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Бо го слов ско-ли тур гиј ска свест  
ри мо ка то лич ке цр кве у сред њем ве ку

Јо ван Ани чић

Сажетак: Свест о Цар ству Бо жи јем и све то Пре да ње два су пој ма у ко ји ма је са др жан ум 
Цр кве. Бо го слов ски на по ри ве ка ко ји је остао иза нас, на сто ја ли су да се вра те тој из ве-
сно „за гу бље ној“ чи ње ни ци. Од нос пре ма Пре да њу и свест о би тиј ној уло зи истог за Цр-
кву, би ла је и оста ће јед на од нај ди на мич ни јих те ма цр кве не ми сли ма ког ве ка. Са вре-
ме ни бо го слов ски пре га о ци у ко мен та ри са њу исто риј ских окол но сти ис пи ту ју пулс цр-
кве ног жи во та и ње ног иден ти те та. 
 Пи та ње бо го слов ске све сти пред ста вља пут, ко ји су у уму Хри сто вом сле ди ли и утвр-
ди ли га све ти Оци ра не Цр кве. За и ста, он је оста вљен на чу ва ње Цр кви али, исто вре ме-
но, и на ње го во про ду бља ва ње у Ду ху Бо жи јем. Та свест фор ми ра и дру штво у ко јем жи-
ви мо, пре о бра жа ва ју ћи га или по мра чу ју ћи му ум. На је дан од ре ђен на чин, од при сту па 
у раз у ме ва њу Пре да ња, за ви си и да ља бу дућ ност и ви зи ја Цр кве, као и пер спек ти ва ње-
ног бо го слов ско-ли тур гиј ског ди на ми зма. 
 У овом ра ду ће мо се тру ди ти да, у крат ким цр та ма, по ја сни мо бо го слов ско-ли тур гиј-
ски ход ри мо ка то лич ке цр кве у Сред њем ве ку. На тај на чин ће мо уви де ти шта је то што 
је раз ли ку је од па три стич ке ми сли. Та ко ђе, на сто ја ће мо да уви ди мо ка ко је и да ли је 
схо ла стич ка ми сао при хва ти ла дух и ди на ми ку бо го слов ско-ли тур гиј ског Пре да ња ра-
не Цр кве. На ро чи ту па жњу по све ти ће мо раз ло зи ма ко ји су до ве ли до сво је вр сне и очи-
глед не му та ци је бо го слов ске ми сли схо ла стич ког пе ри о да. 

Кључ не ре чи: Бо го сло вље, свест, рим ски ка нон ми се, све ти оци, ме то до ло ги ја

1.1 Увод
Ри мо ка то лич ка цр ква је до да нас оста ла вер на свом пре по зна тљи вом ре форм ском 
сти лу. Ко ли ко год се у не ким си ту а ци ја ма де фи ни са ла као кон зер ва тив на или, са 
дру ге стра не, као про гре сив на, у ње ном опи су ре форм ски дух је ка рак те ри сти чан. 
Успо не и па до ве европ ске хри шћан ске ци ви ли за ци је зна чај но је осе ћа ла и ри мо ка-
то лич ка цр ква, а та ко и бо го слов ска свест за пад ног чо ве ка. То ком ду ге исто ри је, 
кри зе ко је су је по га ђа ле, оста вља ле су по сле ди це и по њен це ло куп ни жи вот и ми-
сао. Сва ка од ре фор ми ути ца ла је на да ље раз ви ја ње ри мо ка то лич ког бо го сло вља, 
чи је су по сле ди це че сто (би ле) не га тив ног ка рак те ра и за бри ња ва ју ћег ис хо да. Ис-
хо да ко ји се ти цао (и ти че се) иден ти та за пад ног хри шћан ства али и хри шћан ског 
иден ти те та уоп ште. И са овим, спрем ност да увек и из но ва же ли да се кри тич ки ис-
пи ту је, пре по зна је, ре ге не ри ше, и упо зна је са сво јим на сле ђем, ко је је ње ном са вре-
ме ном ду ху по не кад из не на ђу ју ће стра но, оста је јед на од нај пре по зна тљи ви јих ка-
рак те ри сти ка ри мо ка то лич ке цр кве.

Упра во је та свест и про на шла скри ве ни tra di tio, са др жај бла га па три стич ког 
пре да ња, ко је је би ло јед на од (нај)до ми нант ни јих те ма XX ве ка. Си гу ран пре по-
род и по вра так све то о тач ким из во ри ма је ја сно на гла си ла, на звав ши ове „ри зни-
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цом ве ре“. По ми шље њу са вре ме них те о ло га, овај до га ђај је, у ве ли ком де лу, озна-
чио си гу ран двиг бо го слов ског жи во та, на ро чи то у од но су на схо ла стич ки пе ри од. 

У од но су на мо дер ну и пост-мо дер ну ми си ју у све ту, по вра так из во ру је под-
ре ђен по ку ша ји ма да се је зик цр кве при бли жи вре ме ну, у ко јем жи ви, раз ми шља 
и ди ше хри шћа нин за пад не хе мис фе ре, али и дру штво уоп ште. При бли жа ва ње је 
че сто по ста ло „не ка вр ста“ при ла го ђа ва ња цр кве и цр кве них ка но на са вре ме ном 
дру штву. Све до ци смо да је се ку ла ри за ци ја ве о ма про же ла цр кве ни жи вот, што је 
из ра зит слу чај са ри мо ка то лич ком, а у по след ње вре ме и са пра во слав ним цр ква-
ма. Лич но ми слим да је ово при бли жа ва ње, на од ре ђен на чин, пред ста вља(ло) по-
ку шај пре о бра жа ја ње ног бо го слов ског жи во та али, и хте ње да се иза ђе из сен ке 
Сред ње га ве ка, ко ји је на бо го слов ску свест оста вио ду бо ке тра го ве. И са по зи ва-
њем на све тло па три стич ко на сле ђе ри мо ка то лич ка цр ква се не од ри че схо ла стич-
ког пе ри о да. Она се на ње га осла ња и ти ме по твр ђу је зна чај ну уло гу схо ла сти ке у 
исто ри ји цр кве као и свест да тај по вра так зна чи пре по зна ва ње и при хва та ње по-
сто је ћих „ви ру са“, ко је је ово сло же но вре ме да ло бо го сло вљу ла тин ске цр кве. 

Из не на ђу ју ћа је кри тич ка спрем ност и бо го слов ска ефи ка сност са вре ме них 
ри мо ка то лич ких те о ло га у свим ње ним бо го слов ским прав ци ма. Пи та ње бо го-
слов ског и ли тур гиј ског жи во та ри мо ка то лич ке цр кве у Сред њем ве ку из не дри ло 
је зна тан број сту ди ја, ко је из раз ли чи тих по зи ци ја ис тра ја ва ју у на по ри ма да об-
ја сне ме то до ло ги ју ла тин ских те о ло га те епо хе. Све је зна чај ни ји број пра во слав-
них те о ло га ко ји ула зе у ко штац са бо го сло вљем схо ла стич ке епо хе али и са ри мо-
ка то лич ким бо го сло вљем уоп ште. Иако по сто ји кри тич ка спрем ност у од но су пре-
ма бо го слов ским про бле ми ма схо ла стич ког пе ри о да, у ме ђу-бо го слов ским ди ја ло-
зи ма са вре ме на ри мо ка то лич ка ми сао са те шко ћом при хва та ко ре ни ти је про ме не.

1.2 Ме то до ло шки су коб из ме ђу па три сти ке и схо ла сти ке
Сред ње ве ков но ри мо ка то лич ко бо го сло вље се, у су шти ни, осла ња на па три стич-
ку ми сао и ту ма чи је али, не мо же се са си гур но шћу ка за ти да се осла ња и на њен 
пре по зна тљив пра вац по зна те сим фо ни је бо го слов ског ди на ми зма из ме ђу бо го-
сло вља и ли тур ги је, ко ји је ка рак те ри сао жи вот ра не Цр кве. Ова те ма се мо же раз-
у ме ти је ди но ако се по сма тра из ви ше угло ва. Из тог раз ло га за пад ним те о ло зи ма 
се упу шта ње у ана ли зу бо го слов ске ме то до ло ги је сред њег ве ка сваг да по ста вља за 
иза зов. 

Ри мо ка то лич ки ли тур ги чар Ће за ре Ђи ра у до (*1941) ба ви се овом но во на ста-
лом кон фу зи јом и су ко би ма ме ђу ме то до ло ги ја ма па три стич ког и сред ње ве ков ног 
пе ри о да. Он пре по зна је да је бо го слов ско-ме то до ло шки при ступ у схо ла стич ком 
бо го сло вљу до вео до дво стру ког ја за у цр кви- све то та јин ског и бо го слов ско-спе-
ку ла тив ног1. Де фи ни сав ши га као изо ло ва но, а са тим и као ме ха ни стич ко раз у ме-
ва ње бо го сло вља (што је ка рак те ри сти ка за ме то до ло ги ју схо ла стич ке те о ло ги је), 
овај јаз је, по овом те о ло гу, озби љан про блем. Шта то, у су шти ни, тре ба да зна чи? 

У да том мо мен ту кад се ри мо ка то лич ка ми сао уда љу је од би блиј ског раз у ме-
ва ња тај не Цр кве и тај не чо ве ка, из не дре но је но во до ба на бо го слов ску по зор ни-
цу. Оно се, у мно гим пе ри о ди ма, ба ви(ло) те мом Бо га из гу бље ног, уса мље ног и не-
до сти жног у сво је вр сним има ги нар но-оно стра ним со лип си зми ма. Та кав при ступ 
је иза звао си гур ну му та ци ју, ка ко у бо го слов ско-спе ку ла тив ном та ко и у ли тур гиј-
ско-прак тич ном ви ду. Та ко ђе, он је вре ме ном по стао и по тре бан ри мо ка то лич кој 

1 GI RA U DO Ce sa re, In unum cor pus. Trat ta to mi sta go gi co sull’euca ri stia, Edi zi o ni San Pa o lo, To ri no 2001, 9.
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цр кви. Мо ја оба зри вост је у на по ме ни да, та ква бо го слов ска прак са ни је ис кљу-
чи(ва)ла све то о тач ко пре да ње ра не Цр кве. Упра во је су прот но али, то пре да ње (ви-
ше) ни је би ло ин спи ра тив но но вој те о ло шкој ге не ра ци ји. Она је, на про тив, тра жи-
ла иза зо ве у бо го слов ском из ра жа ва њу на но ви ји и дру га чи ји је зик.

На ста ла је епо ха сво је вр сног ми ни ма ли зма ко ји је, у осно ви, оште тио јед ну 
јасн(иј)у те жњу ла тин ског бо го сло вља I ми ле ни ју ма, а то је, да се раз ви ја у по љу 
би блиј ско-исто риј ско-со ти ри о ло шког од но са из ме ђу Бо га и чо ве ка. Не та ко дав но 
Бу је (1913–2004), док се је био ба вио Ан сел мо вим те о ло шким си сте мом на гла сио је 
да, код овог те о ло га Ло гос Бо жи ји из гле да као ми сао не ке ин ди ви дуе, мон стру о сно 
из ра сле у не ку вр сту со лип си зма, о ко јем је мо гу ће са мо да се раз ми шља. Док та ко 
пи ше, на до ве зу је се на лич ност Све тог и Жи во твор ног Ду ха Ко ји, та ко ђе, не пред-
ста вља ни шта ви ше од нар ци стич ке љу ба ви ко јом се овај Бог уга ђа2. 

Та кво уда ља ва ње од бо го слов ског (јој) вре ла је и до ве ло до це па ња бо го слов-
ске пер спек ти ве ви ђе не из угла све то та јин ског ис ку ства. Ова кав ам би јент ни у ка-
квом слу ча ју ни је остао без при ти ска на ли тур гиј ску свест ри мо ка то лич ке цр кве 
јер, ути цао је на раз би ја ње је дин ства би блиј ског те ме ља са ев ха ри сти јом.

Вред но је по ме на да је Ав гу стин (354–430) био ду бо ко одан би блиј ско-бо го-
слов ској ми сли све тог апо сто ла Па вла и дa је ев ха ри сти ју жи во ис по ве дао као све-
ту тај ну је дин ства (sac ra men tum uni ta tis). Осо би то се ба вио овом те мом при ли ком 
ту ма че ња по сла ни ца све тог апо сто ла Јо ва на Бо го сло ва, где је ев ха ри стиј ску жр тву 
до во дио у ве зу са жи во том и јед но став но је по и сто ве тио са реч ју „жи вот“. Зна чи, 
све ту тај ну ев ха ри сти је је ис по ве дао као из вор жи во та. Без об зи ра на чи ње ни цу да 
је ев ха ри сти ју ви део као жи вот и плод ми стич ног је дин ства са Хри стом, не тре ба 
да за не ма ри мо бо го слов ски ум ла тин ских Ота ца па три стич ког пе ри о да (тј. ум ра-
не Цр кве уоп ште3), ко ји је у те о ло ги ји до ви си на раз вио иде ју Хри сто ве кр сне жр-
тве. Исто је, ка ко код Ам вро си ја, та ко и код Ав гу сти на из ра зи то на гла ше но, и, ути-
сак је, да се у тој бо го слов ској сли ци уте ме љио и ли тур гиј ски жи вот ра не Цр кве. 

Уз све ово, опа сна и штет на је (по)ми сао да тра ди ци ја ла тин ског бо го сло вља 
ев ха ри стиј ску жр тву ни је до во ди ла (или не до во ди) у ве зу са Цар ством не бе ским. 
Бит но пи та ње је у ка квом су од но су стра дал ни и мо ме нат све тлог Хри сто вог Вас-
кр се ња? Ја сно је да је ла тин ска ми сао (као и пра во слав на та ко ђе), не-ра зу мљи ва из-
ван кон тек ста (Хри сто ве) кр сне жр тве. Ико но ми ју Хри сто вог Вас кр се ња мо гу ће је 
ви де ти и при хва ти ти очи ма Хри сто вог ис пи ја ња стра дал не Ча ше по што, по Ав гу-
сти ну, хри шћа ни тре ба да се иден ти фи ку ју са кр сто но сном ре ал но шћу4. Уко ли ко се 
ова ди мен зи ја на до ве зу је на Пра зник над пра зни ци ма- Вас кр се ње Бо го чо ве ка Ису-
са Хри ста, за пра во слав но пре да ње оно је нај ду бље ис по ве да ње је ван ђел ске ве сти. 

У на ме ри да кри тич ки при ка же ла тин ску те о ло ги ју схо ла стич ког пе ри о да ми-
тро по лит пер гам ски Јо ван Зи зи у лас (*1931) је, на ду бок и ори ги на лан на чин, из нео 
кон струк тив ну ана ли зу ла тин ског бо го сло вља. На ро чи то је ин те ре сан тан део ко-
ји се ба ви пи та њем Ев ха ри сти је и Гол го те у де лу Ан сел ма, ар хи е пи ско па кен тер бе-
риј ског (1033–1109). Зи зи у лас на по ми ње да је, квин те сен ци ја Бо жан ске ико но ми је, 

2 „No no stan te la dic hi a ra ta con cor dan za del le con clu si o ni con la fe de del la Chi e sa, il Fi glio vi ap pa re co me 
il pen si e ro di un in di vi duo mo stru o sa men te in gran di to in un con te sto di so lip si smo i cui è il so lo a pen sa re; 
an che lo Spi ri to non è ni en te di più dell’amo re nar ci si si sti co in cui si com pi a ce qu e sto Dio fat to a im ma gi ne 
dell’uomo.“ Ви ди: BOUYER Lоuis, Il Con so la to re, Ro ma 1983, 253.

3 О од лич ној ана ли зи пи та ња Хри сто ве жр тве у ра ној па три стич кој тра ди ци ји, ви ди: TOR RAN CE F. 
Tor ran ce, The tri ni ta rian fa ith, T.&T. CLARK, Edin burg 1988, 178–185.

4 AGO STI NO., Ser mo 272, PL 39.
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упра во код Ан сел ма до сти гла вр ху нац и то, у Хри сто вој кр сној жр тви, ко ја је цен-
тар, из ко је све из ви ре и ко јој је све упу ће но5. Пи та ње ко је же ли мо да по ста ви мо је 
сле де ће: Шта је до ве ло до јед не ова кве му та ци је ла тин ске цр кве не све сти и где се 
на ла зе ко ре ни ис тој?

1.3 Про бле ма ти ка раз у ме ва ња Ли тур ги је
Ен ри ко Ма ца (*1940), из ван ред ни ри мо ка то лич ки ли тур ги чар, ис ти че да су про-
бле ми све то та јин ске те о ло ги је и ње ног (не)ис прав ног раз у ме ва ња на ста ли оног 
мо мен та ка да је (на)пу кла спо на ев ха ри сти је са ње ним би блиј ским те ме љом. Све-
то о тач ка ли те ра ту ра нам је пре да ла пра ву ри зни цу кад су у пи та њу ме ста ко ја су 
ту ма че на на ти по ло шки на чин. Ова кав вид пре нет је и у ту ма че њу све тих тај ни и 
по знат је под на зи вом ми ста го ги ја, осо би то раз ви је них на пра во слав ном Ис то ку у 
IV ве ку. Уз овај при ступ и у па три стич кој епо хи де ша ва ла се опа сност да се ти по ло-
шки на чин „за ме ни“ але го ри јом и та ко угро зи исти ни та ве за са он то ло ги јом. Схо-
ла стич ка те о ло ги ја, исто та ко, ни је би ла иму на на ове бо го слов ске ви ру се, (уз то и 
не до вољ но опре зна), са бит ном на по ме ном да су се ко ре ни овог штет ног ви да ту-
ма че ња уста ли ли мно го пре Сред њег ве ка6. 

За ви рив ши у прак тич но-ли тур гиј ски жи вот цр кве уочи ће мо да су по сле ди це 
тог одва ја ња би ле сна жне и да су уне ле не га тив не про ме не по ли тур гиј ски жи вот и 
свест ла тин ског бо го сло вља о то ме шта је то су шти на ли тур гиј ског жи во та. Два но-
ва на чи на раз у ме ва ња ли тур ги је по сле ди ца су тог рас це па: а) але го ри ја (ко ја на ста је 
кад се из гу би те мељ са он то ло ги јом) и; б) ев ха ри стиј ски (све то та јин ски) ре а ли зам7. 

Оног мо мен та кад се мо ра ли зам уву као у ли тур гиј ско-прак тич ни жи вот рим-
ске цр кве и кад је по стао па ра ле лан до тад по сто је ћем он то ло шком ка рак те ру, ис-
ход њи хо вог су да ра тј. му та ци ја овог дво га за до ми ни ра ла је у ту ма че њи ма де ло-
ва бо жа стве не ли тур ги је. Та кав спој до вео је до, из ме ђу оста лог, пре на гла ша ва ња 
стра да ња Го спо да Ису са Хри ста у ли тур гиј ској ана фо ри, а по том и до сла бље ња 
обо жу ју ће ди мен зи је Све то га Ду ха у це ло куп ној ла тин ској те о ло ги ји, па и у ка но ну 
рим ске ли тур ги је. Са дру ге стра не, мо ра ли стич ки дух ко ји је вла дао Сред њим ве-
ком ути че и на чи ње ни цу да се ри мо ка то лич ки учи те љи (ma gi stri) бо го сло вља све 
ви ше ба ве пи та њи ма са мо од ре ђе них ли тур гиј ских мо ме на та. 

1.4 Бо го слов ско-ли тур гиј ске но ви не схо ла стич ке епо хе
Са вре ме ни ри мо ка то лич ки те о ло зи на по ми њу да је, упра во, по ја ва Ама ла ри ја из 
Ме ца (+850/853) и ње го вог (але го риј ског) ко мен та ра на рим ски ка нон ми се но ва 
стра ни ца у бо го слов ско-ли тур гиј ској ви зи ји ла тин ске те о ло ги је. Иако ни је био пр-
ви ла тин ски те о лог ко ји је на пи сао јед ну вр сту ова квог ко мен та ра на рим ски ка-
нон ми се8, кри ти ке овом те о ло гу ра ног сред ње ве ков ног пе ри о да су до те ме ре би ле 

5 ЗИ ЗИ У ЛАС Јо ван, Ев ха ри сти ја и Цар ство Бо жи је, Ча со пис Бе се да, књи га 6, 2004, 1. 
 Осим ње га, од лич ну кри ти ку ри мо ка то лич ког схо ла стич ког бо го сло вља учи нио је и Јо ван Ма јен дорф. 

Он је пи сао ка ко је од ра ног сред њег ве ка ри мо ка то лич ка хри сто ло шка ми сао би ла под ути ца јем Ан сел-
мо ве иде је о ис ку пље њу пре ко „удо во ље ња“. Ова ква хри сто ло ги ја, по ње му, ја сно је уда ље на од пнев ма-
то ло ги је и ан тро по ло ги је. Она је изо ло ва на од обо жу ју ће уло ге Све то га Ду ха у Цр кви али и од са ме нео-
п ход не ан тро по ло шке ди мен зи је, што је по овом са вре ме ном те о ло гу нео ства ри во. Ви ди: MEYEN DORFF 
John, Byzan ti ne The o logy, Hi sto ri cal trends and Doc tri nal the mes, Ford ham Uni ver sity Press, New York 1974, 32. 

6 MAZ ZA En ri co, Ori gi ne dell’euca ri stia e svi lup po del la te o lo gia euca ri sti ca, у Ce le bra re il mi ste ro di Cri sto, 
Ma nu a le di Li tur gia a cu ra dell’As so ci a zi o ne Pro fes so ri di Li tur gia, vol. II: La ce le bra zi o ne dei sac ra men ti, C. L.V.- 
Edi zi o ni Li tur gic he- 00192, Ro ma 1993, 190.

7 MAZ ZA En ri co, цит. де ло, 191.
8 Пре ње га то је још ура дио и све ти Иси дор Се виљ ски (560–636), у ко мен та ру „De ec cle si a ti cis of  ci is“, PL 82, 3.
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сна жне да је оп ту жи ван за ка та стро фа лан ути цај на на род ну бо го слов ско-ли тур-
гиј ску свест као и на раз у ме ва ње бо го чо ве чан ске исто ри је, ко јом нам је од Го спо-
да по да ре но спа се ње9. 

На гла сак ње го вог бо го слов ског та лен та је пот пу но био под ре ђен пре-на гла ше-
ном раз у ме ва њу ми се кроз стра да ња Хри сто ва на Гол го ти. Ми су, уоп ште но, тре ба 
да раз у ме мо као „све ту дра му“, дра му ко ја је, у ства ри, се ћа ње оне стра дал не Хри-
сто ве дра ме на Гол го ти. До га ђај Гол го те је сте цен тар бо го слов ског раз у ме ва ња овог 
ла тин ског учи те ља цр кве. Ка рак те ри сти ка овог ко мен та ра је да, сва ки по је ди ни 
део истог, уче ству је у опи си ва њу ета па Хри сто вог стра да ња10, у че му Хри стов Крст 
пред ста вља је ди но из ба вље ње. 

У Ама ла ри је вом (де лу) Li ber of  ci a lis ета пе Хри сто вог стра да ња су исто вет не 
са до га ђа ји ма ис ку пље ња и ко мен тар је обо јен ме сти ма у ко ји ма је ја сна по ду дар-
ност из ме ђу Хри сто ве уло ге као на шег за ступ ни ка и ис ку пи те ља (са јед не стра не), 
и, опет, (са дру ге стра не), анам не тич ког ка рак те ра све га оног што се нас ра ди зби-
ло Хри сто вим уни же њем, ко је је свој вр ху нац има ло у кр сној смр ти11. 

По треб но је има ти на уму да, док ана ли зи ра мо Ама ла ри јев ко мен тар на рим-
ски ка нон ми се, ја сно на гла ша ва мо чи ње ни цу, ка ко се це ло куп на сред ње ве ков на 
бо го слов ска свест учвр сти ла на те ме љи ма ова ко сло же не бо го слов ске кли ме. Она 
је, ипак, јед на од нај пре по зна тљи ви јих ка рак те ри сти ка це лог Сред њег ве ка. Ови 
бо го слов ско не здра ви при сту пи до при не ли су ра ђа њу све сти у ко јој је вер ник био 
оба ве зан у по не кад па те тич ном и рев но сном ими ти ра њу стра дал них мо ме на та из 
Хри сто вог жи во та, а са тим и (све) уче ста ли јем па сив ном од но су ла о са пре ма слу-
жби Бо жи јој.

Но ви не ко је су по том по пла ви ле прак тич ни жи вот римокатолич ке цр кве и ти-
ме јој уз др ма ле пр во бит ни иден ти тет, ни су на ста ле са Ама ла ри је вим ту ма че њем. 
Бо го сло ви ма пра во слав ног Ис то ка је ма ло по зна та чи ње ни ца да је упра во све ти 
Иси дор Се виљ ски  (560–636), на пре ла зу са VI на VII век, ути цао на по ја ву јед не 
но ве ли тур гиј ско-па стир ске прак се, до тад нео бич не бо го слов ском жи во ту цр кве. 
Прем да је и сам мно го учи нио по пи та њу не го ва ња све то та јин ског жи во та, овај 
све ти Отац је био до при нео да се уста ли но ви на по ко јој је ев ха ри сти ја пр вен стве-
но бо жан ски чин. У њој се до мет вер ног на ро да од ак тив ног усме ра ва све ви ше ка 
па сив ном од но су пре ма бо го слу же њу12. 

9 CO O KE J. Ber nard, The dis tan ting of God. The am bi gu ity of Symbol in the story and the o logy, For tress Press, 
Min ne a po lis 1990, 135. 

 Ама ла ри је је био кри ти ко ван од стра не ри мо ка то лич ке цр кве ра ди свог ин тер пре ти ра ња у ту ма-
че њи ма али и ра ди сво је вр сне ре фор ме ко ју је он, уства ри, из вр шио. Ви ди: The Li turgy of the Me di e val 
Church, edi ted by THO MAS J. HEF FER NAN and E. ANN MAT TER, We stern Mic hi gan Uni ver sity, Ka la maz-
zo, Mic hi gan 2001, 69.

10  „Ce le bra tio hu i us offi  cii ita cur rit, ut osten da tur qu id il lo in tem po re ac tum sit cir ca pas si o nem Do mi ni et 
se pul tu ram eius, et qu o mo do nos id ad me mo ri am re du ce re de be a mus per ob se qu i um no strum, qu od pro no-
bis fac tum est.“ (Li ber of  ci a lis, 3, 28, 8; in: HAN SSENS I. M., (ed.), Ama la rii epi sco pi Ope ra li tur gi ca om nia, 
Voll. II(= Stu di e Te sti, 139), Bi bli o te ca apo sto li ca va ti ca na, Città del Va ti ca no 1948–1950, 355).

11  Ви ди: Фи липљ.2, 7–9.
12  На ста ју три од но са пре ма ли тур ги ји: а) Она се слу жи ла за по кој ни ка и би ла је плод лич не же ље вер-

ни ка или јед не од ре ђе не по ро ди це, ко ји су се том при ли ком се ћа ли не ке пре ми ну ле и дра ге им осо бе; 
б) Вер ни су до ла зи ли на ми су са мо да би ви де ли ости ју, осо би то мо ме нат ње ног уз ди за ња. Овај чин је 
иза зи вао оду ше вље ње и сво је вр сни транс код на ро да; г) Ми са на ко ју се до ла зи ра ди при че шћи ва ња, 
што је и нај ре ђи слу чај. Ово је уне ло по мет њу у раз у ме ва њу ли тур гиј ског са бра ња, ко је, у ства ри тре-
ба да има ан тро по ло шко-ко смич ке ди мен зи је и по сле ди це. Ви ди: The Li turgy of the Me di e val Church, edi-
ted by THO MAS J. HEF FER NAN and E. ANN MAT TER, We stern Mic hi gan Uni ver sity, Ka la maz zo, Mic hi-
gan 2001, 228.
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Уда ља ва ње од де лат но-прак тич ног бо го сло вља се осе ти ло и у но ви ни да је ак-
тив на уло га на ро да у при но ше њу ев ха ри стиј ске жр тве не у по ре ди во сла би ја не го-
ли у прет ход ним ве ко ви ма. Цр кве ни сми сао ли тур гиј ског са бра ња се гу би. Оно на-
ста је са мо из уске чо ве ко ве по тре бе. Уло га вер них на са бра њу је да са да са мо при ма 
све ту тај ну при че шћа13. Уста но вље ње ова кве бо го слов ске ат мос фе ре је до при не ло 
све над моћ ни јој и уса мље ни јој уло зи све ште ни ка у ана фо ри, ства ра ју ћи од истог 
ауто ном ну или, ја сни је ре че но, пре на гла ше ну фи гу ру ли тур гиј ског и, бо го слу жбе-
ног по рет ка уоп ште. 

1.5 Рим ски ка нон ми се у су да ру епо ха
Ова кав при ступ омо гу ћа ва да ље раз у ме ва ње и оста лих де ви јант них по ја ва ко је су 
се у том пе ри о ду сла га ле у ли тур гиј ском жи во ту ри мо ка то лич ке цр кве. Од нос пре-
ма бо го слу же њу по чи ње да му ти ра оног мо мен та кад је тзв. „чи ста“ рим ска ли тур-
ги ја до шла у кон такт са фра нач ко-не мач ком и гал ском ли тур гиј ском тра ди ци јом. 
При мер ових ути ца ја је Ге ла си јев са кра мен тар из VI II ве ка, ко ји је на стао у Пи пи-
но во вре ме ( 740–750)14. 

Ка рак те ри сти ка ова кве бо го слу жбе не тра ди ци је је да се са њом умно жа ва ју и 
при ват не мо ли тве у то ку ана фо ре али и спо ме ни да се од та да пре ста је са прак сом 
гла сног уз но ше ња ана фо ре, ко је је исто вре ме но пра ће но по ди за њем ру ку пре ма не-
бу тј. гор њем Је ру са ли му. За тим, све је ја ча дра ма ти ка у на гла ша ва њу лич них гре-
хо ва и ста вља ње ак цен та на уз но ше ње ана фо ре „Хри сту, Бо гу на шем“15, у ко јој се 
пре на гла ша ва Хри сто ва за ступ нич ка уло га из ме ђу Бо га и љу ди. Ов де, мо гу ће је, да 
се кри је и обра зло же ње ја ча ња и пре на гла ша ва ња хри сто ло шког аспек та у ри мо ка-
то лич кој цр кви. 

По ја вљу ју се мо ли тве упу ће не Све тој Тро ји ци, Мај ци Бо жи јој и све ти ма, али, 
и у ово ме цен трал но ме сто је ре зер ви са но за Го спо да Ису са Хри ста16. При ват не ли-
тур ги је су, упра во, на ста ле под при ти ском вер ни ка, бу ду ћи да је ми са по ста ја ла вр-
ста уса мље ног „ди ја ло га“ ли тур га са са мим Бо гом17. Ова кав при ступ пре ма бо го-
слу же њу је, очи глед но, из ро дио све убе дљи ви ју ин ди фе рент ност пре ма бо го слу же-
њу али, и до ми нант ни ју кле ри кал ну свест, ко ја је би ла вер ни са рад ник ка сне сред-
ње ве ков не епо хе18.

13  “With Isi do re of Se vil le, even tho ugh he still pre ser ves much of the mystery vi ew of li turgy- sac ra men tum 
is oft en used in the sen se of „mystery”- the emp ha sis is on Euc ha rist as God’s ac tion of con fer ring sal va tion 
upon the gat he red fa ith ful. Pe o ple not do; they re ce i ve.“ Ви ди: CO O KE J. Ber nard, The dis tan ting of God. The 
am bi gu ity of Symbol in the story and the o logy, For tress Press, Min ne a po lis 1990, 135.

14  NE UN HE U SER Burk hard, Sto ria del la li tur gia at tra ver so le epoc he cul tu ra li, 3° edi zi o ne (am pli a ta e rin no-
va ta), Bi bli o te ca Ep he me ri des Li tur gi cae, Sub si dia 11, Ro ma 1999, 95. 

15  За раз ли ку од овог сред ње ве ков ног по и ма ња да је Хри стос цен трал на фи гу ра у ли тур ги ји, Ипон ски 
са бор из 393.го ди не, сво јим 21.ка но ном на ла же ка ко се рим ска ана фо ра увек уз но си Оцу, за Хри ста, у 
Ду ху Све том. 

16  Вла ди мир Ло ски го во ри да хри шћан ска ми сао и хри шћан ски жи вот по ста ју хри сто цен трич ни али 
не и хри сто мо ни стич ни, што је слу чај са схо ла стич ким бо го сло вљем. ЛО СКИ Вла ди мир, Оглед о ми
стич ком бо го сло вљу ис точ не Цр кве, Ма на стир Хи лан дар, Све та Го ра Атон ска 2003, 57. 

 По пи та њу да ли је ри мо ка то лич ко бо го сло вље хри сто мо ни стич ко, за пра во Ису со цен трич но, во ђе-
на је (али и да нас се во ди) по ле ми ка пра во слав них те о ло га са ри мо ка то лич ким те о ло зи ма. Дру ги Ва ти-
кан ски Кон цил (1962–1965), ба вио се овим пи та њем. На кра ју, ри мо ка то лич ки те о лог Ив Кон гар ( Yves 
Con gar), на пи сао је тро том но де ло I be li e ve in the Holy Spi rit, у ко јем је бра нио по зи ци је ри мо ка то лич ког 
бо го сло вља, ока рак те ри сав ши ла тин ску тра ди ци ју као нe-хри сто мо ни стич ку.

17  На су прот ово ме, има мо сја јан при мер све тог Јо ва на Зла то у стог (387–417), ко ји на по ми ње да у ли-
тур ги ји не по ве ра ва мо све са мо све ште но слу жи те љи ма но, сви да во ди мо бри гу о Цр кви. GI O VAN NI 
Cri so sto mo, 2Cor. Hom., 18, 3 , PG 61, 527.

18  Нај ра ни ји спо мен при ват них мо ли та ва то ком ми се има мо у дру гој по ло ви ни IX ве ка. Ами енс Са-
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То ком ХI ве ка по је ди ни ри мо ка то лич ки мо на шки ре до ви ути ца ли су на по ја ву 
ре ђег при че шћи ва ња. Док су се мо на си при че шћи ва ли се дам пу та го ди шње, вер ни-
ци су при ла зи ли ча ши јед ном ме сеч но, а у нај бо љем слу ча ју че ти ри пу та го ди шње. 
За ис точ ну бо го слов ску прак су бит но је на по ме ну ти и то ка ко је у ХII ве ку при че-
шћи ва ње још увек би ло под оба ви да19. Ути цај и по ло жај мо на штва до при нео је и 
об но ви пап ског ути ца ја у ХI ве ку. 

Рим ска ли тур гиј ска прак са би ва об на вља на у вре ме па пе Ла ва IХ (1049–1054), 
Гри го ри ја VII (1073–1085) и Ино кен ти ја ХIII (1198–1216). Па па Гри го ри је VII (1073–
1085) буч но је про те ство вао про тив уни шта ва ња древ ног рим ског ка но на ми се. Но, 
док се и сам био ба вио об но вом бо го слу жбе не прак се, а бу ду ћи не у пу ћен у ње го-
ву исто риј ску ге не зу, ни је об но вио древ ну рим ску ли тур ги ју већ ли тур ги ју ка сни-
јег рим ско-фра нач ко-гер ман ског ти па20. 

Ка ко су ве ко ви про ла зи ли, ти ме су на ве де не но ви не и њи хо ва бо го слу жбе на 
при ме на по ста ја ли при хва тљи ви ји и по треб ни ји схо ла стич ки вас пи та ном ри мо ка-
то ли ку. Не ис прав ност на чи на ко јим се вер ник тог пе ри о да ба вио спа се њем по ка зу-
је и бри га и по ку шај им пе ра то ра Кар ла Ве ли ког (742–814) да об но ви прак су не дељ-
ног при че шћи ва ња. Па ра докс је још ве ћи кад се на по ме не да се ра ди ло о пе ри о ду 
Све те Че тр де сет ни це?! На жа лост, овај по зив ни је имао ја чег од зи ва код вер ни ка 
ри мо ка то лич ке цр кве21?!?

И пу тем ка но на ри мо ка то лич ка је цр ква пре по ру чи ва ла вер ни ци ма при че-
шћи ва ње бар три пу та го ди шње: на пра зник Пас хе, Све те Пе де сет ни це, на Ро ђе-
ње Хри сто во, али и на Ве ли ки Че твр так и Ве ли ку Су бо ту22. При че шћи ва њу су при-
ла зи ли са мо они ко ји су би ли по зна ти па ро ху и ко ји су се прет ход но ис по ве ди ли23. 
Ко ри сна је на по ме на ка ко је мо на шка свест по пи та њу при че шћи ва ња би ла ја ча, 
те се у ма на сти ру Клу ни (Ита ли ја) у пот пу но сти са чу ва ла прак са не дељ ног при че-
шћи ва ња. Та ко ђе, слич на прак са одр жа ла се и код мо на ха ћи стер тиц ког ре да, ко ји 
су се при че шћи ва ли и ви ше пу та не дељ но. Из на ве де них при ме ра мо же се за кљу-
чи ти да је та ко не здра во по ста вље на бо го слов ско-ли тур гиј ска прак са би ла ја сна и 
ри мо ка то лич ким епи ско пи ма ко ји су, пу тем го ре спо ме ну тих ка но на, по ку ша(ва)
ли да убла же ши ре ње не га тив них но ви на и бо го слов ских ви ру са. 

Сред ње ве ков но ри мо ка то лич ко умо зре ње ни је мо гу ће при ка за ти у не ко ли ко 
ре до ва. Ле пе зу овог пе ри о да мо жда би тре ба ло за кљу чи ти у при ме ру То ме Аквин-
ског (1225–1274), као јед ног од нај ве ћих схо ла стич ких умо ва за пад не цр кве и нај у-
ти цај ни јих лич но сти за пад ног хри шћан ства уоп ште. Чи ни се ка ко је упра во овај, 
исто вре ме но, те о лог и фи ло соф при мер ко ји од го ва ра на пи та ње ка ква је ла тин ска 

кра мен тар ( „The Sac ra men tary of Ami ens“) са др жи чи тав низ при ват них фор му ла, ко је су на ме ње не све-
ште нич ким рад ња ма у то ку ми се. MITCHELL, Nat han, Cult and Con tro versy: The Wor ship of the Euc ha rist 
Out si de Mass, Pu e blo Pu blis hing Com pany, New York 1982, 104.

19  NE UN HE U SER Burk hard, Sto ria del la li tur gia at tra ver so le epoc he cul tu ra li, 3° edi zi o ne (am pli a ta e rin no-
va ta), Bi bli o te ca Ep he me ri des Li tur gi cae, Sub si dia 11, Ro ma 1999, 111. 

20  NE UN HE U SER Burk hard, цит. де ло, 113.
21  Ре фор ма Кар ла Ве ли ког ути че и на при хва та ње рим ско-бе не дик тин ског мо на шког ти пи ка у град ским 

сре ди на ма. Из у зе ци су би ли Шпа ни ја и Ми лан. Ви ди: The Li turgy of the Me di e val Church, edi ted by THO-
MAS J. HEF FER NAN and E. ANN MAT TER, We stern Mic hi gan Uni ver sity, Ka la maz zo, Mic hi gan 2001, 62. 

22  Све то При че шће је рет ко при ма но. 21.ка нон IV Ла те ран ског са бо ра (1215.го ди не) зах те ва од свих 
вер ни ка да се при че шћу ју сва ке го ди не на Пра зник над пра зни ци ма- Вас кр се ње Го спо да Ису са Хри-
ста. Ви ди: En chi ri dion Symbo lo rum De fi ni ti o num et Dec la ra ti o num de re bus fi dei et mo rum, ed. HE IN RICH 
DEN ZIN GER and ADOLF SCHON MET ZER, 33 ed., Bar ce lo na 1965, 812.

23  The Li turgy of the Me di e val Church, edi ted by THO MAS J. HEF FER NAN and E. ANN MAT TER, We stern 
Mic hi gan Uni ver sity, Ka la maz zo, Mic hi gan 2001, 228.
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бо го слов ска свест тог пе ри о да. Тај еру ди та био је на след ник до тад раз ви је не иде-
је ле га ли стич ке оправ да но сти по пи та њу све то та јин ске ефек тив но сти. Ову је пре-
у зео од сво јих прет ход ни ка: Гра ци ја на и Пе тра Лом бар диј ског24. Са дру ге стра не, у 
по зна ва њу све то о тач ке ли те ра ту ре по ка зао је из ван ред ну упу ће ност, ка ко грч ких, 
та ко и ла тин ских Ота ца. У де лу Ca te na aurea, ко је је на зах тев па пе Ур ба на IV на пи-
сао у пе ри о ду од кра ја 1262. до по чет ка 1263.го ди не, са ста вио је вр сту збор ни ка свих 
по сто је ћих све то о тач ких ко мен та ра на че ти ри Је ван ђе ља. На ро чи то је бит на чи ње-
ни ца да је грч ке Оце ци ти рао чак пе де сет и се дам пу та, што је, у по ре ђе њу са два де-
сет и два ци ти ра на ла тин ска Оца, ве о ма ин те ре сан тан по да так25. 

У тре ћем де лу кла си ка Sum ma The o lo gi cae, од 61.по гла вља и да ље, из ло жио је 
(сво је) бо го слов ско раз ми шља ње по пи та њу све тих тај ни. За овог за пад ног те о ло га 
оне су по ве за не са уче њем о ми ло сти Бо жи јој, те им је при дао ве о ма зна чај ну уло гу 
у от пу шта њу гре хо ва (re me di um pec ca ti). По сле ди ца от пу шта ња гре хо ва је уса вр ше-
ње ду ше (ani mae per fec tio)26. Ми лост Бо жи ја је нео п ход на све тим тај на ма по што је 
по моћ ник вер ни ма у да ва њу уче шћа у веч ном жи во ту, тј. за јед ни ча ре ња у бо жан-
ској при ро ди (par te ci pa tio si mi li tu di nis di vi nae na tu rae)27. 

Ли тур гиј ски је зик овог учи те ља за пад не цр кве под ути ца јем је прет ход ни ка и 
стил је обо јио те мом Хри сто вог стра да ња, на до ве зав ши на исту ње му оми ље ну те-
му оправ да ња вер них. Она је зна чај на у ли тур гиј ском жи во ту и оства ри ва је је ди-
но по мо ћу ми ло сти Бо жи је. Дог мат о ми ло сти Бо жи јој је срж ње го вог сло же ног бо-
го слов ског си сте ма и уско је ве зан са стра да њем Ису со вим. Из пат нич ке ди мен зи-
је, ко ја је нај вер ни је по ве за на са веч ним жи во том, цр пи се сна га за оправ да ње вер-
них, без ко јег не ма уче ство ва ња у бо жан ској при ро ди. 

Ли тур ги ја је анам не за стра да ња, цен трал но ме сто је се ћа ње на Гол го ту. Кил-
мар тин (1923–1994) је ис прав но ре као кад је из ја вио да је за То му Аквин ског то гол-
гот ско се ћа ње ве ра Цр кве28. Ли тург, док ими ти ра Хри ста, де лу је in per so na Chri sti, и 
у овој ли тур гиј ској пер спек ти ви да ро ви у ана фо ри мо гу да бу ду осве ће ни. По пи-
та њу мо мен та осве ће ња да ро ва у то ку ли тур ги је, ве ран је ла тин ској ли тур гиј ској 
прак си, на по ми њу ћи да се исти, упра во, осве ћу ју при ли ком из го ва ра ња ре чи уста-
но вље ња29. Оне пред ста вља ју су шти ну рим ског ев ха ри стиј ског ка но на, и ли тург, 
док их из го ва ра, све ште но деј ству је го то во in per so na Chri sti30. 

У на став ку ну ди об ја шње ње да се, за хва љу ју ћи си ли Све то га Ду ха у све тим 
тај на ма ра ђа ми лост Бо жи ја. Ду хов но пи ће ли тур гиј ског са бра ња осве ће но је Ду-
хом Све тим31. Чи ње ни ца је да, у од но су на пра во слав но пре да ње, у раз у ме ва њу бо-

24 “... Tho mas, li ke his con tem po ra ri es, was de eply af ec ted by the le gal ju sti fi ca tion ap pro ach to sac ra men-
tal ef ec ti ve ness that ca me from Gra tian thro ugh Pe ter Lom bard.„Ви ди: CO O KE J. Ber nard, The dis tan ting of 
God. The am bi gu ity of Symbol in the story and the o logy, For tress Press, Min ne a po lis 1990, 164. 

25  Чак је ко ри стио и спо ме нуо ауто ре као што је Те о фи лакт, ко ји је био пот пу но не по знат на За па ду. 
Ви ди: TOR RELL, Jean-Pi er re, Sa int Tho mas Aqu i nas, Vo lu me I The Per son and His Work, tran sla ted by Ro bert 
Royal, The Cat ho lic Uni ver sity of Ame ri ca Press, Was hing ton, D. C. 2003, 139.

26  TOM MA SO, Sum ma The o lo gi ae, 3, 61, 2.
27  Цит. де ло, 3, 62, 2. “…да по ста не те при ча сни ци бо жан ске при ро де... “ Ви ди: 2 Пт, 1, 4.
28  KIL MAR TIN J. Ed ward, The Euc ha rist in the West. Hi story and the o logy, edi ted by Ro bert J. Daly, Li tur gi-

cal Press, Col le ge vil le, Min ne so ta 1998, 248
29  Ово пи та ње је иза зва ло ви ше ве ков ну по ле ми ку из ме ђу Ис то ка и За па да, у ко јој је уче ство вао и Ни-

ко ла Ка ва си ла (1320–1390). У по ле ми ци су и јед на и дру га стра на „за не ма ри ле“ оп шти ка рак тер Ли тур-
ги је и, на гла ша ва ју ћи да је, по пи та њу „тач ног“ мо мен та осве ће ња да ро ва, бит ни ји овај или онај мо ме-
нат оти шле у не ку вр сту крај но сти.

30  „Si sa cer dos so la ver ba pra e dic ta prof e ret cum in ten ti o ne con fi ci en di hoc sac ra men tum, per fi ce re tur hoc 
sac ra men tum, qui in ten tio fa ce ret ut ha ec ver ba in tel li ge ren tur qu a si ex per so na Chri sti po la ta, eti am si ver bis 
pra e cen ti bus hoc non re ci ta re tur.“ Ви ди: TOM MA SO, Sum ma The o lo gi cae, 3, q. 78, a. 1 ad 4.

31 TOM MA SO, Sum ma The o lo gi ae, I-II, q. 112, a. 1, ad 2; Исто: In IV Sent., 8, 2, 3.
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го сло вља ла тин ска тра ди ци ја у ана фо ри знат но ма ње на гла ша ва осве ћу ју ћу уло гу 
Све то га Ду ха, баш као што је у бо го слов ској тра ди ци ји за пад не цр кве обо жу ју ћи 
мо ме нат ма ње на гла шен. Ве ли ка је ве ро ват но ћа да је, упра во, овај део до при нео по-
ле ми ци о пнев ма то ло шком ми ни ма ли зму у са мом чи ну ли тур ги је32.

Жи во то дав ни ка рак тер Ду ха Све то га ве о ма се рет ко спо ми ње, а ово се при-
ме ћу је и у чи ње ни ци да се це ло куп на ли тур ги ја на ла зи у „стра дал ној“ а не „вас кр-
сној“ ди мен зи ји. Бо го слов ска умо зре ња овог ка рак те ра не би иза зи ва ла то ли ку по-
ле ми ку кад би се у сим фо ни ју до ве ла чи ње ни ца да и до га ђај Хри сто вог Вас кр се ња 
из мр твих би ва са мо Ду хом Све тим33. Зна чи, да се до га ђај Кр ста раз у ме и као до га-
ђај пнев ма то ло шког ка рак те ра.

Екли си о ло ги ја схо ла стич ке епо хе је из ра зи то ин сти ту ци о нал но-ју ри дич ког 
ка рак те ра и ути ца ла је на це ло куп ну цр кве ну свест ри мо ка то лич ке цр кве, на ње-
ну срж. Она се по сте пе но ме ња ла, ка ко у бо го слов ском та ко и у ли тур гиј ском ви ду. 
Пнев ма то ло шка ди мен зи ја је че сто спе ку ла тив ног ка рак те ра, ли тур ги ја ни је ве ли-
ка хим на Ду ха Све то га, а цен трал на ди мен зи ја лич но сти Бо га Оца је „из гу бље на“. У 
овом це ло куп ном си сте му је ди но је Хри стос са чу вао ме сто за ступ ни ка из ме ђу Бо-
га и чо ве ка, као цен трал не фи гу ре све га ство ре ног. Али, Хри стос је по стао пре на-
гла ше ни део у ли тур ги ји. Зна чи, и ње го ва уло га је, на од ре ђен на чин, „из гу бље на“. 
Ес ха то ло шки мо ме нат та кве бо го слов ске схе ме ве о ма је огра ни чен иако се о ње му 
са да не мо же рас пра вља ти. 

1.6 За кљу чак
Схо ла стич ка епо ха је, за и ста, да ла ве ли ке умо ве за пад ној цр кви и хри шћан ској ми-
сли уоп ште. Исто вре ме но је уне ла и до ста (по)те шко ћа. Иако је бла го па три стич ке 
епо хе ко ри сти ла, тај исти бо го слов ски дух био јој је, у не ку ру ку, стран. Као по твр-
да овог из ла га ња све до чи исто ри ја, ко јој смо, тру де ћи се, би ли вер ни са рад ник. Це-
ло куп ни пе ри од, по чев од VI ве ка, а ко ји се про ду жа вао до ка сног Сред њег ве ка, у 
осно ви, вер но све до чи о ста њу ри мо ка то лич ке цр кве и на рав но, о из ве сној по мра-
че но сти за пад ног хри шћан ства. Уз ова кво из ла га ње је ди но исти ни та је она на по-
ме на да се (ње на) исто ри ја мо ра гле да ти са ви ше раз ли чи тих исто риј ских по зи ци-
ја, ка ко би се исто ри ја и раз у ме ла на ис пра ван на чин. 

Че сто по зи ва ње на пре да ње по ста вља озбиљ но пи та ње: Да ли га ми раз у ме мо 
истин ски и ста вља мо ли га у по ље цр кве но сти? Са мо ис прав на цр кве ност ће да ти 
ја сно и ис прав но раз у ме ва ње Ре чи Бо жи је из ло же не кроз дог ма те Цр кве. Ис прав-
на цр кве ност тра жи ис пра ван те мељ. 

Сто га, че сто по зи ва ње на пре да ње (tra di tio) и све те Оце не зна чи увек и исти-
ни то ту ма че ње и раз у ме ва ње бо го слов ског ди на ми зма све тих Ота ца. Ка ко те о риј-
ски та ко и прак тич но. Срж на ше цр кве не све сти и ње на из вор на сна га, на ла зе се у 
чи ње ни ци да бо го слов ство ва ње не за лу та у (су ви) ака де ми зам или да се не уто пи 
или по ста не део сво је вр сног и опа сног се ку ла ри зма. Са дру ге стра не, у на ше вре ме 
по сто ји опа сност ис по ља ва ња све че шћег бо го слов ског остра шће ња, из ра за ко ји 

32  Ка рак тер рим ске ана фо ре је, у од но су на ана фо ре пра во слав ног Ис то ка, ве о ма раз ли чит али, не и 
ма ње бо гат. Раз ли чи тост је осо би то очи глед на по пи та њу на гла ша ва ња уло ге Све то га Ду ха у чи ну ли-
тур ги је. Ко рек ци је ко је је ри мо ка то лич ка Цр ква то ком II Ва ти кан ског кон ци ла учи ни ла, и то баш по 
пи та њу на гла ша ва ња пнев ма то ло шког ка рак те ра у ана фо ри, чи ни да се гу би из вор ни ка рак тер древ-
не рим ске ми се. Без об зи ра на до бру на ме ру у уво ђе њу но вих ана фо ра (ко је су пра во слав но-ис точ ног 
ка рак те ра), чи ни ми се да оне збу њу ју (ли тур гиј ску) свест ри мо ка то лич ке Цр кве о иден ти те ту и ето су 
рим ске ли тур гиј ске прак се, као и о са мом ка но ну древ не рим ске ми се.

33  BA SI LIO, De Spi ri tu San cto, PG 32, 19. 
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би тре бао да бу де стран ду ху пра во сла вља. Бо го сло вље гра ди свест о Цар ству Не-
бе ском на сла ња ју ћи се на све то Пре да ње, има ју ћи ум Хри стов, хо де ћи ста зом вре-
ме на у ко јем жи ви са вре ме ни чо век. Нај бит ни ја чи ње ни ца је у то ме да је пи та ње 
спа се ња за сва вре ме на увек ак ту ел но.

Свр ха овог исто риј ског пре се ка ни је у на гла ша ва њу не га тив них пло до ва, ко је 
је схо ла стич ко бо го сло вље до не ло са сво јом спе ку ла тив ном ми шљу већ, у на су шној 
по тре бу цр кве не све сти да се ва зда и из но ва ис пи ту је, уз озби љан исто риј ско-кри-
тич ки при ступ. По след ња де се тље ћа, ипак, опо ми њу. Ри мо ка то лич ка цр ква же ли 
ко рак ви ше, ко рак ко ји би јој дао за мах у ис пра вља њу и ко ра ча њу ка бу дућ но сти. 
Оста је ре ал но да се раз ми шља ко ли ко је спрем на да иде тим пу тем по што су ве ко-
ви иза нас до не ли до ста из ме на.

Ово раз ми шља ње пр вен стве но се по ста вља ри мо ка то лич кој тра ди ци ји али те-
ма је ко ја до ти че и ис точ но пра во слав но бо го сло вље. Ко ли ка му је ствар на сна га и 
ко ли ко му је ја сна свест о ри зни ци Исти не ко ју са до зом љу бо мо ре чу ва. За то бих 
ово из ла га ње и за кљу чио у ви ду пи та ња: Ко ли ко оно мо же до при не ти пре о бра жа-
ју бо го слов ско-ли тур гиј ске све сти ри мо ка то лич ке цр кве?

Ab stract: Con sci o u sness abo ut the King dom of God and the Holy Tra di tion are the two terms 
in which the mind of the Church is con ta i ned. The o lo gi cal at tempts of the pre vi o us cen tury 
tried to re turn to this ob vi o usly „for got ten“ fact. Con si de ra tion of the Tra di tion and its con sci-
o u sness abo ut the sa me ro le wit hin the Church was and it will re main one of the most dyna mic 
is su es of the Church’s ta ught of any age. Com men ting on the hi sto ri cal cir cum stan ces the con-
tem po rary the o lo gi ans ha ve ’chec ked the pul se’ of the Church’s li fe and its iden tity. The qu e sti-
on of the o lo gi cal con sci o u sness re pre sents a path on which the Fat hers of the early Church ha-
ving the mind of Christ had wal ked.  In deed, this mind has been left to the Church for its pre-
ven tion as well as for its con ti nu a tion. 
 This con sci o u sness forms the so ci ety in which we li ve, tran sfor ming it or dar ke ning its mind. 
Fu tu re and vi sion of the Church de pends on our ap pro ach in un der stan ding the Holy Tra di-
tion, as well as from the per cep tion of its the o lo gi cal-li tur gi cal dyna mism. In this pa per I will 
at tempt to draw a the o lo gi cal-li tur gi cal li ne of the Ro man Cat ho lic Church in the mid dle ages. 
 This ap pro ach will aid us in de fi ning a dif e ren ce bet we en the Ro man Cat ho lic ta ught and 
the pa tri stic ta ught.  Ad di ti o nally, I will try to per ce i ve if this scho la stic ta ught has ac cep ted the 
spi rit and dyna mics of the the o lo gi cal-li tur gi cal Tra di tion of the Church.  A worth men ti o ning 
at ten tion will be gi ven to va ri o us cir cum stan ces, which con tri bu ted to vi vid mu ta tion of the 
the o lo gi cal ta ught du ring the scho la stic pe riod. 




