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сежно расправља о односу Бахо
ве музике и Лутерове теологије.
Једном речју, пред нама је зани
мљива историја црквене музике
Запада, иако то географско од
ређење није expressis verbis дато.
У основи је Клаусенова жижа на
музичком предању Запада. Као
врлине ове књиге ваља истаћи
ауторов покушај да опише дина
мику континуираног развоја му
зике, а не да арбитрарно доцира.
Има ли се у виду да овакви исто

ријски прегледи ретко настају,
јер изискују широку историјску
ерудицију и специјалистичку му
зиколошку компетенцију, онда
су овакви компендијуми, макар
и са незнатним дефицитима, до
бродошли, јер синтетизују многе
аспекте у савременом изучавању
историје црквене музике, о че
му сведочи опсежна интернаци
онална библиографија на крају
ове књиге.
Зоран Андрић

Guy G. Stroumsa, Das Ende des Opferkults : die religiösen
Mutationen der Spätantike
Aus dem Franz. von Ulrike Bokelmann. Mit einem Vorw. von John Scheid
Berlin : Verl. der Weltreligionen 2011
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Нова перспектива погледа на хришћанство у Римском царству
Гај Г. Струмза, Крај култа жртвовања : религиозни преображаји
у позној антици
Зачуђујућа је чињеница да
и они окужени антибогослов
ским вирусом нису свесни да су
део хришћанске револуције. Та
ко Ричард Докинс (Richard Daw
kins), биолог еволуције, у својим
јуришима на Бога, папу и Цркву
не увиђа да форма његовог науч
ног тежења има много заједнич
ког са монотеистичким религи
јама. Француски философ Жил
184

Делeз (Gilles Deleuze) је крајем
деведесетих година у једној поле
мици против „демистификатора“
савремености писао: „Средњове
ковни Бог се кроз секуларни ве
тар распршио у свим правцима,
не губећи при томе од свог фор
малног јединства и своје дубине.
Наука, радничка класа, отаџби
на, напредак, здравље, безбед
ност и демократија, социјализам
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– листа је одвећ дуга – гласе ви
дови његове појавности.“
Како је у антици до те тран
сформације, односно тачније ре
волуције, могло да дође, која је
темељ савремене европске кул
туре, може се читати у изванред
но занимљивој књизи Крај култа
жртвовања : религиозни преобра
жаји у позној антици – Guy G.
Stroumsa, Das En
de des Op
fer
kults : die religiösen Mutationen der
Spätantike, Verlag der Weltreligi
onen, Berlin 2011. Гај Г. Струмза
је професор за монотеистичке
религије у Јерусалиму и Оксфор
ду. У овој књизи су расправљани
религиозни преображаји у првим
столећима хришћанства, од Спа
ситеља до Мухамеда. Чињеница
да се књига и мимо застрашујуће
учености аутора са лакоћом чи
та, базира се на чињеници да је
она састављена из серије преда
вања које је аутор држао у фебру
ару 2004. г. на Collège de France у
Паризу. Миран тон и стил преда
вања доминира и мимо експло
зивних религиозних тема. Тиме
што је већ у наслову реч о мута
цијама, а не о револуцији, полази
аутору за руком да појам мута
ције који је преузет из дарвини
стичке биологије примени у пер
спективи и погледу лаика.
Хришћанство има да захва
ли своме јеврејском пореклу што
је развило оквирне структуре у
којима се оно као религија де
финисало, вели аутор. Јеврејско
порекло (провенијенција) је по

стојани елемент хришћанства
који је у историји религије остао
недовољно осветљен. Струмза се
приближава овој чињеници опре
зно и нијансирано. У случајевима
када је једнозначно на делу иг
норанција хри
шћанске исто
риографије, он
вели са отменом
уздржаношћу да
је то можда по
чивало на језич
ким баријерама
али да то није је
дини разлог.
Но, слабо
сти досадашњег
тумачења
не
треба Струмза
да тра
жи у ру
кавцима хришћанске књижев
ности, већ на самом Collège de
France. Он се може директно ве
зати за предавања Мишела Фу
коа на овом славном колеџу из
1981/82, о ерминевтици субјекта,
која су се дотицала антике и хе
ленизма. Струмза ово поглавље
насловљава „Нове бриге о самом
себи“ и оно представља критику
Фукоове теорије.
Струм
за ве
ли да је зна
чај
на тачка у хришћанству то што
је религија фиксирана на једну
књигу. Она је „религија књи
ге“ par excellence, као што је то
случај у раном јудејству. Док
се Платон уздржавао од писа
не речи, јер се она може некон
тролисано ширити, дотле рани
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хришћани проповедају обрт од
усмене ка писаној речи.
Струмза вели да су Римља
ни разоривши Јерусалимски
храм 70. г. након Христа изазва
ли „антрополошку револуцију“.
Аутор њу види у чињеници да
је култ жртвовања животиња та
да био забрањен и тиме насилно
проузрокована измена парадиг
ми која се тек хришћанству при
писује. Колективна свест почи
ње да се „индивидуализује“. Са
друге стране, појединачне мо
литве и пост одмењују литургиј
ске функције, а индивидуална
побожност добија у етичкој ди
сциплини. Тај динамички отво
рени процес тече паралелно у
хришћанским заједницама.

Струм з а ве л и да хриш ћан
ски све т и т е љ и за ц е ло од г ов а
рај у етичк им узорим а јев реј
ских прор ок а. За х ва љу ј у ћ и
томе што је хриш ћанс тво „ре
лиг и ја књиг е“, оно се мог ло
проби т и из лок алн их окви р а и
међ а у унив ерз алн у рел иг иј у.
„Хриш ћанс тво је“, вел и ау т ор,
„освоји ло Римс ко царс тво је
врејс ким оружјем.“ Емф а з у ау
тор ових тез а не мор ај у де л и т и
сви, али се и мимо тог а ова књи
га чи т а са добит к ом у са зна њу,
јер прод и р е у неос ве т љене ру
кавц е истори је хриш ћанс тва и
пос мат ра га у њег ов ом гене т ич
ком конт екс ту.
Зоран Андрић

Robert Walz, Vorbereitung auf das Martyrium bei Cyprian
von Karthago : еine Studie zu Ad Fortunatum
Reihe: Patrologia – Beiträge zum Studium der Kirchenväter – Band 27
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien :
Lang-Ed. 2013
XII, 372 S. ; 22 cm, 600 g
ISBN: 978–3-631–63987–0
О једној новој књизи из серије
„Патрологија – студије за изучавање Светих Отаца“
Ро
б ерт Валц, аси
с тент на
Кат е д ри за истор и ј у стар е цр
кве и пат рис тик у на Унив ер
зи т е т у у Вирцб ург у обј а в ио је
свој у дис ерт а ц и ј у о збирц и све
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доч анс та в а (tes tim onia), супс у
ми р а н их под именом Ad For u
nat um (de exh ortat ion e martyrii).
Овај спис, кој и постоји и у срп
ском прев од у – Пис мо Форт у

