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хри шћан ских све тих књи га у ко ји ма се опи су је Бо жи ја ико 
но ми ја спа се ња оства ре на у Ису су Хри сту. Тек кра јем II ве ка 
по чи ње да се ко ри сти тер мин Но ви За вет и као озна ка збир
ке хри шћан ских све тих спи са, да би у III ве ку то по ста ла уо
би ча је на прак са. Ипак, тре ба ло је да про ђе још ве ко ва не би 
ли се утвр дио ко нач ни и оп ште при хва ће ни спи сак 27 све тих 
књи га, ко је се де ле на: Еван ђе ља, Де ла апо стол ска, по сла ни це 
и От кри ве ње. Исто вре ме но је спи сак све тих књи га би блиј
ског Изра и ла на зван тер ми ном Ста ри За вет, по узо ру на Па
влов из раз у 2Кор 3 14.
Ли те ра ту ра: D. J. McCarthy, Tre aty and Co ve nant, Ro me 1963; Ј. Јеremias, 
The Euc ha ri stic Words of Je sus, Lon don 1966; E. W. Nic hol son, God and His Pe
o ple, Ox ford 1986; J. Ko dell, The Euc ha rist in the New Te sta ment, Col le ge vil le/
Min ne so ta 1991; Д. Кр стић, Апо ка лип тич ки ка рак тер Је ре ми ји ног Но вог 
За ве та у Је вр 8, 812, Цр кве не Сту ди је 6 (2009), 3751. 

Д. Кр стић

Но ви исто ри  зам (енг. New Hi sto rism) је сте те о риј ско 
усме ре ње за че то осам де се тих го ди на XX в. на Уни вер зи те
ту Ка ли фор ни је у Бер кли ју. Не пред ста вља хо мо ге ну те о ри ју 
са стро гом ме то до ло ги јом већ низ мо гућ но сти чи та ња, ка ко 
је обра зло жио С. Грин блат (*1943), је дан од за чет ни ка но вог 
исто ризма и ње гов нај зна ме ни ти ји пред став ник. Од по кре
та ња 1983. го ди не, ча со пис Re pre sen ta ti ons је сте цен трал но 
ме сто раз ви ја ња но во и сто ри стич ке ми сли. По нај ви ше се ба
ве ћи пе ри о дом ре не сан се, но во и сто ри сти на сто је од го нет
ну ти дру штве не, кул тур не и исто риј ске окол но сти у ко ји ма 
функ ци о ни шу оста ци про шло сти.

Од исто ри зма XIX ве ка но ви исто ри зам нај ви ше се раз ли
ку је сум њом у мо гућ ност до пи ра ња до исти не о про шло сти, 
чи ме сле ди ге не ра ци ју ми сли ла ца – кри ти ча ра исто ри о граф
ског објек ти ви зма, ка кав је био Ф. Ни че (18441900). Про
шлост ни је не по сре до ва на већ јој се мо же при сту пи ти ис кљу
чи во у тек сту ал ном об ли ку ко ме је по треб но де ши фро ва ње. 
Бу ду ћи по сре до ва на, она је бит но из ме ње на не мо гућ но шћу 
је зи ка да вер но пре не се ствар ност, иде о ло ги јом и по гле дом 
на свет вре ме на у ко ме је пре то че на у текст, а по том иде о ло
ги јом и по гле дом на свет чи та о ца. Та ко су и зна ња о би блиј
ским лич но сти ма и до га ђа ји ма за сно ва на на по да ци ма ко ји 
се мо гу цр пи ти из са чу ва них тек сто ва и дру гих спо ме ни ка, 
али не крај ње објек тив но, јер су про из вод ин тер пре та ци је 
тих оста та ка про шло сти, са свим пред ра зу ме ва њи ма и огра
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ни че њи ма ко је ту мач има. Кон цеп ци је иза бра ног на ро да, ста
рог Изра и ла и сл. ни су си мул та не вре ме ну на ко је се од но се 
већ су про дук ти ка сни јих ту ма че ња: ко ли ко текст из про шло
сти ути че на на ше зна ње о њој, то ли ко и на ши тек сто ви ути
чу на пре о бли ко ва ње и ре кон струк ци ју про шло сти (ути цај је 
ре ци про чан). Би блиј ски из ве шта ји на ста ли су по сле вре ме на 
ко је опи су ју, те упи ја ју иде о ло ги ју сво га до ба, а не оно га ко је 
тре ба да пред ста ве (нпр. из пер спек ти ве пер сиј ског или грч
ког го во ри се о асир ском или ва ви лон ском до бу), на шта та
ко ђе тре ба обра ти ти па жњу. 

Јед но смер ни прин цип на ко ме је по чи вао ста ри исто ри
зам, а ко ји ка же да је књи жев но де ло (или дру ги спо ме ник 
про шло сти) про дукт исто риј ског мо мен та (А→Б), но ви ис то
ри сти мо ди фи ко ва ли су та ко што на де ло гле да ју као на про
дукт, али у исто вре ме и као на де лат ни ка у об ли ко ва њу исто
риј ског мо мен та (А←→Б). Оно на ста је у да тим окол но сти ма, 
вра ћа се и да ље об ли ку је окол но сти ко је су га про из ве ле. Због 
спе ци фич ног ко му ни ка тив ног са од но са ко је текст има пре ма 
оста лим еле мен ти ма кул ту ре из ко је је по ни као, но во и сто
ри сти афир ми шу син хро ни при ступ су прот но до ми на ци ји 
ди ја хро ног при сту па у исто риј скокри тич ким усме ре њи ма. 
Еван ђе ља су та ко ре пре зент схва та ња и се ћа ња по је ди на ца/
за јед ни це хри шћа на (А→Б), али се у исто вре ме вра ћа ју и по
ста ју ко рек тив за јед ни ци (А←Б) по мо ћу ко јег она мо же зна
ти да су дру га све до чан ства о Хри сту (гно стич ка, апо криф на 
итд.) не и сти ни та (А←→Б). 

Ве ли ки ути цај на но во и сто ри стич ку ми сао има ли су ста
во ви ан тро по ло га К. Гир ца (19262006). Он је кул ту ру ви
део као мре жу озна ча ва ња ко ју је чо век сам ис плео и у њу 
се уплео. Кул ту ру и ње не фе но ме не тре ба ту ма чи ти у ши рем 
спек тру, без пред ра су да узи ма ју ћи у об зир нај ра зли чи ти је 
еле мен те. ‘Згу сну то опи си ва ње’ је сте ме то до ло шки прин цип 
ко јим се из на из глед не ва жног де та ља из вла че за кључ ци о до
ми нант ним сим во лич ким ко до ви ма и кон вен ци ја ма, а ко ји 
се да ље ко ри сте у скла па њу ин те р пре та тив ног мо за и ка. Но ви 
ис то ри сти као по ла зи штем у ис тра жи ва њу нај че шће се ко ри
сте анег до том, на из глед не по ве за ном са глав ним пред ме том. 
По мо ћу ње уо ча ва ју до ми нан тан дис курс, а за кључ ке да ље 
про ши ру ју на глав ни пред мет ана ли зе. Не пра ве се раз ли ке 
из ме ђу књи жев них и не књи жев них тек сто ва, што је оп шта 
од ли ка постструк ту ра ли стич ких стру ја, по пут но вог исто ри
зма и пост мо дер ни зма.

Ин те ре со ва ње за пре по зна ва ње раз ли чи тих дис кур сив
них прак си у спо ме ни ку про шло сти но ви исто ри зам ду гу је 
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фран цу ском фи ло со фу М. Фу коу (19261984), ко ји је увео по
јам ‘па ноп ти зма’. Власт на ме ће дис кур сив ни обра зац и упра
вља њи ме, про ди ре у све ин сти ту ци је и ни вое дру штва. Та ко 
ма ни фе сту је моћ, што се мо же осе ти ти у тек сто ви ма. У исто 
вре ме мо гу се пре по зна ти ин ди ви ду ал ни от по ри ре пре си ји 
мо ћи, што по себ но ин те ре су је след бе ни ке но вог исто ри  зма. 
Ни ау тор би блиј ског тек ста не мо же се у пот пу но сти од у
пре ти до ми нант ном дис кур сив ном обра сцу, али му се мо же 
у де та љи ма су прот ста вља ти. При то ме тре ба ак тив но раз ма
тра ти и оно што би блиј ски пи сац пре ћут ку је или ис пу шта да 
на пи ше, а мо гао је или мо рао зна ти. Та кве пра зни не у тек сту 
фор ма тив ни су део дис кур са и пред мет су ин те ре со ва ња но
вих ис то ри ста, а ис тра жи ва чи ма отва ра ју низ уви да у ин тер
пре та ци ји би блиј ског тек ста.
Ли те ра ту ра: Bar ton (прр), The Cam brid ge Com pa nion to Bi bli cal In ter pre ta
tion, Cam brid ge 2003, 5257; A. Bu žinj ska/M. P. Mar kov ski, Knji žev ne te o ri je 
XX ve ka, Be o grad 2009, 545567; Z. Le šić, No vi isto ri zam i kul tur ni ma te ri ja li
zam, Be o grad 2003; S. D. Mo o re, Hi story Af er The ory? Bi bli cal Stu di es and the 
New Hi sto ri cism, BI 5/4 (1997), 289299.

Д. Дој чи но вић

No mi na Sac ra/Све та име на. Tермин (пр ви пут код Л. 
Тра у бе [18181876]) озна ча ва на ро чит на чин скра ће ног пи са
ња од ре ђе них ре чи у Све том Пи сму. Нај ста ри је (пре IV в.) 
су: Ἰησοῦς (ις, ιη), Χριστός (χς), Κύριος (κς) и Θεός (θς), док су: 
Πνεῦμα (πνα), ἄνθρωπος (ανος), σταυρός (στς), Πατήρ (πηρ), 
Υἱός (υς), Σωτήρ (σηρ), Μήτηρ (μηρ), οὐρανός (ουνος), Ἰσραήλ, 
(ιηλ), Δαυίδ (δαδ) и Ἰερο υσαλήμ (ιλημ) из пе ри о да  од IV до IX 
ве ка. Еко но мич ност у пи са њу ве ро ват но ни је би ла мо тив за 
на ста нак no mi na sac ra, не го на сто ја ње да се ис так ну ре чи ко
ји ма је при да ван на ро чи ти све ште ни ка рак тер. Че ти ри нај
ра ни је no mi na sac ra раз ви ли су хри шћа ни до ра ног II ве ка, 
од ра жа ва ју ћи по бо жност у ко јој је Бо гу и Ису су ода ва но јед
на ко по што ва ње. Та ко су (ΙΗ) и (ΧС) има ли исти ста тус као 
и (ΘС). На ро чи та фор ма (ΚС) ко ри шће на је, ка ко за Бо га, та
ко и за Ису са. No mi na sac ra пред ста вља нај ра ни је све до чан
ство раз во ја ра но хри шћан ске пик то граф скоје зич ке ‘ви зу ел
не кул ту ре’, ко ја се кре та ла ка но во на ста ју ћој ико но гра фи ји. 
Нај зна чај ни ји при мер да љег раз во ја тог фе но ме на пред ста
вља тзв. ‘sta u ro gram’. No mi na sac ra пре у зи ма ју ра ни но во за
вет ни пре во ди, ме ђу ко ји ма ста ро срп ски, од но сно ста ро сло
вен ски до но се пот пу но раз ви јен си стем no mi na sac ra.
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