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врејски и древно-грчки. О томе вла
да consensus omnium. Над питањем
у каквом односу ти корени стоје
једни према другима влада dissen
sus. Шредер показује да је симби
оза хришћанске религије и грчке
философије чиста фикција, будући
да вера, чудо и морал још у позној
антици показују, како вели Шредер,
„стриктну неспојивост“. За Шреде
ра су Келс, Порфирије и Јулијан
Апостата „сведоци“ такве несагла
сивости између хришћанске вере у
чуда и природног поретка ствари.
Таква вера се противи сваком „пре
ображају“ и прихватању, као што је
и учење о предестинацији.

Шред ер ов а
студија је зади
вљујући продор
у дубине антич
ке књижевности
и примарне из
воре раног хри
шћанства. Само
биб лиог раф иј а
о овој теми бро
ји 40 страница.
Ова студија је
н ез аоб ил аз н и
компендијум у питањима односа
теологије и философије у антици
и раном нововековљу.
Протођакон Зоран Андрић
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Параноични тиранин: Ирод, цар у Светој земљи
Цар Ирод I, који је владао од
73. до 4. г. пре Христа – по предању
важи за највећег инфантицида, по
чиниоца витлејемског чедоморства
– стоји и данас на врху листе нај
безобзирнијих и најомраженијих
личности у светској историји. У ди
ференцираној биографији Ернстa
Балтрушa Ирод, цар у Светој земљи
описује професор старе историје
на Универзитету у Берлину, који се
профилисао историјским радови
ма о jеврејској и античкој истори
ји, развој и успон Ирода до цара Је

вреја и „трећег човека“ у Imperium
Romanum (Римском царству). Та
ква каријера је била могућа само
зато што, као што вели Јосиф Фла
вије, цар Август „никоме другоме
након Агрипе није у тој мери по
дарио своју благонаклоност“. Ирод
је знао коме има за свој положај да
буде захвалан, те је владао сходно
интересима Рима. Зачуђујуће је
ипак у којој је мери он знао да са
спретношћу контролише и влада
у царству препуном политичких,
културних и релгиозних посеб
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ности, разлика и сукоба. Посебно
интересовање заслужује опскурна
Иродова „фамилијарна политика“
– жртвовао је своју тројицу синова,
своју жену Маријам(н)е, као и још
неколико рођака. Да је у то време
постојала булеварска штампа, ве
роватно краљевски дом Ирода не
би силазио са headlines.
Постоје и друге, позитивне
фасете ове личности: он је знатно
проширио границе свога царства,
старао се о војној сигурности је
врејских области и осигурао тери
торије од упада страних завојевача.
Он је раскошно обновио јерусалим
ски храм, обновио трговачки цен
тар Цезареје као и друге јеврејске
трговачке градове и чворове, фи
нансијски је подржао Олимпијске
игре, пружао је материјалну помоћ
јеврејским заједницама у дијаспо
ри Римског царства.
Личност цара Ирода је одвећ
противречан феномен, те је тешко
изнаћи једно хомогено и уверљиво
објашњење његове личности. Често
је стављан раме уз раме са Неро
ном, Иваном Грозним, Ричардом
Трећим, Робеспјером, Хитлером,
Стаљином, Чаушескуом. Једна од
теза о његовом нељудском карак
теру се састоји у тврђењу о његовој
патолошкој славољубивости, друга
пак о параноичном устројству ње
гове личности. Ирод је имао више
лица. Његово име је изведено из
грчке речи heros (ју
нак). По оче
вој линији он је идумејског, а по
мајци наватејског порекла. Њего
ва религиозна припадност је је
306

врејска, област његове владавине
је Палестина, а грађанско право је
било римско. Он је живео на пре
лому времена – у часу када се Im
perium Romanum преображавао из
републике у монархију. Јеврејство
је било интегрисано у Imperium Ro
manum. То је истовремено и наста
нак хришћанства као најбројније
религије у историји. Улога Ирода
у том развоју је била велика. Он је
био на власти у време транслације
и пресека римске, јеврејске и хри
шћанске историје. Он је у оквири
ма својих моћи, градио монархију
сходно Августовој представи. Бал
трушов циљ је био да Иродова био
графија буде осветљена у укрштају
двеју историја – јеврејске и римске.
При томе је концепт јеврејског и
римског „идентитета“ био једнако
важан методолошки прилаз, буду
ћи да је начело хронологије свесно
запостављено, како би пластицитет
карактера дошао до изражаја. Ирод
је, да подсетимо, Идумејац, Јевре
јин, Римљанин, Хелен.
Што се из
во
ра ти
че, они су,
за античке прилике, веома добри.
Многи натписи (инскрипције), ко
вани новац (нумизматика) сведо
че о томе. Текстови Јеванђеља по
Светим Апостолима Марку и Луки,
као и код паганских историографа
Тацита и Касијуса Диона и јевреј
ски религиозни текстови, као што је
Талмуд, су једнако првокласни из
вори. О литерарним изворима овде
ваља на првом месту истаћи јевреј
ског историчара Јосифа Флавија
и његове Јеврејске ратове у седам
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књига написаних између 75. и 79. по
Христу. Јеврејске старине у двадесет
књига написане су између 66. и по
следњих година Домицијанове вла
давине, односно 93/94. по Христу.
Иродово име изазива превас
ходно негативне асоцијације. Ње
гова највећа морална хипотека је
витлејемски покољ младенаца, до
гађај који Балтруш узима под кри
тичку лупу и налази са скепсом да
је о питању покоља младенаца пре
реч о фикцији Светог Апостола
Марка, но о историјским чињени
цама заснованим на евидентним
изворима. Ово у битном не мења
на ствари, будући да умор витле
јемских младенаца има постоја
но место у колективном памћењу
хришћана. Сваке године се 29. де
цембра односно 11. јануара про
славља Светих 14.000 младенаца
Витлејемских. Аутор настоји да
покаже да је већ две хиљаде година
цар Ирод пројективна раван за пер
сонификацију зла. Балтруш вели
да оваква рецепција не почива на
историографским основама, већ да
је реч о двема сасвим неподудар
ним личностима – историјској на
супрот неисторијској. Свети Апо
стол Ма
теј је ца
ру Иро
ду са
здао
непролазни споменик, али је њего
ва цена превисока. Иако у памћењу
свих генерација он отеловљује ти
ранина безумне бруталности, ипак
је in summa важио за успешног вла
даоца. Позната је крилатица ца
ра Августа „Боље је бити Иродова
свиња, но Иродов син“, дотиче две
теме – ужасни однос Ирода према

својим синови
ма, које је он дао
уморити, као и
опаску о забрани
једења свињског
меса код Јевре
ја. О цару Ироду
је за последњих
сто година пи
сано из историј
ске, археолошке,
јудаистичке
и
теолошке пер
спективе. Сва та
изучавања су, вели аутор Балтруш,
текла по начелу cum ira et studio (са
гневом и пристрасношћу).
Археолози су истицали Иродов
грандиозни градитељски програм,
историчари његову владавину у
духу „наклоности и пријатељства
према Риму“ и славе га као „хеле
нистичког цара“, јудаисти истичу
његов значај у заснивању и практи
ковању религије. Таква хетерогена
осветљења из углова „фах-дисци
плина“ су ипак у једном конгруент
на – у истицању Иродових заслуга
за очување мира и стабилности,
његову осетљивост за социјално
потчињене сталеже односно њи
хова социјална права. Ирод је за
Балтруша некакав sui generis спој
цара Августа и либијског диктато
ра Гадафија. Са научном акриби
јом и студијама примарних извора,
ова се Балтрушова биографија ца
ра Ирода чита са великим литерар
ним задовољством и новим истори
ографским сазнањима.
Протођакон Зоран Андрић
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