
По вод
Три су, уоп ште но го во ре ћи, по во да за на ста нак при ло же ног Лек си ко на 
би блиј ске ег зе ге зе (ЛБЕ): 1) на став не по тре бе на Пра во слав ном бо го слов
ском фа кул те ту, 2) ме ђу на род но по зи ци о ни ра ње срп ске би бли сти ке, 3) 
отва ра ње за ин тер ди сци пли нар ност, од но сно ака дем ска од го вор ност на 
по љу дру штве ноху ма ни стич ких на у ка у Ср би ји. Кре а тив но се на до ве
зу ју ћи на не ма ло, и че сто у ве о ма те шким усло ви ма ства ра но, на сле ђе 
би блиј ских сту ди ја у Ср би ји у XX ве ку, но ва срп ска би бли сти ка с по чет ка 
XXI ве ка оцр та ла је но ве кон тек сте свог раз во ја и усме ре ња. Они су де
лом усло вље ни по врат ком Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та (ПБФ) 
на Уни вер зи тет у Бе о гра ду (2004. го ди не), чи ме се про ши ри ло по ље де ло
ва ња и ака дем ске од го вор но сти, а де лом но вим цр кве ним и со ци јал ним 
иза зо ви ма ко ји се у освит XXI ве ка по ја вљу ју пред тра ди ци о нал но пра
во слав ним дру штви ма Евро пе. Ре ор га ни за ци ја и мо ди фи ка ци је на став
них про гра ма на ПБФу ре зул ти ра ли су мно гим но ви на ма на по љу те о
ло шких сту ди ја. На ста ва би бли сти ке обо га ће на је но вим кур се ви ма ко ји 
су има ли за циљ да би блиј ске тек сто ве са гле да ју са ви ше аспе ка та. Је дан 
од тих кур се ва је сте Би блиј ска ер ми нев ти ка, од но сно на у ка о прин ци пи
ма и ме то да ма ту ма че ња Би бли је. Овај пред мет сту ден ти ма ну ди уви де 
у нај ва жни је обла сти ту ма че ња Би бли је. Иа ко су ње го ви са др жа ји би ли 
ин те гри са ни и у ра ни је на став не ку ри ку лу ме, брз раз вој ове обла сти у 
дру гој по ло ви ни XX ве ка на гло бал ном ни воу (кон тек сту ал не хер ме не
у ти ке, ре ви зи ја исто риј ског кри ти ци зма, син хро не ме то до ло ги је, ре ха
би ли та ци ја па три стич ке ег зе ге зе, по ку шај пра во слав них би бли ста да се 
по зи ци о ни ра ју на ма пи свет ске би бли сти ке итд), зах те вао је ра ди кал ну 
мо ди фи ка ци ју про гра ма за овај, као и оста ле пред ме те у окви ру би блиј
ских сту ди ја. При руч ни ци ко ји су до та да по сто ја ли на срп ском је зи ку 
ни из да ле ка ни су мо гли да об у хва те ши рок спек тар по ме ну тих те ма ти ка. 

1) Фор ма тив не го ди не по по врат ку ПБФа на Уни вер зи тет су про ла
зи ле, на ста ва би бли сти ке је осве же на, на став ни ци су број ним пу бли ка
ци ја ма по ку ша ва ли да на док на де про пу ште но и на до ве жу се на ак ту ел
не то ко ве ме ђу на род не би бли сти ке. Пер ма нент ни при ти сак ака дем ских 

П Р Е Д  ГО  В О Р

Да ли раз у меш то што чи таш? ...
Ка ко бих мо гао ако ме ко не упу ти? 

(Дап 8 3031)
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ак тив но сти и рад са сту ден ти ма, с јед не, али и свест о гло ма зно сти и ком
плек сно сти про јек та јед ног при руч ни ка Би блиј ске херменеу ти ке, с дру ге 
стра не, спре ча ва ли су на став ни ке да при ре де је дан аде ква тан при руч ник 
или уџ бе ник. За те че ни си ту а ци јом и број ним не до у ми ца ма шта је нај свр
сис ход ни је учи ни ти, ро ди ла се иде ја о јед ном Лек си ко ну би блиј ске ег зе ге зе 
ко ји би пр вен стве но сту ден ти ма те о ло ги је, ма да не са мо њи ма, че сто сло
же не и не про ход не те мат ске обла сти би блиј ске ег зе ге зе учи нио ла ко до
ступ ним и при јем чи вим. Да кле, је дан од пр вих и основ них по во да за на
ста нак ЛБЕ је же ља да се сту ден ти ма те о ло ги је по ну ди по ма га ло ко је би 
им омо гу ћи ло да лак ше пра те на ста ву и са вла да ју гра ди во из по сто је ћих 
би блиј ских ди сци пли на. Та ко је на ста ла иде ја да сту дент има на јед ном и 
истом ме сту пој мо ве ко ји ма је нео п ход но овла да ти, а ко ји би се на ш ли у 
ма тер ијал ном об ли ку – књи зи.

2) Иде ја о ЛБЕ је от по че ла са ‘скром ним’ ам би ци ја ма. Пла ни ра но је да 
са мо не ко ли ци на ко ле га из ино стран ства бу ду део овог про јек та. Ме ђу
тим, осве шћу ју ћи зна чај ме ђу на род не сре ди не за сва ки ака дем ски ре ле
ван тан рад и до при нос, вре ме ном је до шло до из ве сног за о кре та, та ко да 
је овај про је кат, ма ло по ма ло, оку пио ве лик број струч них ко ле га из це
лог све та, раз ли чи тих кон фе си ја и хер ме не у тич ких опре де ље ња. То, ме
ђу тим, ни је зна чи ло да смо ми упу ће ни на ‘пр ву по моћ’ и да нам је би ла 
нео п ход на по др шка из ино стран ства да би про је кат ус пео. Чи тав про је кат 
раз ви јао се на прин ци пу раз ме не, од но сно же ље да се срп ска би бли сти ка 
по ка же као што рав но прав ни ји са го вор ник и парт нер, а не као по тре би та 
и не моћ на стра на. Циљ је био да срп ска би бли сти ка у свом пра во слав ном 
кон тек сту бу де пре по зна та као ин стан ца ко ја по сре ду је соп стве ни пра во
слав ни кон текст на ди ја ло шки и ака дем ски ком пе тен тан на чин. Ко ли ко 
смо пак са мо на у чи ли кроз број не кон так те са ау то ри ма од ред ни ца и дра
го це не са др жа је ко је су на ше ко ле ге из ино стран ства приложилe за ЛБЕ, 
чи таоци и са ми мо гу да на слу те. Сто га је ме ђу на род на ди мен зи ја Лек си
ко на вр ло пре по зна тљи ва и да је ЛБЕ је дин ствен ква ли тет. 

3) Ака дем ска од го вор ност на по љу дру штев ноху ма ни стич ких на у ка 
огле да се у то ме што је уче шће на про јек ту при хва тио из ве стан број ко
ле ги ни ца и ко ле га са Уни вер зи те та, струч них за раз не на уч не ди сци пли
не, али и отво ре них за њи хо во по ве зи ва ње са би бли сти ком. Те о ло ги ја, 
са мим тим и би бли сти ка, при па да по ро ди ци дру штве ноху ма ни стич ких 
на у ка. Чи ни се да ова чи ње ни ца, ка ко због по ли тич косо ци јал них окол
но сти, та ко и због из ве сне те о ло шке па ра диг ме ко ја је до ми ни ра ла кра јем 
XX и по чет ком XXI ве ка у Ср би ји, упра во од стра не те о ло га ни је узе та 
до вољ но озбиљ но, од но сно ни су чи ње ни од го ва ра ју ћи по те зи да се ова 
при пад ност на аде ква тан на чин ре а ли зу је. Сма тра ли смо да Би бли ја – 
по ред сво је не у пит не уло ге у Цр кви и те о ло ги ји – по се ду је из у зет ну кул
ту ро ло шку и ин те лек ту ал ну ре ле вант ност за на ше дру штво и да је је дан 
од за да та ка но ве срп ске би бли сти ке да ту ре ле вант ност про мо ви ше. Је дан 
од ви до ва те про мо ци је сва ка ко је то што је ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма 
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по ну ђе но и пре пу ште но да из сво је струч не пер спек ти ве ука жу на тра
го ве ко је је Би бли ја оста ви ла или на мо мен те где је Би бли ја ак ту ел на у 
сфе ри кул ту ре, на ше и гло бал не.

Сва три на ве де на по во да за из ра ду ЛБЕ го во ре ујед но и о ње го вим 
глав ним ка рак те ри сти ка ма и на ме ни: он је пла ни ран да бу де на став но 
сред ство и ком пе тен тан во дич кроз те ме из би блиј ске хер ме не у ти ке за 
сту ден те те о ло ги је; он та ко ђе ну ди и пре сек ак ту ел ног ста ња у гло бал ној 
би бли сти ци, по што су ау то ри мно гих од ред ни ца ујед но и во де ћи свет ски 
струч ња ци за те ме ко је об ра ђу ју; он је осми шљен да сви ма ко ји су за ин
те ре со ва ни за Би бли ју по ну ди основ не уви де у кључ не те ме ове обла сти. 
Због све га на бро ја ног, срп ска ин те лек ту ал на сре ди на са да има пред со бом 
Лек си кон ко ји ну ди по у зда не по дат ке и ра су ђи ва ња о мно гим би блиј ским 
и гра нич ним те ма ма. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се ова кав про је кат пр
ви пут оства ру је у срп ској го вор ној сре ди ни – а су де ћи по ко мен та ри ма 
ко ји сти жу из ино стран ства, чи ни се да је кон цеп ци ја је дин стве на и на 
ши рем пла ну – сма тра мо да је нео п ход но да из ло жи мо те о риј ске по став
ке на ко ји ма је за сно ван са др жај Лек си ко на. 

Кон цеп ци ја
Кон цеп ци ја ЛБЕ плод је про ми шља ња, ана ли за и кон сул то ва ња, ка ко са
мих при ре ђи ва ча, та ко и ши рег кру га са рад ни ка. Лек си кон оту да са др
жај но не ма не ки по сто је ћи узор или обра зац из обла сти лек си ко гра фи
је ко ји пра ти и на ко ји се осла ња. Во де ћа иде ја би ла је дво стру ка. Пр во, 
сма тра ли смо да про јек ту не тре ба при сту пи ти ме ха нич ки, у сми слу да 
са мо су во ака дем ски из ло жи мо са др жа је ода бра них пој мо ва – то ни је 
од го ва ра ло на шем хер ме не у тич ком уку су, ни ти би мо гло има ти же ље ни 
ефе кат у пре но ше њу са др жа ја. Уо ста лом, у ери ин тер не та, ‘јед ним кли
ком’ се ла ко до ла зи до де фи ни ци је пој мо ва. Дру го, иде ја да се Лек си кон 
сме сти у ‘пра во слав ни кон текст’ би ла је из у зет но при ма мљи ва, иа ко је 
зна чи ла те жи пут. По што ни смо же ле ли да Лек си кон бу де ‘пра во слав ни’ у 
уско кон фе си о нал ном сми слу – са ми са др жа ји би блиј ске по ру ке пру жа
ју же сток от пор та квом при сту пу – отво ри ло се пи та ње: ка ко ЛБЕ да ти 
‘пра во слав ну аро му’, ка ко да бу де пре по знат као ин стан ца ко ја по сре ду је 
соп стве ни пра во слав ни кон текст али на ди ја ло шки и ака дем ски ком пе
тен тан на чин? Би ло је по треб но да про ђе вре ме, да се ма те ри ја ли и иде је 
мно же, ка ко би кон цеп ци ја ЛБЕ по ла ко до би ла сво је кон ту ре. Основ на 
те за ко ја је узи да на у те ме ље Лек си ко на гла си: би блиј ски текст је исто
риј ски текст, али с јед не стра не, то је текст ко ји има сво ју исто ри ју, а с 
дру ге, то је текст ко ји ис пи су је на шу исто ри ју као по је ди на ца и цр ка ва. 
Схва ћен на овај на чин, од тре нут ка на стан ка и пу ту ју ћи кроз ве ко ве, би
блиј ски текст нам је да нас ви ше стру ко ис по сре до ван. Исто ри ја и те о ри ја 
тих по сре до ва ња, уз по што ва ње „дру го сти“ тек ста, тј. по што ва ње пре ма 
би блиј ском тек сту у ње го вом соп стве ном исто риј ском кон тек сту, као и 
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са да шњи тре ну так као мо ме нат по тен ци јал не ак ту а ли за ци је тек ста за са
вре ме ног чо ве ка, чи не око сни цу Лек си ко на.

Пра те ћи и пра ве ћи та кву хер ме не у тич ку пу та њу, у је дан од фо ку са 
до шло је пи та ње кон тек ста, и то на тро стру ком ни воу: 

1) Кон текст на стан ка би блиј ских тек сто ва. У овом ди ја хро ниј ском 
окви ру на гла сак је ста вљен на исто риј ски кон текст на стан ка тек сто ва. По
сред но је ра све тљен ‘до дир’ би блиј ског тек ста у на ста ја њу са све том у ко јем 
је са ста вље но Пи смо (бли ско и сточ ни и је лин ски кул тур ни про стор), чи
ме је до дат но на зна че на ва жност кон тек ста као хер ме не у тич ког фе но ме на. 
Та ко ђе је об ра ђе на ме то до ло шка усме ре ност ди ја хро ниј ских ис тра жи ва
ња, то јест исто риј скокри тич ка ме то да у свим ње ним ко ра ци ма (кри ти ка 
тек ста, ли те рар на кри ти ка, исто ри ја об ли ка, исто ри ја тра ди ци ја, исто ри ја 
ре дак ци ја, ре ли гиј скоисто риј ска ком па ра тив на ме то да), укљу чу ју ћи ар хе
о ло ги ју, кул тур ноисто риј ску пси хо ло ги ју, со ци о ло шки при ступ итд. Кроз 
ова ис тра жи ва ња на ро чи то се по ка зу је ли те рар ност Би бли је: стил ске фи
гу ре (нпр. але го ри ја, ма шал, метафорa, параболa) и књи жев не вр сте (ка
зи ва ња, ди ја три ба, но ве ла итд) при сут не у Пи сму, као и кор пу си тек сто ва 
(Пе ток њиж је, про роч ка књи жев ност, еван ђе ља, по сла ни це итд). На тај на
чин до ла зи се у не по сред ни ји од нос са Пи смом и уви ђа се ње го ва ли те рар
на, ‘људ ска’ ди мен зи ја, а ти ме и свест о по тре би за ње го вим из у ча ва њем. 
Та ко се чи та о цу да ју основ не смер ни це за да ље са мо стал ни је из у ча ва ње 
Пи сма, а упра во је то је дан од нај ва жних ци ље ва и функ ци ја ЛБЕ.

2) Кон тек сти пу та ња ко ји ма је пре но шен текст. Ово се од но си на 
раз не ви до ве и фор ме пре но ше ња и по сре до ва ња би блиј ског тек ста. Об
ра ђе ни су ра ни пре во ди (тар гу ми, Сеп ту а гин та, си риј ски пре во ди итд), 
као основ на ре цеп ци ја Пи сма и ње го ва ин кул ту ра ци ја у ан тич ком све ту. 
По себ на па жња по све ће на је ре цеп ци ји Пи сма у ис точ но пра во слав ном 
пре да њу. Пи смо је те мељ но са гле да но кроз отач ку ег зе ге зу (ве ли ки број 
од ред ни ца је из овог до ме на), бо го слу же ње (об ра ђи ва не су бо го слу жбе не 
књи ге, слу жбе и хим но гра фи ја кроз при зму при су ства Пи сма и ње го вог 
ути ца ја), као и ка нон ско пре да ње и ико но гра фи ју. Об ра ђен је сет пој мо ва 
из обла сти ју деј ске ег зе ге зе (ми драш, ха ла ка, ма со ре ти итд). По себ но су 
оп шир но (за стан дар де лек си ко на) об ра ђе не ег зе гет ске ме то де осо бе не за 
отач ку ег зе ге зу (але го ре за, исто риј скогра ма тич ко ту ма че ње, ти по ло ги
ја), као и фор ме ту ма че ња (ко мен та ри, гло се, ка те не итд). Текст је са гле
да ван у ње го вом ка сни јем, прак тич ном ко ри шће њу (те сти мо ни ја, по де ла 
тек ста), што се на ро чи то огле да у ње го вој бо го слу жбе ној упо тре би. И у 
овим од ред ни ца ма па жња је обра ће на на кон текст ту ма че ња (нпр. је лин
ски кул тур ни про стор) и ра зно вр сне пу та ње ре цеп ци је Пи сма (жи ти ја, 
цр кве на исто ри ја итд). 

3) Кон текст са вре ме ног ре ци пи јен та би блиј ског тек ста. Овај је 
аспект из ви ше раз ло га ва жан. Пре све га јер се то ти че нас – са вре ме
них ре ци пи је на та. Због то га су, по ред исто риј ског кри ти ци зма, пред ста
вље не и оста ле са вре ме не ег зе гет ске ме то де (нпр. дис кур зив на ана ли за, 
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на ра тив на ана ли за, праг ма тич ка ана ли за, ре то рич ка ана ли за), при сту
пи (ка нон ски, кон тек сту ал ни, пси хо ло шки итд), хер ме не у тич ке те о ри је 
(исто ри зам, по вест де ло ва ња, струк ту ра ли зам итд), као и ши ри кул ту
ро ло шки ам би јент ве зан за са вре ме ни свет, а ти че се идеј них и кул ту
ро ло шких фе но ме на (нпр. ре не сан се, ра ци о на ли зма, про све ти тељ ства, 
ро ман ти зма, ре ла ти ви зма, пост мо дер ни зма итд). Об ра ђе ни су те мељ ни 
хер ме не у тич ки пој мо ви (нпр. знак, зна че ње, пред ра зу ме ва ње, сми сао, 
хер ме не у тич ки круг), као и бит ни фе но ме ни за са вре ме ну би блиј ску ег
зе ге зу (ана ло ги ја, дис курс, ин тер тек сту ал ност, хи по те за итд). Је дан од 
основ них ци ље ва био је да се ука же на кул ту ро ло шку усло вље ност ту ма
че ња и ну жну ин тер ак ци ју би блиј ске ег зе ге зе са са вре ме ним све том, ко ја 
је на рав но по сто ја ла и у про шло сти.

Те о ло шки по сма тра но, Пи смо је са гле да но као те мељ и ин спи ра ци ја 
раз ли чи тих те о ло шких про ми шља ња. У том ду ху по ка за ни су раз ли чи ти 
ви до ви те о ло ги је на ста ли у ве ћој или ма њој ме ри на би блиј ском тек сту 
(би блиј ска, апо фа тич ка, ка та фа тич ка, ди ја лек тич ка, те о ло ги је осло бо ђе
ња итд). У ЛБЕ при сут но је не ко ли ко ‘чвор них од ред ни ца’ ко је га пој мов
но ‘уве зу ју’ као нпр: ег зе ге за, те о ло ги ја, хер ме не у ти ка, пре во ди Би бли
је, при сту пи итд. По ред уже, цр кве не ре цеп ци је, Пи смо је тре ти ра но и у 
свом ши рем кул ту ро ло шком окви ру. Та ко је Би бли ја са гле да на кроз ли
ков ну умет ност, му зи ку, књи жев ност и филм, бу ду ћи да је Би бли ја књи
жев но де ло и да је, као та кво, део ре ли гиј ске и фи ло соф ске тра ди ци је али 
и део оп ште исто ри је умет но сти. 

Ка да је реч о већ по ми ња ним по сре до ва њи ма – ко ја се из ри чи то ис тра
жу ју у окви ру исто ри је ту ма че ња и по ве сти де ло ва ња (исто ри је учин ка) 
би блиј ских тек сто ва – на ро чи ту те жи ну има ју она по сре до ва ња ко ја су ка
рак те ри стич на за пра во слав ни кон текст. Јед на од ва жних од ли ка је на гла
ша ва ње исто риј ске пер спек ти ве у сми слу да су не ке од ред ни це – код ко јих 
је то сми сле но – об ра ђе не кроз ду жу исто риј ску пер спек ти ву не го што је то 
уо би ча је но за ова кве лек си ко не (узет је у об зир ан тич ки, ра но хри шћан ски 
и са вре ме ни аспект, нпр. епи сте мо ло ги ја, кон тек сту ал ни при ступ, срод
ност). Лек си кон је до брим де лом, по ред оп ште пра во слав не, усме рен – где 
је то би ло мо гу ће – и на срп ску сре ди ну, ње ну ре цеп ци ју и пер спек ти ву 
по сма тра ња. То се ви ди у од ред ни ца ма као што су жи ти је, по ве ља, фре ска 
итд. где је узе та у об зир и срп ска ре цеп ци ја, за тим на при ме ру апо кри фа 
(апо кри фи уоп ште и сло вен ски апо кри фи), а та ко ђе и на при ме ру пре во
да, где су по себ но об ра ђи ва ни сло вен ски и срп ски пре во ди. То је ди рект на 
по сле ди ца при сту па ко ји се за сни ва на кон тек сту ал но сти, али то исто вре
ме но зах те ва да се схва ти и наш соп стве ни кон текст.

Кон текст
На ста нак ова квог ЛБЕ ви ше стру ко је ва жан и спе ци фи чан. Осо бе ност 
ре цеп ци је би блиј ских тек сто ва у пра во слав ним цр кве ним кон тек сти ма 
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мо же се са гле да ва ти из два угла. Пр ви је ве зан за чи ње ни цу да је пра во
сла вље има ло из ве сну тен ден ци ју ка хо ли стич ком при сту пу би блиј ским 
тек сто ви ма. Хо ли стич ки при ступ тек сту Би бли је под ра зу ме ва мо гућ ност 
да се текст инер пре ти ра са раз ли чи тих по зи ци ја, ка ко те о ло шких, та ко и 
дру штве них на у ка укљу чу ју ћи раз ли чи те ме ди је: пи са ну реч, звук, бо ју 
итд. Дру ги се, пак, од но си на спе ци фич не исто риј ске окол но сти ве ћи не 
дру шта ва до ми нант но пра во слав не ве ро и спо ве сти. 

1) Жи вље ње ве ре у пра во слав ној Цр кви би ло је усме ре но на це ло ви
тост до жи вља ја и ре ли гиј ског из ра за. Цр ква је про стор у ко ме се ак ти ви
ра це ло ви тост чо ве ко вих мо гућ но сти да при ми и из ра зи ре ли гиј ску по
ру ку. У том сми слу би блиј ски тек сто ви ни су до жи вља ва ни пр венствено 
и са мо као не за ви сне пи са не, тек сту а ли зо ва не, от кри вењ ске исти не на
ме ње не по је дин цу да их усва ја у са мо ћи и изо ло ва но сти сво га по сто ја ња. 
У пра во слав ном цр кве ном кон тек сту Би бли ја се ни је са мо тек сту ал но 
ту ма чи ла, већ се пе ва ла, укра ша ва ла, по ка зи ва ла, би ла из вор мо ли тве, 
аске зе и на дах ну ће за умет нич ки из раз. Би блиј ска реч (текст), ин те гри
са на у Ли тур ги ју, про из но ше на је на раз ли чи те на чи не. У са вре ме ној би
бли сти ци је пре по зна то и при зна то да би упра во хо ли стич ки при ступ 
мо гао би ти нај ва жни ји до при нос пра во слав не би бли сти ке гло бал ним 
би блиј ским сту ди ја ма. 

2) У по гле ду исто риј ских окол но сти, тре ба има ти у ви ду да су го то во 
све тра ди ци о нал но пра во слав не зе мље ве ко ви ма би ле под тур ском оку
па ци јом. Тај ду ги пе ри од по ро бље но сти сна жно се од ра зио на њи хо ву 
кул ту ру, цр кве ни жи вот и те о ло шка промишљања. То ком ве ко ва пра во
слав ни на ро ди су по ку ша ва ли ис кљу чи во да фи зич ки оп ста ну, бо ре ћи се 
за основ не сло бо де и др же ћи се свог хри шћан ског иден ти те та. Док се на 
по ро бље ном Ис то ку од ви ја ла бор ба за го ли оп ста нак, у За пад ној Евро пи 
цве тао је дух ре не сан се, на уч не ре во лу ци је, про све ти тељ ства; пре и спи ти
ва ли су се но ви при сту пи Би бли ји, ета бли рао се исто риј ски кри ти ци зам 
и но ве на уч не ме то де. На пра во слав ном Ис то ку у том пе ри о ду Би бли ја 
је ре ци пи ра на ис кљу чи во кроз слу ша ње би блиј ских тек сто ва на бо го
слу же њи ма, док је на За па ду текст сам за се бе сти цао ау то ном ност. До
дат ни про блем на пра во слав ном Ис то ку био је ве зан за раз не по ку ша је 
про зе ли ти зма (на ро чи то у Грч кој) од стра не про те стант ских за јед ни ца са 
За па да, ко је су по ку ша ва ле „са Би бли јом у ру ка ма“ да по но во кр сте пра
во слав не. Ови по ку ша ји оста ви ли су ду бо ку тра у му на пра во слав но са
гле да ва ње Би бли је. У по је ди ним мо мен ти ма цр кве ни ве ли ко до стој ни ци 
су, упла ше ни да ће на ци о нал ни и кон фе си о нал ни иден ти тет на ро да би ти 
угро жен, за бра њи ва ли при ват но чи та ње Би бли је, као и упо тре бу пре во да. 
Не рет ко се и да нас у пра во слав ним кру го ви ма при ват на чи та ња и про у
ча ва ња Би бли је про гла ша ва ју про те стант ском, не пра во слав ном прак сом. 
Ова кво схва та ње по сле ди ца је по ме ну те исто риј ске тра у ме, а у су шти ни 
са мом пра во слав ном Пре да њу ова кав став је пот пу но стран и не при хва
тљив (као што ће у мно гим од ред ни ца ма ЛБЕ би ти ја сно по ка за но).
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По сле Дру гог свет ског ра та (а Ру си ја већ од 1917. го ди не) го то во све 
тра ди ци о нал но пра во слав не зе мље (са из у зет ком Грч ке) по ста ле су ко
му ни стич ке. Пра во слав ни фа кул те ти ни су ви ше мо гли да бу ду део Уни
вер зи те та и ака дем ски рад ти ме је био озбиљ но огра ни чен. У та квим 
окол но сти ма ни ти је мо гло до ћи до аде кват не и кре а тив не ре цеп ци је по
стиг ну ћа на по љу би блиј ских ис тра жи ва ња на За па ду, ни ти је би ла мо
гу ћа њи хо ва про це на са ста но ви шта пра во слав ног цр кве ног ис ку ства. У 
ат мос фе ри ка да је апо ло ге ти ка би ла кључ на те о ло шка ди сци пли на, ни
је би ло мо гу ће раз ви ја ти ни ка кав, са мим тим ни би блиј ски кри ти ци зам. 
Ја сно је, да кле, да је и са вре ме на пра во слав на би бли сти ка под ути ца јем 
мно гих по ли тич ких, со ци јал них, еко ном ских и дру гих фак то ра, ко ји су 
у осно ви спре ча ва ли, а на жа лост и да нас је то чест слу чај, раз вој би блиј
ских сту ди ја и аде кват ну про це ну зна ча ја Би бли је за пра во слав ну те о
ло ги ју и цр кве ни жи вот, као и ње ну по тент ност и но ве пер спек ти ве за 
про по вед хри шћан ске ве ре у са вре ме ном све ту. 

Пер спек ти ва
Пра во сла вље је да нас по зва но да од го вор но ожи ви упра во пре дањ ски, 
хо ли стич ки при ступ би блиј ском тек сту у но во на ста лим окол но сти ма са
вре ме ног све та. Оно то на рав но не ће по сти ћи та ко што ће да по на вља 
на чи не ко ји су у про шло сти би ли хо ли стич ки, већ та ко што ће кре и ра ти 
соп стве ни хо ли стич ки при ступ у вре ме ну у ко ме жи ви мо, а ко је је дру
га чи ји од про шлих у ко ји ма су ту ма чи тра жи ли соп стве не пу те ве ак ту
а ли за ци је по ру ка би блиј ских тек сто ва. Хо ли стич ки, на рав но, не зна чи 
иде о ло шкоуни фор ми са ни, не го упра во не што то ме су прот но. Хо ли
стич ки при ступ тре ба да из ра зи сво бо гат ство и ра зно вр сност би блиј
ских тек сто ва и њи хо ве пу та ње и ре цеп ци је. Он тре ба да је из раз мно
штва са бра ног у не ком је дин ству ви шег ни воа. С дру ге стра не, ако тре ба 
тра жи ти па ра диг ме у исто ри ји, он да то тре ба чи ни ти та ко да се осло нац 
на ђе у оним па ра диг ма ма ко је су ре зул ти ра ле кре а тив ним и са др жај но 
нај е фи ка сни јим по стиг ну ћи ма на по љу би блиј ске ег зе ге зе – као што је 
то пе ри од ра ног хри шћан ства, а не у оним исто риј ским пе ри о ди ма ка да 
су окол но сти па ра ли зо ва ле и оне мо гу ћа ва ле раз вој би блиј ске те о ло ги је – 
као што су по зна Ви зан ти ја и тур ско роп ство. 

По ред то га што ова ква кон цеп ци ја ЛБЕ има за циљ да пру жи ва жне и 
не увек ла ко до ступ не по дат ке из те о ри је и исто ри је ту ма че ња Би бли је, 
такође је потребно нагласити још два ва жна хер ме не у тич ка ци ља: 

1) Нео п ход но је да се скре не па жња на сам би блиј ски текст, да се ја
сно ука же на чи ње ни цу да он по се ду је од ре ђе ну ау то но ми ју у од но су на 
број на по сре до ва ња кроз ко ја је исто риј ски про ла зио. Исто риј скофи
ло ло шка ис тра жи ва ња (исто риј скокри тич ка ме то да) омо гу ћа вају да се 
очу ва „дру гост“ би блиј ског тек ста, тј. омо гу ћа вају да текст не пре ста
не да бу де ин стан ца ко ја про ро ку је и ко ри гу је, не у гу шен и не по ро бљен 
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су бјек том ко ји не(са мо)кри тич ки у би блиј ски текст учи та ва све оно 
што је мно го бро јним по сре до ва њи ма – објек тив ним и су бјек тив ним 
– ускла ди ште но у ње го вом спо знај ном апа ра ту. Овај фе но мен је на ро
чи то при су тан у пра во сла вљу, где и да ље по сто ји из ве стан от клон од 
не по сред ног до ди ра са би блиј ским тек стом. Је дан од нај о чи глед ни јих 
при ме ра је тзв. нео па три стич ка син те за, чи ји су се пред став ни ци је два 
осла ња ли не по сред но на би блиј ски текст. Ме ђу тим, по вра так оци ма 
ни је мо гућ без по врат ка Пи сму, јер су се отач ка те о ло ги ја и ду хов ност 
упра во за сни ва ле на би блиј ском шти ву.

2) Бит но је да се ука же и на спо знај ну пер спек ти ву са вре ме ног чи та о
ца Би бли је – ње гов од нос са Би бли јом је по сре дан, тј. ис по сре до ван (нај
пре пре во дом тек ста), што пред ста вља не ми нов ност исто риј ског би ћа 
и зна ња ко је је усло вље но кон тек стом од ре ђе ног исто риј ског тре нут ка. 
Те о ло шким реч ни ком мо же се ре ћи да је то не што што му је да ро ва но. 
Има ју ћи у ви ду, од по сре до ва ња не за ви сне, по тен ци ја ле би блиј ског тек
ста и сво ју епи сте мо ло шку си ту а ци ју, са вре ме ном чи та о цу се ЛБЕ ну ди 
као во дич и пу то каз кроз ла ви рин те спо зна је и са мо спо зна је ин спи ри
са не по ру ком Би бли је ко ја го во ри о пу те ви ма и стран пу ти ца ма од но са 
Бо га и чо ве ка. Сто га је ва жна уло га Лек си ко на да под стак не и по мог не 
при из у ча ва њу Пи сма – Књи ге ко ја је ве ко ви ма на дах њи ва ла те о ло ге, 
ми сли о це и умет ни ке и ко ја је у те ме љу на ше кул ту ре. То сва ка ко не зна
чи за не ма ри ва ње по сре до вањâ, ство ре них кроз ве ко ве ду гу тра ди ци ју, 
не го упра во под сти че на но ве ви до ве ту ма че ња би блиј ског тек ста у да
на шњем кон тек сту.

На по ме не
На из ра ди Лек си ко на уче ство вао је ве ли ки број ко ле га – укуп но 104 са 
при ре ђи ва чи ма. Од то га је 47 ко ле га из ино стран ства, во де ћих струч
ња ка у сво јим ди сци пли на ма. До вољ но је по ме ну ти оне нај по зна ти је 
као што су: Ул рих Луц, Ема ну ил Тов, Герд Тај сен, Гин тер Штем бер гер, 
Вал тер Ди трих, Кри стоф До мен, Кон рад Шмид, КарлВил хелм Ни бур, 
Јорг Фреј, То би ас Ни клас итд. Њи хо во ан га жо ва ње овом Лек си ко ну да је 
ви ше стру ку те жи ну. Ве ли ки до при нос су и од ред ни це ко ле га са би блиј
ске гру пе као и оста лих ко ле га са Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та. 
Укуп но 22 на став ни ка са ПБФа пи са ли су од ред ни це из сво јих на уч них 
обла сти, из пер спек ти ве ту ма че ња тек ста Би бли је. За па жен број док то
ра на да са би бли сти ке та ко ђе се по тру дио око из ра де ЛБЕ, и у пот пу
но сти оправ дао по ве ре ње. Они су углав ном об ра ђи ва ли од ред ни це из 
до ме на њи хо вих тре нут них ис тра жи вач ких усме ре ња. Од ред ни це је пи
сао и је дан број ко ле га са Бе о град ског уни вер зи те та, чи је се на уч не ди
сци пли не на раз ли чи те на чи не пре пли ћу са Би бли јом, као и не ко ли ко 
углед них струч ња ка са дру гих ви со ких шко ла (осо би то Ми лан Ра до ва
но вић). У по моћ су нам при те кле и ко ле ге из Ре пу бли ке Срп ске (Ба ња 
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Лу ка и Фо ча). Та ко ђе, до при нос је дао и је дан број срп ских на уч ни ка ко ји 
су тре нут но ан га жо ва ни у ака дем ским кру го ви ма ши ром све та. У овом 
про јек ту уче ство ва ле су и ко ле ге раз ли чи тих кон фе си ја из мно гих зе ма
ља: Не мач ке, Швај цар ске, Аме ри ке, Грч ке, Ве ли ке Бри та ни је, Ру му ни је, 
Ау стри је, Ру си је, Изра е ла, Бу гар ске, Шпа ни је, Ита ли је, Фин ске, Бел ги је, 
Сло ве ни је, Ау стра ли је и Га не. По ред ис так ну тих би блиј ских струч ња ка, 
свој до при нос да ли су и во де ћи пра во слав ни те о ло зи као нпр. Ен др ју 
Ла ут, Џон Бер, Хри стос Ка ра ко лис.

Јед на од тех нич ких осо бе но сти ЛБЕ је сте то да је он ура ђен јед но сту
бач но. Основ ни раз лог за то би ла је бо ља пре глед ност и сна ла же ње при 
ње го вом ко ри шће њу. На ро чи то су зна чај не упут ни це (↑↓) на спо ља шњим 
мар ги на ма, чи ји циљ је да чи та о цу струч но и ви зу ел но олак ша ју упо тре
бу. По ред ли те ра ту ре ко ја пра ти сва ку од ред ни цу, на кра ју смо на ве ли 
по се бан спи сак (би бли о гра фи ја) ко ји об у хва та ре ле вант не ра до ве из 
обла сти би блиј ске хер ме не у ти ке, отач ке ег зе ге зе, као и хер ме не у тич ко
идеј них усме ре ња ко ја су се од ра жа ва ла на би блиј ску ег зе ге зу. Лек си кон, 
на рав но, пра те оста ла струч на и тех нич ка по ма га ла: ли ста скра ће ни ца, 
ли ста ау то ра са афи ли ја ци јом, тран сли те ра ци ја је вреј ских сло ва, ли ста 
скра ће ни ца ан тич ких де ла и имен ски ин декс.

Лек си кон би блиј ске ег зе ге зе ре а ли зо ван је у окви ру прoјек та Срп ска 
те о ло ги ја у два де се том ве ку: ис тра жи вач ки про бле ми и ре зул та ти (под 
еви ден ци о ним бро јем 179078), ко ји се из во ди на Пра во слав ном бо го
слов ском фа кул те ту, а фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства за про све ту, 
на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. Као што је већ ви ше стру ко 
на гла ше но, ЛБЕ је про из вод ‘са бра не па ме ти’ ка ко до ма ће, та ко и ино
стра не. Ме ђу тим, по ред уче шћа у пи са њу од ред ни ца и по мо ћи на ни воу 
струч них кон сул та ци ја, је дан број ко ле га знат но је по мо гао да се ЛБЕ 
по ја ви у овој фор ми и у ова квом са др жа ју. Сто га, овом при ли ком же ли
мо да се за хва ли мо онимa ко ји су то ме до при не ли. За хвал ност из ра жа
ва мо проф. Бо го љу бу Ши ја ко ви ћу, ше фу про јек та, ко ји је по ред струч не 
и ко ле ги јал не по др шке мно го учи нио за об ја вљи ва ње ЛБЕ. Проф. Вла
да ну Пе ри ши ћу ко ји нас је по ве зао са јед ним бро јем ис так ну тих ино
стра них пра во слав них те о ло га, ау то ра не ко ли ко од ред ни ца. Аси стен ти
ма Не на ду Бо жо ви ћу и Да ни лу Ми ха ј ло ви ћу за сву по моћ ко ју ов де ни је 
мо гу ће по бро ја ти. Њи хов ан га жман мо же се са мо об ја сни ти ме та фо ром 
‘ше сто кри ли’. Бла го дар ни смо на шим сту ден ти мадок то ран ди ма ко ји су 
нам мно го и тех нич ки по ма га ли: Јо ва ну Ста но је ви ћу, Не на ду Зе ка ви ци 
и Ду шку Ора ша ни ну; лек тор ки Ми ли ци Му тав џић, мно гим пре во ди о
ци ма (на ро чи то Ма ри ни Сто ја но вић, Оли ве ри Ко при ви ци, Фи ви Сав
ко вић и Ду ши ци Крафт) као и чи та вој еки пи мла ђих ко ле га са ма стер и 
основ них сту ди ја (бин стов ци ма – са рад ни ци ма Би блиј ског ин сти ту та), 
ко ји су пре гле да ли за вр шну фор му ру ко пи са. За хвал ни смо и ко ле га ма 
Ан дре ју Јеф ти ћу, Ср бо љу бу Уби па ри по ви ћу, Раст ку Јо ви ћу и Дар ку Кр
сти ћу на до дат ној струч ној по мо ћи. По себ ну за хвал ност из ра жа ва мо 
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Цр кви Го спод њој у чи јем окри љу се све ово де ша ва и Пра во слав ном бо
го слов ском фа кул те ту, на шој al ma ma ter. Ко нач но, нај ве ћу за хвал ност 
ду гу је мо на шим по ро ди ца ма, ко је су се не ви дљи во али ду бо ко угра ди ле 
у овај про је кат.

О Јо вањ да ну 2018. ле та Го спод њег
Ро до љуб Ку бат / Пре драг Дра гу ти но вић


