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Сажетак:У овом члан ку су, на кон оп штег уво да у па пи ну те о ло ги ју, пред ста вље на на че-
ла Хри сто ло ги је Св. Гри го ри ја Дво је сло ва. У по гле ду Гри го ри је ве уло ге у хри сто ло шким 
кон тро вер за ма VI ви је ка, ука за но је на то, да је Гри го ри је у свом бо го сло вљу усво јио тен-
ден ци је пост хал ки дон ске те о ло ги је и да чвр сто сто ји иза за кљу ча ка V Ва се љен ског са-
бо ра, чи јем је при зна ва њу на за па ду и сам зна чај но до при нио. По ред то га, раз мо тре ни 
су те мељ ни пој мо ви ње го ве со ти ри о ло шки и ан тро по ло шки по ста вље не Хри сто ло ги је и 
на кра ју, ука за но је на, у од но су на па три стич ко Пре да ње, ка рак те ри стич не и ори ги нал-
не еле мен те Гри го ри је ве Хри сто ло ги је.

Кључ не ри је чи: Хри стос, Хри сто ло ги ја, Гри го ри је, при ро да, Me di a tor, hu mi lis, ma gi ster.

1. Увод
Све ти Гри го ри је Дво је слов или Па па Гри го ри је I Ве ли ки (3. сеп тем бар 590 — 12. март 
604.) пр ви је мо нах ко ји је постаo пред сто ја тељ Рим ске Цр кве. За јед но са Па пом Ла-
вом је ди ни је ко ме је Ри мо ка то лич ка Цр ква уз име до пи са ла епи тет „Ве ли ки“. Због 
ње го вог те о ло шког зна ча ја Па па Бо ни фа ци је VI II (1294–1303.) убра ја га за јед но са 
Ам вро си јем Ми лан ским, Је ро ни мом и Ав гу сти ном у egre gii doc to res ec cle si ae. Ме ђу-
тим, че сто је у исто ри ји вред но ва ње ње го ве те о ло ги је ста ја ло у рас ко ра ку са свим 
овим по ча сти ма ко је му је ука зи ва ла Цр ква. 

У сред њем ви је ку Гри го ри је је био је дан од нај чи та ни јих и нај пре пи си ва ни јих 
ауто ра, о че му из ме ђу оста лог свје до чи број са чу ва них ма ну скри па та ње го вих дје-
ла.1 У том пе ри о ду ње го во бо го сло вље би ло је обра зац пре ма ко ме су се ори јен ти-
са ли оста ли ауто ри. То ма Аквин ски на во дио је Гри го ри ја као свје до ка истин ске вје-
ре и ци ти рао је ње го ва дје ла ве о ма че сто у сво јој Sum ma the o lo gi ca.2 На су прот то ме 
ње го ва је те о ло ги ја у вре ме ну ре фор ма ци је од стра не про те стант ских те о ло га на-
и шла на го то во пот пу но од ба ци ва ње. Фи лип Ме лан хтон му оспо ра ва при дјев „Ве-
ли ки“ и сли ко ви то га на зи ва „ко ло во ђом и лу чо но шом про па да ју ће те о ло ги је“3. Од 

1 Ви ди о то ме MO DE STO, Ј., Gre gor der Große. Nac hfol ger Pe tri und Uni ver sal pri mat, St. Ot ti lien 1989., 312–314.
2 Ви ди о то ме LA POR TE, J., The in flu en ce of Gre gory the Gre at on Tho mas Aqu i nas, ди сер та ци ја, без мје-

ста 1978., 1: „Aqu i nas sho wes the hig hest re spect for Gre gory, and con stantly uses him as a wit ness of true doc-
tri ne. The use Aqu i nas ma kes of him is qu an ti ta ti vely and qu a li ta ti vely as im por tant as that of Augu sti ne and 
mo re than Dionysi us and ot hers.“; BA A STEN, M., Pri de ac cor ding to Gre gory the Gre at. A study of the Mo ra lia, 
(SBEC 7) Le win ston 1986., 5: „The pri mary re so ur ce for this sec tion of the study is Aqu i nas Sum ma The o lo gi-
ca, whe re over fo ur hun dred pas sa ges ci ting Gre gory can be fo und.“

3 Ви ди ње го во Dec la ma tio de cor ri gen dis adol. stu di is из 1518. год. у: BRETSCHNE I DER, C. G. (из да вач), 
Phi lip pi Me lanchtho nis Epi sto lae, Pra e fa ti o nis, Con si lia, Iudi cia, Sche dae Aca de mi cae, Cor pus Re for ma to rum 
XI, Hal le 1843., 16. Ин те ре сант но је да су Гри го ри је ви ар гу мен ти у су ко бу са ца ри град ским па три јар хом 
Јо ва ном IV око ти ту ле „еку мен ски па три јарх“ ко ри шће ни ка сни је од са мих про те ста на та као ар гу мен-
ти про тив пап ства. Ина че сам Гри го ри је је, не узи ма ју ћи у об зир ње го ву те о ло ги ју, био ве о ма ци је њен 
од стра не та да шњих про те стант ских те о ло га. Лу тер га на зи ва „по след њим епи ско пом Ри ма“ уз опа-
ску да су сви ње го ви на сљед ни ци би ли не епи ско пи Ри ма већ па пе, ко ји су се бе уз ди за ли из над оста-
лих епи ско па. Ви ди о то ме де таљ ни је MO DE STO, Gre gor der Große, 320–328.
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то га вре ме на па све до XX ви је ка Гри го ри је ва те о ло ги ја по чи ње ско ро по ауто ма-
ти зму да се оци је њу је као не до вољ но ори ги нал на, као по јед но ста вље ни ав гу сти ни-
зам без ја сно из ве де них те о ло шких те за.4 На гла ша ва се ње на ап со лут на не си сте ма-
тич ност и, за хва љу ју ћи еле мен ти ма на род ног вје ро ва ња у њој, про на ла зе се и еле-
мен ти пра зно вјер ја. У овом ду ху ма ње или ви ше сто ји и аутор до са да је ди ног све-
о бу хват ног пре гле да Гри го ри је вог жи во та и бо го сло вља Ф. Х. Ду ден, ко ји уз ис ти-
ца ње Гри го ри је вих нео спор них ад ми ни стра тив но-управ них и цр кве но-по ли тич-
ких спо соб но сти, Гри го ри ја ви ди као мо на шког па пу ко ји је ан тич ку те о ло шку ми-
сао (по го то во Ав гу сти но ву) кроз по јед но ста вљи ва ње (чак и у не га тив ном сми слу) 
при ла го дио мо ћи ра зу мје ва ња ње го ве па стве. Ова кво Гри го ри је во дје ло ва ње Ду ден 
оправ да ва ми си о нар ским раз ло зи ма, ви де ћи у то ме ци је ну упо зна ва ња по лу ци ви-
ли зо ва них на ро да сје ве ра и за па да Евро пе са ан тич ким те о ло шким на сли је ђем.5

Ипак сре ди ном про шлог ви је ка по ја вљу ју се на уч ни ра до ви ко ји Гри го ри јев 
те о ло шки до при нос са гле да ва ју у дру гом свје тлу. Ме клејн ис прав но ука зу је на то, 
да Гри го ри јев зна чај не ле жи са мо у ње го вом ад ми ни стра тив но-управ ном ра ду већ 
и ње го вом бо го сло вљу, ко је ни ка ко ни је пу ки по јед но ста вље ни ав гу сти ни зам.6 Но-
ви ји ис тра жи ва чи по сма тра ју Гри го ри ја као мо на шкој тра ди ци ји при вр же ног те-
о ло га у чи ји до мет ин те ре со ва ња го то во да не ула зи спе ку ла тив на те о ло ги ја. Пре-
вас ход ни објект ње го вог ин те ре со ва ња пред ста вља раз вој у цр кве ној за јед ни ци 
прак ти ко ва не хри шћан ске ду хов но сти. Да генс та ко ви ди у Гри го ри ју не са мо спо-
соб ног ад ми ни стра то ра, већ при је све га јед ног од нај зна чај ни јих ми стич ких те о-
ло га за па да.7 У овом свје тлу Гри го ри је вом те о ло ги јом ба ви ли су се и уче сни ци три 
ме ђу на род на сим по си о на, ко ји свје до че о про бу ђе ном ин те ре со ва њу за те о ло ги ју 
Св. Дво је сло ва.8 Уз нео п ход но уоп шта ва ње мо же се ре ћи да ве ћи на са вре ме них ис-
тра жи ва ча у Гри го ри је вом бо го сло вљу на ла зи ори ги нал не еле мен те, на гла ша ва ју-
ћи при том ње го ву ду бо ку уко ри је ње ност у за пад ну па три стич ку тра ди ци ју, при че-
му од ре ђе ни аспек ти ње го ве те о ло ги је та ко ђе по ка зу ју очи глед ну за ви сност од ис-
точ них Ота ца.

4  Је дан он нај о штри јих на па да на ори ги нал ност Гри го ри је ве те о ло ги је из но си HAR NACK, A., Le hr
buch der Dog men geschic hte, Darm stadt 1964.4, Том 3, 258: „Gre gor hat ni er gend wo einen ori gi nel len Ge dan-
ken aus ge sproc hen; er hat vi el me hr übe rall den über li e fer ten Le hr be grif con ser virt, aber de po ten zirt, das Ge-
i sti ge auf das Ni ve au eines grob-sin nlic hen Verständnisses he rab ge drückt, die Dog ma tik, so we it es an ging, in 
eine tec hnische An we i sung für den Kle rus ver wa delt und sie mit der volkstümlic hen Re li gion zwe i ten Gra des 
verschwi stert.“

5  Ви ди DUD DEN, F. H., Gre gory the Gre at. His pla ce in Hi story and Tho ught, Том 2, Lon don 1905., 285: „Out 
of the mass of cur rent re li gi o us ide as and dog ma tic con cep ti ons, he se lects and fi xes such as se em to him to re-
pre sent most ac cu ra tely Cat ho lic truth, or to be best adap ted for the edu ca tion of the new, half-ci vi li zed na ti-
ons. And the se ide as he sim pli fi es as far as pos si ble, casts them in to sharp, cle ar forms, and so tran smits them 
to the suc ce e ding cen tu ri es.“; DUD DEN, F. H., Gre gory the Gre at, Том 2, 294: „He to ned it down, mu ti la ting it 
on cer tain si des, and adap ting it to vul gar in tel li gen ces. The Augu sti ni a nism which Gre gory pas sed over to the 
Mid dle Ages do es not re pre sent the true Augu sti ne.“

6  Ви ди MCChr. SLAIN, J. P., The Doc tri ne of He a ven in the Wri tings of Sa int Gre gory the Gre at, (SST II ser. 
95) Was hing ton 1956.; GRESCHAT, K., Die Mo ra lia in Job Gre gors des Großen, Tübin gen 2005., 3.

7  Ви ди DA GENS, C., Sa int Grégo i re le Grand. Cul tu re et expéri en ce chréti en nes, (Étu des augu sti ni en nes) Pa-
ris 1977., 28: „On a eu ra i son de réha bi li ter Grégo i re en mon trant en lui bien plus qu’un grand ad mi ni tra te ur: 
un des plus grands doc te urs mysti qu es de l’Oc ci dent.“ Гри го ри јев зна чај за ми стич ку те о ло ги ју за па да та-
ко ђе ис ти че BU TLER, C., We stern Mysti cism. The Te ac hing of Augu sti ne, Gre gory and Ber nard on Con tem
pla tion and the Con tem pla ti ve Li fe, (Se cond Edi tion with Aft ert ho ughts) Euge ne, Ore gon 2001. Ви ди о то ме 
та ко ђе LI E BLANG, F., Grundfra gen der mystischen The o lo gie nach Gre gors des Großen Mo ra lia und Ezec hi el
ho mi lien (FThSt 37), Fre i burg 1934.

8  Ви ди Grégo i re le Grand (из да ва чи: FON TA I NE, J.; GIL LET, R.; PEL LI STRAN DI, S.), Col lo qu es In ter na ti o-
na ux du CNRS, Pa ris 1986.; Gre go rio Mag no e il suo tem po, SEA 33 и 34, Rom 1991.; Gre gory the Gre at. A Sympo
si um, (из да вач: CA VA DI NI, J. C.) No tre Da me/Lon don 1995.
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1.1 Про блем ис тра жи вач ког при сту па
У мо дер ним ис тра жи ва њи ма Св. Дво је слов че сто је ока рак те ри сан као лич ност ко-
ја је оби ље жи ла пре лаз од ка сне ан ти ке у сред њи ви јек а Ле клерк га до слов це на-
зи ва „...мо стом из ме ђу па три стич ког до ба и мо на шке кул ту ре сред њег ви је ка...“9. 
Ова ква ка рак те ри за ци ја не те ме љи се са мо на вре мен ском кон тек сту, већ при је 
све га на про цје ни Гри го ри је вог те о ло шког до при но са. Гле да но из исто риј ске пер-
спек ти ве, Гри го ри је на сли је ђу је рим ску ка те дру на са мом кра ју ан тич ке епо хе, од-
но сно на по чет ку сред њег ви је ка, и ра ди на ре ор га ни за ци ји ра ни јих фор ми цр кве-
ног жи во та и упра вља ња.10 Из бо го слов ске пер спек ти ве по сма тра но, Гри го ри је у 
вре ме ну дру штве но-по ли тич ких ло мо ва и оп штег опа да ња пи сме но сти и кул ту ре11 
ин тер пре ти ра и про сли је ђу је ан тич ко те о ло шко на сли је ђе до ла зе ћем сред њем ви-
је ку и ти ме зна чај но ути че на сред ње вје ков ну за пад ну те о ло ги ју. Ова кво ста но ви-
ште пред ста вља ло је до сре ди не XX ви је ка по ла зну тач ку за ис тра жи ва ње ње го ве 
те о ло ги је. Ме ђу тим, су ви шно је, на рав но, ре ћи да Гри го ри је свој пон ти фи кат ни је 
по сма трао у том свје тлу, ни ти је сво ју те о ло ги ју ви дио у кон тек сту са би ра ња и пре-
да ва ња ан тич ког те о ло шког на сли је ђа сред њем ви је ку. 

Про бле ма ти ка ова квог при сту па те о ло ги ји Св. Дво је сло ва са сто ји се мо гу ћем 
сво ђе њу Гри го ри је вог бо го сло вља на пу ки еклек ти ци зам (при том има ју ћи при је 
све га у ви ду Ав гу сти но во бо го сло вље), од но сно у дје ли мич ном пре не бре га ва њу 
ње го ве ори ги нал но сти. Дру ги про блем са сто ји се у вред но ва њу ње го ве те о ло ги је 
из пер спек ти ве ње му на мет ну те уло ге по сред ни ка. Та ко је Гри го ри је во уче ње би-
ло по сма тра но кроз при зму сред ње вје ков ног бо го сло вља, и то нај че шће кроз она 
уче ња ко ја су се (са ма њом или ве ћом до сли јед но шћу) раз ви ла из ње го вих те о ло-
шких те за. Ти пи чан при мјер пред ста вља уче ње о чи сти ли шту. Иако се сам Гри го-
ри је о овом про бле му из у зет но опре зно и ри јет ко из ја шња вао12, за хва љу ју ћи сред-
ње вје ков ној пер цеп ци ји и ин тер пре та ци ји ње го вог уче ња ушао је у дог мат ске при-
руч ни ке као је дан од уте ме љи ва ча уче ња о пур га то ри ју му.

Са дру ге стра не, ме ђу тим, те ме ко је пред ста вља ју око сни цу Гри го ри је вог уче-
ња и на чин на ко ји их он об ра ђу је ја сно ука зу ју на ње га као на лич ност ко ја сто ји 
на гра ни ци ан ти ке и сред њег ви је ка13. Ова пер спек ти ва не мо же би ти са свим оспо-
ре на, јер би сва ко про у ча ва ње ње го вог бо го сло вља без ува жа ва ња вре мен ско-про-
стор ног кон тек ста би ло не пот пу но. Ова кво ста но ви ште ипак не под ра зу мје ва Гри-
го ри је ву „по сред нич ку уло гу“, већ је на про тив пот пу но ис кљу чу је. Ис пра ван при-
ступ бо го сло вљу Св. Дво је сло ва тре ба да по ред по ме ну тог вре мен ско-про стор ног 

9  LEC LERCQ, J., L’amo ur des let tres et le désir de Di eu. Ini ti a tion aux aute urs mo na sti qu es du Moyen Age, Pa-
ris 1957., 30: „...le pont en tre l’ age pa tri sti que et la cul tu re mo na sti que du moyen âge...“. Ви ди та ко ђе HOF-
MANN, D., Die ge i sti ge Ausle gung der Schrif bei Gre gor dem Großen (MüSt 6), Münsterschwar zach, 1968., VI-
II: „Die Be de u tung Gre gors des Großen li egt vor al lem in se i ner Stel lung als Mit tler zwischen Al ter tum und 
Mit te lal ter be gründet.“

10  О ње го вом ра ду на том по љу ви ди RIC HARDS, J., Gre gor der Große, Sein Le ben — Sein Ze it, Graz/Wi-
en/Köln 1983.

11   О дру штве но-по ли тич кој кли ми и до га ђа ји ма у VI и по чет ком VII ви је ка ви ди нпр. O’DON NELL, J. 
J., The Ruin of the Ro man Em pi re. A new Hi story, Lon don 2009. По себ ну па жњу за слу жу је сту ди ја WARD-
PER KINS, B., Der Un ter gang des Römischen Re ic hes (und das En de der Zi vi li sa tion), Stut tgart 2007. у ко јој аутор 
на осно ву ар хе о ло шких оста та ка осли ка ва оп шти пад ква ли те та дру штве ног жи во та на те ри то ри ји за-
пад ног Рим ског цар ства и то по ве зу је са ра то ви ма ко је су Ри мља ни у том пе ри о ду во ди ли са на до ла-
зе ћим гер ман ским пле ме ни ма. Ти ме аутор у пот пу но сти оспо ра ва те зу мир не ин те гра ци је гер ман ских 
на ро да у рим ски дру штве но-по ли тич ки си стем.

12   Ви ди Di a lo ge [даље у тек сту dial.] IV, 39 (BKV2 3, 245–246). 
13  Ова ко Св. Гри го ри ја ква ли фи ку је CA SPAR, E., Geschic hte des Pap stums (Том 2), Tübin gen 1933., 408.
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кон тек ста укљу чи и пер спек ти ву из ко је се он ба ви те о ло ги јом. Нео п ход но је на и-
ме узе ти у об зир на чин на ко ји он при сту па те о ло ги ји тј. ис тра жи ти свр ху ње го вог 
ба вље ња те о ло ги јом и тек он да у сви је тлу те пер спек ти ве кри тич ки про ци је њи ва-
ти ње го во те о ло шко на сли је ђе. 

1.2 Исто риј ско-те о ло шки кон текст
Пре не го што пре ђем на кон крет ну об ра ду на че ла Хри сто ло ги је нео п ход но је по ред 
вре мен ско-про стор ног кон тек ста ука за ти и на два еле мен та ко ја се ти чу исто риј ско-
те о ло шког кон тек ста, а ко ја су ути ца ла на об ли ко ва ње Гри го ри је ве Хри сто ло ги је: 

а) Про блем при хва та ња од лу ка Пе тог ва се љен ског са бо ра 
Про бле ма ти ка ко ја се на за па ду раз ви ла због са бор ских од лу ка из 553. би ла је при-
је све га те о ло шке, а он да и ка нон ске при ро де. Јед ном ди је лу епи ско па та од лу ке V 
Ва се љен ског Са бо ра из гле да ле су као из да ја и на пу шта ње прин ци па Хал ки дон ског 
са бо ра.14 Сам Гри го ри је био је при ста ли ца Са бо ра и ти ме је на за па ду зна чај но до-
при нио ши ре њу пост хал ки дон ске те о ло ги је и учвр шћи ва њу са бор ских од лу ка. Већ 
као пап ски апо кри си јар у Кон стан ти но по љу (или не по сред но по по врат ку у Рим) 
био је ан га жо ван на оп штем при зна ва њу од лу ка из 553.15

Од лу ке Са бо ра ни су при хва ти ли мно ги епи ско пи у Афри ци, Или ри ји и Дал-
ма ци ји. Ци је ла сје вер на Ита ли ја пре ки ну ла је до пе ри о да из ме ђу 570–573. го ди не 
ка нон ско оп ште ње са Ри мом. За ври је ме Гри го ри је вог пон ти фи ка та ве ли ки број 
истар ских и ве не ци јан ских епи ско па на ла зио се у за јед ни ци са акви леј ским па-
три јар ха том, ко ји та ко ђе ни је оп штио са Ри мом.16 Као Рим ски епи скоп Гри го ри је 
је кон стант но ра дио на вас по ста вља њу ка нон ског је дин ства са овим епар хи ја ма.17

б) Је ре тич ка уче ња
Св. Гри го ри је ка рак те ри ше крај VI ви је ка као ври је ме у ко ме се за хва љу ју ћи ути-
ца ју др жа ве је ре тич ка уче ња не про по ви је да ју јав но, али ипак пре ста вља ју ла тент-
ну опа сност за Цр кву.18 Сход но то ме, иако у ње го вим дје ли ма не ма оп шир них си-
сте мат ских по би ја ња је ре тич ких уче ња, ипак се мје сти мич но, нај че шће у кон тек-
сту ту ма че ња Све тог Пи сма, Гри го ри је ба ви ари ја ни змом, мо но фи зи ти змом и не-
сто ри ја ни змом. 

14  Ви ди о то ме MEYEN DORF, J., Im pe rial Unity and Church di vi si ons. The Church 450–680 A. D., New York 1989.
15  MEYVA ERT, P., A let ter of Pe la gi us II com po sed by Gre gory the Gre at, у: Gre gory the Gre at. A Sympo si um, 

No tre Da me 2001., 94–116, сма тра да је Гри го ри је аутор тре ћег пи сма епи ско пу акви леј ском Ели ја су (и 
дру гим истар ским епи ско пи ма) (MGH II, App. III, 449–467) при пи са ног па пи Пе ла ги ју II. У при лог прет-
по став ци да је пи смо на ста ло за ври је ме Гри го ри је вог бо рав ка у Кон стан ти но по љу го во ри вје ро ват на 
упо тре ба грч ких ма ну скри па та у овом пи сму. Ви ди та ко ђе CA SPAR, E., Geschic hte des Pap stums, 371–373.

16  О Гри го ри је вом ак тив но сти ма у ве зи са су ко бом око од лу ка V Ва се љен ског са бо ра ви ди MAR KUS, 
R. A., Gre gory the Gre at an his World, Cam brid ge 1997., 125–143. О ње го вим из ја ва ма о Са бо ру у Кон стан-
ти но по љу ви ди GRIL LME I ER, A., Vor be re i tung des Mit te lal ters. Stu die über das Verhältnis von Chal ke do ni
smus und Ne uc hal ke do ni smus in der la te i nischen The o lo gie von Bo et hi us biz zu Gre gor dem Großen, у: GRIL-
LME I ER, A./BACHT, H. (из да ва чи), Das Kon zil von Chal ke don. Geschic hte und Ge gen wart II: Entsche i dung 
um Chal ke don, Würzburg 1953., 791–839.

17  Ви ди Epi stu lae [даље у тек сту epist.] IV, 2 (CChr. SL 140, 218); epist. VI II, 4 (CChr. SL 140A, 520).
18  Ви ди Mo ra lia in Iob [даље у тек сту: mo ral.] XIX, 18, 27 (CChr. SL 143A, 979): Nunc er go ha e re ti ca rum ple

bi um prin ci pes, auc to ri ta tem san ctae Ec cle si ae per pen den tes, ces sant lo qui et qu a si ori suo di gi tum su per po nunt, 
dum fal sis qu e re lis non ra ti o ne uocis se re pri mi, sed uir tu tis ma nu sig ni fi cant… et si pe ru er sa lo qui li be ra uoce non 
audent, in tus ta men apud se con te gunt cuc ncta qu ae con tra ueram fi dem pro po ne re fal sa mo li un tur; epist. XI, 28 
(CChr. SL 140A, 915). О Гри го ри је вом од но су пре ма је ре си ма ви ди EVANS, G. R., The Tho ught of Gre gory 
the Gre at (CSMLT 4. ser. 2), Cam brid ge 1986., 130–141; GRESCHAT, K., Die Mo ra lia in Job Gre gors des Großen, 
Tübin gen 2005., 207–227.
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У го то во ни јед ном на бра ја њу је ре тич ких учи те ља Гри го ри је не пре ска че Ари-
ја.19 Уче ста лост по ми ња ња ари ја ни зма си гур но се, из ме ђу оста лог, мо же по сма тра-
ти као по сле ди ца ин ва зи је ари јан ски ори јен ти са них Лан го бар да на Ита ли ју20. Та-
ко се код Гри го ри ја ре ла тив но че сто на ла зе кри тич ки освр ти на Ари је во уче ње.21 
Са дру ге стра не, мо но фи зи ти змом се Па па ба вио при раз ма тра њу пи та ња Хри сто-
ве Ду ше, али без из ри чи тог по ми ња ња ове је ре си.22 Освр ти на не сто ри ја ни зам су 
не што де таљ ни ји и мно го од ре ђе ни ји.23 

Иако овим не же лим да пре на гла сим зна чај по сма тра ња Гри го ри је ве Хри сто-
ло ги је у сви је тлу ре ак ци је на по ме ну та је ре тич ка уче ња, уче ста лост по ми ња ња 
ових уче ња ипак свје до чи да она не мо гу би ти пре не брег ну та. У нај ма њу ру ку, са 
пра вом се мо же твр ди ти да су ова уче ња ути ца ла на Гри го ри је во раз ма тра ње не-
ких хри сто ло шких те ма, а на при мје ру 10. Је ван ђел ске оми ли је и на сам ток и сми-
сао ту ма че ња Све тог Пи сма, ко је опет пред ста вља оквир и по за ди ну Гри го ри је вих 
хри сто ло шких екс пли ка ци ја.

2. Уче ње
На са мом по чет ку из ла га ња на че ла Хри сто ло ги је Св. Гри го ри ја тре ба на гла си ти да 
би сва ко тра же ње јед ног си сте мат ског и за о кру же ног из ла га ња хри сто ло шких те за 
у Гри го ри је вим дје ли ма би ло су ви шно. Хри сто ло ги јом се Па па ба вио спо ра дич но, 
го то во уви јек ин спи ри сан и по так нут ту ма че њем по је ди них ди је ло ва Све тог Пи-
сма. Упра во због то га, а и сход но го ре по ста вље ној про бле ма ти ци Гри го ри је вог на-
вод ног тра ди ци о на ли зма, на че ла ње го ве Хри сто ло ги је пре вас ход но ћу пред ста ви-
ти кроз од го во ре на два пи та ња: 

а) Да ли је Хал ки дон ска фор му ла пред ста вља крај ње до ме те Гри го ри је ве Хри сто ло ги је? 
Од но сно: у ко јој је мје ри ње го ва Хри сто ло ги ја од го вор на кон крет не про бле ме с кра ја 
VI ви је ка, а у ко јој је мје ри она син те за до хал ки дон ске и хал ки дон ске те о ло ги је? 

б) Да ли Гри го ри је ба ви Хри сто ло ги јом per se или Хри сто ло ги ји при ла зи из не ке дру ге 
пер спек ти ве? Од но сно: у ко јој мје ри пер спек ти ва из ко је он при ла зи Хри сто ло ги ји ко-
ре спон ди ра са ње го вим схва та њем те о ло ги је?

2.1 (Пост)хал ки дон ска те о ло ги ја
У ве ћи ни до са да шњих ис тра жи ва ња Хри сто ло ги је Св. Гри го ри ја Дво је сло ва увре-
же но је ми шље ње да се Па па у сво јим дје ли ма др жи го то во ис кљу чи во Хал ки дон-
ске фор му ле.24 При хва та ње ова квог ста но ви шта a pri o ri са јед не стра не, и Гри го ри-
је ва очи глед на уте ме ље ност у све то о тач кој те о ло ги ји са дру ге стра не, ути ца ли су 

19  Ви ди Ex po si ti o nes in can ticvm can ti corvm [даље у тек сту in cant.] 42 (CChr. SL 144, 40–41): Dum ad huc 
doc tor es set Ari us, Sa be li us, Mon ta nus, qu a si so da les uide ban tur: sed dum dis tric te di scus si sunt, ini mi ci ap pa ru
e runt; mo ral. XX, 6, 16 (CChr. SL 143A, 1015).

20  Ви ди epist. IX, 229 (CChr. SL 140A, 805–806).
21  Ви ди нпр. Ho mi li ae in Evan ge lia [даље у тек сту: in euang.] II, 25, 6 (FC 28/2, 456): Il le er go Iesum ve ra ci

ter tan git, qui Pa tri Fi li um co a e ter num cre dit; in euang. I, 10, 6 (FC 28/1, 172–174); mo ral. XXXII, 24, 50 (CChr. 
SL 143B, 1669–1669).

22  В. mo ral. XVI II, 20, 33 (CChr. SL 143A, 907); mo ral. XVI II, 51, 83 (CChr. SL 143A, 946).
23  В. mo ral. XVI II, 52, 85 (CChr. SL 143A, 948–949); in euang. I, 10, 6 (FC 28/1, 172–174); in euang. II, 38, 3 (FC 

28/2, 770–772).
24  KES SLER, S., Gre gor der Große als Exe get. Eine the o lo gische In ter pre ta tion der Ezec hi el ho mi lien, (IТS 43) 

Innsbruck/Wi en 1995., 231 и SCHAM BECK, M., Con tem pla tio als Mis sio, Zu einem Schlüsselphänomen bei Gre
gor dem Großen (StSSTh 25) Würzburg 1995., 102–104 сма тра ју да Гри го ри је ва Хри сто ло ги ја оста је на ни-
воу Хал ки до на.
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на то да мно ги ис тра жи ва чи пре не брег ну ње гов ства ра лач ки до при нос па три стич-
кој Хри сто ло ги ји.25 Ме ђу тим, су прот но овом уста ље ном ста ву Гри го ри је ва Хри сто-
ло ги ја се не ис цр пљу је са свим у хал ки дон ској те о ло ги ји већ са др жи не ке ори ги нал-
не еле мен те. 

У јед ном ди је лу свог Ко мен та ра на Књи гу о Јо ву (Mo ra lia in Iob) Гри го ри је оп-
шир ни је не го обич но из ла же сво ју Хри сто ло ги ју.26 У овом ис по вје да њу нај при је се 
огра ђу је од не сто ри јан ског уче ња27 и по том обра зла же сво ју те о ло ги ју ко ја је у су-
шти ни хал ки дон ска, при том се ди рект но не по зи ва ју ћи на Хал ки дон ски орос. Ин-
те ре сант но је да Св. Дво је слов ов дје го во ри о Хри сту као unus ex utra que et in utra
que na tu ra („је дан из дви је и у дви је при ро де“) и ти ме ко ри сти фор му ла ци ју ко ја 
ни је хал ки дон ска28. Ова је фор му ла ци ја тек ка сни је у VI ви је ку ко ри шће на од при-
ста ли ца нео хал ки дон ске те о ло ги је, ко ји су раз ви ја ли уче ње о ипо ста сном је дин-
ству При ро да у Хри сту да би на тај на чин при бли жи ли Ки ри ло во ан ти не сто ри јан-
ско уче ње о Ло го су хал ки дон ској те о ло ги ји и об ја сни ли га тер ми но ло ги јом Хал ки-
дон ског са бо ра.29 Ово уче ње са же то је у Ју сти ни ја но вом „Де кре ту о исти ни тој вје-
ри“ (Con fes sio fi dei) iz 551., ко ји из ме ђу оста лог са др жи и го ре по ме ну ту Гри го ри је ву 
фор му ла ци ју „из дви је при ро де“ и „у дви је при ро де“.30

Да је Гри го ри је за ступ ник пост хал ки дон ске те о ло ги је и да је сво ју Хри сто ло ги-
ју раз вио и на те ме љи ма V Ва се љен ског са бо ра по ка зу је и про лог 29. књи ге Ко мен-
та ра на Књи гу о Јо ву. Ту Гри го ри је из ри чи то ис по вје да сво је при хва та ње уче ња о 
два Ро ђе ња Хри сто ва: јед ном од Оца у вјеч но сти и дру ги пут од Мај ке у вре ме ну.31 
Не при хва та ње овог уче ња би ло је прет ход но ана те ми са но Са бор ском од лу ком.32

Го во ре ћи о сје ди ње ње њу При ро да у Ова пло ће ном Си ну Бо жи јем Гри го ри је ко-
ри сти фор му ла ци ју ex di u i na atque hu ma na na tu ra com po si tus. Грил ма јер при мје ћу-
је да се уну тар хал ки дон ске Хри сто ло ги је VI ви је ка тер мин com po si tio вр ло че сто 
ко ри стио за опи си ва ње је дин ства Лич но сти Бо го чо вје ка.33 Овим су тер ми ном из-
бје га ва не је ре тич ке крај но сти не сто ри јан ског раз два ја ња и ев ти хи јан ског ми је ша-
ња При ро да Хри сто вих. Ју сти ни јан је com po si tio (com po si tus) учи нио кључ ним тер-
ми ном сво је Хри сто ло ги је.34 Од Ју сти ни ја на је овај тер мин пре у зео и ти ме до дат-
но учвр стио нео хал ки дон ску те о ло ги ју Ју стин II у свом Едик ту из 571. го ди не. Ову 
Хри сто ло ги ју, ко ја Хри ста ви ди као вјеч ног Ло го са Бо жи јег ко ји на се бе узи ма цје-
ло куп ну чо вје чи ју при ро ду, и ко ја је пот пу но у скла ду са То мо сом Па пе Ла ва Гри-

25  Исто ста но ви ште за сту па STRAW, C., Gre gory the Gre at, Ber ke ley/Los An ge les/Lon don 1998., 148. 
26  Ви ди mo ral. XVI II, 52, 85 (CChr. SL 143A, 948–949).
27  На сли чан на чин Гри го ри је по би ја не сто ри јан ско уче ње у in euang. II, 38, 3 (FC 28/2, 770–772).
28  Ви ди mo ral. XVI II, 52, 85 (CChr. SL 143A, 949): Ma nens unus ex utra que et in utra que na tu ra, nec na tu ra

rum co pu la ti o ne con fu sus, nec na tu ra rum dis tin cti o ne ge mi ta tus.
29  Ви ди GRESCHAT, Die Mo ra lia in Job Gre gors des Großen, 166; GRIL LME I ER, A., Je sus der Chri stus im Gla

u ben der Kir che II/2: Die Kir che von Kon stan ti no pel im 6. Ja hr hun dert, Fre i burg/Ba sel/Wi en 1989., 453. О нео-
хал ки дон ској те о ло ги ји ви ди GRAY, P., Ne uc hal ke do ni smus, у: TRЕ Том 24 (1994.), 289–296.

30  Грч ки и ла тин ски текст на ла зе се у SCHWARTZ, E., Drei dog ma tische Schrif en Ju sti ni ans (ААМ, Ne ue 
Fol ge 18), München 1939., 71–111.

31  Ви ди mo ral. XIX, 1, 1 (CChr. SL 143A, 1424): Na tus igi tur ex Pa tre si ne tem po re, ex ma tre na sci est dig na tus 
in tem po re. В. та ко ђе mo ral. XVI II, 52, 85 (CChr. SL 143A, 949): Ip se an te sa e cu la de Pa tre si ne ma tre, ip se in fi
ne sa e cu lo rum de ma tre si ne pa tre; in euang. I, 7, 3 (FC 28/1, 132–134): Nam qui per ma trem in tem po re na sci tur, 
si ne tem po re est a Pa tre ge ne ra tus. Уче ње о два Ро ђе ња Хри сто ва су сре ће се и код па пе Ла ва. Ви ди о то ме 
ACO II, 2, 1; 25, 12–14.

32  Ви ди ACO IV, 1, 215. B. та ко ђе GRESCHAT, Die Mo ra lia in Job Gre gors des Großen, 166–167.
33  Ви ди GRIL LME I ER, Je sus der Chri stus, 352.
34  Ви ди GRIL LME I ER, Je sus der Chri stus, 456: „Se it dem Auftre ten der skytischen Mönche in Kon stan ti no pel 

hat das Wort ’Zu sam men set zung’ (synthe sis, synthe tos; com po si tio, com po si tus) zu neh mend eine Rol le ge spi-
elt. Nun wird es zum Le it wort der Chri sto lo gie Ju sti ni ans.“ 
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го ри је при хва та као оба ве зу ју ћу и ти ме ја сно по ка зу је пот пу но сто ји у тра ди ци ји 
пост хал ки дон ског бо го сло вља.35 

2.2 Сје ди ње ње При ро да у Бо го чо вје ку
Сво ју те о ло ги ју Ова пло ће ња Гри го ри је че сто из ла же ко ри сте ћи се ана ло ги ја ма из 
при ро де. Та ко ту ма че ћи Јез. 1, 4 Па па по ре ди сје ди ње ње Бо жан ске и људ ске при ро-
де у Хри сту са еле мен том elec trum, у ко ме су зла то и сре бро сје ди ње ни.36 Као што 
кроз ми је ша ње са зла том сре бро би ва сјај ни је, та ко и чо вје чи ја при ро да сје ди ње ња 
са Бо жан ском би ва уз ви ше на. При кон ста та ци ји да зла то у овом сје ди ње њу са сре-
бром гу би на сја ју, Па па об ја шња ва да Хри стос у Ова пло ће њу сјај сво га Бо жан ства 
при ла го ђа ва људ ској мо ћи пер цеп ци је.37 Ову нео п ход ност Хри сто вог при ла го ђа ва-
ња па лом ста њу чо вје ка Гри го ри је обра зла же на сле де ћи на чин:

„Јер ка да би се она не про ми је њи ва При ро да, ко ја у се би оста ју ћи све об на вља, на ма хтје-
ла от кри ти она ква ка ква је сте, он да би нас она сво јом му њом мно го при је спа ли ла не го-
ли об но ви ла.“38 

Иако па пи но ме та фо рич но из ра жа ва ње у овом по ре ђе њу мо же на ве сти на за-
кљу чак да је Хри стос Ова пло ће њем ума њио сво је Бо жан ство,39 Гри го ри је сма тра 
да Хри стос узи ма њем чо вје чи јег об лич ја ни ти је ума њио сво је Бо жан ство, ни ти је 
Ње го во Бо жан ству на би ло ко ји на чин про гу та ло Ње го во Чо вје штво.40 Хри стос је 
по стао ви дљив и уни зив ши се бе узео је об лич је слу ге (for ma se rui), али ти ме ни јед-
на од ње го вих При ро да ни је оште ће на.41 У Ова пло ће ном Ло го су сту па ју на и ме обје 
При ро де у је дан пот пу но но ви од нос оста ју ћи при том су штин ски не про мје ње не. 
По сма тра но из пер спек ти ве Хри сто ве Лич но сти, овај од нос из ме ђу Бо га и чо вје ка 
по ста је са да кон стан та. Бог Ова пло ће њем не по врат но ула зи у исто ри ју, што за по-
сле ди цу има то да исто ри ја по ста је сред ство из ра жа ва ња о Бо гу. То та ко ђе зна чи 
да Бог мо же би ти спо знат из пер спек ти ве исто ри је и исто риј ског. Кон кре ти за ци-
ју и по твр ду ове но ве ре ла ци је из ме ђу Бо га и Чо вје ка Гри го ри је ви ди у од но су из-
ме ђу Хри ста као Гла ве и Цр кве као Ти је ла Ње го вог. Ова пер спек ти ва пред ста вља 
по за ди ну за ту ма че ње Хри сто вих ри је чи: „Са вле, Са вле, за што ме го ниш?“ (Дап 9, 
4). Хри сто во по ис то вје ћи ва ње са Цр квом у овом сти ху по твр да је Бо жи јег ула ска у 
исто ри ју и Ње го ве не рас ки ди ве за јед ни це са чо вје ком. Ова за јед ни ца Хри ста и Цр-

35  Ви ди GRESCHAT, Die Mo ra lia in Job Gre gors des Großen, 169. SCHAM BECK, Con tem pla tio als Mis sio, 102–
103 на ла зи мно ге слич но сти из ме ђу Гри го ри је ве и Хри сто ло ги је Па пе Ла ва. О Хри сто ло ги ји и со ти ри-
о ло ги ји Па пе Ла ва ви ди но ви ју сту ди ју GREEN, B., The So te ri o logy of Leo the Gre at, Ox ford 2008.

36  Ви ди Ho mi li ae in Hi e zec hi he lem prop he tam [даље у тек сту: in Ezech.] I, 2, 14 (CChr. SL 142, 25–26). Ви-
ди та ко ђе mo ral. XXVI II, 1, 5 (CChr. SL 143А, 1397–1398).

37  Ви ди in Ezech. I, 2, 14 (CChr. SL 142, 25): Qu ia igi tur in uni ge ni to Dei Fi lio na tu rae di u i ni ta tis uni ta est na
tu ra no stra, in qua adu na ti o ne hu ma ni tas in ma i e sta tis glo ria ex cre u it, di u i ni tas uero a sui ful go ris po ten tia hu
ma nis se ocu lis tem pe ra u it, per hoc qu od hu ma na na tu ra cla ri or fac ta est, qu a si per aurum cre u it ar gen tum.

38  In Ezech. I, 2, 14 (CChr. SL 142, 25): Il la enim na tu ra im mu ta bi lis, qu ae in se ma nens in no u at om nia, si ita 
ut est no bis ap pa re re uolu is set, ful go re suo nos in cen de ret po ti us qu am re no u a ret. Ви ди та ко ђе mo ral. II, 23, 42 
(CChr. SL 143, 85).

39  Ви ди у ве зи то га по себ но mo ral. XXVI II, 1, 5 (CChr. SL 143А, 1398): Qu ia enim uir tu te di u i ni ta tis eius tot 
mi ra cu lis hu ma ni tas ful sit, ex auro cre u it ar gen tum; et qu od per car nem De us cog no sci po tu it qu o dque per car
nem tot adu er sa to le ra u it, qu a si ex ar gen to tem pe ra tum est aurum.

40  Ви ди mo ral. II, 23, 42 (CChr. SL 143, 85): Nec ma i e sta ti ini u ri am in tu lit as sump ta hu mi li tas car nis, qu ia et 
ut se ru an da su sci pe ret nec ta men ha bi ta per mu ta ret, nec di u i na hu ma ni ta te mi nu it, nec hu ma na di u i ni ta te con
sump sit. Ви ди та ко ђе in euang. II, 30, 9 (FC 28/2, 570). 

41  Ви ди GRESCHAT, Die Mo ra lia in Job Gre gors des Großen, 170. Ви ди та ко ђе in Ezech. II, 1, 9 (CChr. SL 142, 
215). У овим фор му ла ци ја ви дљив je ути цај теологијe Па пе Ла ва. Ви ди о то ме ARENS, H., Die chri sto lo
gische Sprac he Le os des Großen. Analyse des To mus an den Pa tri ar chen Fla vian, PThSt 122, Fre i burg 1982.
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кве је дво смјер на у сми слу да као што Гла ва па ти у Ти је лу на зе мљи, та ко је и Ти је-
ло у Гла ви већ про сла вље но на не бе си ма. Гри го ри је пи ше: 

„Јер као што Го спод у Ти је лу, ко је смо ми, још уви јек мно го стра да, та ко је и Ти је ло Ње-
го во, ко је је Цр ква, у сво јој Гла ви, на и ме Го спо ду, на Не бе си ма већ про сла вље но. Та ко са-
да мо ра би ти из ре че но упра во стра да ње Гла ве, да би би ло очи глед но ко ли ко мно го Он у 
сво ме Ти је лу та ко ђе тр пи. Јер ка да се на ше стра да ње не би ти ца ло на ше Гла ве, Он не би 
ни ка да чак са Не ба, ка да су удо ви па ти ли, по ви као свом про го ни те љу: Са вле, Са вле, за
што ме го ниш? Ако нашa стра да ња не би би ле и ње го ве пат ње, не би пре о бра ће ни и из-
му че ни Па вле ре као: У сво ме ти је лу до пу ња вам оно што не до ста је Хри сто вим пат ња
ма (Кол 1, 24). А ипак већ уз не сен Вас кр се њем сво је Гла ве ка же: И [нас] с Њим за јед но 
вас кр се и за јед но по са ди на не бе си ма (Еф 2, 6).42 Про го ни и му че ња спу та ва ли су га на зе-
мљи, али иако при ти снут те жи ном сво јих стра да ња, ви ди га [sc. Павла] да у сла ви Гла-
ве на Не бу већ пре би ва.“43 

Упра во ова ди на ми ка ка рак те ри ше но во у те ме ље ни од нос Бо жан ства и Чо вје-
ко ве При ро де у Хри сту, од но сно од нос Хри ста и Цр кве. Гри го ри је не ула зи у де-
таљ ни је раз ма тра ње ове ре ла ци је на стро го хри сто ло шком ни воу. Као што се то из 
прет ход ног ци та та да на слу ти ти, Па па се овим пи та њем нај че шће ба ви из со ти ри-
о ло шке пер спек ти ве. Те жи ште ње го вог ин те ре со ва ња је на по сле ди ца ма ко је сје ди-
ње ње При ро да у Хри сту има у од но су на чо вје ко ву при ро ду. 

Са мо сје ди ње ње При ро да у Хри сту Св. Дво је слов опи су је ту ма че ћи стих „Си-
ла Ви шње га осје ни ће те“ (Лк 1, 35). У ње го вом ту ма че њу тер мин „сјен ка“ озна ча ва 
обје При ро де Бо го чо вје ка. По што сјен ка мо же на ста ти са мо ако свје тлост пад не на 
не што ма те ри јал но (од но сно не ко ти је ло), овај стих ука зу је на то да је не ма те ри-
јал на Бо жан ска Свје тлост у Ти је лу Ма ри ји ном по сред ни штвом Ду ше при ми ла Ти-
је ло ма те ри јал но. Хри стос је овој ме та фо ри као Бог Свје тлост али као Чо вјек и Ти-
је ло ко је на ста је.44

По сред нич ку уло гу у Хри сто вом при хва та њу чо вје чи је при ро де Гри го ри је при-
пи су је ду ши и то илу стру је јед ном нео бич ном ме та фо ром. Од нос ду ше и ти је ла Па-
па по ре ди са ја ха чем и ко њем. Као што ја хач упра вља ко њем, та ко код Гри го ри ја ду-
ша упра вља ти је лом. Та кво јед но оду хо вље но Ти је ло, од но сно Ти је ло за јед но са Ду-
шом, ства ра се би Ри јеч Бо жи ја у утро би Ма ри ји ној. Гри го ри је до слов но ка же да се 
Ло гос (sc. ascen sor) за тим пе ње (ascen dit) на ја ха ча (equ es) и на тај на чин пре ко Ду-
ше узи ма ком плет ног чо вје ка на се бе.45 У сред њем ви је ку су ову ме та фо ру ра зу мје-
ва ли на на чин да ascen sor сје ди на ра ме ни ма од equ es. Овом нео бич ном ме та фо ром 

42  Текст Св. Пи сма Но вог За вје та на ве ден је пре ма пре во ду Ко ми си је Све тог Ар хи је реј ског Си но да СПЦ.
43  Ви ди mo ral. III, 13, 25 (CChr. SL 143, 85): Qu ia ni mi rum et Do mi nus mul ta ad huc per cor pus qu od nos su

mus, pa ti tur et iam cor pus eius, id est Ec cle sia, de suo ca pi te, uide li cet Do mi no, in ca e lo glo ri a tur. Ita nunc pas
si o nes ex pri mi eius dem ca pi tis de bent ut osten da tur qu am mul ta eti am in suo cor po re su sti net. Si enim ca put 
no strum tor men ta no stra non tan ge rent, ne qu a qu am af ic tis mem bris per se cu to ri suo eti am de ca e lo cla ma ret: 
Sa u le, Sa u le, qu id me per se qu e ris? Si cru ci a tus no stri eius po e nae non es sent, co nu er sus af ic tu sque Pa u lus mi ni
me di ce ret: Sup pleo ea qu ae de sunt pas si o num Chri sti, in car ne mea. Et ta men re sur rec ti o ne iam sui ca pi tis exal
ta tus di cit: Qui nos con re su sci ta u it et con se de re fe cit in ca e le sti bus. Nem pe hunc in ter ra per se cu ti o num tor men
ta con strin xe rant, sed po e na rum su a rum pon de ri bus pres sus, ec ce iam per glo ri am ca pi tis in ca e lo re si de bat.

44  Ви ди mo ral. XVI II, 20, 33 (CChr. SL 143А, 907): Qu a mu is hac in re per obum bra ti o nis uoca bu lum in car
nan di Dei utra que po tu it na tu ra sig na ri. Vmbra enim a lu mi ne for ma tur et cor po re. Do mi nus autem per di u i ni
ta tem lu men est, qui me di an te ani ma, in eius ute ro fi e ri dig na tus est per hu ma ni ta tem cor pus.

45  Ви ди mo ral. XXXI, 23, 42 (CChr. SL 143B, 1578): Nam cu sto di ta uni ta te per so nae ualet in tel le gi, qu ia Ver bum 
Dei tunc equ i tem ascen dit, qu an do ani ma tam car nem si bi in tra ute rum uir gi nis con di dit. Tunc equ i tem ascen dit, 
qu an do hu ma nam ani mam pro pri ae car ni pra e si den tem, di u i no cul tui se me tip sum cre an do su bi u ga u it. Car nem 
qu ip pe di u i ni tas ani ma me di an te su sce pit; et per hoc to tum si mul equ i tem te nu it, qu ia in se me tip so non so lum il
lam qu ae re ge ba tur, sed hanc eti am qu ae re ge bat astrin xit. По сред нич ка уло га ду ше се ис ти че та ко ђе у ме-
та фо ри у ко јој се Ова пло ће ње по ре ди са град њом ку ће. Ви ди mo ral. XXXI II, 20, 32 (CChr. SL 143А, 1701).
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Па па по тен ци ра дви је бит не те зе. Бу ду ћи да Ло гос узи ма на се бе Ти је ло по сред ни-
штвом ду ше, Ова пло ће ње омо гу ћу је по нов но окре та ње и ори јен ти са ње чо вје ко ве 
при ро де, од но сно чо вје ка, пре ма Бо гу. Ре флек си је ове те зе ви дљи ве су у Гри го ри је-
вој со ти ри о ло ги ји, чи ји је кључ ни еле мент упра во Хри сто во окре та ње (усмје ра ва-
ње) чо вје ка од вре мен ског ка вјеч ног, од но сно од про па дљи вог ка не про па дљи вом. 

Дру га те за ко ја про из и ла зи из овог по ре ђе ња од но си се на Ова пло ће ње као 
при хва та ње цје ло куп не чо вје чи је при ро де. Со ти ри о ло шки мо ти ви сан, Гри го ри је 
учи да је Хри стос мо рао узе ти на се бе цје ло куп ну чо вје чи ју при ро ду, од но сно да је 
сам мо рао по ста ти оно што је же лио да спа си, тј. чо вјек.46 Ипак до га ђај Ова пло ће-
ња не укљу чу је гре шну чо вје ко ву при ро ду, већ чо вје ко ву при ро ду без гри је ха. Без-
гре шним За че ћем и Ро ђе њем од Дје ве Спа си тељ ни је на сли је дио гре шност ти је ла.47

Ка да је ри јеч о ме ђу соб ном од но су При ро да у Хри сту, уоп ште но се мо же ре ћи 
да Гри го ри је Људ ску При ро ду по сма тра као је дан спо ља шњи омо тач у ко ме се на ла-
зи не ви дљи ви Бог.48 Оста ју ћи Бог у свој пу но ћи Син Бо жи ји у Ова пло ће њу чи ни се-
бе ви дљи вим у об лич ју чо вје ка.49 По зи ва ју ћи се на От кри ве ње 19, 1650 Па па иден ти-
фи ку је ха љи ну са Ти је лом ко је је Хри стос узео на се бе.51 Од нос Бо жан ске и Чо вје чан-
ске При ро де у Хри сту Па па та ко ђе екс пли ци ра у ту ма че њу при че о из гу бље ној драх-
ми (Лк 15, 8–10). Але го риј ски ту ма че ћи свје тиљ ку Гри го ри је у њој ви ди сли ку Хри ста: 

„Же на је ипак за па ли ла свје тиљ ку јер се Бо жи ја Пре му дрост у чо вје чи јој при ро ди по ја-
ви ла. Свје тиљ ка је на рав но свје тлост у зе мља ној лам пи; али свје тлост у зе мља ној лам пи 
је та ко ђе Бо жан ство у Ти је лу.“52

 Ова ква по став ка има и епи сте ми о ло шке кон се квен це. Хри стос је ви дљив сви-
ма у сво јој Људ ској При ро ди, док у сво јој Бо жан ској При ро ди оста је при кри вен.53 
Ње го во от кри ве ње је по Гри го ри ју уви јек пар ци јал но. Сво ју Чо вје чи ју При ро ду 
Спа си тељ про ја вљу је у стра да њу, а Бо жан ску у чи ње њу чу да.54 Упра во је ова кво от-
кри ве ње Хри сто во би ло ка мен спо ти ца ња за јeврејски на род. Гри го ри је пи ше да су 
Је вре ји би ли са свим збу ње ни, јер су Оно га од ко га су сход но про роч ким обе ћа њи-
ма оче ки ва ли из ба вље ње, ви дје ли као смрт но га чо вје ка. Ви де ћи га да гла ду је, је-
де, пи је, би ва умо ран по сма тра ли су га као обич ног чо вје ка. Ви де ћи га да вас кр са-
ва мр тве, ли је чи бо ле сне, из го ни де мо не ви дје ли су у ње му не што ви ше од чо вје ка. 

46  Ви ди mo ral. IV, 18, 12 (CChr. SL 143, 171): Id cir co na mque Re demp tor no ster non an ge lus, sed ho mo fac tus 
est qu ia hoc pro cul du bio fi e ri de bu it qu od re de mit; ut… ho mi nem in se me tip so ap pre hen den do re pa ra ret.

47  Ви ди mo ral. XVI II, 20, 33 (CChr. SL 143А, 907): Sed qu is es set ho mo si ne pec ca to, si ex pec ca ti com mix ti o ne 
de scen de ret? Pro in de uenit prop ter nos inu te ro uir gi nis Fi li us Dei, ibi pro no bis fac tus est ho mo. Sump ta est ab il
lo na tu ra non cu pla; mo ral. II, 22, 41 (CChr. SL 143, 84–85); mo ral. XVI II, 52, 84 (CChr. SL 143A, 947–948); mo
ral. XXII, 18, 44 (CChr. SL 143A, 1124); in euang. I, 16, 1 (FC 28/1, 255).

48  Ов дје је та ко ђе ви дљив ути цај те о ло ги је Па пе Ла ва. Обра зла жу ћи од нос дви је Хри сто ве При ро де 
Па па го во ри о Јед но ме (Чо вје чи јој При ро ди) ко ји је ку ћа и Дру го ме (Бо жан ској При ро ди) ко ји жи ви у 
ку ћи. Ви ди tract. XXI II.1.

49  Ви ди mo ral. XXXIV, 23, 54 (CChr. SL 143B, 1770–1771).
50  Ви ди Отк 19, 16: „И он има на ха љи ни и на бе дру сво ме Име на пи са но: Цар ца ре ва и Го спо дар го-

спо да ра.“ (пре вод Ко ми си је Све тог Ар хи је реј ског Си но да СПЦ).
51  Ви ди in Ezech. II, 1, 9 (CChr. SL 142, 215): Qu id enim uesti men tum eius est, ni si cor pus qu od as sump sit ex 

Vir gi ne? Nec ta men aliud eius uesti men tum est, atque aliud ip se. Nam no strum qu o que uesti men tum ca ro di ci
tur, sed ta men ip si nos su mus ca ro, qua uesti mur. Ви ди та ко ђе in Ezech. II, 2, 5 (CChr. SL 142, 228): Mu rus enim 
no bis in tus est De us, mu rus uero fo ris est De us ho mo.

52  Ви ди in euang. II, 34, 6 (FC 28/2, 650): Sed ac cen dit mu li er la ter nam, qu ia Dei Sa pi en tia ap pa ru it in hu ma
ni ta te. Lu cer na qu ip pe lu men in te sta est: lu men ve ro in te sta, est di vi ni tas in car ne.

53  Ви ди in Ezech. II, 1, 15 (CChr. SL 142, 219): Re demp to ris ita que no ster, pro no bis mi se ri cor di ter in car na tus, 
an te hu ma nos ocu los qu a si in por ta ste tit, qu ia et per hu ma ni ta tem uisi bi lis ap pa ru it, et se se inu i si bi lem in di u i
ni ta te se ru a u it. Ви ди та ко ђе in Ezech. II, 2, 5 (CChr. SL 142, 228); in euang. I, 7, 3 (FC 28/1, 132).

54  Ви ди in Ezech. II, 1, 15 (CChr. SL 142, 219–220).
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Овај по ла ри тет от кри ве ња Хри сто вог Па па об ја шња ва чи ње ни цом, да је Спа си тељ 
чо вје ку по ка зао оно што је Он од смрт не при ро де при хва тио, а при том је у се би са-
мом ипак остао не ви дљив тј. са крио је Бо жан ску При ро ду од људ ских очи ју.55 Би-
блиј ску илу стра ци ју ове те зе Гри го ри је на ла зи су сти хо ви ма: „Ево га, сто ји иза на-
шег зи да, гле да кроз про зор, ви ри кроз ре шет ку“ (ПнП 2, 9). По што је Хри стос и 
Бо жан ско ис пу нио и стра да ње свој стве но чо вје чи јој при ро ди ис тр пио он на љу де 
гле да као кроз про зор тј. као кроз ре шет ке јер је Он као Бог исто вре ме но у чу ди ма 
от кри вен а у стра да њу са кри вен, док је као Чо вјек у стра да њу от кри вен, а опет у чу-
ди ма об ја вљен као ви ши од чо вје ка.56

Иако прет ход на те за мо же на ве сти на дру га чи ји за кљу чак, Гри го ри је при раз-
ма тра њу од но са Бо жан ске и Чо вје чи је При ро де у Хри сту го во ри о хар мо ни ји два ју 
При ро да у Хри сту. И Бо жан ство и Чо вје штво Хри сто во оства ру ју се исто вре ме но у 
Бо го чо вје чан ској Лич но сти Хри сто вој. Та ко је Хри стос као Син Бо жи ји за јед но са 
Оцем као Да ва лац све га, а исто вре ме но је као Чо вјек и При ма лац.57 Као Бог, Хри-
стос об у хва та и одр жа ва цје ло куп ну твар, а ипак се као Чо вјек огра ни ча ва у утро-
би Ма ри ји ној.58 Гри го ри је да кле, сход но Хал ки дон ској фор му ли, не на гла ша ва са мо 
раз ли чи тост и не сли ве ност При ро да у Хри сту, већ ис ти че и њи хо ву хар мо нич ност.

Па па ис ти че да сје ди ње ње дви је При ро де у јед ној Бо го чо вје чан ској Лич но сти 
чи ни Хри ста апcолутно је дин стве ним и ве ћим од свих љу ди и ан ђе ла.59 Св. Дво је-
слов пи ше: 

„Бу ду ћи да оно га [sc. Христа] не уз ди же по сва ја ње не го Бо жан ска При ро да, он оста-
је, иако на осно ву сво га Чо вје штва сли чан оста ли ма, на осно ву сво га Бо жан ства из над 
свих је дин ствен.“60 

У овом ис ти ца њу је дин стве но сти Хри сто ве Гри го ри је по не кад та ко ја ко на гла-
ша ва Бо жан ство Ова пло ће ног Ло го са да ње го ва Људ ска При ро да при том из гле да 
ус кра ће на.61 Ипак ова квим мје сти мич ним на гла ша ва њи ма Хри сто вог Бо жан ства 
не тре ба при да ва ти од лу чу ју ћи дог мат ски зна чај, јер она не ре пре зен ту ју Гри го ри-
је ву Хри сто ло ги ју. Са дру ге стра не па пи но на гла ша ва ње Хри сто вог Бо жан ства62 у 
од но су на ње го во Чо вје штво тре ба по сма тра ти и као ре ак ци ју на опа сност ко ја је 
до ла зи ла од ари ја ни зма за пад них Го та и Лан го бар да.63

55  Ви ди in Ezech. II, 1, 15 (CChr. SL 142, 219–220): Qui enim hu ma nis ocu lis hoc qu od de mor ta li na tu ra as
sump sit osten dit, et in se ip so inu i si bi lis per man sit, in aper to se uide re qu a e ren ti bus qu a si post pa ri e tem ste tit, qu
ia se ma ni fe sta ta ma i e sta te non pra e bu it. Qu a si enim post pa ri e ta em ste tit, qui hu ma ni ta tis na tu ram qu am as
sump sit osten dit, et di u i ni ta tis na tu ram hu ma nis ocu lis oc cul ta u it.

56  Ви ди in Ezech. II, 1, 15 (CChr. SL 142, 220). По истом прин ци пу Гри го ри је об ја шња ва за што ђа во ни је 
у цје ло сти по знао Бо го чо вје чан ску Лич ност Хри сто ву. Ви ди in euang. II, 25, 8 (FC 28/2, 462).

57  Ви ди mo ral. II, 37, 60 (CChr. SL 143, 97).
58  Ви ди mo ral. XXX, 25, 73 (CChr. SL 143B, 1541).
59  Ви ди mo ral. II, 23, 42 (CChr. SL 143, 85): Cui in ter ra si mi lis non est qu ia om nis ho mo tan tum mo ho ho mo 

est, ip se autem De us et ho mo. In ter ra ei si mi lis non est qu ia et si adop ti u us qu i sque fi li us ad per ci pi en dam di u i
ni ta tem pro fi cit, ne qu a qu am ta men ut De us na tu ra li ter es set ac ci pit.

60  Ви ди mo ral. I, 18, 26 (CChr. SL 143, 39): Qu ia non ut ce te ros adop tio sed na tu ra il lum di u i ni ta tis exal tat, qui 
et si hu ma ni ta te ce te ris ap pa ru it si mi lis di u i ni ta te ta men man sit su pra om nia sin gu la ris. В. та ко ђе mo ral. XXX-
IV, 23, 54 (CChr. SL 143B, 1771): Re demp tor autem no ster mag nus ma nens su pra om nia, fi e ri in ter om nia dig na
tus est pa ru us; mo ral. XVI II, 47, 75–76 (CChr. SL 143A, 939–940).

61  Ви ди нпр. mo ral. V, 18, 37 (CChr. SL 143, 244). На осно ву слич них мје ста DUD DEN, F. H., Gre gory the 
Gre at. His Pla ce in Hi story and Tho ught II, Lon don 1905., 329–335 сма тра да код Гри го ри ја по сто је еле мен-
ти до ке ти зма. Оправ да ну кри ти ку овог ста ва из но си LE BON, J., Le préten du docéti sme a de s. Grégo i re Le 
Grand, (RechTh 1) 1929., 177–201.

62  Про бле ма ти ка на гла ша ва ња Бо жан ства Хри сто вог при сут на је и у екс пли ка ци ји Спа си те-
ље вог све зна ња у пи сму алек сан дриј ском Па три јар ху Евло ги ју из ав гу ста 600. го ди не, у ком се Гри го-
ри је освр ће на је ре тич ко уче ње аг но е та. Ви ди epist. X, 21 (CChr. SL 140A, 852–856).

63  FRIC KEL, M., De us to tus ubi que si mul. Un ter suc hun gen zur all ge me i nen Got tge gen wart im Rah men der Got
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Шам бек са пра вом сма тра да се Гри го ри је во ис ти ца ње ап со лут не је дин стве-
но сти Хри сто ве Лич но сти тре ба ту ма чи ти у кон тек сту уче ња о ре ка пи ту ла ци ји.64 
Хри стос је пот пу ни Чо вјек и као та кав на ла зи се у он то ло шком од но су са свим љу-
ди ма. Спа си тељ у се би во згла вљу је и са жи ма цје ло куп но чо вје чан ство и ти ме кроз 
уси но вље ње отва ра мо гућ ност спа се ња за чо вје ка.65 За пред ста вља ње овог од но са 
Гри го ри је ко ри сти сли ку Хри ста као Гла ве и Цр кве као Ти је ла Хри сто вог.66 Ре ла ци-
ја Гла ва — Ти је ло пре ста вља те мељ ње го ве екли си о ло ги је и осно ву на ко јој Гри го-
ри је раз ви ја сво је уче ње о imi ta tio Chri sti. 

2.3 Хри стос као Me di a tor Dei et ho mi num
Смјер ни це од го во ра на дру го те мат ски по ста вље но пи та ње (тј. да ли се Гри го ри је 
ба ви Хри сто ло ги јом per se или Хри сто ло ги ји при ла зи из јед не дру ге пер спек ти ве) 
већ су по ста вље не у до са да шњем из ла га њу. У том по гле ду по себ но је ин те ре сант на 
Гри го ри је ва хри сто ло шка тер ми но ло ги ја, ко ја за се бе ја сно ис ка зу је пер пек ти ву из 
ко је Па па по сма тра и из ко је при ла зи Хри сто ло ги ји.

По узо ру на Апо сто ла Па вла (1. Тим 2, 5) Гри го ри је Хри ста че сто на зи ва „По-
сред ни ком из ме ђу Бо га и љу ди“ (Me di a tor Dei et ho mi num).67 Упра во ова фор му ла 
из ра жа ва су шти ну Гри го ри је ве Хри сто ло ги је. Хри сто во ис ку пи тељ ско дје ло са сто-
ји се, сход но то ме, у вас по ста вља њу уру ше ног од но са из ме ђу Бо га и чо вје ка: 

„Би ва ју ћи смрт ни и не пра вед ни би ли смо ве о ма уда ље ни од Пра вед ног и Бе смрт ног. 
Али из ме ђу нас смрт них и не пра вед них и Пра вед ног и Бе смрт ног по ја вио се По сред-
ник из ме ђу Бо га и љу ди, ди је ле ћи смрт ност са чо вје ком, а пра вед ност са Бо гом. Од та-
да, иако смо кроз на ше ду би не би ли та ко да ле ко од ви си на, Он је у се би са мом сје ди нио 
уни же ност и уз ви ше ност и та ко за нас по стао пут по врат ка, јер је сво је ви си не спо јио са 
на шим ду би на ма.“68

Ова со ти ри о ло шка пер спек ти ва пред ста вља по за ди ну свих Гри го ри је вих хри-
сто ло шких екс пли ка ци ја. Хри стос као Me di a tor Dei et ho mi num сје ди њу је и из ми-
ру је у сво јој Лич но сти Бо га и чо вје ка, вјеч но и вре мен ско, не бо и зе мљу, дух и ти је-
ло.69 Не га тив ну ди мен зи ју ди хо то ми је ство ре ног и не ство ре ног Хри стос уки да та-

te sle hre Gre gors des Großen, Fre i burg 1956., 78, на ла зи у Гри го ри је вом на гла ша ва њу Бо жан ске При ро де у 
Ова пло ће ном Хри сту ути цај Ила ри је ве ан ти а ри јан ске те о ло ги је. 

64  Ви ди SCHAM BECK, Con tem pla tio als Mis sio, 108–109.
65  Ово Гри го ри је во уче ње ве о ма је бли ско уче њу о ανακεφαλαίωσις Св. Ири не ја Ли он ског. Ви ди о то-

ме LAD NER, G., Er ne u e rung, у: AC 6 (1996.) 255; KES SLER, H., Die the o lo gische Be de u tung des To des Je su. Eine 
tra di ti on sgeschic htlic he Un ter suc hung, Düssel dorf 1970.; BROX, N., Σωτηρία und Sa u lus. He il svor stel lun gen in 
der al ten Kir che, у: EvTh 33 (1973.), 260–265.

66  Ви ди mo ral. I, 6, 14 (CChr. SL 143, 19–20): Sed qu ia Re demp tor no ster unam se per so nam cum san cta Ec cle
sia qu am as sump sit, ex hi bu it…; mo ral. III, 13, 25 (CChr. SL 143, 130–131).

67  CA TRY, P., Pa ro le de Di eu, Amo ur et EspritSa int chez Sa int Grégo i re le Grand, (CSOVM 17) Bel le fon ta i ne 
1984., 133, је уста но вио да се ова фор му лу по ми ње пре ко пе де сет пу та у Гри го ри је вим ег зе гет ским дје ли-
ма. Са дру ге стра не са мо се јед ном по ми ње у In li brum I Re gum ex po si ti o nes што, из ме ђу оста лог, ука зу-
је на вје ро ват ну не а у тен тич ност овог дје ла. Аутен тич ност овог дје ла озбиљ но је оспо рио VOGÜÉ, A. de, 
L’aute ur du Com men ta i re der Ro is at tri bué à sa int Grégo i re: un mo i ne de Ca va?, у: RBen 106 (1996.) 319–331. Са-
вре ме ни ис тра жи ва чи ово дје ло при пи су ју игу манy ма на сти ра Ве но са (ју жна Ита ли ја) Pi er re de Ca va.

68  Mo ral. XXII, 17, 42 (CChr. SL 143A, 1122): Lon ge qu ip pe dis ta ba mus a iusto et im mor ta li, nos mor ta les et ini u
sti. Sed in ter im mor ta lem iustum et nos mor ta les ini u stos ap pa ru it Me di a tor Dei et ho mi num mor ta lis et iustus, qui 
et mor tem ha be ret cum ho mi ni bus, et iusti ti am cum Deo; ut qu ia per ima no stra lon ge dis ta ba mus a sum mis, in se
ip so uno iun ge ret ima cum sum mis, atque ex eo no bis uia re de un di fi e ret, quo sum mis su is ima no stra co pu la ret.

69  Хри сто ву по сред нич ку уло гу из ме ђу Бо га и чо вје ка слич но опи су је Св. Ири неј Ли он ски Adversus 
haereses III, 18, 700 (FC 8/3, 232–234): Opor tu e rat enim „me di a to rem Dei et ho mi num“ per su am ad utro sque 
do me sti ci ta tem in ami ci ti am et con cor di am utro sque re du ce re, et fa ce re ut et De us ad su me ret ho mi nem et ho mo 
se de de ret Deo. 
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ко што ство ре но опет уз ди же и усмје ра ва ка не ство ре ном. Ова кво Хри сто во дје ло-
ва ње очи та ва се на при мје ру од но са вре мен ског и вјеч ног, ко ји у Хри сту по при ма 
је дан но ви ква ли тет.70 Хри стос као Бог са вје чан Оцу и Ду ху Све то ме ула зи у исто-
ри ју Ова пло ће њем и упи су је се у ка те го ри ју вре ме на. Као Бо го чо вјек Хри стос об у-
хва та обје ове ка те го ри је и ти ме по ста је мо гу ће го во ри ти о Ње му и из вре мен ске и 
из ес ха то ло шке пер спек ти ве. У овом су сре ту вре мен ског и вјеч ног у Ова пло ће њу 
Спа си те ље вом ес ха то ло шко чи ни да вре мен ско из гу би сво ју не га тив ну ди мен зи ју. 
Ти ме ври је ме не са мо да пре ста је да би ва пот пу на су прот ност вјеч но сти, не го и са-
мо по ста је оби ље же но вјеч но шћу.71

По слич ном прин ци пу Гри го ри је екс пли ци ра из ми ре ње свих го ре на ве де них 
ди хо то ми ја, чи ји је је дан пол пра ро ди тељ ским гри је хом по при мио не га тив ну ди-
мен зи ју. Ова квим при сту пом Хри сто вом со ти ри о ло шком дје ло ва њу до ла зи до из-
ра жа ја Гри го ри јев по глед на спа се ње као на је дан ре вер зи бил ни про цес. Хри стос 
је у овој со ти ри о ло шкој кон цеп ци ји при је све га Онај ко ји пре о бра ћа чо вје ков пад, 
од но сно по сле ди це чо вје ко вог па да. Ова се пер спек ти ва мо же ја сно уви дје ти из 
сле де ћих Па пи них те за: „Због то га је Бог по стао Ти је ло да би нас у вје ру увео и ка 
ве ли чан стве но сти [Бого]виђења вра тио.“72 и „Бо жи је дје ло је сте то да ду ше ко је је 
ство рио по но во са бе ре и од ве де на траг пре ма ра до сти ма вјеч не Свје тло сти.“73. 

Сми сле но иден тич не из ја ве по на вља ју се у Гри го ри је вим дје ли ма ве о ма че сто. 
У том по гле ду по себ но су ре пре зен та тив на па пи на ту ма че ња Је ван ђел ских при ча о 
из гу бље ној ов ци и из гу бље ној драх ми (Лк 15, 1–10).74 У овим ве о ма са др жај ним ту-
ма че њи ма Гри го ри је раз ви ја кон цеп ци ју о Хри сту као Па сти ру, ко ји ова пло тив ши 
се и до шав ши на зе мљу, тра жи из гу бље ног чо вје ка да би вас по ста вио пу но ћу не-
бе ске за јед ни це, тј. са вр шен број ра зу мом об да ре них би ћа (ан ђе ла и љу ди). Па сти-
ро во про на ла же ње и узи ма ње на ра ме на из гу бље не ов це, Па па але го риј ски ту ма-
чи као Хри сто во узи ма ње на ших гри је хо ва на се бе. На шав ши из гу бље ну ов цу па-
стир се вра ћа ку ћи, тј. Спа си тељ се по сле про на ла ска чо вје ка вра ћа у Цар ство не-
бе ско.75 Пре ма истом прин ци пу Гри го ри је але го риј ски ту ма чи и при чу о из гу бље-
ној драх ми. У овим се ту ма че њи ма, по ред ис так ну тог схва та ња спа се ња као про-
це са по врат ка, мо же уви дје ти и Па пи но схва та ње крај њег ци ља до мо стро ја спа се-
ња. Св. Дво је слов, на и ме, сма тра да је циљ цје ло куп не исто ри је спа се ња по нов но 
ус по ста вља ње пр во бит ног је дин ства са ан ђе ли ма у кон тем пла ци ји Бо га. Због то га 
Фи дро вич Гри го ри је ву Хри сто цен трич ну со ти ри о ло ги ју до бро опи су је фор му лом 
Chri stos via re de un di76. 

Сход но те ма ти ци и оби му овог ра да ов дје ниjе мо гу ће ула зи ти у де таљ ни је раз-
ма тра ње ове со ти ри о ло шке пер спек ти ве. У по гле ду Хри сто ло ги је Св. Дво је сло ва 

70  Ви ди mo ral. XXIX, 1, 1 (CChr. SL 143B, 1434); mo ral. XXIX, 2, 2 (CChr. SL 143B, 1435).
71  Ви ди SCHAM BECK, Con tem pla tio als Mis sio, 105.
72  Ви ди in Ezech. II, 1, 16 (CChr. SL 142, 221): Prop ter hoc qu ip pe in car na tus est De us, ut nos in tro du cat ad fi

dem, et re du cat ad spe ci em uisi o nis su ae.
73  Ви ди in Ezech. II, 4, 20 (CChr. SL 142, 272): Opus ete nim Dei est ani mas qu as cre a u it col li ge re, et ad aeter

nae lu cis ga u dia re u o ca re.
74  О екли си о ло шком зна ча ју ове дви је при че ви ди FI E DRO WICZ, M., Das Kirchenverständnis Gre gors des 

Großen. Eine Un ter suc hung se i ner exe ge tischen und ho mi le tischen Wer ke, (RQ 50. Sup ple ment heft) Fre i burg 
1995., 79–82. Исто ри ју ту ма че ња ових при ча у ра ном па три стич ком пе ри о ду из ла же PE TER SEN, J. M., 
Gre ek in flu en ce upon Gre gory the Gre at’s Exe ge sis of Lu ke 15, 1–10 in Ho me lia in Evan ge li um II, 34, у: Grégo i re le 
Grand (из да ва чи: FON TA I NE, J.; GIL LET, R.; PEL LI STRAN DI, S.), Col lo qu es In ter na ti o na ux du CNRS, Pa ris 
1986., 521–528.

75  Ви ди in euang. II, 34, 3 (FC 28/2, 644–646); in Ezech. II, 1, 8 (CChr. SL 142, 214).
76  Ви ди o то ме та ко ђе FI E DRO WICZ, Kirchenverständnis Gre gors des Großen, 98.
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зна чај но је ипак на по ме ну ти да је Па па, и по ред ре вер зи бил но на гла ше не со ти ри-
о ло шке тер ми но ло ги је, са свим си гур но за ступ ник све то о тач ког кон цеп та re no va
tio in me li us.77 Гри го ри је ве те зе ко је на ги њу кон цеп ту re sti tu tio in pri sti num тре ба ту-
ма чи ти из пер спек ти ве чо вје ко вог па да у пр во род ном гри је ху. Па па на и ме ис ти че 
да је чо вјек пра ро ди тељ ским па дом на пу стио мје сто бли зи не Бо жи је гдје је мо гао 
оства ри ти сво је пр во бит но на зна че ње, од но сно не пре кид но Бо го ви ђе ње.78 Мо гућ-
ност ис ку пље ња до ла зи кроз Хри ста, ко ји се ова пло ћу је „и сам иде тра гом ње го вог 
бје гун ца да би чо вјек мје сто ко је је на пу стио по но во за до био“79. Ова пер спек ти ва 
ко ја укљу чу је нео п ход ност по врат ка чо вје ка у мје сто бли зи не Бо жи је не пред ста-
вља не ко вас по ста вља ње пр во бит ног ада мов ског ра ја. Ис ку пље њем у Хри сту чо-
вјек не би ва вра ћен у пр во бит но ста ње ство ре но сти, већ би ва за јед но са цје ло куп-
ном тво ре ви ном об но вљен и уз диг нут у Не бе ску До мо ви ну (pa tria ca e le stis). У Ко-
мен та ру на Књи гу о Јо ву Гри го ри је за кљу чу је раз ма тра ње кон цеп та re no va tio in me
li us ри је чи ма: „Онај ко ји је рај из гу био не бо за до би ја“80.

2.4 Chri stus hu mi lis 
Дру га фор му ла ко ја из ра жа ва су шти ну Гри го ри је ве со ти ри о ло шки ори јен ти са не 
Хри сто ло ги је је Chri stus hu mi lis. Ова фор му ла је већ од тре ћег ви је ка би ла дио па-
три стич ке тра ди ци је ис то ка и за па да. Ме ђу пр ви ма ко ји су је де таљ ни је раз ви ли је 
Ори ген, ко ји Хри ста на зи ва hu mi li ta tis ma gi ster.81 У по гле ду ове те ме код Гри го ри-
ја су очи глед ни ути ца ји Ав гу сти на, у чи јој Хри сто ло ги ји и со ти ри о ло ги ји фор му-
ла Chri stus hu mi lis за у зи ма ва жно мје сто.82 Са дру ге стра не, Гри го ри је у раз ви ја њу 
ове те ме ко ри сти Ка си ја но ву сли ку ље кар ске тех ни ке у ко јој је те ра пи ја ди рект но 
су про ста вље на бо ле сти.83 Та ко у до га ђа ју спа се ња Хри стос сво је сми ре ње ди рект но 
су про ста вља чо вје ко вој гор до сти, од но сно гор до сти де мо на.84 

Бу ду ћи да Гри го ри је гор дост сма тра пре вас ход ним узро ком пр во род ног гри-
је ха, он као сред ство спа се ња ви ди сми ре ње Хри сто во.85 Гор дост и не по слу шност 
свој стве ни Ада му у тре нут ку па да би ва ју ис пра вље ни кроз Хри ста, ко ји као Бо го-
чо вјек учи сми ре њу и нео п ход но сти сми ре ног пот чи ња ва ња Бо гу. Ов дје је очи глед-
но да ре вер зи бил на со ти ри о ло шка пер спек ти ва ка рак те ри ше и фор му лу Chri stus 
hu mi lis. Као што је Адам про ма шио тра же ћи моћ и са мо до вољ ност, та ко Хри стос, 
као дру ги Адам (Adam se cun dus), вас по ста вља пра вил ну хи је рар хи ју суб ор ди на ци-

77  О re no va tio in me li us ви ди LAD NER, Er ne u e rung, 259–261.
78  Ви ди mo ral. VI II, 18, 34 (CChr. SL 143, 405): Ad con tem plan dum qu ip pe Cre a to rem ho mo con di tus fu e rat ut 

eius sem per spe ci em qu a e re ret, atque in sol lem ni ta te il li us amo ris ha bi ta ret. Sed ex tra se per ino bo e di en ti am mis
sus, men tis su ae lo cum per di dit qu ia, te ne bro sis iti ne ri bus spar sus, ab in ha bi ta ti o ne ueri lu mi nis elon ga u it; mo
ral. VI II, 19, 35 (CChr. SL 143, 406): Qu em ni mi rum lo cum tunc ho mo de se ru it cum, se duc to ris uer ba audi ens, a 
Con di to ris amo re di sces sit.

79  Ви ди mo ral. VI II, 19, 35 (CChr. SL 143, 406): Sed cum om ni po tens De us re di men do se ho mi ni eti am cor po
ra li ter osten dit, ip se ut ita di xe rim, fu gi ti ui sui uesti gia sub se qu ens, ad re ti nen dum qu em ami se rat ho mi nem lo
cus uenit.

80  Ви ди mo ral. XXVII, 15, 30 (CChr. SL 143B, 1354–1355): Sed ual de mi ra sunt ista, ual de ter ri bi lia, qu od ho mo 
in ter ra edi tus atque a ca e le sti pa tria exi gen ti bus me ri tis lon ge dam na tus, non so lum ad sta tum con di ti o nis re du
ci tur, sed eti am glo ri o si us exal ta tur, ut qui pa ra di sum per di dit, ca e lum re ci pi at.

81  Ви ди Ori ge nes, Ho mi li ae in Le vi ti cum 10, 2 (GCS 29; 444, 3).
82  За по ре ђе ње са Ав гу сти ном ви ди SCHAF FNER, O., Chri stlic he De mut. Des hl. Augu sti nus Le hre von der 

hu mi li tas, (Cass. 17) Würzburg 1959., 83–135.
83  За по ре ђе ње са Ка си ја ном (De in sti tu tis co e no bi o rum 12, 8) ви ди GIL LET, R., In trod. (SChr 32bis), Pa ris 

1975., 95–97.
84  Ви ди mo ral. I, 13, 17 (CChr. SL 143, 32–33); mo ral. II, 22, 41 (CChr. SL 143, 84–85).
85  Ви ди mo ral. III 14, 26 (CChr. SL 143, 131); mo ral. XXIX, 8, 18 (CChr. SL 143B, 1446).
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је и по слу шно сти Бо гу.86 У 16. Је ван ђел ској оми ли ји Па па ди рект но по ре ди ку ша-
ње Ада ма и ку ша ње Хри ста од стра не ђа во ла. Као што је ђа во кроз гор дост по би је-
дио Ада ма, као пр вог чо вје ка, он сам је од Хри ста, као дру гог Чо вје ка, био по би је-
ђен кроз сми ре ње. Ре вер зи бил ни ка рак тер спа се ња Гри го ри је до дат но ис ти че кроз 
тврд њу да је дру ги Чо вјек по би је дио ђа во ла истим оним сред стви ма, ко ји ма је ђа-
во по ро био пр вог чо вје ка.87 

Хри стов зе маљ ски на чин по сто ја ња, чи ји је сва ки сег мент про жет сми ре њем, 
по ста је та ко пут спа се ња за чо вје ка.88 Спа си тељ је сво јим жи во том ис пу нио за по-
ви је сти, ко је је на ло жио, и ти ме је уста но вио пра ви ло жи во та за чо вје ка.89 Цје ло ку-
пан жи вот и дје ло ва ње Хри сто во по сје ду ју у Гри го ри је вој кон цеп ци ји спа се ња со-
ти ри о ло шку ври јед ност. На овој осно ви Па па уте ме љу је сво је уче ње о imi ta tio Chri
sti,90 на гла ша ва ју ћи да су сва зе маљ ска дје ла Хри сто ва да та чо вје ку за по дра жа ва-
ње.91 По ред ис ти ца ња све о бу хват но сти прин ци па imi ta tio Chri sti, по себ ну па жњу 
Гри го ри је ипак по кла ња мо ти ви ма imi ta tio Chri sti hu mi lis и imi ta tio pas si o nis Chri sti. 

Оба ова мо ти ва уте ме ље на су на сми ре њу Хри сто вом, ко је је осно ва ње го вог 
со ти ри о ло шког дје ло ва ња. Са мо Ова пло ће ње из раз је по Гри го ри ју не из мјер ног 
сми ре ња Хри сто вог. Спа си тељ ни је сма трао по ни же њем то што је узео на се бе „об-
лич је слу ге“ (for ma se rui).92 Ке но тич ки ка рак тер Ова пло ће ња Гри го ри је до дат но ис-
ти че сво јим ста вом о људ ском па лом ти је лу. Иако Гри го ри је не пре ви ђа да је тво-
ре ви на Бо жи ја са ма по се би ство ре на као до бра, ин те ре сант но је да су ње го ве ква-
ли фи ка ци је ти је ла и ти је ле сно сти из у зет но не га тив не, чак и ако се има у ви ду да он 
при том ка рак те ри ше па лу тво ре ви ну. У том свје тлу Па па опи су је Tијело ко је Хри-
стос узи ма на се бе: 

„Ко на и ме не би знао да се ци пе ле пра ве од мр твих жи во ти ња. Ка да је пак Го спод у Ти је-
лу до шао, по ја вио се та ко ре ћи обу вен, јер је он у свом Бо жан ству леш на ше про па дљи-
во сти при хва тио.“93

Ско ро све екс пли ка ци је Ова пло ће ња Хри сто вог у дје ли ма Св. Дво је сло ва има-
ју на гла шен упра во овај ке но тич ки ка рак тер. У ула ску вјеч ног, не про мје њи вог Бо га 
у про ла зну исто ри ју и Хри сто вом узи ма њу про па дљи вог зе маљ ског ти је ла на се бе 
Па па са гле да ва ке но зу Хри сто ву. Ову ке но зу Спа си те ље ву Гри го ри је илу стру је јед-
ном ори ги нал ном и крај ње нео бич ном па ра бо лом. Хри ста као По сред ни ка из ме ђу 
Бо га и љу ди Па па по ре ди са пти цом гра бљи ви цом (бу квал но: ле ши на ром — vul tur) 
ко ји је са ви си не сво га Бо жан ства по сма трао леш (ca da ver) чо вје чи је смрт но сти. 

86  Ви ди STRAW, Gre gory the Gre at, 151–152.
87  Ви ди in euang. I, 16, 3 (FC 28/1, 256–258): Sed qu i bus mo dis pri mum ho mi nem stra vit, eis dem mo dis se cun

do ho mi ni ten ta to suc cu bu it… Sed eis dem mo dis a se cun do ho mi ne vin ci tur, qu i bus pri mum ho mi nem se vi cis se 
glo ri a ba tur: ut a no stris cor di bus ip so adi tu cap tus exe at, quo nos adi tu in tro mis sus te ne bat. 

88  Ви ди mo ral. XV, 45, 51 (CChr. SL 143A, 779–780).
89  Ви ди mo ral. I, 13, 17 (CChr. SL 143, 32): In car na tus ete nim Do mi nus in se me tip so om ne qu od no bis in spi ra

u it, osten dit ut qu od pra e cep to di ce ret, exem plo su a da ret.
90  Уоп ште но о imi ta tio Chri sti ви ди TIN SLEY, E. J., The Imi ta tion of God in Christ. An Es say on the Bi bli cal 

Ba sis of Chri stian Spi ri tu a lity, Lon don 1960.; GE ER LINGS, W., Chri stus Exem plum. Stu dien zur Chri sto lo gie 
und Chri stu sverkündi gung Augu stins, (TTS 13) Me inz 1978., 146–228.

91  Ви ди dial. I, 9 (FUNK, BKV2 3, 33f): „Un ser Erlöser hat al les, was er in se i nem ster blic hen Le i be tat, uns als 
ein Be i spiel für un ser Han deln, auf ge stellt, so dass wir nach dem Maße un se rer Kraft in se i ne Fußstap fen tre-
ten und oh ne an zu stoßen den Le ben sweg, der jetzt un se re Auf ga be ist, wan deln können.“ Слич ну те зу екс-
пли ци ра Augu sti nus, De ve ra re li gi o ne, XVII, 32 (CChr. SL 32, 207): To ta ita que uita eius [sc. Chri sti] in ter ris 
per ho mi nem, qu em su sci pe re dig na tus est, di sci pli na mo rum fu it.

92  Ви ди mo ral. II, 23, 42 (CChr. SL 143, 85).
93  Ви ди in euang. I, 7, 3 (FC 28/1, 134): Qu is enim ne sci at, qu od cal ce a men ta ex mor tu is ani ma li bus fi unt? In

car na tus ve ro Do mi nus ve ni ens, qu a si cal ce a tus ap pa ru it: qu ia in di vi ni ta te sua mor ti ci na no strae cor rup ti o nis 
as sump sit.
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Же ле ћи да спа се чо вје ка сле тио је у ду би ну, на зе мљу, и сам по стао Чо вјек.94 По ста-
ју ћи Чо вјек, иако по Бо жан ској При ро ди бе смр тан, умро је ме ђу љу ди ма. Уми ру ћи 
и вас кр снув ши осло бо дио је чо вје ка од смр ти и отво рио му је пер спек ти ву вас кр-
се ња. Овај пут сми ре ња и ке но зе Хри сто ве омо гу ћу је чо вје ку да се опет уз диг не у 
ви си ну, пре о бра жа ва ју ћи ње го ву смрт у вјеч ни жи вот.95

Ке но тич ка пер спек ти ва у свој сво јој пу но ћи до ла зи до из ра жа ја у стра да њу 
Хри сто вом. Хри сто ва по слу шност пре ма Оцу као кон кре ти за ци ја сми ре ња нај бо-
ље се ви ди на при мје ру стра да ња Хри сто вог. Чак и у та квој, по Гри го ри је вим ри је-
чи ма екс трем ној си ту а ци ји, Хри стос оста је по слу шан Оцу, иако би ва пре дан у ру-
ке гре шни ка.96 

Хри сто во стра да ње Гри го ри је по сма тра из пер спек ти ве жр тве за чо вје ко-
ве гри је хе. Ова кву јед ну ис ку пи тељ ску жр тву Бо гу је мо гао при ни је ти ис кљу чи во 
Хри стос, јер је Он је ди ни Ро ђе њем од Дје ве био чист од сва ко га гри је ха.97 Гри го ри је 
ис ти че да су сви дру ги љу ди кроз пра ро ди тељ ски гри јех би ли за пле те ни у гри је хов-
ну мре жу и да као та кви ни су мо гли при ни је ти до стој ну жр тву Бо гу: „За пр ља ни на-
рав но ни је мо гао за пр ља но га очи сти ти“98. Иако сам без ика кве кри ви це Хри стос је 
мо рао да пре у зме чо вје ко ву кри ви цу на се бе, да би чо вје ка осло бо дио од смр ти. На 
тај на чин би ва омо гу ће но иза бра ни ма99 уз ди за ње ка вр ху пра вед но сти јер је Онај 
ко ји је из над све га ис тр пио ка зну не пра вед но сти.100 Хри стос се до бро вољ но пре пу-
стио стра да њу и та ко сво јом кр вљу опрао пр љав шти ну на шег гри је ха.101

Ме ђу тим и чо вје ков од нос са Бо гом мо рао је би ти ко ри го ван кроз Хри сто ву 
Жр тву. Гри го ри је сма тра да је чо вјек сво јим гри је хом уври је дио Бо га, али да сво јим 
дје ли ма не мо же да пру жи до стој но за до во ље ње, ко је би ре кон стру и са ло тај од нос и 
убла жи ло гњев Бо жи ји. По што је без гри је ха па тио, са мо је Хри стос мо гао би ти „за-
мје на чо вје ко ва“ и са мо је Он мо гао от пла ти ти чо вје ко ве гри је хе пред Бо гом. Хри-
сто ва уло га Me di a tor Dei et ho mi num у пот пу но сти до ла зи до из ра жа ја у овој пер-
спек ти ви Хри ста као Из ми ри те ља. Спа си те ље во пра вед но стра да ње Гри го ри је из-

94  Ви ди mo ral. XVI II, 34, 54 (CChr. SL 143A, 921): Rec te er go me di a tor Dei et ho mi num re demp tor no ster uul
tu ris ap pel la ti o ne sig na tur, qui ma nens in al ti tu di ne di u i ni ta tis su ae, qu a si a qu o dam uola tu su bli mi ca da u er 
mor ta li ta tis no strae con spe xit in in fir mis, et se se de ca e le sti bus ad ima sub mi sit.

95  Ви ди mo ral. XVI II, 34, 54 (CChr. SL 143A, 921–922); in Ezech. I, 5, 16 (CChr. SL 142, 66): Si enim co a e ter
nus Pa tri De us an te sa e cu la non fi e ret ho mo in tem po re, qu an do ho mo tem po ra lis sa pe ret aeter na? De scen sio er
go ueri ta tis ascen sio fac ta est hu mi li ta tis no strae.

96  Ви ди mo ral. II, 35, 58 (CChr. SL 143, 96): Ne que enim pe tit qui aequ a lis est, sed po stu la re di ci tur qu ia ni mi
rum qu os re ple u e rit, po stu lan tes fa cit; qu a mu is hoc et in se me tip so Re demp tor no ster osten dit qui Pa trem eti am 
dum pas si o ni pro pin qu a ret, exo ra u it. Qu id enim mi rum si in for ma se rui exo ran do se Pa tri sub di dit, in qua eti
am ma nus pec can ti um usque ad mor tis ex tre ma to le ra u it? Пре сли ка ва ње овог Хри сто вог ико но миј ског на-
чи на по сто ја ња на ра ван те о ло ги је, тј. на од но се из ме ђу Ипо ста си Све те Тро ји це не мо же се уте ме љи ти 
на Гри го ри је вој те о ло ги ји. Су про тан за кљу чак из вла чи SCHAM BECK, Con tem pla tio als Mis sio, 145: „Selbst 
wenn Gre gor nicht ex pli zit da ra uf ein geht, we i sen di e se Ge dan ken doch da ra uf hin, dass Gre gor den Ge hor-
sam des Soh nes nicht nur als We i se des Se ins ver steht, die durch die Erlösungsgeschehen ausgelöst wur de. Der 
Ge hor sam des Soh nes als Ausdruck für den Weg der Entäußerung ver we ist auf die Sub si sten zwe i se des Lo gos 
in der Trinität, die sich auch hi er schon als Ge hor sam bzw. Ke no ses vol lzi eht.“

97  Ви ди mo ral. I, 24, 32 (CChr. SL 143, 42–43).
98  Ви ди mo ral. XVII, 30, 46 (CChr. SL 143A, 878): In qu i na ta qu ip pe in qu i na tos mun da re non pos set.
99  Тер мин „иза бра ни“ (elec ti) тре ба код Гри го ри ја по сма тра ти из ес ха то ло шке пер спек ти ве. За раз ли-

ку од Ав гу сти на код ко га се elec ti по ја вљу је у кон тек сту пре де сти на ци је, Св. Дво је слов овим тер ми ном 
озна ча ва оне ко ји се на ла зе на пу ту спа се ња и ко ји ће би ти чла но ви за јед ни це Цар ства Не бе ског.

100 Ви ди mo ral. III, 14, 27 (CChr. SL 143, 132): Me di a tor ete nim no ster pu ni ri pro se me tip so non de bu it qu ia nul
lum cul pae con ta gi um per pe tra u it. Sed si ip se in de bi tam non su sci pe ret nu mqu am nos a de bi ta mor te li be ra ret… 
ut eo elec ta om nia ad cul men iusti tae sur ge rent; quo ist qui est su per om nia dam na ini u sti ti ae no strae su sti ne ret.

101 Ви ди mo ral. III, 14, 27 (CChr. SL 143, 132); mo ral. IV, 14, 31 (CChr. SL 143, 183–184).
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ри чи то ка рак те ри ше као из ми ру ју ћу Жр тву.102 Ова из ми ру ју ћа Жр тва пред ста вља 
пе чат но вог од но са Бо га и чо вје ка, ко ји је у Ова пло ће њу Хри сто вом уте ме љен.103

 Хри сто ву Жр тву Гри го ри је та ко ђе по сма тра из пер спек ти ве осло ба ђа ња чо-
вје ка из по да ни шта ђа во лу. Па па на и ме сма тра да је ђа во имао ле гал но пра во на 
по ро бље ње чо вје ка због ње го вог вољ ног гри је ха.104 Хри стос сво јим не ви ним стра-
да њем из ба вља чо вје ка из ово га роп ства. Па па да ље екс пли ци ра да је Спа си тељ 
раз ру шио ад ско цар ство у ко ме је ђа во вла дао. На пр во бит ну пре ва ру ђа во ла Хри-
стос је та ко ђе уз вра тио пре ва ром. За илу стра ци ју ове те зе Па па се ко ри сти сли ком 
мам ца и уди це, ко ја се на ла зи код Св. Гри го ри ја Ни ског, а ко ја је до ње га вје ро ват но 
до шла пре ко Ру фи но вог пре во да.105 Хри сто ва Чо вје чи ја При ро да пред ста вља ма-
мац ко ји је ђа во „за гри зао“ не мо гав ши ви дје ти Хри сто ву Бо жан ску При ро ду, ко-
ја је као уди ца би ла скри ве на. Гри го ри је то сли ко ви то опи су је: „Ка да је она зми ја 
пре ко ру ку про го ни те ља Ње га у ма мац ти је ла угри зла, про бо ла ју је уди ца Бо жан-
ства.“106 Због сво је гор до сти ђа во на и ме ни је мо гао по зна ти Хри ста као Бо го чо вје-
ка и вје ро вао је да ис ку ша ва и уби ја про стог чо вје ка Ису са. Али кроз по ку шај на-
ме та ња ка зне Без гре шно ме ђа во је пре ко ра че њем сво јих мо ћи из гу био пра во на чо-
вје ка.107

За јед нич ки име ни тељ свих го ре на ве де них пер спек ти ва из ко јих Гри го ри је по-
сма тра Хри сто ву Жр тву је кон ста та ци ја, да је ис кљу чи во кроз стра да ње Хри сто во 
би ло мо гу ће ис ку пље ње чо вје ка. У том кон тек сту по ста вља се пи та ње да ли би до 
Ова пло ће ња Хри сто вог до шло и без пра ро ди тељ ског па да, од но сно да ли је Бог мо-
гао да спа си чо вје ка на не ки дру ги на чин? Гри го ри је ви ста во ви по овом пи та њу ни-
су уви јек кон зи стент ни. Па пи не екс пли ка ци је Хри сто ве спа со но сне Жр тве под ра-
зу мје ва ју нео п ход ност Хри сто вог Ова пло ће ња и стра да ња. Сво је ми шље ње он ек-
пли цит но из ра жа ва у дви је ма кон тек сту ал но бли ским тврд ња ма: „Да [сатана] ни је 
пр вог Ада ма пре ко вољ ног гри је ха уву као у смрт ду ше, дру ги Адам, ко ји је без гре-
шан, не би до шао да при хва ти до бро вољ ну смрт ти је ла.“108 и „Рђа гри је ха ни је мо-
гла би ти дру га чи је очи шће на осим кроз ва тру стра да ња.“109. Са дру ге стра не, Гри го-
ри је по не кад до пу шта мо гућ ност да Хри стов ула зак у исто ри ју ни је био је ди ни пут 
спа се ња. Ме ђу тим, Го спод је из ми ло сти пре ма чо вје ку иза брао баш овај пут и на 
Кр сту по стра дао.110 Ов дје би би ло не по треб но упу шта ти се у би ло ка кво вје штач-
ко уса гла ша ва ње ових кон ста та ци ја. Ова кве и слич не не пре ци зно сти и кон тра дик-
тор но сти мо гу се про на ћи у Гри го ри је вом уче њу, а оне се опет до бро укла па ју у ре-
ал ну сли ку Па пи не не си сте ма тич но сти. На гла ша ва ње не ких аспе ка та до мо стро-
ја спа се ња, а са дру ге стра не пре не бре га ва ње или пот пу но пре ла же ње пре ко не ких 

102 Ви ди mo ral. XVII, 30, 46–47 (CChr. SL 143A, 878–879); mo ral. XX, 36, 69 (CChr. SL 143B, 1054). Ви ди o 
то ме та ко ђе FI E DRO WICZ, Das Kirchenverständnis Gre gors des Großen, 97.

103 Ви ди mo ral. XVII, 30, 46 (CChr. SL 143A, 878).
104 Ви ди mo ral. XVII, 30, 46 (CChr. SL 143A, 878–879).
105 Ви ди RI VIÈ RE, J., Le Dog me de la rédemp tion après sa int Augu stin, Pa ris 1930.
106 Ви ди in euang. II, 25, 8 (FC 28/2, 462): Cu mque in eo ser pens iste per ma nus per se qu en ti um escam cor po

ris mo mor dit, di vi ni tas il lum acu le us per fo ra vit.
107 Ви ди mo ral. XVII, 30, 47 (CChr. SL 143A, 878).
108 Ви ди mo ral. III, 14, 26 (CChr. SL 143, 131): Ni si enim Adam pri mum per uolun ta ri um uiti um in ani mae 

mor tem tra xis set, Adam se cun dus si ne uitio in car nis mor tem uolun ta ri am non ueni ret. Ви ди та ко ђе не дво-
сми слен став in Ezech. I, 5, 16 (CChr. SL 142, 66): Si enim co a e ter nus Pa tri De us an te sa e cu la non fi e ret ho mo 
in tem po re, qu an do ho mo tem po ra lis se pe ret aeter na?

109 Ви ди mo ral. III, 14, 27 (CChr. SL 143, 132): Ru bi go qu ip pe uitii pur ga ri non po tu it ni si ig ne tor men ti.
110 Ви ди mo ral. XX, 36, 49 (CChr. SL 143A, 1054–1055); mo ral. XXXIV, 23, 54 (CChr. SL 143B, 1770–1771). Ви-

ди о то ме та ко ђе STRAW, Gre gory the Gre at, 171–172.
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дру гих, че сто је усло вље но Па пи ном ин те ци јом при ту ма че њу Св. Пи сма. То је по-
себ но ви дљи во на але го риј ском и мо рал ном ни воу ту ма че ња, гдје Гри го ри је ток и 
сми сао ту ма че ња са о бра жа ва по у ци ко ју же ли да пре не се вјер ни ма.111 

Што се ти че Хри сто ло ги је, ва жно је ука за ти да Гри го ри је ком пле тан Хри стов 
жи вот по сма тра из ке но тич ке пер спек ти ве.112 Ова пло ће ње, стра да ње у сви је ту и 
на кра ју Кр сна смрт пред ста вља ју Хри сто ву не ду жну Жр тву за спа се ње чо вје ка. У 
по гле ду на гла ша ва ња ке но тич ке пер спек ти ве си гур но ни је слу чај ност да Гри го ри-
је по себ но оп шир но из ла же ту ма че ње Књи ге о Јо ву.113 У стра дал ном Јо ву Па па ти-
по ло шки ви ди сли ку Хри ста. Јо во во стра да ње пред ска зу је Хри сто во стра да ње.114 

Раз ло зи на гла ша ва ња овог ке но тич ког ка рак те ра Хри сто вог жи во та мо гу се 
тра жи ти у Гри го ри је вој ин спи ри са но сти Ав гу сти но вом те о ло ги јом Жр тве Хри сто-
ве. По сма тра но из пер спек ти ве те о ло шке про бле ма ти ке ње го вог вре ме на, вр ло је 
мо гу ће да ис ти ца њем стра да ња Хри сто вог и Ње го ве Жр тве као пу та спа се ња, Св. 
Дво је слов алу ди ра на про блем мо но фи зит ског пре на гла ша ва ња Хри сто вог Бо жан-
ства. Као тре ћи, и си гур но не нај не ва жни ји, еле мент овог на гла ша ва ња ке но зе тре-
ба узе ти у об зир исто риј ске окол но сти у ко ји ма је Гри го ри је раз ви јао сво ју те о ло-
ги ју. Жи вот у стра дал ним вре ме ни ма дру ге по ло ви не VI, од но сно по чет ка VII ви-
је ка, и па пи не уче ста ле бо ле сти си гур но су „из о штри ли“ Гри го ри јев осје ћај за сми-
ре но при хва та ње стра да ња као пу та ка Цар ству Не бе ском.115 

2.5 Chri stus ma gi ster
Тре ћа бит на те за у овој Гри го ри је вој со ти ри о ло шки и ан тро по ло шки по ста вље ној 
Хри сто ло ги ји је сте да је Хри стос учи тељ. Раз ма тра ју ћи Хри сто ло ги ју из со ти ри о-
ло шке пер спек ти ве Па па под јед на ко на гла ша ва Хри сто ву за ступ нич ку и учи тељ-
ску уло гу. Он овај свој став са же то де фи ни ше у „Књи зи па стир ских пра ви ла“: 

„Он [sc. Христос] је до шао у Ти је лу, не са мо да нас спа си кроз Ње го во стра да ње, не го и 
да нас Ње го вим на чи ном жи во та под у чи, да ју ћи при мјер они ма ко ји му сле ду ју.“116

Те зу Chri stus ma gi ster Па па раз ви ја на осно ва ма при ци па per vi si bi lia ad in vi si
bi lia, ко ји он у свом уче њу о Бо го по зна њу екс пли ци ра на раз ли чи тим ни во и ма.117 
При мје њу ју ћи овај прин цип на Хри сто ло ги ју Гри го ри је сма тра да се у Ова пло ће-
њу Хри стос по ја вљу је у ви дљи вом об лич ју пред чо вје ком, да би чо вје ку от крио не-
ви дљи во, од но сно да би га ка не бе ској ре ал но сти по но во усмје рио.118 По за ди ну ове 
те зе чи ни Гри го ри јев став о чо вје ко вом по сте пе ном гу бит ку мо гућ но сти Бо го по-

111 О ту ма че њу Св. Пи сма код Св. Дво је сло ва ви ди KES SLER, S., Gre gor der Große als Exe get.
112 Ви ди STRAW, Gre gory the Gre at, 172. Иако је STRAW у овом по гле ду у пра ву, ипак пре тје ру је ка да 

твр ди да иде ја жр тве сто ји у сре ди шту Гри го ри је ве те о ло ги је. Ви ди STRAW, Gre gory the Gre at, 20: „Sac ri-
fi ce be co mes the cen ter of Gre gory’s the o logy, be in the sac ri fi ce of Christ, the Mass, or in di vi dual Chri stian...“

113 Mo ra lia in Iob пред ста вља на оп шир ни је па три стич ко дје ло уоп ште.
114 Ви ди mo ral. pra ef., 6, 14 (CChr. SL 143, 19): Be a tus er go Iob uen tu ri cum suo cor po re typum Re demp to

ris in si nu at.
115 Нај бо ље свје до чан ство ове тврд ње пред ста вља ју дје ла Св. Дво је сло ва (по го то во ње го ва пи сма) ко-

ја су пу на освр та на исто риј ске окол но сти и не што ма ње на ње го ве соп стве не бо ле сти, од ко јих је цје-
ло куп но ври је ме сво га пон ти фи ка та па тио. 

116 Ви ди Re gu la pa sto ra lis 1, 3 (PL 77, 16).
117 Ви ди mo ral. XXVI, 12, 17 (CChr. SL 143B, 1278): Ve sti gia qu ip pe cre a to ris no stri sunt mi ra ope ra uisi bi lis 

cre a tu rae. Ip sum na mque ad huc uide re non pos su mus, sed iam ae eius uisi o nem ten di mus, si eum in his qu ae fe
cit mi ra mur. Vgl. auch mo ral. XVI, 33, 41 (CChr. SL 143A, 824); in Ezech. II, 5, 10 (CChr. SL 142, 283).

118 Ви ди mo ral. XXIX, 1, 1 (CChr. SL 143B, 1434): In il la ita que na ti u i ta te di u i na ab hu ma no ge ne re cog no sci 
non po te rat; pro in de in hu ma ni ta tem uenit ut uide re tur, uide ri uolu it ut imi ta re tur; in Ezech. I, 3, 14 (CChr. SL 
142, 42); in Ezech. II, 4, 20 (CChr. SL 142, 272); mo ral. XVI II, 51, 83 (CChr. SL 143A, 946).
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зна ња, ко ја је на сту пи ла по сле пра ро ди тељ ског па да. Као по сле ди ца то га до ла зи до 
чо вје ко вог окре та ња пре ма ма те ри јал ним, зе маљ ским ства ри ма, чи ја је пер цеп ци-
ја мо гу ћа тје ле сним чу ли ма.119 При ла го ђа ва ју ћи се овом чо вје ко вом ста њу па ло сти 
Спа си тељ се ова пло ћу је, да би чо вјек Бо га у ви дљи вом Ти је лу по знао, по што га у 
Ње го вом Бо жан ству не мо же по зна ти.120 Хри сто во Ова пло ће ње и Ње го во со ти ри о-
ло шко дје ло ва ње отва ра но ви, па лом чо ве ку при јем чи ви пут Бо го по зна ња.121 Про-
пе дев тич ку стра ну до га ђа ја Ова пло ће ња Па па са же то ка рак те ри ше као „про по ви-
јед Ова пло ће ња“ (pra e di ca tio in car na ti o nis).122 Ком би ну ју ћи прин цип per vi si bi lia ad 
in vi si bi lia са, за ње го ву те о ло ги ју ва жном, ан ти те зом in tus — fo ris Гри го ри је у „Ту-
ма че њу Пје сме над пје сма ма“ пи ше: „По што си кроз сво је Ова пло ће ње зна ње о се-
би спо ља из лио, за то те ду ше, ко је су због људ ске при ро де сла бе, љу би ти мо гу“123.

Про пе дев тич ка пер спек ти ва та ко ђе ка рак те ри ше Па пи но схва та ње Вас кр се ња 
Хри сто вог. У 21. Је ван ђел ској оми ли ји Гри го ри је по сле из ла га ња о смрт ном и бе-
смрт ном, од но сно зе маљ ском и не бе ском жи во ту пи ше: 

„Да је Он да кле на ма, ко ји смрт ни жи вот по зна је мо, био обе ћао вас кр се ње Ти је ла, а не 
по ка зав ши то ви дљи во, ко би му вје ро вао? Због то га је Он по стао Чо вјек и по ја вио се у 
Ти је лу, сло бод ном во љом сво јом уни жив ши се бе умро, на осно ву сво је мо ћи вас кр сао и 
по ка зао нам на свом при мје ру оно што нам је као пла ту обе ћао.“124 

Без ула же ња у оп шир ни ју екс пли ка ци ју ове епи сте ми о ло шке и со ти ри о ло шке 
про бле ма ти ке тре ба на гла си ти да Па па зна чај Вас кр се ња Хри сто вог не ре ду ку је са-
мо на ње го ву пе да го шку ди мен зи ју.125 У по гле ду чо вје чи јег ти је ла Хри сто во Вас кр-
се ње по сје ду је он то ло шке кон се квен це. Вас кр се њем сво јим Спа си тељ про па дљи во 
чо вје чи је ти је ло пре о бра жа ва у не про па дљи во и чи ни га по доб ним за ула зак вјеч-
но Цар ство Бо жи је.126

Те му Chri stus ma gi ster Гри го ри је екс пли ци ра на осно ву го то во сва ког сег мен та 
Хри сто вог спа со но сног дје ла. За јед нич ка нит свих тих екс пли ка ци ја те ме љи се на 
ан ти те зи tem po ra lis — aeter nus. Хри стос ула зи у струк ту ре ово га сви је та али исто-
вре ме но ука зу је на оно ес ха то ло шко, на оно стра ну ре ал ност. Чи тав Хри стов зе-
маљ ски жи вот Гри го ри је по сма тра у сви је тлу ука зи ва ња на вјеч ни жи вот, ко ји је 

119 Ви ди in euang. II, 30, 10 (FC 28/2, 572): Nul la enim ni si vi si bi lia co gi tat [sc. mens], eaque et cum non agit, 
eorum ima gi nes in tror sus tra hit: du mque in ima gi ni bus cor po re is iacet, sur ge re ad in cor po rea non va let. Un de 
fit, ut tan to de te ri us Cre a to rem ne sci at, qu an to in co gi ta ti o ne sua fa mi li a ri us cor po re am cre a tu ram por tat; mo
ral. V, 34, 61 (CChr. SL 143, 261); in euang. II, 30, 10 (FC 28/2, 572).

120 Ви ди in Ezech. II, 4, 20 (CChr. SL 142, 272): Et qui in na tu ra sua ma net sem per in com pre hen si bi lis, in na
tu ra no stra com pre hen di dig na tus est; mo ral. XIX, 30, 53 (CChr. SL 143A, 997): Cre a tor qu ip pe qui in di u i ni ta te 
uide ri non po te rat, as sump sit a no bis un de uide tur a no bis; mo ral. XIX, 30, 53 (CChr. SL 143A, 997); mo ral. XX, 
36, 69 (CChr. SL 143A, 1054); mo ral. XIX, 30, 53 (CChr. SL 143A, 997).

121 Ви ди mo ral. V, 34, 63 (CChr. SL 143, 262): Vnde er Re demp tor no ster qu ia di u i ni ta tis eius sta tus ca pi ab hu
ma na men te non po tu it, hunc no bis in car ne ueni ens, cre a tus, na tus, mor tu us, se pul tus, re sur gens atque ad ca e
le stia re di ens, qu a si tran se un do mon stra u it. 

122 In cant. 13 (CChr. SL 144, 16).
123 In cant. 23 (CChr. SL 144, 24): Qu ia per in car na ti o nem tu am no ti ti am ex te ri us eff u di sti, id cir co in fir mae 

ani mae na tu ra hu ma na di li ge re pa e u a lent.
124 Ви ди in euang. II, 21, 6 (FC 28/2, 384): Si er go no bis mor ta lem vi tam sci en ti bus re sur rec ti o nem pro mit te ret 

car nis, et ta men hanc vi si bi li ter non ex hi be ret, qu is eius pro mis si o ni bus cre de ret? Fac tus ita que ho mo ap pa ru it 
in car ne, mo ri dig na tus est ex vo lun ta te, re sur re xit ex po te sta te, et osten dit exem plo qu od no bis pro mi sit in pra e
mio; mo ral. XIV, 55, 68 (CChr. SL 143A, 740–741).

125 Ис ти ца ње ис кљу чи во пе да го шког зна ча ја у Вас кр се њу Хри сто вом на ла зи се код MÜLLER-ABELS, 
S., „Scio enim qu od re demp tor me us vi vat“ – Aufer ste hung bei Gre gor dem Großen (Mo ra lia in Iob XIV, 67–68), 
у: StP XXXVI II, Le u ven 2001., 449–459. 

126 Ви ди in Ezech. II, 1, 9 (CChr. SL 142, 214–215): Qu id est er go qu od aspec tus Me di a to ris Dei et ho mi num spe ci ei 
com pa ra tur aeris, ni si hoc, qu od aper te no u i mus, qu ia un ge ni tus Fi li us, for mam se rui ac ci pi ens, fra gi li ta tem car nis 
hu ma nae per re sur rec ti o nem su ae glo ri am uer tit in aeter ni ta tem, qu ia in eo ca ro fac ta est iam si ne fi ne du ra bi lis?
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чо вје ку до та да био не по знат. Би блиј ска сли ка овог ста ва на ла зи се у Па пи ној але-
го риј ској ин тер пре та ци ји При че о ис цје ље њу сли је по га у Је ри хо ну (Лк 18, 35–43). 
Сли је пац ко ји сје ђа ше по ред пу та пред ста вља цје ло куп но чо вје чан ство, ко је је у 
свом пра о цу про тје ра но из ра ја и као та кво не по зна је ве ли чан стве ност Не бе ске 
Свје тло сти. При су ством Спа си те ље вим осли је пље но чо вје чан ство би ва из но ва 
про свје тље но, од но сно би ва му омо гу ће но спо зна ва ње ње го вог истин ског на зна че-
ња, а то је сте Бо го ви ђе ње у за јед ни ци Цар ства Не бе ског.127

3. За кљу чак 
Су ми ра ју ћи до са да из ло же но при мје ћу је мо је да Хри сто ло ги ја Св. Гри го ри ја уте-
ме ље на на па три стич ком Πре да њу. Кон крет но утвр ђи ва ње по ри је кла по је ди них 
иде ја, од но сно све о бу хват но ис тра жи ва ње ути ца ја на ње го ву Хри сто ло ги ју, у мно-
го ме би пра ва зи ла зи ло гра ни це ово га ра да. Ипак мо гу ће је на осно ву об ра ђе них те-
ма у Па пи ном уче њу ο Хри сту уста но ви ти ути ца је Ав гу сти на128, Па пе Ла ва, Ири не ја 
Ли он ског, Јо ва на Ка си ја на, Ева гри ја129 као и дру гих, у пр вом ре ду за пад них, Ота ца. 
Ме ђу тим, ов дје се не ра ди о не кој си сте мат ској еклек ти ци. Иако су дје ла Св. Дво је-
сло ва прот ка на све то о тач ким иде ја ма (по себ но Ав гу сти но вим130), ин те ре сант но је 
да се у њи ма го то во уоп ште не на ла зе тач ни ци та ти ни ти па ра фра зи ра на мје ста из 
па три стич ке књи жев но сти. Гри го ри је се са ан тич ким те о ло шким на сли је ђем упо-
зна вао кроз иш чи та ва ње све то о тач ких дје ла (слич но ма на стир ској прак си lec tio di
vi na), при че му не тре ба за не ма ри ти ни ути цај усме ног пре да ња.

На овај на чин усво је не иде је па па је на ста вљао да раз ви ја, че сто без ика кве тек-
сту ал не и кон тек сту ал не за ви сно сти од ори ги на ла, при ла го ђа ва ју ћи их соп стве-
ном жи вот ном кон тек сту, у ко ме је су о ча ва ње са кон крет ним те шко ћа ма при ли-
ком ње го вог бо го слов ско-па стир ског ра ду сва ка ко би ло не ми нов но. Та ко је, кон-
фрон ти ран са про бле ма ти ком не при зна ва ња V Ва се љен ског са бо ра, ра дио на оп-
штем при хва та њу са бор ских од лу ка, усва ја ју ћи при том еле мен те и тер ми но ло ги ју 
пост хал ки дон ског бо го сло вља.131 Па стир ски ори јен ти сан, па па је раз ви јао јед ну та-
ко ре ћи „те о ло ги ју ло кал ног ка рак те ра“, од но сно те о ло ги ју ко ја од го ва ра кон крет-
ним исто риј ско-дру штве ним окол но сти ма и по тре ба ма Цр кве као за јед ни це вјер-
них. Свр ха ње го вог ба вље на бо го сло вљем ни је би ла ана ли зи ра ње и екс пли ка ци ја 
ком плек сних Ав гу сти но вих те о ло шких те за, већ по у ча ва ње кон крет не цр кве не за-
јед ни це. У том је свје тлу ње го во нај ва жни је дје ло Mo ra lia in Iob до бро ока рак те ри-
са но као „је дан обим ни, не струк ту ри са ни, при руч ник про жи вље не те о ло ги је“132.

На гла шен ка ти хет ски ка рак тер ње го вог бо го сло вља, уз од су ство скло но сти ка 
спе ку ла тив ном, ори јен ти са ли су Гри го ри ја ка со ти ри о ло шком и ан тро по ло шком 
ба вље њу Хри сто ло ги јом. У том по гле ду Шам бек при мје ћу је да се Гри го ри је ва ори-

127 Ви ди in euang. I, 2, 1 (FC 28/1, 66).
128 О Ав гу сти но вој Хри сто ло ги ји ви ди STU DER, B., So te ri o lo gie in Schrif und Pa tri stik (HDG III/2a), Fre-

i burg 1978., 156–174.
129 О Ева гри је вом ути ца ју ви ди SCHAM BECK, Con tem pla tio als Mis sio, 144–145.
130 Ви ди о то ме GRESCHAT, K., Fe i nes We i zen mehl und un ge nießba re Spel zen. Gre gors des Großen Wertschät

zung augu sti nischer The o lo gie, у: ZAC vol. 11 (2007.), 57–72.
131 Пи та ње у ко јој је мје ри Гри го ри је за и ста при ста ли ца „нео хал ки дон ске те о ло ги је (Ne uc hal ce do ni-

smus)“ (у сми слу ка ко нео хал ки дон ску те о ло ги ју ра зу ми је LE BON, J. Le mo nophysi sme Sévérien, Étu de hi
sto ri que, littéra i re et théolo gi que sur la rési stan ce mo nophysi te au con ci le de Chal ce do i ne ju squ’ à la con si ti tu tion 
de l’ Égli se ja co bi te, Lo u vain 1909.) тек тре ба да бу де пред мет озбиљ ни јих ис тра жи ва ња.

132 Ви ди CLARK, F., St. Gre gory the Gre at. The o lo gian of Chri stian Ex pe ri en ce, у: ABR 39 (1988.), 264: „…a 
den se, un struc tu red com pen di um of li ved the o logy…“
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ги нал ност на по љу Хри сто ло ги је не са сто ји у но вом осми шља ва њу Хри сто ло ги је 
као та кве, већ у ње ном из ла га њу из пер спек ти ве ан тро по ло ги је.133 Па пи на су ин те-
ре со ва ња, да кле, у пр вом пла ну усмје ре на ка зна ча ју Ова пло ће ња Хри сто вог за чо-
вје ка као па ло би ће. Та кво ба вље ње Хри сто ло ги јом ни ка ко не ука зу је на оси ро ма-
ше ност хри сто ло шке ми сли из ње дре не кроз све ко ли ко и рас пе то ис ку ство Цр кве, 
већ, при је све га, пред ста вља у ре ал ном жи вот ном кон тек сту отје ло вљи ва ње оног 
нај спе ку ла тив ни јег ра ди жи вог са ра спи ња ња оно ме ра ди ко га се сам Син Бо жи ји 
отје ло вио и рас пет био. 

Ab stract: In di e sem Ar ti kel wer den die Grundzüge der Chri sto lo gie Gre gors des Großen nebst 
einer all ge me i nen Ein le i tung in die The o lo gie des Pap stes dar ge stellt. In Hin sicht auf Gre-
gors Platz in ner halb der chri sto lo gischen Kon tro ver sen des sec hsten Ja hr hun derts wird ge ze-
igt, dass Gre gor die nac hchal ce do ni stischen Ten den zen der Chri sto lo gie in se i ner Le hre in-
vol vi er te bzw. dass er fest hin ter den Beschlüssen des fünften ökumenischen Kon zils, zu des-
sen Aner ken nung im We sten er be de u tend be i trug, stand. Darüber hi na us wer den die für se i-
ne so te ri o lo gisch und anthro po lo gisch fun di er te Chri sto lo gie grun dle gen den Be grif e ex pli zi-
ert und es wird schließlich bezüglich der pa tri stischen Tra di tion auf die cha rak te ri stischen und 
ori gi nel len Ele men te der Chri sto lo gie Gre gors hin ge wi e sen. 

133 Ви ди SCHAM BECK, Con tem pla tio als Mis sio, 103. Слич ног је ми шље ња MCGINN, B., Die Mystik im 
Aben dland, Том 2, Fre i burg 1996., 71.




