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Цр кве (Ам вро си ја, Ила ри ја, Ав гу сти на, Зла то у стог) под на зи
вом Оми ли ја По сти ла, из ко га су се не де љом и пра зни ком чи
та ли ко мен та ри на од го ва ра ју ће де ло ве Еван ђе ља и Апо сто ла. 

Од XIV в. по сти ле озна ча ва ју збир ке про по ве ди ко је се ко
ри сте за при ват ну упо тре бу. Да нас се под овим је зич ким тер
ми ном под ра зу ме ва ју че ти ри зна че ња: 1) школ ско ту ма че ње 
би блиј ског тек ста у ви ду ма њих оде ља ка, у ко ји ма се на во ди 
реч по реч, по ста вље них ис пред ко мен та ра; 2) об ја шње ње по
је ди нач них или свих би блиј ских књи га; 3) део бе се де ко ји ту ма
чи текст Пи сма, од но сно це лу бе се ду уко ли ко слу жи ту ма че њу 
Пи сма, у об ли ку оми ли је; 4) збир ку про по ве ди за це лу го ди ну 
или на дах ну тих пре да ва ња за не дељ не и пра знич не пе ри ко пе.

Вре ме ном је број по сти ла ра стао. Ме ђу тим, и по јам по
сти ла је вре ме ном ме њао сво је зна че ње, да би у XX в. при до
би о иро ни чан при звук, ка ко у књи жев ном та ко и у го вор ном 
је зи ку. По сти ле, ме ђу тим, у сво јој би ти као ‘кућ не по сти ле’ и 
да ље оп ста ју у об ли ку ду хов не ли те ра ту ре, рад них ка лен да ра 
или пр вог ју тар њег меј ла, или као ‘цр кве на по сти ла’ у об ли ку 
пи са них про по ве ди и збир ки про по ве ди. 
Ли те ра ту ра: J. B. Schneyer, „Po stil le“, LThK, 643644; L. Fri e drichs, „Po stil
le“, RGG 6, 1514; Le xi kon Buch – Bi bli ot hek – Ne ue Me dien, (D. Stra uch/M. 
Rehm), München 2007, 346.

Н. Сав ко вић

Пост ко ло ни јал на хер ме не у ти ка. Де фи ни са на као 
‘на у ка ин тер пре та ци је’ ба ви се ме то да ма и про це ду ра ма ту ма
че ња пи са них и усме них тек сто ва, као и сим во лич ких ге сто
ва. Али под ра зу ме ва и ‘ар ти стич ки про цес’ уто ли ко ко ли ко је 
нео п ход но да по да ци про ђу кроз про цес са знај ног пре ком по
но ва ња ка ко би се при ла го ди ли по тре ба ма ре ци пи је на та. За 
раз ли ку од се вер не хе мис фе ре где се те жи ло по ла га њу пра ва 
на вр сту ‘Ab so lut he it san spruch’, на ју жној хе мис фе ри, од но сно 
тре ћем све ту, учи ње но је не ко ли ко по ку ша ја де ко ло ни за ци је 
ин тер пре та ци је тек ста та ко што се кон тек сту ал но осе тљи ва 
ме ста, чи ји про бле ми из ви ру из њи хо вог жи вот ног кон тек 
ста, до ве ду у пр ви план. Пост ко ло ни јал на хер ме не у ти ка се 
ба ви та квим по ку ша ји ма. Два глав на прав ца су на ста ла упра
во у пост не за ви сној Афри ци: хер ме не у ти ка ин кул ту ра ци је и 
хер ме не у ти ка осло бо ђе ња. Хер ме не у ти ка ин кул ту ра ци је је 
по ку шај да се кул ту ро ло шки ре сур си за јед ни це те о ло ги зу ју 
и ти ме раз от кри је по ку шај по сма тра ња за јед ни це као ta bu la 
ra sa у по тре би про све ће не ци ви ли за ци је.
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Ко ри фе ји у овој обла сти су E. Камп ха у зен и В. Ус тоф, 
ко ји су се кри тич ки из ра жа ва ли о до ми на ци ји евро по цен
трич ног по гле да на свет у од но су на оста ле кул ту ре. Ово 
је очи глед на ре ак ци ја на па тер на ли стич ке тен ден ци је, ко је 
ка рак те ри шу по је ди не ‘ми си је ци ви ли зо ва ња’ у: Афри ци, 
Ази ји, на Ка ри би ма, Ла тин ској Аме ри ци и обла сти ма Оке а
ни је. Та кви гла со ви се ја вља ју у вре ме бу ђе ња по ли тич ке не
за ви сно сти из во је ва не од стра не на ро да ју жне хе мис фе ре. 
А ти ме се по твр ђу је ова пло ћен ски прин цип тран спо но ва ња 
ју деохри шћан ског От кро ве ња на тло ста ро се де ла ца, та ко 
што Бог го во ри је зи ком за јед ни це, ко ри сте ћи њи ма по зна те 
ми са о не ка те го ри је. Ова ми сао је сна жно фор му ли са на код 
Са не ха: „Без от кро вењ ског је зи ка и чак без Ису со вог је зи
ка, хри шћан ство је ко ри сти ло иди о ме и кул ту ре ко је ни су 
има ле за циљ хри шћан ство. Ка да су ови иди о ми и кул ту ре 
по ста ли но си о ци ре ли ги је, они су иш че ки ва ли и оте ло ви ли 
хри шћан ство“.

Бу ду ћи пре ве де на ре ли ги ја, хри шћан ско уче ње је при
хва та но и уо кви ре но уну тар до ма ће кул ту ре, а ло кал ни 
иди ом је по стао иза бра но сред ство. Као што је Ири неј ис
та као, Еван ђе ље ни је ли ша ва ло на ро де њи хо вих ка рак те ри
сти ка, те ка рак те ри сти ке су по ста ја ле бо га та та пи се ри ја ко ја 
укра ша ва за јед ни це ве ру ју ћих. По тра га за епи сте мо ло шком 
еман ци па ци јом од стра не за пад них ми са о них ка те го ри ја, 
ко је су че сто под ба ци ва ле на тлу до ма ће кул ту ре, мо ти ви
са ла је низ на уч ни ка тре ћег све та да ис тра жу ју мо гућ но сти 
ства ра ња кон тро ли са ног би блиј скоте о ло шког кон тек ста 
ко ји би од го ва рао су штин ским по тре ба ма пу бли ке. Пре вод 
Би бли је као ко ри сна ком по нен та хер ме не у ти ке ма тер њег је
зи ка уну тар кон тек ста две тре ћи не све та по стао је зна ча јан 
ка та ли за тор от кри ва ња бла га скри ве ног у не за пад ним по
гле ди ма на свет. 

Уну тар африч ког кон тек ста пред став ни ци хер ме не у ти
ке ин кул ту ра ци је су: Ј. Ук понг (19402011), У. Ма нус (*1950), 
и Ј.Ц. Ло баМко ле. Што се ти че хер ме не у ти ке осло бо ђе ња, 
ко ја се углав ном ба ви со ци о е ко ном ским и по ли тич ким пи
та њи ма, мо гу ће је по сма тра ти раз ли чи те при сту пе. До вољ но 
је по ме ну ти да не до ста так во де пред ста вља иза зов за на ро
де ју жне хе мис фе ре и да по сто ји нео п ход ност кри тич ке ре
флек си је ко ја се су о ча ва са ег зи стен ци јал ним по тре ба ма по
ме сних за јед ни ца, без иг но ри са ња кул тур норе ли ги о ло шких 
пи та ња. Пи та ња со ци јал не прав де су од су штин ског зна ча ја 
у осло бо дилачком про це су те о ло ги за ци је. Не ко рект не пла
те, ве ли ки рас цеп из ме ђу бо га тих и си ро ма шних, оп се сив ни 
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по ли тич ки си сте ми, мар ги на ли зо ва ње ра њи вих у за јед ни ци, 
укљу чу ју ћи же не и де цу, де гра да ци ја око ли не, не за по сле ност 
мла дих и увек рас ту ћи број де це са ули це из си ро ма шних или 
ра зо ре них до мо ва, не ка су од пи та ња из обла сти хер ме не у
ти ке осло бо ђе ња. Иза зо ви су слич ни у Афри ци, Ла тин ској 
Аме ри ци, Ази ји, на Ка ри би ма и у обла сти ма Оке а ни је. Они 
по вла че озбиљ не те о ло шке про бле ме и уру ша ва ју ima go Dei 
у људ ској лич но сти. Ка ко се од но си ти пре ма не јед на ко сти у 
постапарт хеј дској Ју жној Афри ци или па ле стин скоизра ил
ском кон флик ту или тр го ви ни де цом/ро бо вла снич кој деч јој 
про сти ту ци ји у Ази ји? Ова пи та ња не пру жа ју мо гућ ност јед
но став ног од го во ра и те о ло ги за ци је. На ро чи то из пер спек
ти ве хер ме не у тич ке те о ло ги је по треб но је па жљи во про ми
сли ти о овим про бле ми ма.

По ста је све очи ти је да су би блиј ски тек сто ви од ан тич ког 
пе ри о да про ла зи ли кроз про цес ре ин тер пре та ци је, од го ва
ра ју ћи на из мен љи ве усло ве. У тре нут ним хер ме не у тич ким 
кру го ви ма нор мал но је го во ри ти о: чи та њу из тек ста (исто
риј скокри тич ка ег зе ге за), чи та њу уну тар тек ста (ли те рар на 
ана ли за) и чи та њу ис пред тек ста (кон тек сту ал ни при ступ). 
Ни шта од овог се не мо же по сма тра ти као не у пит но у пост
ко ло ни јал ној хер ме не у ти ци. Они су ме ђу соб но ком пле мент
ни и сва ки озби љан ту мач мо ра пр вен стве но раз ма тра ти 
исто ри ју тек ста пре не го што се по за ба ви ли те рар ном ана
ли зом и ак ту а ли зо ва њем. Ве о ма ин те ре сант на област за иш
чи та ва ња у тек сту и ис пред тек ста је ра сту ћа свест да ни је дан 
текст не по се ду је не у трал ност у сми слу исто ри је ту мач ња; 
те је сто га са свим оправ да но за са вре ме не чи та о це да се по
за ба ве де ли кат ним ве жба ма де кон тек сту а ли за ци је и ре кон
тек сту а ли за ци је, па чак и ре се ман ти за ци је, ка ко би до та кли 
нај о се тљи ви ја пи та ња. Тач ни је, текст не ка да би ва ра ди кал но 
ре ин тер пре ти ран у ци љу од го ва ра ња на су штин ске ег зи стен
ци јал не по тре бе ре ци пи јент ских за јед ни ца. Чи та ња са љу ди
ма из нај ни жих об ли ка дру штве не ор га ни за ци је, ко ја су све 
по пу лар ни ја на ју жној хе мис фе ри, те же на гла ша ва њу нео п
ход но сти пост ко ло ни јал них хер ме не у тич ких при сту па. 
Ли те ра ту ра: M. Pri or, The Bi ble and Co lo ni a lism: A Mo ral Cri ti que, Shef  eld 
1999; G. O. West/M. W. Du be, The Bi ble in Afri ca: Tran sac ti ons, Tra jec to ri es 
and Trends, Le i den/Bo ston/Köln 2000; R. S. Su girt ha ra jah, The Bi ble and the 
Third World: Pre co lo nial, Co lo nial and Post co lo nial En co un ters, Cam brid ge 
2001; M. W. Du be и др. (прр), Post co lo nial Per spec ti ves in Afri can Bi bli cal 
In ter pre ta ti ons, Atlan ta 2012.
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