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Клас ично де ло Те
ло и дру
штво аутора Пит ера Брауна је
не д авно иза ш ло из штам пе. Пи
тер Брау н је водеће светс ко име
за истори ј у позне ан т ике и ду
гог од иш њи професор ан т ичке
истори је на Принс тон у. За са д а
је ово водећ а студ ија која се ба
ви проу ча в а њ ем бра к а и секс у
алнос ти, аскезе и це л иб ата код
ран их хриш ћана ант ичког Сре
дозем ља и Блис ког ис т ок а. Ова
студ и ја се ру ковод и не са мо
историјс ким токови м а тог вре
мена већ и спис и м а хриш ћан
ских аутора тог доб а. Аутор ов а
теж ња је усме р ена ка ис т ра ж и
ва њу пои м а њ а те ла, ка ко у хри
шћанс ким кру г ови м а та ко и у
соц и јалн им струк т у ра м а првих
пет веков а хриш ћанс тва.
Ова књиг а је својеврс ни на
ста в ак де ла Успон и функција
подвиж ника у поз ној антици,
којим се Брау н и прос лавио. У
свом ис т ра ж ив а њу пре у зео је
ме т оде струк т у ра л ис те Мише ла
Фу коа, али и ана л и т и чара Фер
нан д а Брауде ла. Књиг а је поде
љена на три дела: Од Павла до
Антонија, Аске тизам и дру штво

у Ис точном царс тву и Амврос и
је Авгус тин у: стварањ е латинс ке
традиције.
У првом делу Браун указује
на пресудан утицај стоичке фи
лософске школе на формирање
идеала брака и девствености код
хришћанских писаца. Затим он
указује на први значајнији па
тристички приступ браку и сек
суалности, који се везује за Св.
Апостола Павла, који је на најбо
љи начин преузео учење стоика
о аскези, притом постављајући
здраве норме за брак и полност у
својој 1. Кор. 7; затим следи изла
гање Јерминог и Тертулијановог
става о овим темама. Аутор по
том излаже утицај гностика, Мар
киона, те учење енкратита који
су проповедали уздржање од пол
ног општења, што је опет дошло
до изражаја у Делима Томиним,
а потом и код Валентина. Потом
аутор обрађује други пресудан
патристички приступ – Климен
та Александријског – на форми
рање конзервативнијег погледа
на полност, који се искључиво
заснива на визији људске репро
дукције, док се код Оригена под
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утицајем платонизма целибат
уздиже као средство за најузви
шеније сједињење са Духом, што
је позиција коју усвајају и наста
вљају Порфирије и Св. Методије
Олимпски, да би први део аутор
завршио са рефлексијама о пол
ности и целибату код Св. Кипри
јана Картагинског, манихејаца и
Евсевија Кесаријског.
Други део је углавном посве
ћен монашким оцима; у прва три
поглавља другог дела: Пустињ
ски оци, Начините себи сенице и
Кћери јерусалимске, преплићу се
агиографски елементи са попу
ларним изрекама пустињака, док
се у наредна два поглавља аутор
бави двојицом Св. Отаца: Св.
Григоријем Ниским и Св. Јова
ном Златоустим. Код Св. Григо
рија аутор искључиво наглашава
перспективу вредновања идеала
целибата; сличан приступ нала
зимо и у вредновању Златоустог.
У овоме се не можемо до краја
сложити са аутором, јер није оп
сежно обрадио све Златоустове
списе (нпр. његове омилије на
књигу Постања), у којима се на
неким местима велича здружи
вање брачних сапутника.
У трећем делу аутор се бавио
западним оцима – Св. Амвроси
јем, Бл. Јеронимом и Бл. Августи
ном – који су углавном следили
образац Климента Александриј
ског. Као кључну полазишну
основу девствености Св. Амвро
сије узима пример Богородичине
девствености; овај идеал целому
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дрености је допринео тадашњем
порасту броја посвећених жена,
пролонгирању праксе целиба
та на Западу, као и степеновању
хришћанског савршенства: дев
ственице, удовци и ожењени. У
мисли Бл. Јеронима наилазимо
превасходно на ригорозно узди
зање девствености – при чему се
сматра да она представља наше
будуће рајско стање – као и снис
ходљивост браку. Браун се исцрп
но бави учењем Бл. Августина о
полности, како је првенствено
изложено у делу Исповести, у ко
јем се велича девственост, а до
некле у други план ставља пол
ност, чиме се указује да Августин
овде уствари рефлектује ставове
манихејаца о браку, пошто је ова
секта изједначавала брак са кон
кубинатом. Затим се указује на
учење које је заједничко Св. Гри
горију Ниском, Св. Амвросију и
Бл. Јерониму – да брак рефлек
тује пало стање људске природе,
и напослетку да брак представља
свето пријатељство, при чему је
полност секундарни сегмент. У
епилогу књиге Тело и друштво
Питер Браун указује на то у ко
јој мери су мисли о путености,
полности и фаворизовању идеала
девствености ових хришћанских
писаца утицале на живот Цркве у
познијим вековима, као и на ур
бане заједнице Запада и Истока.
На први поглед би се рекло
да је аутор покушао дати једну
ригидну слику, у којој се у први
мах наглашавају идеали девстве

ПРИКАЗИ

но
сти од стра
не Цр
кве, што је
произвело својеврсни отпор поје
диних друштвених кругова. Ме
ђутим, склон сам мишљењу да је
Браун покушао да укаже како је
у преобраћењу Римске империје
у хришћанску Црква поставила
високе идеале управо зато да би
своје верне с једне стране сачу
вала од паганског раскалашног
третирања тела, које је заправо
унижавало тело. Другог неприја
теља са којим се Црква борила је
представљала радикална аскеза,
коју већ налазимо у ригорозним
захтевима појединих античких
философских школа које су би
ле популарне у Средоземљу, по
којима се супротстављају дух и
материја. Ово је нешто са чиме
је Црква морала да се избори и
управо ово је и креирало њено
учење о високим постулатима
брака и ка уздизању девствено
сти. Наша замерка је овде усме

рена ка недовољном вредновању
Павловог здравог учења о браку,
које је имало утицаја на Истоку,
и на одређену појединост на коју
је Браун требало више обратити
пажњу – да су светитељи дру
гачије своје учење о полности
креирали за ожењене парове,
а другачије за монахе. Потом је
код неких хришћанских писаца,
попут Бл. Августина, недовољно
обрађена мисао о браку и полно
сти, тако да се рецимо није узи
мало у обзир његово дело О добру
брака, где наилазимо на похвал
но изражавање о браку и самој
полности. Како било, и поред
ових недостатака књига која је
пред нама даје једну ретроспек
тиву хришћанске мисли о полно
сти и девствености у првих пет
векова хришћанства, што треба
да буде подстрек за наредна дела
у вези са овом тематиком.
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У време ка д а се теолог и ја у
ши р ој јавнос ти углавном поим а
као „аванг ард а“ постме т афи
зичк ог миш љењ а, пот ребно је
преис пи т ат и пи т а њ а теолош ке

сем ан т ик е; да ли теолог и ја тре
ба да се ба ви са мо пи т а њ и м а
која се ти ч у он т олог и је и „ве л и
ких“ тем а, или је пот ребно да
се пром ис ли о њеном анг а ж ма
627

