те о ло-
зи су се, са свим при род но, ви ше ба ви ли Булт ма ном, на ла ти ни ци по сто ји ви ше из да ња Булт ма но вих ра-
до ва). Ко ли ко нам је по зна то, је ди ни пре вод не ког Булт ма но вог дје ла об ја вљен на ћи ри ли ци и уз ува жа-
ва ње срп ског бо го слов ског ри јеч ни ка је сте наш: Ру долф Булт ман, О про бле му де ми то ло ги за ци је, у „Но ви 
ис точ ник“, 9/2008, стр. 46–56. Од иоле обим ни јих тек сто ва ко ји се ба ве Булт ма ном (или из ме ђу оста лих 
њи ме) ври је ди још из дво ји ти два пре во да: Сти ли јан Па па до пу лос, Те о ло ги ја и је зик, Бе о град-Ва ље во-Ср-
би ње-Мин хен, 2001 и (ла ти нич но и по ма ло оп скур но из да ње) Ten den ci je te o lo gi je u 20. sto le ću (Isto ri ja u 
por tre ti ma) у ко ји ма је дат Кон цел ма нов „те о ло шки пор трет“ Булт ма на (Hans Kon zel man/Hans Con zel-
mann, Ru dolf Bult mann, pg. 200–203.). По не ка ре фе рен ца на Булт ма на се мо же на ћи и у Vol fhart Pa nen berg, 
Te o lo gi ja i fi lo zo fi ja, Be o grad, 2003. Ус пут ну по ле ми ку са Булт ма но вом ин тер пре та ци јом би блиј ских кон-
цеп ци ја σώμα — ψυχή у кљу чу ег зи стен ци ја ли стич ких пој мо ва аутен тич не и не а у тен тич не ег зи стен ци је 
на ла зи мо и у Хри сто Ја на рас, Ме та фи зи ка те ла, Но ви Сад, 2005, стр. 24,54,126.). Едвард Мур (Не ке на по
ме не о пра во слав ној ети ци и ег зи стен ци јал ној аутен тич но сти — чак два пре во да: је дан, Ан дре ја Јеф ти ћа 
у „Ви до слов“ 40–2007; дру ги Ма ри ја не и Срећ ка Пе тро ви ћа у збор ни ку Са вре ме на пра во слав на те о ло ги
ја, Кра гу је вац, 2008.) на јед ном мје сту у тек сту ре фе ри ше на Булт ма но ву „хај де ге ров ску“ ин тер пре та ци-
ју Св. Ап. Па вла. Здрав ко Пе но се освр ће на Булт ма но во раз ли ко ва ње из ме ђу пој мо ва Wun der и Mi ra kel 
у Здрав ко Пе но, Хри стос — но ва твар, Фо ча-Острог, 2009, стр. 137. (Ово, на рав но, ни је би ло ка кав по ку-
шај булт ма нов ске би бли о гра фи је на срп ском, већ илу стра ци ја спо ра дич ног ре фе ри ра ња на ње га у срп-
ској те о ло ги ји да нас. Та ко ђе, ду жни са мо на по ме ну ти да се срп ска фи ло со фи ја — по го то во по зна ва о ци и 
про у ча ва о ци Хај де ге ра — освр та ла на Булт ма на знат но че шће (у ско ри је ври је ме нпр. Д. Пе ро вић) , а по-
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Швај цер го то во ни ка ко5. С об зи ром да је по ме ну то дје ло, као и до бар дио Ле ви на со-
вог опу са пре ве ден на срп ски је зик, мо же мо ра зло жно прет по ста ви ти да су Бу бе ро ви 
и Ле ви на со ви „хри сто ло шки“ ста во ви ма ње или ви ше по зна ти на шој јав но сти6. Овај 
рад на сто ји, сто га, да по ја сни од нос ка ју да и зму из пер спек ти ве ње мач ких те о ло га 20. 
ви је ка, и то два, ко ли ко се чи ни, нај ре пре зен та нив ни ја пред став ни ка ње мач ке про те-
стант ске те о ло ги је: Р. Булт ма на (Ru dolf Bult mann) и Ј. Молт ма на (Jürgen Molt mann). 
Њих дво ји ца, чи ни се, пред ста вља ју пут ко ји је ње мач ка те о ло ги ја, а на ро чи то Хри-
сто ло ги ја, про шла у 20. ви је ку, у же љи да оста не ре ле вант на у сва ком вре ме ну: Булт-
ман са сво јом те о ри јом де ми то ло ги за ци је, с јед не стра не, пред ста вља је дан од нај и-
скре ни јих, али чи ни се и нај не у спје шни јих на чи на да се са вла да без из лаз ли бе рал не 
Хри сто ло ги је7, је дан очај нич ки по ку шај да се на кр хо ти на ма по тра ге за исто риј ским 
Ису сом (Le ben Je su For schung) још на ђе не што за хри шћан ску вје ру. С дру ге стра-
не, Молт ма нов те о ло шки πάθος се, у вре ме ну у ко ме се уоб ли чи ла ње го ва те о ло ги ја 
(да кле по сли је Дру го го свјет ског ра та и у не ми ри ма 60-их го ди на) вра ћа по тре би за 
„Рас пе тим Бо гом“, те, на до ве зу ју ћи се на те о ло ги ју Бо жи је пат ње8 ре ле вант ност хри-
сто ло шког дог ма та ус по ста вља јед ном но вом ер ми нев ти ком у ко јој је ста ри булт ма-
нов ско-ди бе ли ју сов ски скеп ти ци зам спрам сло ма „исто риј ског Ису са“ ин тер пре ти-
ран као раз лог ви ше да се вје ру је у Бо га ко ји па ти. Је дан од за јед нич ких име ни те ља 
обо ји це је сте по себ на па жња на је вреј ско про ис хо ђе ње и је вреј ски кон текст Хри сто-
ве лич но сти, Ње го вог прак си са и ло го са.

Р. Булт ман и М. Бу бер: ју да и зам  и ки риг ма „Ису са из На за ре та“

Ка да је 1926 г. Булт ма нов мар бур шки ко ле га М. Хај де гер об ја вио ка пи тал но дјело 
европ ске фи ло со фи је — Би ти је и ври је ме — те у увод ном по гла вљу дао епи таф, за-

сто је и пре во ди ра до ва ко ји се у до број мје ри ба ве Булт ма ном (нпр. А. М. Гет ман-Зи ферт).
 Прем да по ну ђе на илу стра ци ја за сту пље но сти ре фе рен ци на Булт ма на не дје лу је мо жда си ро ма шно, 

ствар ност је та ква да се, осим С. Па па до пу ло са, сви оста ли ауто ри Булт ма ном не ба ве де таљ ни је, не го 
ре фе ри шу ус пут но, нај че шће у по ле мич ком то ну.

5 Ко ли ко нам је по зна то, спо ме нут је ди но у Џон Дрејн, Уво ђе ње у Но ви За вет, Бе о град, 2004, стр. 150–151.
6 Бу бе ро ва „хри сто ло шка“ (бо ље ре че но „ису со ло шка“) гле ди шта су из ло же на у по ме ну тој књи зи Два 

ти па ве ре и о њи ма се до сад ре ла тив но че сто рас пра вља ло на мар ги на ма ра зних ју деј ско-хри шћан ских 
ди ја ло га и по ле ми ка, ка ко у сви је ту, та ко и код нас. Код Ле ви на са је си ту а ци је у не ко ли ко дру га чи ја: ње-
гов спис Un Di eu Ho me? ко ли ко нам је по зна то ни је пре ве ден. Ипак, на срп ском је об ја вљен за ни мљив и 
из у зе тан при лог пи та њу „Ле ви на со ве хри сто ло ги је“: Јо зеф Вол мут, Иза зва на Хри сто ло ги ја, у „Од го вор-
ност за дру гог. Аспек ти Ле ви на со ве фи ло со фи је“ — Лу ча XVI II/XIX, Ник шић, 2001/2002, стр. 121–132. 

7 Ово „ли бе рал не“ тре ба схва ти ти у кон крет ном сми слу нео ли бе рал ние те о ло ги је 19. ви је ка, а не у иде-
о ло шком или би ло ком дру гом кљу чу.

8 И овај са вре ме ни те о ло шки пра вац је у срп ској бо го слов ској јав но сти го то во не по знат. До ду ше, 
до не кле су по зна те кон ту ре ње го вих те о ло шких по сту ла та, и то нај ви ше за хва љу ју ћи јед ној ди гре си-
ји ми тро по ли та Јо ва на Зи зју ла са у Дог мат ске те ме, Но ви Сад, 2001, стр. 336–337, и, опет: за хва љу ју-
ћи Ми тро по ли то вој на по ме ни ка ко је нај и стак ну ти ји при ста ли ца ова квог ста ва — Молт ман, че сто се 
те о ло ги ја бо жи јег стра да ња по ис то вје ћу је са њим, што ни из бли за ни је тач но. Овај те о ло шки пра вац 
је за по чео ја пан ски те о лог Ка зох Ки та мо ри, сво јом књи гом Те о ло ги ја бо жи је бо ли (1946.) а Молт ман се 
са мо на до ве зао на Ки та мо ри ја.

 Ина че, ин те ре сант на је при мјед ба Ми тро по ли та Пер гам ског да ово уче ње ни је пра во слав но за то 
што по пра во слав ном уче њу Бог је у свом вјеч ном би ћу не стра да лан, бу ду ћи да је сло бо дан огра ни-
че но сти ство ре них би ћа (стр. 337.). Молт ман на ви ше мје ста упра во го во ри о то ме да је из пер спек-
ти ве страд ња ство ре них би ћа ни кеј ска (а ти ме и пра во слав на) вје ра у пра ву: Бог ни је стра да лан на 
по до би је ство ре них би ћа — уп. Jürgen Molt mann, Ras pe ti Bog. Kri stov križ kao te melj i kri ti ka kr šćan ske 
te o lo gi je, Ri je ka, 2004, pg. 262.) Прем да се те о ло ги ји бо жи јег стра да ња има што шта дру го при го во ри-
ти, кад је у пи та њу при го вор ко ји ис ти че Ми тро плит Пер гам ски, вје ро ват ни јим се чи ни не спо ра зум 
(ко ји је, уоста лом, мо гао на ста ти пре но ше њем ми тро по ли то вих ри је чи од стра не сту де на та, бу ду ћи 
да по ме ну то дје ло ни је ауто ри зо ва но). Од пра во слав них ауто ра ко ји су се ба ви ли овом те мом ври-
је ди из дво ји ти сја јан рад: Paul Ga vr lilyuk, The Suff e ring of Im pas si ble God. The di a lec tics of pa tri stic Tho
ught, Ox ford, 2005.

дарКо Ђого
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вр шну ре флек си ју над де струк ци јом европ ске ме та фи зи ке, за пад на „ме та фи зич ка 
Хри сто ло ги ја“ или хри сто ло шка ме та фи зи ка је би ла већ мр тва. Ка да је за по чео про-
цес уми ра ња тј. оту ђе ња са др жа ја хри сто ло шког дог ма та од жи во та вјер них на За-
па ду, те шко је од ре ди ти, али оног тре на ка да је, на кри ли ма про све ти тељ ства Хер-
ман Са му ел Рај ма рус (Her mann Sa u mel Re i ma rus)9 пред ло жио пр ву ра ци о на ли стич-
ко-де и стич ку ви зи ју „при род не ре ли ги је“, по ста ло је ја сно да ће се тра ди ци о нал на 
Хри сто ло ги ја, ко ја је и да ље ин си сти ра ла на ди рект ном дје ло ва њу Бо га у исто ри ји 
у лич но сти Ису са Хри ста, има ти про блем не са мо са ра ци о на ли стич ко-на ту ра ли-
стич ким свје то на зо ром, не го и са сва ком дру гом бу ду ћом фи лос фи јом у ко јој је те о-
ло ги ја мар ги на ли зо ва на а кон цепт хри шћан ског Бо га ре ду ко ван на апер со нал ни ко-
смич ки агенс. Да кле, да ле ко при је сви је сти о кра ју ме та фи зи ке, ме та фи зич ка хри-
сто ло ги ја је из гле да по ста ла не ком па ти бил на са спо соб но шћу европ ског чо вје ка да 
са гле да ва тај ну жи во та из ван схе ма ра ци о нал ног. Тре ба на по ме ну ти да ово не зна-
чи да ме ђу пи сци ма чи та вог јед ног жан ра књи га о Ису су ни је не до ста ја ло љу ди ко ји 
су же ље ли да „Ису са из На за ре та“ учи не ре ле вант ним за њи хо во до ба, та ко да је 19. 
ви јек до нио чи тав низ књи жев них и бо го слов ско-исто риј ских на сло ва у ко ји ма су 
при ка за не нај че шће пре тен ци о зне ре кон струк ци је Ису са-мо ра ли сте, Ису са-сен ти-
мен тал ног ре во лу ци о на ра, Ису са-ре во лу ци о на ра, све пре ма лич ним на стро је њи ма 
пи сца увје ре ног при том да је упра во ње го ва ви зи ја „исто риј ског Ису са“ — тач на10. 
Ипак, јед на од ко ри сних нус по ја ва овог про це са је би ло и по ја вљи ва ње Де Јон го ве 
(De Jon ge) сту ди је о Ису су као Је вре ји ну тј. о је вреј ском ка рак те ру лич но сти и про-
по вје ди Ме си је-Хри ста11. Исус пла вих уво ја ка, до бро ћуд ни и не схва ће ни мо ра ли ста 
са келн ских сли ка је — пре тен ци о зно, су бјек тив но али и ко нач но — појм љен у свом 
исто риј ском и ци ви ли за циј ском, се мит ском и је лин ском окру же њу.

Све го ре на ве де но је ре че но да би се схва ти ла кли ма у ко ме се фор ми ра ла Булт-
ма но ва „хри сто ло шка“ ви зи ја. Иако је ње го ва те о ло ги ја са пра вом нај че шће схва ће-
на као от клон од исто риј ског по зи ти ви зма ли бе рал не про те стант ске те о ло ги је, она, 
ипак, ду гу је мно го упра во тој те о ло ги ји. Ре ци мо, от клон од вје ре у Ису са Хри ста као 
Бо жи јег Си на и Бо го чо вје ка12, што је, из пер спек ти ве исто ри ци зма 19. ви је ка не мо-
гу ће ис тра жи ти, а из пер спек ти ве Булт ма но ве „ег зи стен ци јал не ана ли зе“ нео п ход-
но „ег зи стен ци јал но ин тер пре ти ра ти“ (ка сни је и „де ми то ло ги зо ва ти“). Тај от клон од 

9 Кључ на уло га Рај ма ру са је по ста ла оп ште при хва ће на по сли је да нас већ кла сич не Швај це ро ве сту ди-
је Geschic hte der Le benJe su For schung (von Re i ma rus zu Wre de), (ко ри сти мо ен гле ски пре вод: Al bert Schwe-
it zer, The Qu est of the Hi sto ri cal Je sus. A cri ti cal Study of its Pro gress form Re i ma rus to Wre de (без тач но на ве-
де ног мје ста из да ва ња), 1910. О Рај ма ру су — pg. 15.f. Прем да су већ Спи но за и Њутн на ла зио за сход но 
да се об ра чу на ју са би блиј ском вје ром за рад соп стве не ре ли ги је ума (тј. са оним ње ним аспек ти ма ко-
ји се ни су укла па ли у њи хо ве „ра ци о нал не“ си сте ме), тек се Рај ма рус на пи сао цје ло ви ту сту ди ју ко јом 
се по ду хва тио по сла да на та кав на чин „ана ли зи ра“ Хри ста и вје ру ра не Цр кве. Ре зул та ти су би ли (оче-
ки ва но) по ра жа ва ју ћи: све ште на по ви јест је, по ри је чи ма Јо а ки ма Гњил ке (Jo ac him Gnil ka, Je sus von Na
za ret, Fre i burg — Ba sel — Wi en, 2004, pg. 13.) пре тво ре на у „кри ми на ли стич ку епи зо ду“, а за пад ној Хри-
сто ло ги ји на мет нут из бор из ме ђу „на уч ног“ и „апо ло гет ског“ гле ди шта.

10  cf. J. Gnil ka, op. cit, pg. 11 f.
11  Ibid, pg. 17.
12  Cf. “Gno stic in flu en ce sug gests that this Christ, who died and ro se again, was not a me re hu man be ing 

but a God-man. His de ath and re sur rec tion we re not iso la ted facts which con cer ned him alo ne, but a co smic 
event in which we are all in vol ved.(1 Rom. 5: 12f.; 1 Cor. 15: 21f., 44b)” — Ru dolf Bult mann, The Mytho lo gi cal 
Ele ment in the Mes sa ge of the New Te sta ment and the Pro blem of its Rein ter pre ta tion Part I, in “Kerygma and 
Myth”, до ступ но на адре си: http://www.re li gion-on li ne.org/show chap ter.asp?ti tle=431&C=292 да тум при сту-
па ња: 3.7.2009. Ина че, Булт ма но ва те за о «гно стич ком» по ри је клу ових из ра за је про дукт ка ко ње го вог 
при ват ња на лазá Re li gi on sgeschic hte шко ле, та ко и от кло на од би ло ка кве ме та фи зич ке Хри сто ло ги је, 
ко ја је за ње га по ауто ма ти зму „гно стич ка“. Вр ху нац ова квог схва та ња има мо у ње ги вим Ту ма че њу Јо
ва но вог Је ван ђе ља — Ru dolf Bult mann, Das Evan ge li um des Jo han nes. KEK 2. Göttingen 1941.
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те о ло шке Хри сто ло ги је ка „Ису со ло ги ји“, уз ја сно ува жа ва ње је вреј ског ка рак те ра 
окру же ња у ко ме је по зе мљи хо дио Хри стос, тре ба ло би, ако ни шта дру го, а он да бар 
да пред ста вља јед ну чвр сту осно ву на ко јој би се су сре та ли булт ма нов ско, ре ци мо, и 
бу бе ров ско (да кле, је вреј ско) ви ђе ње Ису са. Шта ви ше, го то во да би се мо гло ре ћи да 
је Бу бе ров при ступ ко ји бар да је зна ча ја Ису су као исто риј скох лич но сти «ви ше хри-
шћан ски» од Булт ма но вог схва та ња Ису са као чи сте пер со ни фи ка ци је «ње го ве ки-
риг ме тј... исто риј ског фе но ме на ко јим се ов дје ба ви мо»13 те би се, ка же Булт ман и са-
мо име „Исус“ у исто и ме ној књи зи мо гло пи са ти и са на вод ни ци ма14. Мо гло би се на-
ве сти ви ше аспе ка та ком па ти бил но сти Бу бе ро вог и Булт ма но вог ви ђе ња Ису са: код 
обо ји це је да та јед на сли ка Ису са као пре да ног Је вре ји на, ра би на15 ко ји да је Мо ли тву 
го спод њу по обра сцу је вреј ских мо ли та ва (прем да Булт ман уоча ва из вје сну стил ску 
осо бе ност Мо ли тве Го спод ње)16. Са ма струк ту ра Булт ма но ве књи ге Исус (уп. нпр. 
по гла вља: «Је вреј ска ре ли ги ја» на са мом по чет ку, «Исус као ра бин», «Је вреј ска ети ка 
по слу шно сти», «Је вреј ско схва та ње Бо га» и др) као и без број у њој из ре че них тврд-
њи су ге ри ше ју да и зам не са мо као по чет ни, не го као је ди ни мо гу ћи оквир у ко ме се 
по ја вљу је фе но мен «Ису са из На за ре та» и ње го ве тзв. пр во бит не ки риг ме, те је у том 
сми слу, у ви ђе њу обо ји це ауто ра, пот пу но оправ да но од ба ци ти сав онај «ма те ри јал»17 
ко ји се не укла па у ова кво ви ђе ње ра ви-Јо шуе (нај фра пант ни ји је при мјер Булт ма но-
ве тврд ње да Исус «ни је мо гао из го во ри ти ри је чи из Ма теј 5,17–19)18. 

То све не зна чи да је по стиг нут ап со лут ни кон сен зус из ме ђу Булт ма на и Бу бе-
ра. Раз ло га за ово има ви ше и ве ћи на их про ис ти че из кон фе си о нал но-иде о ло шких 
под ло га дво ји це ауто ра, а ко ја је, ба рем код Булт ма на, до дат но из ра же на тзв. „ег зи-
стен ци јал ним ту ма че њем“ Ису со ве по ру ке (тј. јед ном хај де гре ров ском ер ми нев ти-
ком), ко је Бу бер про сто ни је усво јио. Док је код Бу бе ра ко ри јен не ра зу мје ва ња из-
ме ђу ју да и зма и хри шћан ства у не ка квој на кнад ној па у ли ни за ци ји хри шћан ства19, 
у јед ној, по ње му са свим но вој, хе ле ни зо ва ној ин тер пре та ци ји по ру ке „исто риј ског 
Ису са“, до тле је за Булт ма на но вост Ису со ве ки риг ме, али и основ но раз ли ко ва ње 

13  Ru dolf Bult mann, Isus, Ri je ka, 2007, pg. 14. 
14  Ibid.
15  R. Bult mann, Isus, pg. 47. cf. M. Bu ber, Dva ti pa ve re, pg. 91.
16  R. Bult mann, Isus, pg. 132. cf. M. Bu ber, Dva ti pa ve re, pg. 103.
17  Јед на ма ла на по ме на: Бу бер се то ком чи та вог дје ла «Два ти па вје ре» ко ри сти на ла зи ма но во за вјет-

не би блиј ске кри ти ке, а да се ни ти јед ном не ко ри сти на ла зи ма ста ро за вјет не би блиј ске кри ти ке. Раз-
лог за ово је јед но ста ван: за ње га је Ста ро За вјет — све ште но Пи смо, док Но ви За вјет у нај бо љем слу-
ча ју пред ста вља је дан ин те ре сан тан ли те рар ни кор пус, јед но сим па тич но свје до чан ство о ра ви-Је шуи. 
Ипак, ово и да ље не от кла ња при го вор за ме тод ску хи по кри зи ју, бу ду ћи да кон цепт ин спи ра ци је не 
не ги ра фак тум хе те ро ге но сти чак и ин спи ри са ног (а ти ме и са крал ног) тек ста. Би ло да је дан ли те рар-
ни кор пус при хва та мо за све ште ни или не, оста је чи ње ни ца да га је пи са ло ви ше ауто ра, у раз ли чи тим 
исто риј ским и дру штве ним окол но сти ма, са раз ли чи тим те о ло шким ин тен ци ја ма. Сва ки текст има свој 
кон текст. Вје ро ва ње да је од ре ђе ни текст Бо го на дах нут нам да је ври јед но сни суд о ње му: то зна чи да 
тај текст пред ста вља Бо жи ју ри јеч, от кро ве ње. Ин спи ра ци ја, на кра ју кра је ва, и не ма на мје ру да пре-
су ђу је о фи ло ло шким или исто риј ским зна че њи ма тек ста, ни ти мо же би ти схва ће на као пре су да у ко-
рист за бра не тра же ња ком плек са кон текстá у ко ји ма је текст на стао или ком плек са зна че ња ко ји текст 
но си. (Нај бо љи при мјер за ово је сте хри шћан ска ег зе ге за ко ја се од нај ра ни јих вре ме на не са мо да ни-
је ли би ла да уз по моћ ви ше ер ми нев тич ких на че ла ту ма чи све ште не спи се, не го је упра во због њи хо ве 
све ште но сти чу ва ла по себ но сти и бо гат ство тих ер ми нев ти ка.) Сто га је по ме ну то Бу бе ро во ста ја ли-
ште пот пу но про ма ше но, го то во при ми тив но, чак и из пер спек ти ве ста ро за вјет не ег зе ге зе.

18  R. Bult mann, Isus, pg. 51.
19  Овај став је при су тан на го то во сва кој стра ни ци Бу бе ро ве књи ге. Булт ман се са њим, да ка ко, не би сло-

жио: за мар бур шког но во за вјет ни ча ра, Св. Ап. Па вле је упра во до бро схва тио „Ису со ву по ру ку“ о „по ста-
вље но сти чо вје ко ве ег зи стен ци је пред Бо га“ те је и сам био сво јев ср стан про по вјед ник ег зи стен ци јал не ин
тер пре та ци је (cf. Ru dolf Bult mann, Geschic hte und Escha to lo gie, Tübin gen, 1958, pg. 48.f.) Ипак, очи гле дан је 
кул ту ро ло шки ком плекс обо ји це од ба у ка «хе ле ни зма»: код Бу бе ра тај ба ук кру жи хри шћан ством већ од  
Па вла, за Булт ма на по сли је Па вла или ис тво ре ме но са њим (у хе ле ни стич ким за јед ни ца ма) али не код ње га. 
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из ме ђу је вреј ског и хри шћан ског по и ма ња од но са Бо га и чо вје ка са др жа на у ра ди-
кал но сти за хтје ва20 ко ји је по ста вљен пред чо вје ка: да се од лу чи за Бо га или за сви-
јет, из ме ђу бо жи је во ље и сво је во ље. Ра ви-Исус за Булт ма на је сте је вреј ски књи жев-
ник, али као та кав он је, ка ко се Булт ма ну већ одав но спо чи та ва ло, про по вјед ник 
аутен тич не ег зи стен ци је21, она ко ка ко је она оцр та на у дру гом ди је лу Бив ство ва ња 
и вре ме на и у окол ним спи си ма22. Пот стак нут сво јим лу те ран ским про ис хо ђе њем и 
већ по ме ну том скло но шћу ка Хај де ге ро вој фи ло со фи ји, Булт ман је у сво јој ре кон-
струк ци ји Ису со ве по ру ке од ба цио као не ре ле вант не, па и за блуд не ер ми нев ти ке 
ко је би ту по ру ку чи та ли из пер спек ти ве ми стич ке или ли тур гиј ске те о ло ги је, или 
из пер спек ти ве хе ле ни стич ке и сва ке дру ге ети ке23. Бог по ста вља чо вје ка пред од лу-
ку (Entsche i dung)24, а ова од лу ка се не мо же (ре)ин тер пре ти ра ти, без опа сно сти да се 
фал си фи ку је. Од лу ка у ко јој се чо вјек на ла зи је me ri tum све га што чо вјек је сте. Ни 
за по вјест о љу ба ви (в. ин тер пре та ци ју код Бу бе ра) ни је схва ће на дру га чи је као „вр-
ху нац са мо са мо са вла да ва ња“: „Код Ису са за хтјев за љу ба вљу пре ма не при ја те љи
ма ни је уте ме љен по зи ва њем на ври јед ност дру го га као чо вје ка, већ ње го вом ну ждом 
у кон крет ној си ту а ци ји, љу бав пре ма не при ја те љи ма, пак, ни је вр ху нац оп штег чо
вје ко љу бља, већ вр ху нац са мо са вла да ва ња, од ри ца ња од вла сти тих пре тен зи ја“25 
На рав но, ов де је оправ да но мо гу ће по ста ви ти чи тав ком плекс кри ти ка ко је су тра-
ди ци о нал но по ста вља не Хај де ге ру од ко јих је за нас нај ре ле вант ни ја она за је дан, 
та ко ре ћи, де це зи о ни стич ки мак си ма ли зам тј. као сво ђе ње ком плет не фе но ме но-
ло ги је људ ског по сто ја ња на фе но мен «од лу ке», што је, по Зи зју ла су ка рак те ри сти-
ка ег зи стен ци ја ли зма уоп ште26. Ипак, основ ни про блем Булт ма но ве Ису со ло ги је и 
ан тро по ло ги је уоп ште је сте „мо ни зам су бјек та“, ко ји је ваљ да на сље ђен из европ ске 
фи ло соф ске тра ди ци је, те је при су тан и код Хај де ге ра. Исус је по је ди нац, по ста вљен 
у од нос ка Бо гу, учи тељ аутен тич не ег зи стен ци је ко ја се, опет, оства ру је на ре ла ци-
ји Бог — (је дан) чо вјек. За то је са свим ра зу мљи во да је код Булт ма на не мо гу ћа Хри-
сто ло ги ја у на шем сми слу ри је чи: ка ко је мо гу ће пој ми ти тро јич не окви ре и из во ре 

20  R. Bult mann, Isus, pg. 57.
21  Ни је по треб но би ло ка кво те мељ ни је чи та ње Булт ма но вих спи са да се уви ди да је Хри стос за ње га 

упра во то — про рок аутен тич не ег зи стен ци је. Сто га је сми сле но по ста ви ти пи та ње ко ли ко је про фет
ско уоп ште ком пле мен тар но за „за дат ком“ ег зи стен ци ја ли стич ке фи ло со фи је? С пра вом се чи ни да ни-
је. Уп. Бран ко Па вло вић, Увод у са вре ме ну фи ло со фи ју, Бе о град, 2003, стр. 150.

22  Булт ман је на ви ше мје ста до жи вио кри ти ке због усва ја ња са мо Хај де ге ро ве фи ло со фи је као phi-
lo sop hia-е pe ren nis; нај ви ше по ле ми ке је иза зва ло Ја спер со во по ста вља ње овог пи та ња. (ви дје ти чи та-
ву по ле ми ку у Karl Ja spers — Ru dolf Bult mann, Pi ta nje de mi to lo giyira nja, Za greb, 2004) Че сто се по ста вља 
пи та ње: до ко јег је оби ма и на ко ји је на чин Хај де гер ути цао на Булт ма на? У сва ком слу ча ју је еви дент-
но сље де ће: а.) Булт ман се ко ри стио Хај де ге ро вим ег зи стен ци ја ли ма, са мо по не кад их при ла го ђа ва ју-
ћи „те о ло шком“ кон тек сту (нпр. кон цепт „Зо ва“), б.) Булт ман је, ка ко је при мје тио већ В. Па нен берг 
(Wol fhart Pa nen nberg, Te o lo gi ja i fi lo zo fi ja, Be o grad, 246.), Хај де ге ро ву фи ло со фи ју схва тао као фи ло соф-
ску ан тро по ло ги ју (што је су прот ста вље но Хај де ге ро вој ин тен ци ји да Би ти је и ври је ме бу де цје ло ви та 
екс по зи ци ја он то ло шке про бле ма ти ке из ту бив стве не пер спек ти ве, а не би ло ка ква — ло ги ја). Ин те ре-
сант ни су, ина че, Булт ма но ви раз ло зи „за“ хај де ге ро ве фи ло со фи је као κριτήριον са вре ме не те о ло ги је: 
Ru dolf Bult mann, Je sus Christ and Mytho logy, New York, 1958, pg. 45. f; Ru dolf Bult mann — Karl Ja spers, op. 
cit, pg. 39.

23  R. Bult mann, Isus, pg. 65
24  Ibid, pg. 77. Од лу ку. О че му? О аутен тич но сти или не а у тен тич но сти ег зи стен ци је — cf. Ru dolf Bult-

mann, Geschic hte und Escha to lo gie, pg. 49–50. За то и о исто ри ци те ту или гу бље њу исто ри ци те та. — уп. 
Ру долф Булт ман, О про бле му де ми то ло ги за ци је, „Но ви ис точ ник“, 9–2008, стр. 48–49. Очи гле дан је ути-
цај Хај де ге ро вих пре да ва ња из ка сних 30-их го ди на (ка сни је об ја вље них под на сло вом Mar tin He i deg-
ger, Beiträge zur Phi lo sop hie. Vom Ere ig nis, Frank furt am Mein, 1989. = GA 65. cf. тер мин „Entsche i dung“, та-
мо, pg. 100. и код Булт ма на).

25  R. Bult mann, Isus, pg. 84.
26  Уп. Јо ван Зи зју лас, Би ти је Бо га и би ти је чо ве ка, „Ви до слов“, 30–2003, стр. 55.
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Хри сто ло ги је (тј. „исто риј ског Ису са“ као Си на Бо жи јег или, ка ко би ре као Н. Ка-
зан ца кис „дво стру ко бив ство ва ње Хри ста“) у те о ло ги ји у ко јој Дру ги и дру гост не 
пред ста вља ју ни шта ви ше до по вод за јед ну ко рек ци ју соп ства? Али, ако је овај при-
го вор упу ћен Булт ма ну као пред став ни ку он то ло ги је соп ства, ни је ли он да он мо-
жда још оправ да ни је упу ћен Бу бе ру чи ји је ко му ни ка тив ни мо дел ег зи стен ци је као 
ре ла ци је („Ја“ — „ти“) за у ви јек остао на ан тро по ло шком пла ну?27 Из пер спек ти ве 
пра во слав не те о ло ги је, ко ја је и са мо Би ти је Бо га уви јек про ми шља ла и жи вје ла као 
пе ри хо ре тич ки од нос три јед но су шне лич но сти, ја сно је да су оба мо де ла „ису со ло-
ги је“ не ком па ти бил на са пра во слав ним Пре да њем. Да кле, ре ла тив но сла га ње ви-
зи ја Ису со вог ди је ла и по ру ке код Булт ма на и Бу бе ра је по стиг ну то јед ним не до пу-
сти вим ком про ми сом од стра не „хри шћан ског“ уче сни ка у ди ја ло гу тј. жр тво ва њем 
хри шћан ске но во за вјет не вје ре у Ису са као Си на Бо жи јег и Хри ста28. На рав но, Булт-
ман је вје ру жр тво вао ег зи стен ци ја ли зму, а не не че му дру гом, па, ни Бу бе ро вом ви-
ђе њу, али је очи глед но да је ње го ва спрем ност за на пу шта ње јед ног од основ них дог-
ма та хри шћан ске вје ре би ла са свим јед но стра на, ако има мо на уму не спрем ност Бу-
бе ра да сво ју је вреј ску вје ру при ла го ди сво јој ди ја ло шкој он то ло ги ји. 

Ј. Молт ман: спа ше ност сви је та и ре ле вант ност Хри сто ло ги је
Дру ги про ми нен ти те о лог ње мач ког го вор ног под ру чи ја у 20. ви је ку чи ји су ра до ви 
без сум ње зна чај ни као смјер ни це за ди ја лог хри шћан ства и ју да и зма је сте Ј. Молт-
ман. Ре ле вант ност Молт ма но вих ста во ва је, та ко ре ћи, обо стра но фун ди ра на, бу-
ду ћи да сва ки хри шћан ски те о лог мо ра да ци је ни ње гов ис кре ни труд да хри сто ло-
шки дог мат учи ни ре ле вант ним за да на шњег чо вје ка не од ри чу ћи се ње го во са др-
жа ја и не под чи ња ва ју ћи га уна при јед за цр те ним фи ло соф ским ер ми нев ти ка ма29. 
Из пер спек ти ве ју да и зма, си гур но да је по хвал на ње го ва на ро чи та осје тљи вост за 
ди ја лог хри шћан ских дог ма та са је вреј ском ми шљу, осје тљи вост ти пич на за ње-
мач ку по сли је рат ну те о ло ги ју про го ње ну осје ћа јем кри ви це. 

27  У већ ви ше пу та на во ђе ној Булт ма но вој књи жи ци Исус по сто ји пар мје ста ко ја се по сли је не сре ћу 
го то во ни гдје, а ко ја као да су на ста ла под ути ца јем Бу бе ро ве фи ло со фи је: у њи ма је од нос Бо га и чо-
вје ка опи сан кроз „Ја“ — „ти“ ре ла ци ју, вр ло на лик на Бу бе ра, чак тек сту ал но (cf. R. Bult mann, Isus, pg. 
145; 149), што уоста лом ни је не мо гу ће (Ich und du се по ја вљу је 1923. г. Je sus — 1926.). Ипак, на Булт ма на 
те шко да је ду бље ути ца ла фи ло со фи ја ди ја ло га, а ако и је сте, тај ути цај си гур но ни је био та кав да би га 
осло бо дио од по ме ну те „он то ло ги је су бјек та“. Булт ман нпр. ни ка да ни је пра вио раз ли ку из ме ђу In di-
vi du um и Per son, а за иден ти фи ку ју ће свој ство чо вје ка је др жао ње го ву мо гућ ност од лу чи ва ња и ауто
ре флек си је — Ru dolf Bult mann, Geschic hte und Escha to lo gie, pg. 50. 

28  На рав но, ово не зна чи да је Булт ман вје ру у Хри ста као Си на Бо жи јег и Бо га на пу стио ра ди ди ја-
ло га са ју да и змом. Шта ви ше, ја сно је да је та ква ње го ва по зи ци ја узро ко ва на же љом да де ми то ло ги зу-
је вје ру у „Си на Бо жи јег“ тј. да је при ла го ди вје ри чо вје ка мо дер не ко ји ви ше ни је вје ро вао у Бо га ко ји 
дје лу је уну тар сви је та и исто ри је. Ипак, то не зна чи да Булт ман ни је био свје стан — а чи ње ни ца да се 
до пи си вао са Бу бе ром то на не ли на чин и им пли ку је — да је јед но та кво ста но ви ште ком па ти бил но са 
Бу бе ров ским и ши ре је вреј ским схва та њем Ису са, „мог ве ли ког бра та“.

29  Уоби ча је но је да се на ра ну Молт ма но ву те о ло ги ју (по го то во «Те о ло ги ју на де») гле да као на «кр ште-
ног Бло ха» због еви дент не за ви сно сти ње го ве те о ло ги је од фи ло со фи је по ме ну тог марк си стич ког фи-
ло со фа (по го то во оне из «Prin zip Hof nung»), а ко ју је при мје тио већ Карл Барт у сво ме Пи сму ко ле ги 
Молт ма ну (ен гле ски пре вод до сту пан на http://cru ci a lity.wor dpress.com/2008/04/03/karl-barth-on-jur gen-
molt manns-the o logy-of-ho pe/ ко ме је при сту пље но 4.7.2009.). Сам Молт ман свиј од нос ка Бло ху опи су је 
на сље де чи на чин: „Ни сам же лио да кр стим Бло ха, ка ко је сум њао Барт у Ба зе лу. При је ће би ти да сам 
хтио да пре ду змем па ра лел ну ак ци ју уну тар хри шћан ства на осно ву ње го вих соп стве них прет по став-
ки“. — нав. пре ма Ge i ko Müller Fa hren holz, The King dom and the Po wer (The o logy of Jürgen Molt mann), Lon-
don, 2000, pg. 41. Ипак, по сто је дви је бит не раз ли ке у ре цеп ци ји фи ло зо фи је из ме ђу Булт ма на и Молт-
ма на. А.) Бло хов ути цај на Молт ма на је на јед ном, та ко ре ћи, мо тив ском пла ну: Бло хо ва „фи ло со фи ја 
на де“ по ка зу је пут „те о ло ги ји на де“, али ова дру га ни ка да не пре у зи ма го то ве на ла зе или обра сце пр ве 
Б.) „Те о ло ги ја на де“ је са мо је дан ста ди јум у Молт ма но вом раз во ју: у свим књи га ма по сли је ње Бло хов 
ути цај је био ма ли или не зна тан спрам ути ца ја дру гих те о ло га и фи ло со фа. 
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У сво јој хро но ло шки пр вој зна чај ни јој хри сто ло шкој сту ди ји, „Das Ge kre u zig-
te Gott. Das Kre uz Chri sti als Grund und Kri tik chri stlic her The o lo gie“30 Молт ман, ле-
ги ти ми шу ћи хри шћан ску Хри сто ло ги ју спрам на де древ ног Изра и ља на во ди је дан 
вид при го во ра Хри сто ло ги ји, ко ји су раз ви ли М. Бу бер и на ро чи то Ша лом Бен-Хо-
рин (Scha lom Ben-Cho rin). (Исти ар гу мент про тив Хри сто ло ги је Молт ман по на вља 
и у сво јој по зни јој хри сто ло шкој сту ди ји „Weg Je su Chri sti“, про ши ру ју ћи га до дат-
но.) Тај при го вор гла си, ка ко га је де фи ни сао Бу бер: 

„Цр ква се осла ња на вје ру да је Хри стос до шао, и да је Он ис ку пље ње ко је је Бог обе ћао 
чо вје чан ству. Ми, Изра иљ, смо не спре ми да ово при хва ти мо... ми осје ћа мо, ду бље, исти-
ни ти је да се свјет ска исто ри ја ни је пре о кре ну ла из те ме ља, да је сви јет још уви јек не ис-
ку пљен. Ми осје ћа мо ње го ву не ис ку пље ност“ 31

Бен-Хо рин про ши ру је овај ар гу мент та ко што ју да и зам и хри шћан ство по ла-
ри зу је не са мо на пла ну: осје ћај не ис ку пље но сти — осје ћај ис ку пље но си, већ он 
уно си јед ну, ка ко нам се чи ни нео прав да ну ди фе рен ци ју из ме ђу ин ди ви ду а ли зма 
хри шћан ског осје ћа ја ис ку пље но сти као ис ку пље но сти ду ше32 и на вод ног уни вер-
за ли зма је вреј ског осје ћа ја не ис ку пље но сти ци је лог сви је та. 

Хри сто ло шка ер ми нев ти ка ко ју Молт ман ну ди као рје ше ње да тог „спо ра“, (а 
ко јој, си гур но, не не до ста је апо ло гет ских то но ва) успје шно од го ва ра на са мо је-
дан дио при го во ра: на вод ни ин ди ди ду а ли зам хри шћан ског осје ћа ја спа се но сти33. 
Молт ман упра во ин си сти ра на уни вер зал но сти хри шћан ског осје ћа ја тва ри ко ја 
че зне за Спа си те љем, као и уни вер зал но сти Хри сто вог спа си тељ ског чи на, те ве ли: 

„Ни је ли Па вле упра во на стра да њи ма са да шњег вре ме на (Римљ. 8,18 и сл) на уз да ху по ро
бље не тва ри и на Изра и љу (Римљ. 9,11) раз вио ес ха то ло шку Хри сто ло ги ју Рас пе то га? Ни је 
ли се Је ван ђе ље без бо жних, Дух и вје ру, кр ште ње и Ве че ру Го спод њу ра зу мио као ан ти ци-
па ци је спа се ња цје ло куп не че ка ју ће тва ри? Ни је ли он пој мио Рас пе то га као пред став ни ка 
и за ступ ни ка оне уни вер зал не бу дућ но сти у ко јој ће Бог би ти све у све му (1. Кор. 15,28)?“34 

Мо жда би се као евен ту ал ни про пуст ње мач ког те о ло га мо гао по сма тра ти не до ста-
так ја сни јег тек сту ал но-исто риј ског су прот ста вља ња ствар ног на ци о на ли стич ко-
екс клу зи ви стич ког осје ћа ја је вреј ске и но во је вреј ске ес ха то ло ги је на су прот овом 
ја сном уни вер за ли зму хри шћан ске хри сто ло шке ес ха то ло ги је. У сва ком слу ча ју, на 
овај на чин је од би је на Бен-Хо ри но ва спе ку ла ци ја, али још уви јек ни је од го во ре но 
на Бу бе ров ар гу мент о нео чи глед ном ка рак те ру спа се ња, а са мим тим и Спа си те-

30  Ов дје упу ћу је мо на хр ват ско из да ње: Jürgen Molt mann, Ras pe ti Bog. Kri stov križ kao te melj i kri ti ka kr
šćan ske te o lo gi je, Ri je ka, 2004. 

31  Jürgen Molt mann, The Way of Je sus Christ, Lon don, 1990, pg. 28.
32  Ibid, pg. 29. Бен-Хо ри нов ар гу мент о на вод ном „ин ди ви ду а ли зму“ хри шћан ског кон веп та спа се ња 

ко ји се ба зи ра на спа се њу ду ше је го то во ри ди ку ло зан и пред ста вља чист при мјер нео збиљ ног не спо-
ра зу ма ко ји не омо гу ћа ва не го за тва ра је вреј ско-хри шћан ски ди ја лог. На и ме, тај ар гу мент је сте та чан 
са мо ако у ви ду има мо од ре ђе не пер цеп ци је ин ди ви ду ал но сти и су бјек ти ви те та, и то углав ном оне ко-
је су се раз ви ле на За па ду, а ко је у Цр кви гле да ју ко лек тив је дин ки ко је се спа са ва ју на исти на чин или 
на истом мје сту али не и за јед но. На рав но, ни пра во слав ни Ис ток ни је био ли шен ова квих ин тер пре-
та ци ја (што „до ма ћих“ — ори ге ни стич ких, што уве зе них — ин ди ви ду а ли стич ких), али је он то ло ги ја 
лич но сти на Ис то ку, ипак, од но си ла пре ва гу, те је на ве де ни „ин ди ви ду ал ни ка рак тер спа се ња“ уви јек 
би вао ко ри го ван и ре ви ди ран ли тур гиј ском цр кве но шћу ко ја је упу ћи ва ла на за јед ни штво вјер них у 
Цар ству Бо жи јем те та ко in ac tu не ги ра ла сва ки об лик ин ди ви ду ли зма.

 Ина че, на док три нар ном пла ну би се мо гло сми сле но твр ди ти да је упра во об нут слу чај: хри шћан ство 
у свим сво јим исто риј ским и дру штве ним об ли ци ма, чак и у нај у да ље ни јим де ви ја ци ја ма ни ка да ни је 
од у ста ло од ми сли да ће се сви на ро ди спа си ти — шта ви ше: да ес ха то ло шки гле да но не по сто ји би ло 
ка кав вид пар ти ку ларз ма ко ји је у ста њу да оп ста не у ес ха то ну. С дру ге стра не, чак и са вре ме ни ју да и-
зам спа се ње за др жа ва са мо за „Изра иљ“ (ов дје би се с пра вом мо гло по кре ну ти пи та ње: ко ли ко је иден-
ти фи ка ци ја на ци о нал ног и вјер ског код да на шњег Из ра и ља плод а ко ли ко узрок та кве ес ха то ло ги је).

33  Ibid.
34  J. Molt mann, Ras pe ti Bog, pg. 120–121.
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ља — Хри ста. Молт ма нов од го вор по ка зу је сво раз ли ко ва ње је вреј ског и хри шћан-
ског схват ња вре ме на: на и ме, Молт ман упу ћу је на вре мен ску не до вр ше ност до га-
ђа ја спа се ња, на ди на мич ку ди ја хро нич ку на пе тост ко ја вла да из ме ђу оног „већ“ и 
„још не“: „Чак и вас кр сли Хри стос још уви јек ни је све др жи тељ. Али, Он је већ на 
пу ту да спа се сви јет“35. Иако ова chri sto lo gia vi ae ни је у пот пу но сти осло бо ђе на је-
зи ка и са др жа ја ре фор ма тор ске кон фе си о нал не те о ло ги је, као и лич не Молт ма но-
ве скло но сти да Хри сто ва страд ња упо три је би као кон тра ар гу мент про тив би ло 
ка квог при го во ра са др жа ју хри сто ло шког дог ма та, ње на ври јед ност за хри шћан-
ску те о ло ги ју да нас ни је упит на: она ну ди јед но ди на мич но ви ђе ње ре ле вант но-
сти Хри сто ло ги је да нас, ко је отва ра мо гућ ност са гле да ва ња основ ног са др жа ја хри-
сто ло шког дог ма та — оства ри ва ња жи во та сви је та — та ко што ће се вре мен ска 
ди мен зи ја тог оства ре ња отво ри ти за ес ха тон. На рав но, про блем не е ви дент но сти 
овог спа се ња би се мо гао тре ти ра ти као про блем за хтје ва, еви дент но сти и сло бо де 
са ме вје ре: на Бу бе ров ар гу мент би се мо гло од го во ри ти да би при си ља ва ју ћа еви-
дент ност Хри сто вог Бо жан ства (у јед ном хпо те тич ком слу ча ју) при је ком про ми-
то ва ла не го до ка зи ва ла бо жан ску при ро ду Си на Бо жи јег, бу ду ћи да би под ра зу мје-
ва ла не ми нов ну објек ти ви за ци ју ње го ве Бо жан ске при ро де36. Опа сност од ова квог 
схват ња је ра зр је ше на већ у по ле ми ци Хри ста са фа ри се ји ма о зна ци ма вре ме на (и 
зна ци ма Ме си је), гдје је упра во је дан за тјев за објек тив ном еви дент но шћу енер гич-
но спа се ња од ба чен (Ма теј 12,38–39), а ова кав став је ви ше пу та по но вљен у Св. Пи-
сму Но вог за вје та (уп. и не вјер но ва ње св. Ап. То ме — Јо ван 20,24–30). Ипак, и по-
ред излже них сла бо сти, Бу бе ров при го вор хри сто ло ги ји мо же да слу жи као ко рек-
тив за хри шћан ску те о ло ги ју ко ја је, у оми ли тич ком за но су, че сто спрем на да се не-
кри тич ки по ста ви ка ре ал но сти ово га сви је та и да за бо ра ви на за гле да ност ка па-
ру си ји Вас кр сло га као ко нач ног хо ри зон та чо вје ка и овог сви је та.

Ко је за кључ ке мо же срп ска те о ло ги ја да из ве де из ис ку ства 
ди ја ло га ју да и зма и хри шћан ства на ње мач ком го вор ном под ру чи ју?

Срп ска те о ло шка ми сао до са да ни ка ко или го то во ни ка ко ни је уз ма ла у об зир про-
бле ма ти ку ко ја је тра ти ра на у овом ра ду, и то из обје пер спек ти ве: срп ска те о ло-
ги је је до са да би ла го то во ни је ма и што се ти че за пад но е вроп ске са вре ме не Хри-
сто ло ги је и што се ти че мје ста Хри сто ло ги је у ди ја ло гу са ју да и змом. Ин те ре сант-
но је да је те о ло шка ми сао на са мом по чет ку нео па три стич ког бо го сло вља код Ср-
ба уви дје ла не ком па ти бил ност за пад не фи ло со фи је са кра ја 19. и по чет ка 20. ви је-
ка са соп стве ним ви ђе њем Бо го чо вје ка Хри ста, док јој је ве ћи на за пад не те о ло ги је 
тог до ба би ло и оста ло не по зна то (та ко да је, нпр. чу ве ни при го вор о. Ју сти на По-

35  J. Molt mann, The Way of Je sus Christ, pg. 32 Го ре на ве де не ри је чи не тре ба схва ти ти у оном сми слу у 
ко ме се из раз „Све др жи тељ“ обич но по и ма на Ис то ку, већ у сми слу ко ји му је ре фор ма циј ска те о ло ги-
ја при да ва ла од Кал ви на на о ва мо. На и ме, „све др жи тељ ство“ Хри ста ов дје се не од но си на Ње гов он то-
ло шки ста тус Си на Бо жи јег — Мол ман је по том пи та њу са свим ор то док сан — не го на ко нач ну вла да-
ви ну Хри ста у Цар ству Бо жи јем (ка ко је по ме ну ти из раз ту ма чио већ Кал вин).

36  За пра во, Бу бер и Бен-Хо рин упу ћу ју при го вор ко ји у се би им пли цит но са др жи је вреј ско по и ма ње 
Ме си је, ко ји ће на зе мљу до ни је ти еви дент но „спа се ње“ тј. епо ху ес ха то ло шког ми ра и бла го ста ња. Та-
ко ђе, тај при го вор су штин ски од би ја да усво ји тен зи ју из ме ђу „сад“ и „још не“ ко ју је хри шћан ство од-
у ви јек са др жа ло, при си ља ва ју ћи хри шћан ску вје ру да се јед но ди мен зи о нал но од ре ди ис кљу чи во у ка-
те го ри ји „са да“, чи ме би она фал си фи ко ва ла са му се бе. Та ко ђе, ка да би хри шћан ска вје ра на би ло ко ји 
на чин по сег ну ла за објек ти ви тет мо као ис кљу чи вим уте ме ље њем сво је вје ре у Хри ста као Си на Бо-
жи јег, она би мо ра ла да од у ста не од те исте вје ре бу ду ћи да ни ти јед на вје ра — ако то за и ста же ли да 
бу де — не мо же би ти уте ме ље ња на при си ли објек тив ног (што не зна чи да је она са ма по се би су бјек-
тив на). Еви дент ност Хри ста као Ме си је или Си на Бо жи јег ко ју за хтје ва ју је вреј ски уче сни ци у ди ја ло-
гу, за пра во пред ста вља мо ди фи ко ван за хтјев за еви дент но шћу ко ју ате и сти по ста вља ју вјер ни ци ма. 
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по ви ћа о „ари јан ству“ за пад не фи ло со фи је мо жда још тач ни ји за за пад ну Хри сто-
ло ги ју булт ма нов ског ти па, али је сам Булт ман го то во не по знат у срп ској те о ло ги ји 
да нас). Си ту а ци ја са од но сом ка ју да и зму је још ком пли ко ва ни ја, из на ве де них по-
ли тич ких и по ли ти кант ских раз ло га тј. због екс пло а та ци је не каквног прет по ста-
вље ног „ан ти се ми ти зма“ Св. Вла ди ке Ни ко ла ја Охрид ског за рад об ра чу на ва ња са 
Срп ском Пра во слав ном Цр квом. Чи ни се да је, по ле мич ка ли те ра ту ра и са стра-
не срп ских бо го сло ва че сто од го ва ра ла упра во у јед ном по ле мич ком и по ли тич-
ком то ну и та ко за не ма ри ва ла пра ве ди мен зи је мо гу ћег је вреј ско-хри шћан ског ди-
ја ло га. Оног мо мен та кад се овај ди ја лог по ве де на бо го слов ском ни воу, тре ба има-
ти на уму сље де ће за кључ ке и ис ку ства ди ја ло га на ње мач ком го вор ном под ру чи ју:

А.) У ди ја ло гу ју да и зма и хри шћан ства се ни шта ни је до би ло ком про ти мо-
то ва њем, уки да њем, или не а де кват ном ин тер пре та ци јом тра ди ци о нал ног са др жа-
ја хри сто ло шког дог ма та (Хри стос је сте Син Бо жи ји, Спа си тељ сви је та итд.). Бр-
зо на пу шта ње ова квих тен ден ци ја од стра не хри шћан ских де но ми на ци ја у Ње мач-
кој је по ка за ло да је ова кав став Р. Булт ма на са мо фал си фи ко вао истин ску ври јед-
ност Хри сто ло ги је, у не мо ћи да се на ђе по го дан ер ми нев тич ки мо дел за ак ту е ли за-
ци ју Хри сто ло ги је на за па ду да нас. У исто ври је ме, тај став ни је омо гу ћио ни бо љу 
ко му ни ка ци ју са ју деј ском стра ном у ди ја ло гу јер је пред ста вљао под чи ња ва ње јед-
ног од те мељ них дог ма та Хри шћан ства са мо јед ном је зи ку, са мо јед ној ер ми нев ти-
ци са мо јед не фи ло со фи је ко ја је схва ће на као phi lo sop hia pe re nis, чи ме је ди рект но 
об рун та све то о тач ка прак са да се дог ма ти не мје ња ју, не го фи ло соф ски је зи ци ту-
ма че ња (у овом слу ча ју је дог мат мје њан за рад фи ло соф ских на че ла). Да кле, са мо 
аутен тич ни ту ма чи хри шћан ске дог ме има ју шта да ка жу у ди ја ло гу са ју да и змом. 
Има мо сва ку осно ву да се на да мо да, с об зи ром да Пра во скав на Цр ква не бо лу је од 
ер ми нев тич ког во лун та ри зма про те стант ских де но ми на ци ја, у бу ду ћем ди ја ло гу 
са ју да и змом она не ће има ти то ли ко про бле ма по овом пи та њу.

Б.) У исто ври је ме, од ре ђе ни при го во ри но во ју да и зма не са мо да нас тје ра ју да 
се са ми по за ми сли мо над је вреј ским по ри је клом Цр кве и изра иљ ским иден ти те-
том нас као хри шћа на, не го ти при го во ри мо гу да нам по мог ну да раз лу чи мо оно 
што је сте осно ва на ше вје ре и те мељ на вје ра Цр кве од оно га што то ни је. Жи ве ћи 
у хри шћан ском окру же њу, не ри јет ко при хва та мо го то ве оми ли тич ке обра сце чи ја 
уз ви ше ност ни је раз лог да ка њи ма не бу де мо кри тич ни. Ди ја лог са ју да и змом нам 
мо же отво ри ти и не ке но ве оп ти ке на оно шта је смо и у шта вје ру је мо. 

Summary: The Chri sto logy in the in ter-re li gi o us Di a lo gue bet we en Ju da ism and Chri sti a nity 
(Ex pe ri en ces of the Ger man 20th cen tury the o logy as les sons for the di a lo gue on the Ser bian 
Sprac hra um) 
In the pa per pre sen ted the aut hor ex plo res ex pe ri en ces of the in ter-re li gi o us di a lo gue bet we-
en Ju da ism and Chri sti a nity in the Ger man spe a king world du ring the 20th cen tury in or der to 
draw so me con clu si ons for the con tem po rary Ser bian the o logy. Main par ta kers of this di a lo gue 
are Ru dolf Bult mann, who se bo ok “Je sus” (and so me ot hers) ser ved as an in spi ra tion for Mar-
tin Bu ber’s “Two types of fa ith” and Jürgen Molt mann, who com men ted on an “ar gu ment of un-
re de e med ness” de ve lo ped by Bu ber and Ben-Cho rin. The aut hor tri es to show that ab sen ce of 
the tra di ti o nal con tent of “me taphysi cal” Chri sto logy in Bult mann’s the o logy do es not pro vi des 
any con si stent ba sis for in ter-re li gi o us di a lo gue sin ce it ra i ses two im por tant is su es: it sub or di-
na tes Chri stian fa ith to only one phi lo sop hi cal her me ne u tics and by that it lo ses its aut hen ti city. 




