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Увод у срп ско из да ње
Мар га рет М. Ми чел, је дан од во де ћих свет ских ис тра жи ва ча на по љу би-
бли сти ке и па тро ло ги је да нас, про фе сор ка је Но во га за ве та и Ра но хри-
шћан ске ли те ра ту ре на Di vi nity School Уни вер зи те ту у Чи ка гу. Она је ау-
тор ка ви ше за па же них на сло ва на по љу би блиј ско-па три стич ких сту ди ја, 
по пут Paul and the Rhe to ric of Re con ci li a tion: An Exe ge ti cal In ve sti ga tion of 
the Lan gu a ge and Com po si tion of 1 Co rint hi ans (1991), The He a venly Trum
pet: John Chryso stom and the Art of Pa u li ne In ter pre ta tion (2002), за јед но са 
Fran ces M. Young при ре ђи вач је The Cam brid ge Hi story of Chri sti a nity, Vol. 
1: Ori gins to Con stan ti ne (2006), а њен ви ше де це ниј ски рад уско ро ће би ти 
пре глед но до сту пан у ни зу збор ни ка са бра них тек сто ва, од ко јих је пр ви 
већ об ја вљен: Paul and the Emer gen ce of Chri stian Tex tu a lity. Early Chri stian 
Li te rary Cul tu re in Con text. Col lec ted Es says, Vol. 1 (2017).

Књи га „Па вле, Ко рин ћа ни и ро ђе ње хри шћан ске хер ме не у ти ке” за-
сно ва на је на пре да ва њи ма ко ја је М. Ми чел одр жа ла на Окс фор ду 2008. 
го ди не (Spe a ker’s Lec tu res in Bi bli cal Stu di es). Не ко ли ко го ди на ка сни је 
(2010) Cam brid ge Uni ver sity Press об ја вио је пре да ва ња у ви ду књи ге ко ја 
је има ла зна ча јан од јек у јав но сти и за тим је про пра ће на ни зом при ка за и 
ре цен зи ја ши ром све та.

Књи га је по де ље на на шест те мат ских по гла вља. У пр вом по гла вљу 
„Ко ринт ски di ol kos: пут ка ра но хри шћан ском ту ма че њу Би бли је” ау тор ка 
по ста вља основ не прин ци пе сво га ис тра жи ва ња. Ди ол кос, по зна то ме сто 
бли зу древ ног Ко рин та, мар ки ра пут-ка нал ко ји је омо гу ћа вао тран спорт 
ро бе од Еге ја до Ја дра на и Ита ли је и слу жи као ме та фо ра за ин тер пре та-
тив ни про цес ко ји се од ви ја у ко ринт ској ко ре спон ден ци ји. Уво де ћи нас 
у те ма ти ку, ау тор ка на во ди да су Ори ген и Гри го ри је Ни ски оправ да ва ли 
упо тре бу але го риј ског ме то да углав ном ци ти ра ју ћи из по сла ни ца Ко рин-
ћа ни ма (1Кор 2,10–16; 9,9–10; 10,11; 2Кор 3,6; 1,15–16), што ука зу је на сна-
жан хер ме не у тич ки по тен ци јал ових спи са. По том ау тор ка на ста вља ука-
зу ју ћи на чи ње ни цу да су Па вло ве по сла ни це Ко рин ћа ни ма си ту а тив ни 
спи си ко ји пред ста вља ју не ку вр сту „епи сто лар ног ро ма на” (17). Ми чел 
ре кон стру и ше осно ве ко ринт ске ко ре спон ден ци је за сту па ју ћи те зу да је 
1. по сла ни ца Ко рин ћа ни ма це ло вит спис, док се 2. по сла ни ца Ко рин ћа-
ни ма у ства ри са сто ји од пет пр во бит но не за ви сних и не на ро чи то сми-
сле но уве за них тек сто ва (8; 2,14–7,4; 10–13; 1,1–2,13 и 7,5–16 и 13,11–13; 
9), с тим што тај мо ме нат ни је ва жан за ње на ис тра жи ва ња и по ен ту. Оно 
што је кључ но у по став ци те ме је сте „да Па вло ва пи сма не ма ју и ни кад 
ни су има ла је дин стве но и не дво сми сле но зна че ње” (22): „Мој пр ви циљ 
био је да по ка жем ка ко у ко ринт ској ко ре спон ден ци ји на ла зи мо ди на ми-
чан про цес утвр ђи ва ња зна че ња из ме ђу Па вла и Ко рин ћа на кроз се ри је 
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пи са ма у ко ји ма се из но ва ту ма чи оно што је на пи са но, ис ка за но и ви зу ел-
но пред ста вље но” (147). Та ко ђе: „По ку ша вам по ка за ти да за хри шћан ску 
тра ди ци ју ко ринт ска ко ре спон ден ци ја је сте пре суд на епи зо да у исто ри ји 
ове ко ли зи је из ме ђу ре чи, на ме ре и зна че ња” (94). На и ме, хер ме не у ти ка се 
ра ђа из не спо ра зу ма (16). Па влов од нос са Ко рин ћа ни ма про жет је свим 
мо гу ћим ко му ни ка ци о ним по те шко ћа ма и он је увек из но ва по зван да 
про ту ма чи оно што је прет ход но ре као или на пи сао: „Али мно го то га је 
сме ште но из ме ђу по дрх та ва ју ће бо ја жљи во сти по чет ног, ве ро ват но усме-
ног еван ђел ског пре да ња и ње го вог са жи ма ња у пре- (или пост-)вер бал на 
не го до ва ња и одо бра ва ња мо жда две го ди не ка сни је, и све се то де си ло – и 
ово је мо ја кључ на ми сао – услед јед ног кон флик та и не спо ра зу ма” (16). 
Ме ђу тим, од тре нут ка не спо ра зу ма из ко га се ра ђа хер ме не у ти ка по чи ње 
да се од ви ја хер ме не у тич ки про цес кроз ко ји апо стол Па вле по ку ша ва да 
на но во ус по ста ви свој ау то ри тет, упр кос свим по те шко ћа ма. У ту свр ху 
он ци ти ра Пи смо, ми сли дуж Пи сма. У том сми слу М. Ми чел фор му ли ше 
циљ сво га ис тра жи ва ња: „У овој књи зи же лим да ис так нем ка ко је пре-
суд но ути цај на би ла ко ре спон ден ци ја са Ко рин ћа ни ма у ра но хри шћан-
ској ег зе гет ској прак си, и да утвр дим да по сто ји ре ла тив но јед но ста ван 
раз лог за ово, уста но вљен у исто риј ском и епи сто лар ном кон тек сту овог 
ни за пи са ма. Са ста но ви шта исто риј ског Па вла и ни за пи са ма сред њих 
50-их, у Ко рин ту је сми сао тек ста до ве ден у пи та ње за то што је би ло мно-
го не спо ра зу ма и сум њи у Па влов lo gos, и за тим је усле ди ла апо ло ге ти ка. 
Ово је Па вла на во ди ло да тра жи, из но ва и из но ва, но ве на чи не да раз ја сни 
зна че ње – ре чи ма Пи сма, сво јим ре чи ма и ре чи ма сво јих ко ре спон де на та. 
Епи сто лар на раз ме на с Ко рин ћа ни ма би ла је и је сте до пи сни курс у прак-
тич ној, за пра во так тич кој, хер ме не у ти ци” (32).

Дру го по гла вље „Agôn Па вло вог ту ма че ња” по ка зу је, уз по моћ Ци це ро-
но вог De In ven ti o ne и, ина че у ис тра жи ва њи ма не за слу же но ма ло за па же не 
књи ге Кеј ти Иден, Her me ne u tics and Rhe to ri cal Tra di tion: Chap ters in the An ci
ent Le gacy and its Hu ma nist Re cep tion (1997), да је Па вло ва хер ме не у ти ка за-
сно ва на на ре то рич кој бор би (agôn) за соп стве ни став. У тој бор би Па вло-
ва ту ма че ња, као и ту ма че ња ка сни јих хри шћан ских ми сли ла ца, ва ри ра ју 
у од но су на учи нак ко ји мо гу да по стиг ну у јед ној или дру гој си ту а ци ји. 
Она мо гу би ти але го риј ска, мо гу би ти бу квал на, у за ви сно сти од по тре бе 
и же ље ног учин ка. Ан тич ки ре то ри об у ча ва ли су се у то ме да учин ко ви то 
ар гу мен ту ју за сво ју ствар, ко ри сте ћи при то ме сва ки ме тод ко ји по ди же 
убе дљи вост ар гу мен та: „У ства ри, оп шта ме ста по се би так тич ки ва ри ра-
ју у на чи ну на ко ји гра де кључ ни чи ни лац у зна че њу тек ста – по не кад се 
фо ку си ра ју на пи сца, не кад на сам текст, у дру гим слу ча је ви ма на чи та о-
ца. Из то га сле ди да хер ме не у тич ка те о ри ја и прак са ни су ни ка да у пот-
пу но сти раз дво ји ве. Део ин тер пре та тив них так ти ка је сте (...) по зи ва ње на 
пра во те о рет ско оправ да ње од ре ђе ног ту ма че ња ко је је по ну ђе но. Пре ма 
то ме, стра те шка ва ри ја бил ност у упо тре би тек сту ал них до ка за уса ђе на је у 
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Пред го вор ау тор ке

Књи га ко ја је пред ва ма са др жи текст се ри је пре да ва ња из би блиј ских 
сту ди ја под на зи вом Spe a ker’s Lec tu res, ко је сам из ло жи ла на Окс
форд ском уни вер зи те ту у пе ри о ду Пе де сет ни це 2008. Шест пре да ва
ња ов де се по ја вљу ју она ко ка ко су би ла из го во ре на том при ли ком. 
Она тре ба да бу ду чи та на као лек ци је, ме ђу соб но по ве за не. При ступ 
ко ји за сту пам ов де, „у чи та њу Па вла уз дуж и по пре ко”, исто вре ме но 
слу жи као по себ ни исто риј ски до каз о хер ме не у тич ком ути ца ју Па
вло вих по сла ни ца Ко рин ћа ни ма на ра но хри шћан ску ег зе ге зу, и као 
илу стра ци ја дру гог на чи на про ми шља ња и пред ста вља ња „исто ри је 
ре цеп ци је” или Wir kung sgeschic hte („исто ри је учи на ка”) би блиј ских 
тек сто ва. Оно што на сто јим да ожи вим у овим пре да ва њи ма на ро чи
то је осе ћај за ди на ми зам Па вло вих пи са ма, и у њи хо вом не по сред
ном исто риј ском кон тек сту и у њи хо вој ка сни јој уло зи као ути цај них 
све тих спи са на по зно ан тич ки хри шћан ски по крет. Не ки од уо би ча
је них на чи на из ла га ња, а по себ но ту ма че ња и са вре ме не ка те не ра но
хри шћан ске ег зе ге зе ко ју оне по ку ша ва ју да ожи ве, ве о ма те шко мо гу 
да пре до че чи та о цу ову ин тер ак тив ну при ро ду Па вло вих по сла ни ца, 
по што мно го ди мен зи о нал ни ква ли тет те ин тер ак ци је би ва све ден на 
ли не ар ну ди мен зи о нал ност пи са не стра ни це. Тај ме тод са ку пља ња 
и уре ђи ва ња (прем да има сво ју ва жност), по ред то га, пре ви ше је од
ре ђен кон цеп ту а ли за ци јом по ду хва та у ком се ви ше ис тра жу је ка ко 
ра но хри шћан ски ту ма чи ту ма че да ти текст не го ка ко ту ма че по мо
ћу ње га. У овим пре да ва њи ма пред ла жем но ви на чин раз ми шља ња 
о ра но хри шћан ској еге зе ге зи, ко ји озбиљ ни је об у хва та стра те шки и 
ре то рич ки ква ли тет овог ин тер пре та тив ног по ду хва та. „По ле мич на 
па ра диг ма ту ма че ња”, ко ју пред ла жем, уте ме љу је ра но хри шћан ску 
ег зе ге зу у њој свој стве ном исто риј ском кон тек сту (грч корим ског 
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Коринтски diolkos: пут ка 
ранохришћанском тумачењу Библије

Не где у по след њој че твр ти ни че твр тог ве ка, на зах тев Олим пи ја де, ђа
ко ни се у Кон стан ти но по љу, Гри го ри је Ни ски је на пи сао увод у сво је 
Ту ма че ње Пе сме над пе сма ма. На са мом по чет ку Про ло га он сме шта 
сво је де ло у ег зе гет ски agôn – су коб или бор бу из ме ђу два ак ту ел на 
при сту па би блиј ском ту ма че њу – „до слов ног” и „але го риј ског”:

По што не ки цр кве ни Оци ми сле да је ис прав но да се увек др жи мо до
слов ног зна че ња1 (le xis) Све тог Пи сма и не сла жу се са тим да је би ло шта 
у ње му ре че но кроз за го нет ке и але го ри је (ainig ma ta kai hypo no i ai) ра ди 
на ше ко ри сти (ôpheleia), сма трам ну жним да го во рим у од бра ну (apo
lo ge ist hai) ових по је ди но сти пред они ма ко ји из ри чу про тив нас та кве 
оп ту жбе, по што по на шем ми шље њу не ма ни чег не ра зум ног у озбиљ
ном раз ма тра њу свих мо гу ћих зна че ња ра ди про на ла же ња ко ри сти 
(ôphelimon) ко ју мо же мо има ти од бо жан ски на дах ну тог Пи сма.

Да ју ћи се би уло гу бра ни о ца але го ри је од оних ко ји је оп ту жу ју, Гри
го ри јев пр ви ко рак је уоби ча је ни ре то рич ки по зив на ôpheleia/uti li tas 
као ме ру оправ да ног и здра вог ту ма че ња. У на став ку он раз ви ја ову 
ми сао у на че ло:

Сто га, ако уисти ну до слов но зна че ње (le xis) – схва та ње ре чи она ко ка ко 
је из го во ре на (hôs eirêtai nooumenê), ну ди не ку ко рист, он да већ има мо 
оно што тре ба да бу де пред мет на шег раз ма тра ња. Али, ако не што ре че
но на скри вен на чин (me ta epi krypseôs), од ре ђе ним але го ри ја ма или за
го нет ка ма (hypo no i ai kai ainig ma ta), не до но си ни ка кву ко рист на осно ву 
очи глед ног зна че ња (to proc he i ron noêma), про ми шља ће мо о овим ре чи

1 Пре вод пој ма le xis пре ма LPGL, s. v. 9. Мо гло би се пре ве сти и као „до слов ног тек ста” 
(ком би на ци ја ова два пре во да пре ци зно име ну је хер ме не у тич ки про блем).

ПРВО ПОГЛАВЉЕ
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ХЕРМЕНЕУТИЧКА ИСцРПЉЕНОСТ И КРАЈ(ЕВИ) ТУМАЧЕЊА

КРАЈ И КРА ЈЕ ВИ ТУ МА ЧЕ ЊА

Вра ћа ју ћи се по след њи пут Гри го ри ју Ни ском, хај де да ви ди мо ка ко он 
при во ди кра ју свој Про лог за Ту ма че ње Пе сме над пе сма ма:

Да кле, не ка ово оста не као ар гу мент од бра не (apo lo gia), од мо јих ре чи 
до тво је ум но сти, Олим пи ја до, пред они ма ко ји од лу чу ју да ни шта ви ше 
од са мо о све до че ног зна че ња тек ста (mêden pleon pa ra tên proc he i ron tês 
le xeôs emp ha sin) не тре ба тра жи ти у бо жан ским ре чи ма Пи сма. Јер, иако 
је Ори ген уло жио на по ран рад на овој књи зи као чин љу ба ви, ми смо, 
та ко ђе, би ли жељ ни да пре да мо наш рад у пи са ном об ли ку, и не ка ни
ко то не чи ни раз ло гом за оп ту жбу (enkaleitô), по себ но у су сре ту са бо
жан ским ис ка зом апо сто ла ко ји ка же: „Сва ко ће при ми ти пла ту пре ма 
сво јем де лу” (1Кор 3, 14–15). Мо је ли те рар но де ло ни је са ста вље но ра ди 
ис ти ца ња (pros epi de i xin), али, ка да не ки од на ших при ја те ља због љу ба
ви пре ма уче њу при бе ле жи ше пи шу ћи мно го то га што смо го во ри ли у 
цр кви, узео сам из њи хо вих ру ку оно што су њи хо ве бе ле шке са чу ва ле 
пра те ћи мој го вор, и, сам до да ју ћи не што ви ше (до да так ко ји је био нео
п хо дан), об ли ко вао сам са др жај као оми ли ју, из но се ћи до слов но (pros 
le xin) не пре кид ну theôria (кон тем пла тив ну ин тер пре та ци ју) ре чи. Ово 
сам ус пео оно ли ко ко ли ко су ми вре ме и дру ги по сло ви то омо гу ћи ли, 
у да ни ма по ста [Великог поста]. Наш дис курс о овој би блиј ској књи зи 
био је са не стр пље њем из го во рен јав но у овим да ни ма по ста. Ако Бог, 
да ро да вац на шег жи во та, да ру је до вољ но вре ме на и мир не окол но сти 
(euka i ria), мо жда у до глед но вре ме раз мо три мо пре о ста ли део. За са да 
(nun), пре шли смо кроз око по ла књи ге на шим раз ма тра њем (lo gos) и 
кон тем пла тив ним ту ма че њем (theôria).67

Још увек уну тар по ле мич не па ра диг ме, Гри го ри је по кре ће кор ми ло 
ове књи ге са на дом да му она не ће до не ти оп ту жбу; по пут Па вла у 
2Кор 1, 12–14, Гри го ри је се кре ће из ме ђу земаљског за ме ра ња ко је 
на слу ћу је за свој ег зе гет ски рад и ес ха то ло шке на гра де ко ја, ка ко је 

67 Григорије Ниски, In Can ti cum Can ti co rum, Pro lo gue (GNO VI), стр. 12, II. 20–13, I. 21.
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ње гов мен тор Па вле обе ћао, оче ку је сва ког на осно ву то га ка ко су 
ње го ва де ла про це ње на и од ме ре на. Гри го ри је, ко ји је раз мо трио жа
нр суд ске ре то ри ке на по чет ку свог ли те рар ног про ло га, за вр ша ва 
на гла ша ва ју ћи да ње гов рад ни је на ме њен бе сед нич ком пре у зно ше
њу (pros epi de i xin). Ње гов циљ ни је пред ста вља ње пи шче ве спо соб
но сти, не го на о ру жа ва ње и опре ма ње чи та о ца да на ста ви де ло од
бра не (apo lo gia). По след ња реч Про ло га, као што и при ли чи, је сте 
theôria, све о бу хва тан тер мин за ду бљи, ви ши, нај пот пу ни ји сми сао 
тек ста ко ји он бра ни и ва тре но зах те ва. Гри го ри је нам пру жа уну
тра шњи по глед на сво је го вор ни штво и уче ње, и на то ка ко се рад 
од ви јао у тек сту ко ји он пре но си. Он се бе про ми шље но сме шта у од
нос са сво јим ег зе гет ским прет ком Ори ге ном, да би обез бе дио ме сто 
за се бе у ње го вој тра ди ци ји и об ја снио за што ипак још не што тре ба 
да се ка же. Гри го ри је та ко ђе укла ња мо гу ћу оп ту жбу за са мо ве ли ча
ње тврд њом да под сти цај за ову пу бли ка ци ју ни је ње гов. Па ипак, 
он твр ди и то да је он пре у ре дио сте но граф ске бе ле шке, ауто ри зу ју
ћи у ли те рар ном об ли ку из ра ду оног што је ори ги нал но из го во рио 
као оми ли је на Ве ли ки пост око 394. го ди не, у јав ном бе сед ни штву. 
Ме ђу тим, упр кос це лом овом по ду хва ту, Гри го ри је об ја вљу је оно 
што је, ка ко и сам при зна је, не до вр шен рад.68 Ње го во ег зе гет ско пе ро 
сме ште но је из ме ђу пи са них тек сто ва Пе сме над пе сма ма и Ори ге на 
про шло сти и ње го ве соп стве не смр ти. Он ни кад ни је за вр шио овај 
са став, прем да из ра жа ва на ду да ће то учи ни ти. За пра во, он је убр зо 
по том скли знуо са исто риј ске по зор ни це. За вр ше ци ту ма че ња увек 
су на хо ри зон ту, а ни ка да у це ли ни на ви ди ку.

*  *  *

68 По сто је ће оми ли је по кри ва ју Пе сму над пе сма ма 1, 1–6, 8 (књи га се на ста вља до 8, 15). 
Гри го ри је пот це њу је свој на пре дак ка да ка же да је ус пео да об ра ди са мо по ла књи ге.
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