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IR ANTROPOLOGINIAI ASPEKTAI*
Aspects of Theological Anthropology
in Homilies on the Beatitudes by Gregory of Nyssa
Summary
This article analyses aspects of theological anthropology in Homilies on the Beatitudes by Gregory of
Nyssa (334–394). The main focus is the ontological expression of human conception and the origin of
man. The topics analysed are: the importance of the conception of God in theological–anthropological
discussion, the feebleness and splendour of human nature, the creation of man in God’s image and
likeness, and the fall of man. The perspective of Homilies on the Beatitudes does reflect a human to be
like a monad, separate and closed in itself. A human is a representative of much broader reality, and
discussion about the human is influenced by the essential relationship of man with the divine. The reminder of creation brings a human back to the start of existence and at the same time turns his eyes
towards the end. A human, created in likeness and image of God, already carries in himself a divine
mark which makes him exceptional in the rest of the creation. This mark becomes a condition for a
relationship and communication with the divine. Although the fall stains the image of God in a human
and its outcomes are inherited by all humanity, nevertheless a human does not lose a possibility to come
back to the initial innocence.
SANTRAUKA
Straipsnyje nagrinėjami Grigaliaus Nysiečio (334–394) Homilijų apie palaiminimus teologiniai ir antropologinai aspektai. Dėmesys kreipiamas į ontologinę žmogaus sampratos išraišką ir į žmogaus kilmę.
* Pagal LMT Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą (LIT–8–81).
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MokslinĖ mintis
Analizuojamos šios temos: Dievo sampratos reikšmė teologiniams ir antropologiniams svarstymams,
žmogaus prigimties menkumas ir didybė, žmogaus sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, žmogaus nuopuolis. Homilijų apie palaiminimus perspektyva neleidžia mąstyti apie žmogų kaip atskirą ir
savyje uždarą monadą. Žmogus yra daug platesnės tikrovės atstovas, kurios aptarimui įtaką daro esminis
santykis su dievybe. Kūrimo priminimas nukelia žmogų į egzistencinę pradžią, bet taip pat žvilgsnį
kreipia į pabaigą. Sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą žmogus jau turi išskirtinę dievišką žymę,
kuri jį išskiria iš visos kūrinijos ir tampa santykio bei bendrystės su dievybe sąlyga. Nors nuopuolis,
kurio pasekmes paveldi visa žmonija, Dievo paveikslą žmoguje sutepa, tačiau žmogus nepraranda galimybės grįžti į pirminį nekaltumą.

ĮVADAS
Kapadokiečių raštuose1 antropologijos diskursas kulminaciją pasiekia Grigaliaus Nysiečio (334–394) mokyme apie
žmogaus prigimtį ir galutinį tikslą, kur
susitinka ir pagal tam tikrus teologinius
principus susipina dvi tradicijos – biblinė doktrina apie žmogaus sukūrimą,
atnaujinimą pagal Dievo paveikslą ir
panašumą bei graikų filosofijos paideia ir
askesis kaip supanašėjimo su dievybe
samprata2. Dažniausiai Grigaliaus Nysiečio antropologinės minties tyrimai
remiasi kiek vėlesniais, apie 379 m. parašytais veikalais Apie žmogaus kilmę ir
Apie sielą ir prisikėlimą, o nuošalyje palieka Homilijas apie palaiminimus3.
Homilijos apie palaiminimus yra vienas
ankstyvųjų Grigaliaus Nysiečio veikalų4.
Komentuodamas Mt 5, 1–10, Grigalius
pirmiausia stengiasi parodyti dvasinį
žmogaus kopimą Dievop. Jis aptaria galimybes ir sąlygas, leidžiančias ar net
skatinančias šį kilimą. Žvilgsnis į žmogaus sampratą neišvengiamas. Pagrįstai
galima teigti, kad Homilijos apie palaiminimus deda pagrindą vėlesniam Grigaliaus Nysiečio antropologiniam diskursui. Nors atskiri aštuonių Homilijų apie
palaiminimus teologiniai antropologiniai
aspektai ne kartą tyrėjų minėti5, tačiau

plačioje Grigaliaus Nysiečio raštus tyrinėjančioje literatūroje nepavyko rasti
studijų, skirtų vien Homilijose apie palaiminimus išryškėjantiems teologiniams
antropologiniams aspektams.
Šio darbo tikslas – surinkti, išanalizuoti ir sistemiškai pateikti Grigaliaus
Nysiečio Homilijose apie palaiminimus
esančius pirminius ir pagrindinius antropologinius dėmenis, atkreipiant dėmesį į jų sąsajas. Šiame darbe nesiekiama
detaliai išnagrinėti biblinių ar filosofinių
šaltinių įtakos ar lyginti Homilijų apie
palaiminimus su kitais šio kapadokiečio
veikalais, nors dėl aiškumo kai kurie palyginimai neišvengiami. Nuošalyje paliekamos dvasinės ir moralinės plotmės
temos, o dėmesys labiau koncentruojamas į ontologinę žmogaus sampratos
išraišką. Daugiausia dėmesio skiriama
žmogaus kilmei. Pirmiausia analizuosime Dievo sampratos reikšmę teologiniams antropologiniams svarstymams,
po to aptarsime žmogaus prigimties
menkumą ir didybę, galiausiai plačiau
apsistosime prie žmogaus sukūrimo pagal Dievo paveikslą ir panašumą tematikos bei atkreipsime dėmesį į Grigaliaus
Nysiečio ne kartą minimą žmogaus nuo
puolio temą.
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Dievo sampratos reikšmė teologiniams
antropologiniams svarstymams
Grigaliaus Nysiečio teologinėje antropologinėje mąstysenoje esminį vaidmenį
atlieka Dievo samprata. Pastebėta, kad
šio kapadokiečio teologiniai, antropologiniai ir dvasiniai svarstymai paremti
Dievo esmės begalybės (gr. Àpeiron)
arba neribotumo (gr. à^riston) teiginiu6.
Kristologiniai ginčai su Eunomijumi iš
Kyzikoso (IV a. pradžia – 393) padėjo
Grigaliui Nysiečiui išplėtoti, gal net atrasti pirminę įžvalgą: Dievas nėra pirmiausia nesuprantamas ir nepasiekiamas – jis yra begalinis (arba beribis)7. Šią
įžvalgą Grigalius toliau plėtojo gyvenimo pabaigoje parašytuose didžiuosiuose
dvasiniuose traktatuose, kaip Mozės gyvenimas ir Apie Giesmių Giesmę, kurie ir
sulaukė daugiausia tyrėjų dėmesio.
Pripažindami, kad begalybės sąvoka
vaidina pagrindinį vaidmenį, Grigaliaus
Nysiečio tyrinėtojai nesutaria jos kilmės
klausimu. Vieni Dievo begalybės teiginį
supranta kaip originalią Grigaliaus įžvalgą, reiškiančią graikų metafizikos
pabaigą, nes šis teiginys skiriasi nuo Platono ir Aristotelio išplėtotų Dievo sąvokų, suponuojančių dieviškos prigimties
esminį ribotumą8. Kiti labiau linkę ją
traktuoti kaip besitęsiantį filosofinės–teologinės minties plėtojimą9. Treti ieško
sąsajų su Origeno10 ar Filono Aleksandriečio mokymu11. Nėra iki galo aiškus
ir biblinis šios Dievo begalybės temos
pagrindimas. Vieni neabejoja „bibline
begalinio Dievo tema“12. Kiti, priešingai,
teigia, kad Dievo begalybės doktrina neturi aiškaus biblinio pagrindo13. Treti
labiau linkę laikytis viduriniosios pozi-
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cijos ir ieško Šv. Rašte teminių šios dokt
rinos pagrindimų14.
Homilijos apie palaiminimus tik vieną
kartą minima à^riston sąvoka nėra susieta su Dievu15, o keturis kartus vartojamas žodis Àpeiron labiau siejasi su
dangiškų savybių apibūdinimu16. Tačiau
žvelgdami į Homilijų apie palaiminimus
turinį galime įžvelgti keletą mūsų temai
svarbių dalykų, susijusių su Dievo begalybės aptarimo būdais.
Dievo begalybės bruožas gali būti
aptartas dviem būdais17. Pirmiausia galime kalbėti apie radikalią opoziciją tarp
kūrinijos ir Kūrėjo. Tarp Dievo ir pasaulio egzistuojančią perskyrą Grigalius
Nysietis aptaria ne priešindamas protingą ir juslinį pradą, bet per kapadokiečiams būdingos perskyros tarp Kūrėjo ir
kūrinijos analizę18. Grigaliaus Nysiečio
teologinė pasaulio vizija priešpriešina
begalinį Kūrėją ir ribotą kūriniją, kuri
savo egzistenciją gauna iš Kūrėjo. Pagrindinė kūrinio savybė – jis yra erdvės
ir laiko ribose, kurių peržengti negali.
Kūrinija – tai intervalas (gr. di@sthma),
t. y. erdvės ir laiko tarpas. Dievas, priešingai, yra prigimtis, neturinti intervalo
(gr. = àdi@statoV f&siV)19. Dar J. Daniélou buvo atkreipęs dėmesį į kintamumą (gr. trop$), įvardindamas jį kaip
pagrindinę Grigaliaus teologinės minties
problemą20. Nesukurtoji prigimtis yra
nekintama ir visada sau identiška, o sukurtoji prigimtis negali egzistuoti be kitimo. Kūrinijos egzistencijos pradžia yra
kitimas. Kūrinija pradeda egzistuoti dėl
Dievo valios įvykusio pasikeitimo, kuris
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ją iš nebūties atvedė į būtį. Šis pradinis
judesys yra esminis ir konstruktyvus
sukurtosios prigimties bruožas. Kai viena yra identiška sau ir amžina, kita yra
kūrimo pasekmė. Pradėjusi egzistuoti
per kitimą sukurtoji būtis visada išlieka
kitimo būsenoje21. Vadinasi, dieviška prigimtis egzistuoja skirtingu ontologiniu

būdu, kuris skiriasi nuo to, kas sudaro
kūrinijos baigtį, t. y. erdvė ir laikas. Visiškai kitaip nei kitimo ir ribų kategorijos, kurias, kaip matysime toliau, Grigalius Nysietis ypač akcentuoja kalbėdamas apie žmogų, Dievas gali būti suprastas kaip begalinis. Panašiai grindžiamas
ir Dievo amžinumas22.
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