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Сви ма је до бро по зна то да 
обра зо ва ње, тј. уче ност и 
зна ње игра ју ве о ма ва жну 

уло гу у свакоj дру штве ној за јед
ни ци. Успех не ког дру штва не
по сред но је за ви сан од ква ли те та 
обра зо ва ња. Све ве ли ке кул ту ре 
сво ју су моћ за сни ва ле на обра зо
ва њу. Не ки на ро ди, чак и ка да су 
вој но и еко ном ски би ли сла би ји 
од про тив ни ка, по бе ђи ва ли су на 
кул тур ноин те лек ту ал ном пла ну 
као нпр. ста ри Је ли ни Ри мља не. 
Иако су Ри мља ни вој но по ра зи ли 
Је ли не, ови су их над вла да ли на 
по љу ду ха – кул тур но су их оку пи
ра ли. Кроз исто ри ју се ви ше стру
ко по ка за ло да је уче ност кључ 
успе ха ка ко у сми слу кре а тив ног 
из на ла же ња иде ја, та ко и њи хо
вог да љег пре но ше ња. До бар при
мер то га су већ по ми ња ни Је ли ни, 
уте ме љи ва чи ве ли ке кул ту ре ко ја 
се ра ши ри ла над нај ве ћим де лом 
ан тич ког све та, а сво је из дан
ке пу сти ла све до да нас. За пад ни 
свет је та ко ђе до жи вео свој ин те

лек ту ал ни, еко ном ски и по ли тич
ки про цват упра во за хва љу ју ћи 
уни вер зи те ти ма и зна њу ко је је на 
њи ма сти ца но. Ва жност обра зо
ва ња као ду хов не мо ћи, ко јом се 
чо век као по је ди нац и дру штво у 
це ли ни уз ди жу из над при ми ти ви
зма и за о ста ло сти, не спо ран је и 
уни вер за лан фе но мен.

Ре спект пре ма зна њу и уче но
сти био је при су тан већ код ра них 
хри шћа на. До ду ше, на по чет ку 
је Еван ђе ље про по ве да но ни жим 
сло је ви ма дру штва. Ме ђу тим, ка
ко се вре ме ном до ла зи ло у све ја
чи до дир са је лин ским кул ту ром, 
по ка за ла се по тре ба да се хри
шћан ске Исти не ве ре про по ве да
ју у јед ној ви шој фор ми, а не са мо 
„је зи ком ри ба ра“. До бар при мер 
је и апо стол Па вле, ко ји је био 
обра зо ва ни ји од оста лих апо сто
ла. Сто га и не чу ди ње гов ми си о
нар ски успех. Зна чај обра зо ва ња 
за хри шћа не ви ди се у то ме што је 
већ у 2. ве ку на ста ла хри шћан ска 
бо го слов ска шко ла у Алек сан дри

ји, чу ве ни Ди да ска ли он. У ње му 
су вре ме ном пре да ва ли Св. Пан
тен, Ори ген, Кли мент, Ди о ни си је 
Алек сан дриј ски и Ди дим Сле пи. 
По ред из у ча ва ња Све тог Пи сма, 
сту ден ти су до би ја ли и зна ња из 
дру гих та да ва жних обла сти, као 
што су ре то ри ка, кла сич на ли те
ра ту ра и фи ло со фи ја. Ев се ви је 
Ке са риј ски из ве шта ва да је Ори
ген да ро ви те уче ни ке „уво дио у 
фи ло соф ске ди сци пли не, пре да
вао им арит ме ти ку, ге о ме три ју 
и дру ге пред ме те, а та ко ђе их је 
упо зна вао и са фи ло соф ским те
о ри ја ма“ (ЦИ, 6, 18, 3–4). Убр зо 
су на ста ле и дру ге хри шћан ске 
шко ле чи ји је циљ био обра зо ва ње 
мла дих хри шћан ских про по вед
ни ка, упра во сто га да би мо гли да 
се су че ља ва ју са та да шњим ин те
лек ту ал ним иза зо ви ма ка кви су 
би ли нео пла то ни зам и сто и ци зам. 
За ни мљи во је и то да су хри шћа ни 
сво је шко ле са о бра жа ва ли је лин
ским. Та ко је по ме ну ти Ди да ска-
ли он био ура ђен пре ма кла сич ном 
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је лин ском мо де лу, што је већ ура
дио Св. Пан тен – осни вач шко ле.

По ред то га што су осни ва ли 
соп стве не шко ле, још је упа дљи
ви је да су се ис так ну ти хри шћан
ски те о ло зи и про по вед ни ци 
обра зо ва ли у је лин ским учи ли
шти ма. Та ко је Св. Ва си ли је Ве
ли ки сту ди рао у Ке са ри ји, док је у 
Кон стан ти но по љу био уче ник чу
ве ног про фе со ра ре то ри ке Ли ва
ни ја. По том је и на Атин ском уни
вер зи те ту сту ди рао књи жев ност, 
ре то ри ку и фи ло со фи ју код про
фе сорâ Про е ре си ја и Име ри ја. 
Слич не пу те ве обра зо ва ња про
ла зи ли су и дру ги ве ли ки те о ло зи 
древ не Цр кве. Гри го ри је Бо го слов 
је сту ди рао у Ке са ри ји Ка па до
киј ској, Ке са ри ји Па ле стин ској, 
Алек сан дри ји и Ати ни – у оно 
до ба нај зна чај ни јим цен три ма 
кла сич ног обра зо ва ња. Јо ван Зла
то у сти је у Ан ти о хи ји код Ан дра
га ти ја из у ча вао фи ло со фи ју, а код 
Ли ва ни ја ре то ри ку. У ан ти о хиј
ском Аске ти ри о ну учио је ег зе ге
зу код Ди о до ра. За ни мљи во је да 
је Св. Ва си ли је сво је уче ни ке исто 
слао код ре то ра Ли ва ни ја да би их 
овај, с јед не стра не, под у ча вао бе
сед ни штву, а с дру ге, ни шта ма ње 
ва жне, да би им пру жао от пор у 
њи хо вим хри шћан ским уве ре њи
ма. Та ко ђе су мно ги хри шћан ски 
ег зе ге ти учи ли у је лин ским шко
ла ма, где су ту ма че ни Хо ме ро ви 
епо ви. Раз лог је био да се об у че 
ка ко би слич не ме то де мо гли упо
тре бља ва ти при ли ком ту ма че ња 
Све тог Пи сма. Цр кве ни ка но ни
ча ри су сту ди ра ли пра ва у не зна
бо жач ким шко ла ма, упра во за то 
што се у њи ма из у ча вао прав ни 
оквир у ко јем је жи вео та да шњи 
свет. Ми си о нар ски успех ан тич
ког хри шћан ства не за ми слив је 
без уче но сти и зна ња. Иако је зна
чај и ду хов ни ауто ри тет мно гих 
све та ца ко ји ни су би ли по себ но 
обра зо ва ни (као нпр. Св. Ни ко ла) 
огро ман, ипак су пу те ве цр кве ног 
жи во та и дог мат ске фор му ла ци је 
ве ре од ре ди ли обра зо ва ни и уче
ни Оци, као што су нпр. Св. Ири
неј Ли он ски, Св. Ата на си је Ве ли
ки, Ка па до киј ски Оци, Св. Јо ван 
Зла то уст, Св. Ки рил Алек сан дриј

ски, Св. Мак сим Ис по вед ник и 
дру ги. Та исто риј ска чи ње ни ца се 
не сме из гу би ти из ви да.

Исто вре ме но са зна ча јем обра
зо ва ња и уче но сти за Цр кву, и 
уло ге обра зо ва ња у бо го слов ски 
фор ма тив ном раз до бљу жи во та 
Цр кве, ва жно је обра ти ти па жњу 
на још је дан фе но мен, а он се ти
че ак ту ел но сти и са др жа ја зна ња. 
На и ме, хри шћан ски бо го сло ви су 
из у ча ва ли та да вла да ју ће те о ри
је, ко је су се ти ца ле фи ло со фи је, 
астро но ми је, ме ди ци не, ге о гра
фи је и оста лих на у ка. На гла ша
ва мо да су про у ча ва ли уве ре ња 
и те о ри је ко је су та да ва жи ли. 
Упра во у ин тер ак ци ји са њи ма, 
на ста ја ли су хри шћан ски те о ло
шки ис ка зи. То се на ро чи то до
бро ви ди у ту ма че њу Ше сто дне ва 
Св. Ва си ли ја. Он ства ра ње све та 
ту ма чи у окви ри ма та да шњих 
са зна ња, та ко да су ње го ва фи
зи ка, бо та ни ка, ге о гра фи ја и др. 
плод ан тич ке уче но сти и вир ту
о зног бо го слов ског про ми шља
ња. На Ва си ли је вом при ме ру се 
ви ди ко ли ко су са др жај зна ња и 
на чи ни ње го вог сти ца ња би ли у 
не по сред ној ве зи са та да шњим је
лин ским све том. Та ко ђе је за ни
мљи во упо ре ди ти је зик је лин ских 
фи ло со фа то га до ба са је зи ком 
хри шћан ских бо го сло ва. Слич
но сти у мно гим фор му ла ци ја ма 
су ви ше не го очи глед не. Сто га су 
хри шћан ски те о ло зи и би ли ка
дри да се ухва те у ко штац са моћ
ном је лин ском кул ту ром, и да је 
вре ме ном „нат кри ле све ште ним 
сво до ви ма Цр кве“. На рав но, са
др жај ве ре је био дру га чи ји, што 
хри шћан ство и чи ни по себ ним у 
од но су на оста так све та.

Ако ства ри по гле да мо из са вре
ме не пер спек ти ве, до би ће мо јед
ну у мно го че му су прот ну сли ку у 
од но су на по ме ну ти пе ри од. До во
љан је са мо ле ти ми чан по глед на 
кон цепт са вре ме ног бо го слов ског 
обра зо ва ња да се уви де ба зич ни 
про бле ми у ко ји ма се оно на ла зи. 
Основ ни про блем је у то ме што 
се те о ло ги ја ма њеви ше тре ти ра 
као са мо до вољ на на у ка. То је сво
је вр сни „l’art po ur l’art“. На и ме, 
си стем да на шњег бо го слов ског 
обра зо ва ња је за тво рен си стем ко
ји не ма ни ка кву озбиљ ни ју ин тер
ак ци ју са све том у ко јем жи ви мо. 
Та ко се нпр. у бо го сло ви ја ма и на 
фа кул те ти ма из у ча ва Ка нон ско 
пра во, где се сту ден ти упо зна ва ју 
са мно гим ка но ни ма и уред ба ма, 
што са мо по се би ни је бе сми сле
но. Али, про блем је у то ме што 
мла ди те о ло зи не ма ју мо гућ ност 
да се упо зна ју са са вре ме ним кон
цеп том пра ва. Те ме као што су 
Де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма 
и, уоп ште, прав но устрој ство зе
мље оста ју не по зна те. Ми не ма
мо ди дак тич ког про сто ра у ко јем 
би мла ди те о ло зи на у чи ли не што 
ви ше о то ме шта је нпр. пар ла
мен тар на де мо кра ти ја или ли бе
рал ни ка пи та ли зам, а упра во то 
је дру штве ни оквир у ко јем жи ви
мо. Слич но се де ша ва и у дру гим 
обла сти ма. Та ко нпр. са вре ме ни 
трен до ви у умет но сти или ин фор
ма тич кој тех но ло ги ји пред ста
вља ју те ме ко јих се ми у окви ру 
школ ског ку ри ку лу ма не до ти че
мо. При ме ра ра ди, ако би смо из
вр ши ли ан ке ту ме ђу на шим мла
дим бо го сло ви ма са пи та њем шта 
је то пост мо дер на, ре зул тат би 
био по ра жа ва ју ћи у сми слу њи
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хо ве нео ба ве ште но сти (што мо гу 
као про фе сор лич но да по све до
чим). То се на ро чи то од но си на 
сту ден те ко ји су за вр ши ли сред њу 
бо го слов ску шко лу. У по ре ђе њу 
са ра ни јим Оци ма, то би из гле да
ло као да нпр. Ка па до киј ци ни су 
зна ли шта је нео пла то ни зам. С 
дру ге стра не, чи тав обра зов ни си
стем је оп те ре ћен мно гим по моћ
ним ди сци пли на ма ко је га чи не 
пре гло ма зним, та ко да све то сту
ден ти ма не по треб но цр пе ве ли ку 
енер ги ју, а при то ме се пре ма ло 
до ти че све та у ко јем жи ве.

Ни шта ма њи про блем је и то 
што се те о ло ги ја го то во ис кљу чи
во ба ви соп стве ном про шло шћу. 
Као да смо при кље ште ни сте га ма 
про шло сти. На рав но да из у ча ва
ње соп стве ног пре да ња и те ка ко 
има сми сла. Ме ђу тим, то ба вље ње 
про шло шћу, ка ко се оно спро во ди 
у на шим бо го слов ским шко ла ма, 
ви ше је при ку пља ње ин фор ма
ци ја не го хер ме не у тич ки про фи
ли са но са гле да ва ње ва жних бо
го слов ских пи та ња и по ку шај да 
се у ду ху пре да ња да нас про ми
шља те о ло ги ја. Пре о ку пи ра ност 
ис кљу чи во со бом и соп стве ном 
про шло шћу, у овом кон тек сту, 
пред ста вља не по тре бан ба ласт. 
Овим тре ба да се ба ве струч ња ци 
за од ре ђе не обла сти. Уме сто да се 
усме ри мо на свет у ко јем жи ви
мо и уђе мо у кре а тив ну ин тер ак
ци ју са вла да ју ћим уве ре њи ма и 
трен до ви ма, и из те пер спек ти ве 
осми шља ва мо те о ло ги ју и жи вот 
Цр кве, ми оста је мо за ро бље ни 
у да ле кој про шло сти ко ју углав
ном не кри тич ки иде а ли зу је мо. 
Ма ка ко зву ча ло, ми у осно ви не 
га ји мо све то о тач ки и пре дањ ски 
дух, не го не ке но ви је кон цеп ци је 
при сут не на За па ду у по след њих 
не ко ли ко ве ко ва, на ро чи то код 
ри мо ка то ли ка. По сту па ју ћи ова
ко, ми смо се за тво ри ли и по ста ли 
свет за се бе: има мо хри шћан ску 
ети ку, хри шћан ску ан тро по ло ги
ју, хри шћан ску со ци о ло ги ју, хри
шћан ску ко му ни ко ло ги ју итд. На
рав но да су по ме ну те ди сци пли не 
ва жне и за слу жу ју да бу ду из у ча
ва не, али ов де је симп то ма ти чан 
при дев хри шћан ски, јер ука зу је на 

па ра лел ну ствар ност у ко јој се на
ла зи мо. То је до ве ло до то га да се 
бо го сло ви ба ве со бом и обра ћа ју 
са мо јед ни дру ги ма, док је те о
ло шки је зик по стао сво је вр стан 
струч ни со ци о лект. Те о ло шки је
зик има вр ло сла бу ко нек ци ју са 
дру гим на у ка ма и сфе ра ма људ
ског ду ха. Сто га и не чу ди што 
бо го слов ске ди ску си је углав ном 
и оста ју уну тар кру го ва струч но 
ини ци ра них те о ло га.

На рав но да ова кво ста ње ства ри 
ни је про из вод не мар но сти или не
до стат ка спо соб но сти про свет них 
рад ни ка. Да је сте, та кав про блем 
би се ре ла тив но ла ко пре ва зи
шао. Ме ђу тим, цр кве но школ ство 
ни је из дво је но из на шег оп штег 
ми љеа. Цр кве ни обра зов ни си
стем про ја вљу је ду бо ке струк ту ре 
тре нут ног уну тар цр кве ног жи во
та и на ше ко лек тив не све сти. У 
соп стве ној са мо до вољ но сти, ми 
у Цр кви се дис тан ци ра мо од све
та, али не у оном би блиј скосве
то о тач ком сми слу – „у све ту, али 
не од све та“, не го у сми слу на шег 
од су ства из све та као про по вед
ни ка Еван ђе ља. Да би смо све ту 
про по ве да ли и све до чи ли Хри
ста, мо ра мо као и Све ти Оци по
зна ва ти овај свет. Ухва ти ти се у 
ко штац са њим. То зна чи кре та ти 
се у све ту са вре ме них иде ја, да 
би смо их мо гли до бро са гле да ти 
и по ку ша ти им да ти хри шћан ску 
ди мен зи ју. Мо ра мо схва ти ти иза
зо ве са вре ме не де мо кра ти је, ли
бе рал ног ка пи та ли зма, ин фор ма
ци о них тех но ло ги ја, са вре ме ног 
мар ке тин га, и уоп ште по сто је ћих 
трен до ва од умет но сти до по слов
не ети ке. То је мо гу ће са мо ако 
поч не мо озбиљ ни је да из у ча ва мо 
са вре ме не дру штве не фе но ме не, 
као што су то и Оци ра ди ли у сво
је до ба. Чу ве на кри ла ти ца Ге ор ги
ја Фло ров ског „на пред к Оци ма“, 
у овом кон тек сту зна чи по вра так 
отач ком обра зов ном мо де лу, а не 
до бу у ко јем су жи ве ли. С дру ге 
стра не, та кав при ступ прет по
ста вља да го во ри мо је зи ком ко ји 
сва ко раз у ме. На рав но, пи та ње 
је зи ка је ком плек сно и зах те ва 
по себ ну ела бо ра ци ју. Ра зу мљив 
је зик зна чи те мељ ни је пре о сми

шља ва ње те о ло ги је, а не тек спо
ља шњу де ко ра ци ју. Да нас је го
то во не за ми сли во да се у не ком 
по пу лар ном ча со пи су (нпр. Нин, 
Вре ме) по ја ви текст са те о ло шком 
те мом и да иза зо ве озбиљ ни је и 
ши ре ин те ре со ва ње, што је вр ло 
ин ди ка тив но јер по ка зу је ко ли ко 
је са вре ме на те о ло ги ја да ле ко од 
ре ал ног све та. А то ни је са мо је
зик. Про бле ми су знат но ду бљи...

На ше сред ње бо го слов ске шко
ле и фа кул те ти, чак и као део 
уни вер зи те та, још увек де лу ју као 
спе ци фич на и из дво је на обра зов
на сре ди на. Та кав при ступ нор ма
лан је за стру ков не шко ле и фа
кул те те ко ји се за сни ва ју на уско 
струч ном обра зо ва њу. Ме ђу тим, 
те о ло ги ја не мо же би ти еснаф ска 
ствар (што тре нут но је сте), не го 
на у ка ко ја по ве зу је ши ро ку ле пе
зу људ ског ду ха и да је од го во ре, 
или бар од го вор на про ми шља ња, 
на пи та ња из раз ли чи тих обла сти: 
еко ном ских, по ли тич ких, со ци о
ло шких, ко смо ло шких, фи ло соф
ских итд. Ми смо у том сми слу 
спе ци фич ни у од но су на ве ли ку 
ве ћи ну дру гих шко ла. За то, да би
смо мо гли да се те мељ ни је упо
зна мо са ва жним пи та њи ма да на
шњи це, ну жно је да у наш обра
зов ни си стем уве де мо ди сци пли
не ко је се ба ве та квим пи та њи ма. 
Што се ти че сред њег бо го слов ског 
обра зо ва ња, то би се мо гло ре а ли
зо ва ти пре ко хри шћан ских гим
на зи ја, ко је би мо гле би ти раз
ли чи то про фи ли са не. На фа кул
те ти ма је то мо гу ће пра вље њем 
сту диј ских про гра ма ко ји би омо
гу ћи ли та кву вр сту обра зо ва ња и 
раз ви ја ња кри тич ке све сти. Та ко
ђе, то је оства ри во по ја ча ва њем 
са рад ње са дру гим фа кул те ти ма 
у сми слу отва ра ња мо гућ но сти 
да од ре ђе не ди сци пли не сту ден ти 
те о ло ги је из у ча ва ју на тим ма тич
ним фа кул те ти ма, што је и нај
при род ни је. Сва ка ко, по сто ји још 
на чи на да се до ђе до ква ли тет ног 
бо го слов ског обра зо ва ња. Ме ђу
тим, у овом тре нут ку је нај ва жни
је да са гле да мо про бле ме и што 
пре кре не мо да их ре ша ва мо, јер 
по сто је ћи си стем ни је до бар ни ти 
обе ћа ва ју ћи. На про тив.


