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није настали. Најдужи текст обу
хвата око 40 двоструких страни
ца у коме је реч о пророштву са
дужом расправом о исправности
пророштва и неисправности астр
ологије. Звезде су знакови, а не
силе (σημεῖα – δυνάμεις). Комен
тар изискује добро познавање ан
тичке реторике и граматике. Но
коментар садржи и комплексна
места кроз Оригенову компли
ковану аргументацију. Ориген не
чита текст Књиге Постања као ју
дејски историјски текст, већ але
горијски, то јест сматра да текст
поручује нешто друго и више од
буквалне равни. Ориген ће етички
изазов видети у анагогичком сми
слу: Адам је Христос, Ева је Цр

ква, Бог је Света Тројица – Отац,
Син и Свети Дух који лебди над
водом – и Премудрост! Sapientia.
Увод приређивача, који је у ма
ниру латинских praefationes, у це
локупна дела (Gesamtwerk) врло је
предметан и сажет. Оба дела OWD
су приређена са највишом изда
вачком акрибијом. То је плод ду
гогодишњег минуциозног рада ко
ји је уложен у превод и коментар.
Овај херкуловски пројект изискује
пажњу не само тумача Оригеновог
учења, већ и шире интелектуалне
јавности, јер полаже темеље пре
цизнијем читању и рецепцији де
ла једног од најзначајнијих аутора
свеколике античке и хришћанске
историје. 
Зоран Андрић
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Антички хришћански апокрифи
Нов оз а в ет н и апок рифи се,
на к он шест прет х од н их изд а
ња, ми мо сва к ог очек ив а њ а,
обја в љу ј у под промењ ен им на
слов ом – Античк и хриш ћанс ки
апок риф и.
Реч је о изузетно успелом
избору апокрифних списа, обја
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вљених са минуциозним научним
апаратом који омогућује оптима
лан увид у интернационалну би
блиографију и најновије научне
тенденције у њиховом изучавању.
То је примерна заслуга њихових
приређивача, двојице професора
са Хумболтовог универзитета у
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Берлину, Кристофа Маркшиса и
Јенса Шретера.
Назив Антички хришћански
апокрифи кореспондира са досад
у науци примењиваним именом
„Новозаветни апокрифи“ – „Ne
utestamentlichen Apokryphen“.
Ново издање – у међувремену је
то већ 7. издање – појављује се
под новим насловом – „Антич
ки хришћански апокрифи“, са
новим приређивачима, готово
потпуно промењено и опсежно
допуњено новим текстовима.
Приређивачи веле да су списи
овог издања били категоризовани
на основу трију критеријума: 1.
сходно сведочанствима о њиховој
апокрифној старини, 2. сходно
формалним и тематским односи
ма тог списа према Новом Заве
ту, и 3. сходно њиховом датирању
из периода хришћанске антике
пре окончања процеса канониза
ције Новог Завета. Апокрифи су,
поједностављено изражено, они
текстови који нису ушли у састав
библијског канона односно све
тих списа Новога Завета.
Та чињеница их чини исто
времено загонетним и интере
сантним. Они приповедају о би
блијским личностима или износе
нове садржаје.
И ти списи су, као и канон
ски, израз хришћанског испове
дања вере и имали су историјски
утицај како на богословље, тако
и на историју уметности. Ново
издање садржи све неканонске
списе из антике, као и нове тек

стове из ислам
ског предања.
Сви неканонски
списи су сада
обављени
под
именом „Anti
ke
christliche
Apokryphen in
deutscher Über
setzung“ (AcA)
и биће едитар
ни у укупно три
књиге. Досад је
објављена прва књига у два тома
на више од 1480 страница – Chri
stoph Markschi
es, Jens Schröter
(Hrsg.): Antike christliche Apo
kryphen in deutscher Übersetzung,
I: Evangelien und Verwandtes. Te
il
band I. und II. (Mohr Siebeck,
Tübingen 2012). Овде бисмо при
мера ради представили један та
кав апокрифни спис.
„Јеванђеље по Јуди“
Иако је апокриф овог списа
пронађен пре седам година, тек се
сада – благодарећи овом пример
ном издању – нешто више о њему
поуздано може рећи.
Поводом открића овог списа,
године 2006. узбуђење је дости
гло своју кулминациону тачку.
Наиме, амерички магазин Nati
onal Geographic об
ја
вио је текст
за који се од 1800. г. знало да по
стоји – „Јеванђеље по Јуди“, које
описује среброљубивог апостола
као јединог правог Спаситељевог
ученика. И Св. Иринеј у својим
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списима спомиње употребу „Је
ванђеља по Јуди“ код извесних
Каинићана, који Свето Писмо
субверзивно на главу изврћу.
О тексту и контексту
Од првог објав љивањ а овог
списа на интернет у, нау к а је на
чинила важ ан корак унап ред и
нед вос мис лено утврд ила да је
реч о грчком текс ту гнос тичке
провенијенц ије, нас талом у ис
точном дел у Средозем ља након
сред ине друг ог век а.
Ово „Јеванђељ е по Јуд и“ је,
као и нек и друг и гнос тичк и спи
си, сач увано само у коптском
превод у. Овај превод је прона
ђен у једном египатском кодек
су из 4. ве
к а, ко
ји са
д р
ж и још
неколико гнос тичк их текс това.
„Јеванђељ е по Јуд и“ прик аз ује
перспект иву јед не опозиц ионе
хришћанске групе из 2. век а, ко
ја се одвојила од Црк ве. На жа
лост, овај спис ни на који начин
не доп риноси бољ ем поима њу
лика историјског Јуде.
Најп ре су објав љени фраг
мент и овог Јеванђељ а, а потом
и интег рални текст у вид у диг и
талних фотог рафија. Чини се да
са новим изненађењима не тре
ба више рач унат и. Немачк и пре
вод, који је узео у обзир све нове
фрагменте и текс туа лне рекон
струкц ије изворник а (тзв. Codex
Tchacos) прип рем ио је историчар
из Аугсбурга, египтолог Грег ор
Вурст, у оквиру пројекта проф.
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Маркшиса и Јенс Шретера – Ju
dasevangelium und Codex Tchacos.
Studien zur religionsgeschichtlichen
Verort ung einer gnostischen Schrif
tensammlung (2012). На мно
г им
конг ресима и конференц ијама
ист раж ивачи су се бавили овим
кодексом, што је и док ументова
но у више нау чних зборника.
„Јеванђељ е по Јуд и“ има од
лике и осталих гнос тичк их Је
ванђељ а: дијалошки део у коме
је изнето неп равоверно учењ е и
преп редено сит уи рано у нара
тивни оквир. Васк рс ли Хрис тос
је у њи
ма плат
фор
ма за „тај
но
уче
њ е“. Ова
кав кон
т раст је ти
пична сцена гнос тичк их дуа
лизама: на једној страни су по
свећени, а нас уп рот њима стоје
неу к и и борнирани учениц и. Ју
да стоји нас уп рот свим апос то
лима који су у дубокој заблуд и,
док он добија екск лузивн у поу
ку о „тајни царс тва небеског“. За
разлик у од описа из канонских
Јеванђељ а, Исус се у овом гно
стичком јеванђељу према оста
лим учениц има односи са иро
нијом и подс мехом.
Све те и друге аспекте апо
крифне књи жевнос ти са д рж и
ново изд ањ е Античких хришћан
ских апокрифа, чије објав љивањ е
и наговеш тај преос талих двај у
томова дај у нова кри ла овој фун
даменталној тем и библијске тео
лог ије и уливај у над у за њихову
дубљу и свес траниј у богос ловску
темат изац иј у.
Зоран Андрић

