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прожимају и сажимају води ка разумевању модела теолошког
мишљења изражених у једном тексту.
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Ипонија (грч. ὑπόνοια – мисао, мишљење, сумња/подозре

ње). Kао херменеу тички термин упућује на онај ниво значења
скривен испод површинског значења текста. Оваква употре
ба термина сеже уназад бар до Платона (Resp. 378 d) и веро
ватно још и даље. Термин се могао односити на тумачења Хо
мера која траже философско значење иза дословног значења
епа. Пре првог века пХ ὑπόνοια је вероватно била уобичајен
термин за овакав интерпретативни приступ који је касни
је назван ἀλληγορία (Плутарх, Adol. poet. aud. 19 e). Ὑπόνοια
је употребљена у неколико примера у којима аутор избега
ва или потцењује такав начин тумачења (Плутарх, Adol. poet.
aud. 19e; Григорије Ниски, C. Eun. 1, 39; Hex. [PG 44, 81D]).
Филон Александријски присвојио је израз и често га упо
требљавао када је давао пренесена тумачења библијског тек
ста. Филон обично овај термин користи у множини, узимају
ћи радије изразе δι’ ὑπονοιῶν и ἐν ὑπονοίαις. Трагање за скри
веним значењем може бити неопходно уколико је дословно
значење текста немогуће (Plant. 113; cf. Opif. 157; Agr. 96-97).
У другим случајевима, буквално значење може бити истини
то и значајно, али испод овог дословног (ῥητός) значења по
стоји дубље и чак истинитије значење. Обрезање, нпр. треба
сагледати у физичком смислу, али оно исто тако има и дубље
значење (Migr. 92; cf. Praem. 65; Ios. 28). Филон упоређује до
словно значење са телом, док је значење δι’ ὑπονοιῶν слично
души или уму и оно може кроз ову сродност увести људску
душу у контемплацију (Contempl. 78; cf. Migr. 92-93; Abr. 88).
Климент Александријски овим термином на једном ме
сту означава дубље, символичко значење паганске поези
је. Буквално значење скрива дубље, које мудре и непорочне
подстиче да трагају за истином, док се такво значење скрива
од других. Климент тврди да Писмо слично делује на хри
шћане и посебно наводи 1Кор 2 6-16 да би доказао овај мо
менат (Strom. 5, 6, 24, 1-26, 5). Ориген, као и Филон, тврди да
је ὑπόνοια била неизбежна код детаља у одређеним деловима
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Историзам

↑↑Intentio Писма и да је према томе представљала интенцију самог пи

сца (Cels. 4, 38; 4, 87). Скривено значење може бити стварно
значење текста, који је погрешан или унижујући у однос у на
Бога ако се узме дословно, или то може бити дубље значење
дескрипције историјских догађаја (Cels. 4, 38; 4, 44: користећи
овде Гал 4 21-31 као библијски доказ). Као у горе наведеном
Климентовом случају, и Ориген неколико пута употребљава
термин када је непосредни предмет његове дискусије паган
↓↓Мит ски мит или поезија (Cels. 3, 43; 4, 38; 7, 6; 8, 66; cf. 4, 48).
Ὑπόνοια може стајати у блиској вези са следећим тер
минима и користити се у суштински истом значењу као и:
↑↑Алегорија ἀλληγορία/ἀλληγορέω (Плутарх, Adol. poet. aud. 19 e; Филон,
Opif. 157; Fug. 179-181; Contempl. 28; Ios. 28; Климент, Strom. 5,
6, 21, 4-24, 1; Ориген, Cels. 4, 38; 4, 44; 4, 48); τροπικός (Филон,
Det. 167; Ориген, Cels. 3, 43); τροπολογία (Ориген, Cels. 4, 38; 4,
44; 4, 48; Григорије Ниски, Hex. [PG 44:81d]).
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Историзам је појам коме се уобичајено придају два основ

↑↑Значење на значења: 1) поглед на свет који наглашава историчност и

променљивост свих људских ствари; 2) одређен метод исто
риографских истраживања. Углавном се везује за немачку
↓↓Методе култ уру, иако је као метода и академска пракса имао одлучу
јући утицај на студије историје широм света. Почеци истори
зма везују се за доба после оснивања универзитета у Берлину
(1810), при чему се сматра да је као метод уобличен у семи
нарима које је ту, почевши од 1825, устројио Л. Ранке (17951886). У последњој четвртини XIX в. методи ‘Ранкеове школе’
прихваћени су у Француској, САД и другим земљама. Све до
средине XX в. овај поглед на свет снажно је утицао на немачку
култ уру и био јасно видљив у култ урама осталих европских
земаља (нпр. Б. Кроче, Р. Џ. Колингвуд, Х. Ортега и Гасет и др).
↓↓Романтизам
Корени историзма налазе се у побуни немачког романти
↓↓Просветитељство зма против универзалистичких амбиција француског про
светитељства. Истински утемељивачи историзма као школе

