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на ме то ди ма кри ти ке из во ра, ко је је ус по ста ви ла ‘Ран ке о ва 
шко ла’. Исто ри ја ви ше ни је ‘основ на на у ка’, ка ко је то у XIX 
ве ку же лео исто ри зам. Исто ри ча ри се, ме ђу тим, ни су од ре
кли сте че не са мо све сти и но вих, про ши ре них ви ди ка. Иде је 
исто ри зма ду бо ко су се од ра зи ле на би блиј ска ис тра жи ва ња. 
Би блиј ски текст је на гла ше но ис тра жи ван као исто риј ски до
ку мент, што се ви ди на при ме ри ма исто риј сколи те рар них 
ис тра жи ва ња у XIX и пр вој по ло ви ни XX в.
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М. Ко вић

Исто ри ја об ли ка/фор ми (нем. For mgeschic hte, Gat
tung sbe stim mung). Про у ча ва њем би блиј ских тек сто ва до шло 
се до уви да да су на са мом по чет ку на ста ја ња и фор ми ра
ња би блиј ских тра ди ци ја оне по сто ја ле у ви ду усме них, за
о кру же них те мат ских це ли на − ‘ма лих фор ми’. Вре ме ном су 
те усме не тра ди ци је до би ја ле пи са не об ли ке (фор ме) у ви ду 
нај пре ма лих, по том и ве ли ких тек сто ва ко ји су на ста ја ли по 
узо ру на књи жев не вр сте, ко је пред ста вља ју вир ту ел не ше ме 
по ко ји ма на ста ју тек сто ви. Ка да ви ше тек сто ва по ка зу је исте 
или слич не пра вил но сти у сво јој струк ту ри (по че так и крај, 
по ре дак, тип ски во ка бу лар и сл), он да они при па ду ју јед ној 
књи жев ној вр сти. Ло ци ра њем, опи сом и функ ци јом књи жев
них вр ста у би блиј ским тек сто ви ма ба ви се исто ри ја об ли ка 
(фор ми). Она по ку ша ва да уо чи ка рак те ри стич не књи жев
не вр сте у Би бли ји и из на ђе њи хо ву мо гу ћу ко му ни ко ло шку 
уло гу у окви ру те о ло шких из ра за ста рог Изра и ла и ра не Цр
кве. Би бли ја је као збир ка књи жев них де ла са ста вље на из ни
за ма лих (ро до сло ви, за кон ски про пи си, па ра бо ле, апоф тег
ма и сл) и ве ли ких књи жев них вр сти (исто ри о граф ска де ла, 
би о гра фи ја, по сла ни ца, апо ка лип са и сл).

Пр ви ко ји је на овај на чин из у ча вао би блиј ске тек сто ве 
био је Х. Гун кел (18621932). Он је кре нуо од прет по став ке 
да пи са ним из во ри ма прет хо де пред ли те рар не усме не тра
ди ци је из ко јих су ка сни је на ста ли пи са ни тек сто ви. Пре ма 
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Гун ке ло вом ми шље њу, изра ил ска тра ди ци ја, а ка сни је и књи
жев ност, ни је про из вод кре а тив них оства ре ња по је ди на ца, 
не го се у би блиј ским тек сто ви ма ра ди о тип ским фор ма ма 
ко је има ју сво је тра ди ци о нал не об ли ке и по ти чу из од ре ђе
них жи вот них си ту а ци ја. Гун кел је ту ме то ду при ме нио на 
ста ро за вет не тек сто ве, да би она по том сво ју ши ру при ме ну 
на шла код из ве сног бро ја но во за вет ни ка. 

Књи жев не вр сте би блиј ских тек сто ва из на ла зе се и де фи
ни шу на осно ву упо ре ђи ва ња са књи жев ним вр ста ма тек сто
ва у ан ти ци (ком па ра тив ни ко рак). Ве ли ки број при руч ни ка 
(Tex tbuch) ко ји са др же збир ке па ра ле ла ан тич ких тек сто ва на 
по је ди не би блиј ске спи се олак ша ва ју ис тра жи ва чи ма из во ђе
ње овог ко ра ка. По што се утвр ди при пад ност би блиј ског тек
ста јед ној књи жев ној вр сти – с тим што су тек сто ви у том по
гле ду флек си бил ни и увек по сто је од сту па ња од вир ту ел не ше
ме књи жев не вр сте – сле де ћи за да так је да се утвр ди ко му ни
ко ло шка уло га јед не књи жев не вр сте у кон крет ним жи вот ним 
окол но сти ма, тзв. ‘Sitz im Le ben’. У том по гле ду се ме то до ло
шки при ступ ис тра жи ва ча раз ли ку је: не ки пу тем из на ла же ња 
књи жев них вр ста по сту ли ра ју ко му ни ко ло шку си ту а ци ју (Р. 
Булт ман), не ки из прет по ста вље не ко му ни ко ло шке си ту а ци је 
по сту ли ра ју књи же ве не вр сте (М. Ди бе ли јус), док тре ћи ну де 
син те зу ана ли тич ког, кон струк тив ног и ком па ра тив ног по
ступ ка (Г. Тај сен). У сва ком слу ча ју, из на ла же ње ‘Sitz im Le ben’ 
јед ног би блиј ског тек ста – ти пич не ко му ни ко ло шке си ту а ци је 
(про по вед, ми си ја, ка ти хе за), у ко јој се при ме њу је јед на књи
жев на вр ста – пред ста вља те о ло шки ве о ма ва жан по ду хват. 

На осно ву уви да са овог по ља, мо же се са гле да ва ти на ко
је на чи не су би блиј ски пи сци пре у зи ма ли књи жев не фор ме 
из окру же ња да би сво јим те о ло шким са др жа ји ма да ли кул
ту ро ло шку пре по зна тљи вост и до ступ ност. Без об зи ра на 
раз ли чи те при сту пе и че сто раз ли чи те ра зул та те на по љу ис
тра жи ва ња исто ри је об ли ка (на ро чи то је спо ран од нос усме
ног и пи са ног у про це су на ста ја ња би блиј ских тек сто ва), овај 
ко рак оста је је дан од нај ва жни јих за раз у ме ва ње исто риј ског 
кон тек ста на стан ка би блиј ских тек сто ва, као и њи хо вог кул
ту ро ло шкоко му ни ко ло шког по тен ци ја ла. 
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