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про жи ма ју и са жи ма ју во ди ка раз у ме ва њу мо де ла те о ло шког 
ми шље ња из ра же них у јед ном тек сту.
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М. Ра до ва но вић / П. Дра гу ти но вић

Ипо ни ја (грч. ὑπόνοια – ми сао, ми шље ње, сум ња/по до зре-
ње). Kао хер ме не у тич ки тер мин упу ћу је на онај ни во зна че ња 
скри вен ис под по вр шин ског зна че ња тек ста. Ова ква упо тре-
ба тер ми на се же уна зад бар до Пла то на (Resp. 378 d) и ве ро-
ват но још и да ље. Тер мин се мо гао од но си ти на ту ма че ња Хо-
ме ра ко ја тра же фи ло соф ско зна че ње иза до слов ног зна че ња 
епа. Пре пр вог ве ка пХ ὑπόνοια је ве ро ват но би ла уо би ча јен 
тер мин за ова кав ин тер пре та тив ни при ступ ко ји је ка сни-
је на зван ἀλληγορία (Плу тарх, Adol. po et. aud. 19 e). Ὑπόνοια 
је упо тре бље на у не ко ли ко при ме ра у ко ји ма ау тор из бе га-
ва или пот це њу је та кав на чин ту ма че ња (Плу тарх, Adol. po et. 
aud. 19e; Гри го ри је Ни ски, C. Eun. 1, 39; Hex. [PG 44, 81D]).

Фи лон Алек сан дриј ски при сво јио је из раз и че сто га упо-
тре бља вао ка да је да вао пре не се на ту ма че ња би блиј ског тек-
ста. Фи лон обич но овај тер мин ко ри сти у мно жи ни, узи ма ју-
ћи ра ди је из ра зе δι’ ὑπονοιῶν и ἐν ὑπονοίαις. Тра га ње за скри-
ве ним зна че њем мо же би ти не оп ход но уко ли ко је до слов но 
зна че ње тек ста не мо гу ће (Plant. 113; cf. Opif. 157; Agr. 96-97). 
У дру гим слу ча је ви ма, бу квал но зна че ње мо же би ти исти ни-
то и зна чај но, али ис под овог до слов ног (ῥητός) зна че ња по-
сто ји ду бље и чак исти ни ти је зна че ње. Об ре за ње, нпр. тре ба 
са гле да ти у фи зич ком сми слу, али оно исто та ко има и ду бље 
зна че ње (Mi gr. 92; cf. Pra em. 65; Ios. 28). Фи лон упо ре ђу је до-
слов но зна че ње са те лом, док је зна че ње δι’ ὑπονοιῶν слич но 
ду ши или уму и оно мо же кроз ову срод ност уве сти људ ску 
ду шу у кон тем пла ци ју (Con templ. 78; cf. Mi gr. 92-93; Abr. 88). 

Кли мент Алек сан дриј ски овим тер ми ном на јед ном ме-
сту озна ча ва ду бље, сим во лич ко зна че ње па ган ске по е зи-
је. Бу квал но зна че ње скри ва ду бље, ко је му дре и не по роч не 
под сти че да тра га ју за исти ном, док се та кво зна че ње скри ва 
од дру гих. Кли мент твр ди да Пи смо слич но де лу је на хри-
шћа не и по себ но на во ди 1Кор 2 6-16 да би до ка зао овај мо-
ме нат (Strom. 5, 6, 24, 1-26, 5). Ори ген, као и Фи лон, твр ди да 
је ὑπόνοια би ла не из бе жна код де та ља у од ре ђе ним де ло ви ма 
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Пи сма и да је пре ма то ме пред ста вља ла ин тен ци ју са мог пи-
сца (Cels. 4, 38; 4, 87). Скри ве но зна че ње мо же би ти ствар но 
зна че ње тек ста, ко ји је по гре шан или уни жу ју ћи у од но су на 
Бо га ако се узме до слов но, или то мо же би ти ду бље зна че ње 
де скрип ци је исто риј ских до га ђа ја (Cels. 4, 38; 4, 44: ко ри сте ћи 
ов де Гал 4 21-31 као би блиј ски до каз). Као у го ре на ве де ном 
Кли мен то вом слу ча ју, и Ори ген не ко ли ко пу та упо тре бља ва 
тер мин ка да је не по сред ни пред мет ње го ве ди ску си је па ган-
ски мит или по е зи ја (Cels. 3, 43; 4, 38; 7, 6; 8, 66; cf. 4, 48).

Ὑπόνοια мо же ста ја ти у бли ској ве зи са сле де ћим тер-
ми ни ма и ко ри сти ти се у су штин ски истом зна че њу као и: 
ἀλληγορία/ἀλληγορέω (Плу тарх, Adol. po et. aud. 19 e; Фи лон, 
Opif. 157; Fug. 179-181; Con templ. 28; Ios. 28; Кли мент, Strom. 5, 
6, 21, 4-24, 1; Ори ген, Cels. 4, 38; 4, 44; 4, 48); τροπικός (Фи лон, 
Det. 167; Ори ген, Cels. 3, 43); τροπολογία (Ори ген, Cels. 4, 38; 4, 
44; 4, 48; Гри го ри је Ни ски, Hex. [PG 44:81d]).
Ли те ра ту ра: R. M. Grant, The Let ter and the Spi rit, New York 1957, 23; 33-38; 
122; 125-126; R. P. C. Han son, Al le gory and Event: A Study of the So ur ces and 
Sig ni fi can ce of Ori gen’s In ter pre ta tion of Scrip tu re, Lo u i svil le/Lon don 2002, 
37-64; J. Ta te, Pla to and Al le go ri cal In ter pre ta tion, CQ 23 (1929), 142-54; J. 
Whit man, Al le gory: The Dyna mics of an An ci ent and Me di e val Tec hni que, Cam-
brid ge 1987, 265-355; H. A. Wol fson, Phi lo: Fo un da ti ons of Re li gi o us Phi lo sophy 
in Ju da ism, Chri sti a nity and Islam II, Cam brid ge 21948, I, 115-38; II, 223-24.

Џ. Б. Во лас

Исто ри зам је по јам ко ме се уо би ча је но при да ју два основ-
на зна че ња: 1) по глед на свет ко ји на гла ша ва исто рич ност и 
про мен љи вост свих људ ских ства ри; 2) од ре ђен ме тод исто-
ри о граф ских ис тра жи ва ња. Углав ном се ве зу је за не мач ку 
кул ту ру, иа ко је као ме то да и ака дем ска прак са имао од лу чу-
ју ћи ути цај на сту ди је исто ри је ши ром све та. По че ци исто ри-
зма ве зу ју се за до ба по сле осни ва ња уни вер зи те та у Бер ли ну 
(1810), при че му се сма тра да је као ме тод уоб ли чен у се ми-
на ри ма ко је је ту, по чев ши од 1825, устро јио Л. Ран ке (1795-
1886). У по след њој че твр ти ни XIX в. ме то ди ‘Ран ке о ве шко ле’ 
при хва ће ни су у Фран цу ској, САД и дру гим зе мља ма. Све до 
сре ди не XX в. овај по глед на свет сна жно је ути цао на не мач ку 
кул ту ру и био ја сно ви дљив у кул ту ра ма оста лих европ ских 
зе ма ља (нпр. Б. Кро че, Р. Џ. Ко лин гвуд, Х. Ор те га и Га сет и др).

Ко ре ни исто ри зма на ла зе се у по бу ни не мач ког ро ман ти-
зма про тив уни вер за ли стич ких ам би ци ја фран цу ског про-
све ти тељ ства. Истин ски уте ме љи ва чи исто ри зма као шко ле 
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