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Тријумф монотеизма и уте
мељење хришћанства као доми
нанте религије постаће свеодре
ђујућа снага у позној антици,
како за време цара Константи
на Великог, тако и у доцније до
ба под варварима. Након што је
Imperium Romanum било равно
половину столећа потресано нај
дубљим кризама, тек је Диокле
цијану (284–305) пошло за руком
да стабилизује царство. Тиме от
почиње епоха позне антике. Иако
се под Диоклецијаном и његовим
савладарима наставља потчиња
вање хришћанства, нова вера ће
се убрзо развити у државну рели
гију. Ову епохалну промену прате
многи сукоби са паганским (мно
гобожачким) позицијама. То вре
ме карактеришу и сеобе народа,
при чему варварима полази за
руком да оборе царство на Запа
ду (476), док је на Истоку Цари
град још задуго прослављао своје
тријумфе. Но инвазија ислама ће
и ту означити прелом и дубоку

цезуру чије се цивилизацијске
последице и данас осећају.
Аутор, Рене Пфајлшихтер,
професор старе историје на Уни
верзитету у Вирцбургу се у својој
студији – Rene Pfeilschifter: Die
Spätantike: Der eine Gott und die vie
len Herrscher, C. H. Beck, München
2014 – пита како је објашњив пре
седан у историји Запада, односно
ка
ко је мо
гло да пад
не Рим
ско
царство које је за свих седам сто
лећа стабилне политичке истори
је изгледало необоривим? Аутор
вели да ако не разумемо оно што
се у историји догодило, онда нам
се може то исто догодити. Отуда
је емфатично тврдио Цицерон:
Historia magistra vitae (est).
Пфалјшифтер отпочиње сво
ју историју Диоклецијановим
реформама у Римском царству.
Изненађујући је датум који он
сматра крајем антике, наиме го
дину 641. – када умире византиј
ски цар Ираклије који је носио и
круну римског монарха. Његова
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смрт ће пасти усред напада Ара
па. Тек ислам прекида традици
оналну линију западно-римских
царева марионета која је отпо
чела још 476. г. са
сасвим новим кон
цептом
религије,
државе и друштва.
Хришћанство се та
да почињало утвр
ђивати у свету, ве
рујући у себе као у
нову идеју која об
ухвата целокупни
универзум. Продор
„варвара“, герман
ских племена, агре
сија Хуна и расцеп
(велика
шизма)
хришћана на источ
но и за
пад
но кри
ло, били су праћени
бројним сменама цезара, војско
вођа и владалаца-потентата.
Рене Пфајл шифт ер нас уво
ди у ту дуг у фаз у прелом а у по
зној ан т иц и у којој ниш та ни је
неп ромењ ен им оста ло. Ван д а
ли, Гот и и Хун и ће се временом
привић и на правн у мис ао Ри м а
и пос тепено се њој при ла г ођ а в а
ти и под врг а в ат и. Хриш ћанс тво
је у то време узд рм а но догм ат
ским хрис толош ким су коби
ма. Да ли је Исус Хрис тос само
на
л ик Бо
г у или са њим са
с у
штас твен – срж је кон т роверзе
између Ари ја и Св. Ата нас и ја
Ве л иког. У то време Саб ора епи
скопс ки чин доби ја посеб ан зна
чај и пол ит ичк у теж ин у.
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Временски лук позне антике у
распону од 284. до 641. године је
представљен у овој студији. Прво
поглавље је релативно кратко (стр.
9–17), и расправља
о границама епоха,
које маркира Јусти
нијанова смрт 565.
г. Као карактеристи
ку позне антике ау
тор наводи тешкоће
око стабилизовања
друштва и власт ви
ше владалаца (по
ликратију).
Даља
поглавља обухватају
конкретне времен
ске одсеке: Диокле
цијана и Тетрархију
(стр. 18–46), до
га
ђаје из 4. века од го
дине 306. до смрти
Теодосија I 395. г. (стр. 47–120),
а онда 5. век до смрти Атанасија
518. г. (стр. 121–193), као и 6. и 7.
век од власти Јустина I до Иракли
јеве смрти 641. г (стр. 194–270).
Пфајлшифтерова студија је
написана разумљивим језиком и
нуди и лаицима важне информа
ције у питањима историографије.
Она укључује и најновију интер
националну литературу о антици
и хеленизму, те одражава узорни
„state of the art“ у своме фаху. Епо
ха позне антике је њом узорно уче
но представљена, те је радо пре
поручујемо свима онима којима
је рано хришћанство на било који
начин студијска тема.
Зоран Андрић

