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Кодекс и канон – књига у раном хришћанству
Март ин Валраф је професор
црк вене историје на универзи
тет у у Базел у у Швајцарској. Фо
кус његових ист раж ива у оквиру
пројекта „Јулије Африк анац“ је
положен на трећ и век, односно
пресек ант ике и хришћанс тва.
Његово пред авањ е у оквиру ци
клуса пред авањ а нас лов љених
„Ханс-Лицман-пред авањ а“ о ко
декс у и канон у и књизи у раном
хришћанс тву је сад а објав љено
као књига – Martin Waltraff, Ko
dex und Kanon : Das Buch im frühen
Christent um,
Hans-LietzmannVorlesungen (Vol. 12), Wal
ter de
Gruyter Verlag, Berlin 2013.
Ево in bre v i основ
н их те
за овог фас цин и рај у ћег пре
да в а њ а: нико неће пор ећ и да
хриш ћанс тво и књиг а предс та
вљај у спец и ја лан и ин т ензив ан
од нос. Хриш ћанс тво каракт е
рише књиг а као основн и ме д и
јум. Доц н и је ће хриш ћанс тво
би т и tout court ред у ков а но на
„ре л иг и ј у књиг е“, понегде и са
дег ра д и рај у ћ им призву ком као
„биб лиолат ри ја“, као што то за
јед љиво вел и Лес инг.

Култ урна историја књиге се
же из ант ике: у првим столећ има
хришћанског рач у на њ а време
на кодекс је пот иснуо папирусов
свитак, најс тарији мед иј ум пи
сане ком уникац ије.
Кодекс
је
налик савреме
ној књизи, у ко
јој је текст напи
сан на странама
које се мог у ли
стат и, за разли
ку од свитака,
које је потребно
одмотавати и за
мотавати да би
се пронашло од
ређено место у
тексту. Прагма
тична предност кодекса се састоји
у могућности да се разни канон
ски списи увежу као целина, уме
сто да сваки од њих буде написан
на засебном свитку. Са тим проце
сом тече паралелно и израстање
хришћанства у доминантну рели
гију у Римском царству. Унутар
хришћанства тече истовремено и
процес заснивања канона библиј
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ских књи
га као на
ста
нак хри
шћанске Библије. Та паралелност
двају процеса имплицира и пита
ње њиховог споја. Очито да то ни
су два каузално спојена процеса,
иако се ваља питати да ли је на де
лу игра случаја? Овај однос ваља
диференцирано анализирати.
Први хришћани су били пио
нири у употреби кодекса. И док су
нехришћански писци споро при
хватали кодекс, велика већина
хришћанских рукописа из другог
и трећег века долази у облику ко
декса. Свето Писмо Новог Завета
је од почетка било ширено у тој
форми. Да ли је медијум утицао
на религију? То се свакако може
рећи за „канон“ као круцијални
појам позноантичког хришћан
ства. Овај појам означава не само
групу ауторитативних списа, већ
је његово буквално значење „та
бела“ којом је била организована
и визуализована форма знања.
Проминентан пример су тако
зване „канонске табеле“ Јевсеви
ја Кесаријског са табеларним си
нопсисом Јеванђеља.
Графичка монотоност табела
је разбијена прецизним украси
ма који су битно доприносили са
крализацији кодекса и канона. У
јесен антике, хришћанска књига
која у себи садржи знакове поста
ће и сама знак са енормном есте
тичком и религиозном енергијом.
Једна монографија о оцу цр
квене историје Јевсевију Кеса
ријском, насловљена синтагмом
„Media Revolution“ – D. Mandels,
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The Media Revolution of Early Chri
stianity : An Essay on Eusebius’s Ec
clesiastical History, Michigan 1999
– изражава у виду интегративне
метафоре о чему је реч – о ме
дијалној револуцији који је проу
зроковао кодекс.
Медијум кодекса чини текст
текстом. Текст као такав је заце
ло ланац знакова, дакле један fi
lum, још не textus, дакле једноди
мензионална нит, још несложено
ткање. Тек кроз однос између
линија на једној страници, дакле
тек листањем страница књиге,
текст постаје ткање. Дидим Сле
пи, велики александријски тео
лог и филолог у четвртом столе
ћу није могао сам читати, већ му
је читано. То ментално „прола
жење“ текстом Руфин назива per
currere, тј. пролажење уздуж јед
нодимензионалне нити (filum),
што је пуки механички поступак
читања; тек у духу Дидима Сле
пог filum постаје textus: односно
како се каже „memoria et animo
retexebat“, „тек га је кроз сећање
и дух сплитао у пређу/ткање“.
Ово предавање је очаравају
ћи пресек генетичких стадијума
сакралног текста, писма, књи
ге као и њихове перформативне
историјске динамике.
Ово очаравајуће предава
ње препоручујемо свима који се
епохи дигиталне револуције (Di
gital Turn) и виртуелних универ
зума занимају за прапочетке овог
фундаменталног медијума.
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