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У реномираној едицији Mil
lenim-Studien, чији је програмски
императив интердисциплинар
но надилажење граница између
епоха и регионалних простора,
објављена је као 54 свеска књи
га (зборник чланака) насловље
на као Antike Mythologie in chri
stlichen Kontexten der Spätantike
[Античка митологија у хришћан
ском контексту у позној антици],
коју је припремио професор др
Хартмут Лепин са Универзитета
у Франкфурту на Мајни.
Лепин је историчар древне
Грчке чији истраживачки фокус
пада на епоху хеленизма и ра
ног хришћанства. Прилози у овој
књизи-зборнику су зацело рефе
рати са колоквијума у Франкфур
ту одржаног у новембру 2012.
године. Сада су, у 2015. години,
ти реферати/контрибуције обја
вљени као књига у Берлину код
угледног међународног издавача
научне литературе De Gruyter,
Berlin/München/Boston
2015.

Сливен у хармонични акорд, те
нор овог зборника би лапидар
но и доминантно могао гласити:
класична митологија је прежи
вела христијанизацију Римског
царства и крај антике.
У овом зборн ик у су сабра н и
при лози из раз л и ч и т их дис ци
плина и на раз л и ч и т им јези
ци м а – о ми т олог и ји која је, по
јед ној теори ји, би ла зат очена у
теори ј у књи жевнос ти. Ми т оло
шки нарат иви и фиг у р е су би л и
јед на ко прис ут н и и у време хри
стијан из ац ије Римс ког царс тва
– те су се могли видет и како на
јавн им спомен иц им а и умет
ничк им дел им а ликовне умет
нос ти, та ко и у књи жевнос ти и
пол ит ичкој ком ун ик ац ији.
Мож е ли се у овом конт ек
сту гов ори т и о преж ив ља в а њу
па г а н из ма? Да ли је ми т олог и
ја виђ ен а као ре л иг иозно не у
тралн и феномен? Или је овд е
реч о пи т а њ и м а естетс ке нар а
ви? Да ли се мож е смат рат и да
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су чи т а њ а би л а раз л и ч и т о ин
тен д и р а н а? Где су спец ифично
хриш ћанс ка поим а њ а при л а г о
ђен а у вид у алег ор ез е? Да ли се
мог у прат и т и хронолош ки раз
вој и лок алне раз л ик е?
Ово су само нека од питања
ко
ја су за вре
ме овог ин
тер
ди
сциплинарног колоквијума по
стављена. Античке митологеме
су убиквитерне (свеприсутне).
Протејско мноштво њиховог из
раза и испољавања сведочи и о
њиховој раширености.
Мит се сусреће у свим култу
рама, како у књижевности тако и
у посведневном животу. Све мо
же постати мит – један фудбал
ски клуб, једна филмска дива.
Јан и Але
и
д а Асман су
у Handbuch wissenschaf tlicher
Grundbegriffe 4 (1988), 179–200,
s. v. ‘Mythos’, пос тул и ра л и се д ам
разл ич ит их сем ант ичк их слоје
ва појм а ми та. Скра ћен ицом „М“
и једн им бројем уз њу „М1“, „М2“
итд. – дифер енц и рај у се пољ а
значењ а овог појм а. М1: мит је
прев азиђ ен и стад иј ум култ ур
но-историјс ког развоја; М2: мит
је израз јед не над времене исти
не прер у шене у алег ори ј у; М3:
мит је основн и нос и лац (језгро)
смис ла/значењ а неке припове
сти; М4: мит пос ве д невнос ти,
као узор колек т ивног де ла њ а или
дож ив љаја; М5: мит као нарат ив
ни појам у смис лу Арис тот е лове
„Пое т ике“ – поче так, сре д ина и
за врше так при че; М6: књи жевн и
мит, дак ле мит који ће у разл и
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чит им фабулам а/пот кам а бит и
изложен прерад ам а/преоб лича
вањ им а; М7:
мит у сми
слу вел ике
п р и ч е / п р и 
повес ти. Као
пример
за
овај тип ми
та Асман на
вод и Ничеов
мит о вечном
п ов р а т к у
истог.
М ит ов е
с ус р ећ ем о
у најразли
читијим социјалним местима и
на најразличитије начине. Зани
мљиво је да су у процесу христи
јанизације култови постепено из
умрли/ишчезли, док су се митови
сачували. Чини се да је епоха по
зне антике за тај феномен била
одлучујућа. Опрему хиподрома
са митолошким мотивима за вре
ме цара Константна Јевсевије Ке
саријски (Vita Constantini, 3, 54)
сматра подругивањем паганству,
док Сократ, други црквени исто
ричар у томе види слабљење па
ганства у чему се са њим истори
чар Созомен слаже, додајући да
је то био пут естетизовања мита.
У овим прилозима је реч на
диференцираном прилазу ми
тологији у различитим контек
стима, као и о полемици о њој.
Тако је настала фасетама богата
слика о класичној митологији у
позној антици.
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Прилози у овом зборнику по
казују, иако фрагментарно, да
је распала парадигма митологи
је ипак сачувала оно што бисмо
означили са „самореференцијал
ност“ односно оно што се у уни
верзитетском жаргону зове „мо
дусом реконтекстуализовања“.
Плуралитет и полифонија
позне антике показује да је тај
процес био све друго само не пут
линеарне деградације, односно
пропадања мита. Један вид од
носа хришћанства према миту
је пут његове „неутрализације“
у религиозном смислу. Извесни
аутори виде да је пут „акомода

ције“ и „асимилације“ био праг
матични вид прелаза из мита у
хришћанство. Једно је сасвим
извесно: коегзистентни пут ми
та и хри
шћан
ства – би
ло као
неутрализација или присваја
ње (акомодација/асимилација)
– био је дуг и вијугав повратни
процес
реконтекстуализације.
Овај зборник плени историјским,
богословским и философским
примерима тог фасетама бога
тог процеса развоја од мита ка
хришћанству или, да парафрази
рамо наслов једног славног дела,
од мита ка логосу.
Зоран Андрић
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Бернардин Шеленбергер, У сјају божанске светлости.
Православна мистика: тајна и изазов
Кâд тамјана, иконе, воштани
це – богати и тајанствени литур
гијски живот Православне Цркве
истовремено фасцинира и на
дахњују хришћане Запада. Овим
диктумом отвара аутор, а и изда
вач са њиме, кратки увод у основе
православне мистике. Погледај
мо шта Шеленбергер, негдашњи
монах трапист (1966–1983) у ци

стерцијанском реду, подразуме
ва под православном мистиком.
Аутор је и реномирани преводи
лац списа Томаса Мертона и дру
гих спиритуалних штива и бави
се већ 45 година православним
богословским предањем.
Једном речју, аутор веру
је да православна мистика даје
импулсе новој, живој и одлучној
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