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талогу натписа (233–312), ко ји 
об у хва та чак 507 бро је ва. За сва ки 
спо ме ник је да то ње го во глав но из
да ње, кра так опис, ла тин ски текст, 
пред лог да то ва ња; ако је нео п ход на, 
ту је и varialectio. Каталог је пот
пун, по у зда но са чи њен и та чан, нео
бич но ко ри стан. Све до чи не са мо о 
хе у ри стич ком тру ду не го и о ауто ро
вој спо соб но сти да ва ља но ту ма чи 
јед ну оди ста те шку вр сту из вор не 
грађе. С та квим од ли ка ма, Каталог 
при род но за о кру жу је чи та во де ло. 

За до вољ ство нам је да на гла си мо, на 
кра ју, да је тим де лом, про и за шлим 
из ма ги сте ри ја, али уоб ли че ним у 
зре лу, са мо стал ну и успе лу књи гу, 
Сне жа на Фер јан чић по ка за ла да је 
на ша на у ка о ан ти ци до би ла мла дог 
ис тра жи ва ча од ко га мо же оче ки ва
ти но ве успе хе у бли ској бу дућ но сти 
и на срод ним под руч ји ма исто ри је 
рим ског дру штва.

                         СлободанДушанић

За хва љу ју ћи тру ду Б. Ши ја ко
ви ћа, уред ни ка фи ло соф ске би
бли о те ке Алетхеиа, до би ли смо на 
срп ском је зи ку из бор чла на ка М. 
Мар ко ви ћа, кла сич ног фи ло ло га 
свет ског гла са, ду го го ди шњег про
фе со ра на уни вер зи те ту у Ур ба ни 
(Или но ис, САД). Ве о ма ши ро ких 
ин те ре со ва ња, Мар ко вић се по ка
зао као по у здан из да вач кри тич ких 
из да ња мно гих ан тич ких пи са ца, а 
по себ но је ва жио као је дан од нај бо
љих свет ских по зна ва ла ца и ту ма ча 
Хе ра кли то ве фи ло со фи је. 

Иако де це ни ја ма ван отаџ би не, 
на сто јао је да са чу ва ве зе са њом. 
Сто га је не ке ра до ве об ја вљи вао 
и код нас; по ме ни мо књи гу Фило‑
софија ХераклитаМрачног (Бгд. 
1983) и срп ски пре вод ви зан тиј ског 
спе ва Те о до ра Про дро ма, Роданта
иДосикле(Бгд. 1994).

При ло зи у овој књи зи по све ће
ни су ра зно вр сним пи та њи ма, од 

ан тич ке фи ло со фи је и еги пат ских, 
ис точ них и грч ких кул то ва и ве ро
ва ња, до ра ног хри шћан ства и ње му 
са вре ме не гно се. 

У сту ди ји ОдИштардоАфро‑
дите(стр. 11–27) аутор до ка зу је да 
је хе лен ска бо ги ња љу ба ви пре у зе та 
са ис то ка и да је исто та ко по ве за
на са еги пат ском бо ги њом Изи дом. 
Те зу раз ви ја на осно ву ли ков них 
пред ста ва ове бо ги ње на ње ном пу
ту од ис то ка, пре ко Ки пра и Грч ке 
до Ита ли је.

Обла сти фи ло со фи је при па да ју 
три крат ка при ло га (Питагоракао
петао, ЈеданПитагорин налог и
Ксенофанов напад на олимпијске
победнике). 

За ту ма че ње не ких ет но ло шких 
мо ти ва, аутор је на шао оп ште бал
кан ске па ра ле ле.

То на ро чи то ва жи за ЈеданСап‑
фин сватовац, ко ји је пре Мар ко
ви ћа био по гре шно схва ћен; он га 

Ми ро слав Мар ко вић: Студијеорелигијиантике, Ник шић 
(Срп ско дру штво за хе лен ску фи ло со фи ју и кул ту ру), 
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је об ја снио по мо ћу ана лог ног пре
чан ског. На и ме, у грч ким сти хо ви ма 
пе ва се: дижитетајкроввисоко...
зетдолази...одвисокогчовекамного
виши. Не ки са вре ме ни ис тра жи ва
чи раз у ме ли су да је „мла до же ња 
фан та стич но ити фа ли чан“, та ко да 
му мем брум ви ри ле пре ла зи кров, 
ко ји сто га тре ба по ди ћи. Мар ко вић 
нај пре под се ћа да Сап фи ни сти хо ви 
ни кад ни су оп сце ни, да би по том 
на шао ана ло ги ју у јед ном пре чан
ском сва тов цу, за бе ле же ном још 
у Ву ко вој збир ци: Сниска стреа,
висок  увегија |...диж’те стреу,
новипријатељи|данашРанконе
поломиперје.

Дру го је пи та ње ка ко об ја сни ти 
ову по ду дар ност; аутор др жи за нај
ве ро ват ни је да „Сап фи на свад бе на 
хи пер бо ла при па да оп штем грч ком 
фол кло ру и да је сти гла у да ле ке 
кра је ве за јед но са дру гим свад бе ним 
оби ча ји ма.“

Ра до зна лост чи та о ца бу де већ и 
са ми на сло ви бе ле жа ка Побратим‑
ство са убијеним, Зашто је смрт
дошланасветили Једанновибог–
Кандило. У овом при ло гу Мар ко вић 
је при ме тио да у раз ма тра ним сти хо
ви ма јед ног хе ле ни стич ког пе сни ка 
не тре ба ви де ти кон крет ну лам пу, 
већ пер со ни фи ка ци ју све тиљ ке. 
Ми сли мо да је у пра ву, је ди но би смо 
уме сто Кандило ра ди је за др жа ли 
реч Светиљка, ко ја тач но од го ва ра 
пред ме ту о ком је реч. 

Пра ви curicumпред ста вља тзв. 
„ма гич ни ква драт“ ма гиј ска фор
му ла на ла тин ском ко ја се исто чи та 
сле ва и зде сна, од о зго и од о здо:     

SATOR
AREPO
TEnET
OPERA
ROTAS
Ову за го нет ку, на из глед игра ри

ју, ка кве су би ле оми ље не у ан ти ци, 

по ку ша ва ли су да ре ше мно ги на 
раз ли чи те на чи не. Нај ве ро ват ни је 
би би ло СејачАреподржирадове
(и)точкове (тј. ко ла). По ми шље њу 
Мар ко ви ћа, сва ка ко је ко ри шће но 
као ма гиј ска фор му ла ко ја тре ба да 
обез бе ди плод ност усе ва. У свом 
при ло гу СаторАрепо= Георгос
Харпон (стр. 61–78) он уна пре  у је 
ту ма че ње ина че не по зна тог име на 
Аре по, из но се ћи прет по став ку да 
је реч о еги пат ском име ну (Х)арп 
по зна тог на ро чи то у сло же ном те о
ни му Хар по крат. Не са мо име, већ и 
слич не фор му ле упо тре бља ва ле су 
се Егип ту, због че га аутор сма тра да 
ода тле по ти че и Сатор‑ фор му ла.

Мо жда нај ва жни ји део књи ге 
пред ста вља ју ту ма че ња гно се и 
гно стич ких тек сто ва, уто ли ко дра
го це ни ја што се код нас го то во и не 
про у ча ва ју. Мар ко вић је, међу тим, 
не са мо од ли чан по зна ва лац овог 
ре ли гиј скофи ло соф ског уче ња са 
пер сиј ском осно вом и ју деохри
шћан ским еле мен ти ма не го и из
да вач не ких гно стич ких спи са. У 
члан ку Шта је гностицизам (стр. 
92–97), пи сац го во ри о на стан ку, 
ши ре њу и од ли ка ма гно се; не при
хва та ми шље ње да јој је ис хо ди ште 
мо но те и стич ки ју да и зам, упра во 
због уче ња о ду а ли зму (До бро и 
Зло), глав не ка рак те ри сти ке гно се, 
ко је за др жа ва ју ма ни хеј ци – бо гу ми
ли. Грч ки тер мин гносис–знање од
но си се на зна ње о по ре клу људ ске 
ду ше и о ње ном по врат ку на не бо, 
а има ју га по свом уве ре њу упра во 
при пад ни ци ове сек те. У пре во ду 
на сло ва та ко  е би ви ше од го ва рао 
исти тер мин гноса, већ уоби ча јен у 
нас, ко ји и аутор ко ри сти у члан ку, 
не го гностицизам,иако сеовај дру
ги на ла зи у члан ку на ен гле ском. 

Истом те мат ском кру гу при па
да ју ис тра жи ва ња по је ди нач них 
пи та ња: Насенски псалм (утвр  
и ва ње тек ста, са кри тич ким апа ра
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том) Мар ко вић на зи ва гно стич ким 
вјерују, под вла че ћи хри шћан ску 
ком по нен ту у ње му („од свих љу ди 
ми смо пра ви хри шћа ни“); Повест
ЈустиновогБаруха је де таљ на сту
ди ја спи са ко ји је као и На сен ски 
псалм, са чу ван са мо у Хи по ли та, 
пи сца из 3. в.н.е. Мар ко вић га, и по
ред ју деј ске осно ве, узи ма као при
мер гно стич ког син кре ти зма. Глав не 
те ме су „пра и скон ско ста ње“, по том 
ства ра ње све та и, нај зад, спа се ње. 
Ба рух, тре ћи ан  ео Бо га Ело хи ма, 
као ње гов иза сла ник под сти че Ису
са, иза бра ног про ро ка – али ипак 
са мо чо ве ка – на из вр ше ње ми си је 
спа се ња људ ског ро да. Мар ко вић 
пре по зна је и ту ма чи раз не сло је ве 
и ком по нен те Баруха; из грч ке ми
то ло ги је ту је Хе ра кле и ње го вих 
два на ест де ла и При јап, ко га аутор 
иден ти фи ку је као Доброгабога. 

Нај зад, пи сац се ба ви Једном
гностичкомсвадбеном химном, из
Томинихаката. Пре ма рит му и дру
гим еле мен ти ма, он прет по ста вља 
да је по сто је ћи грч ки текст пре вод 
са ара меј ског или си риј ског из вор
ни ка. На осно ву са чу ва них ру ко пи са 
грч ке вер зи је као и си риј ске вер зи је 
ко ја из ба цу је и ме ња гно стич ке еле
мен те, Мар ко вић пред ла же ре кон
струк ци ју хим не, и уз њен пре вод 
на срп ски да је сво ју ин тер пре та ци ју. 
Зна че ње не ких ме та фо ра мо же се 
утвр ди ти по мо ћу слич них по сто је
ћих у Би бли ји. Али, по не кад се за го

нет на сим бо ли ка мо же раз у ме ти на 
раз не на чи не, а по нуђе на ту ма че ња 
не мо гу се увек до ка за ти. Не ка по ре  
е ња мо гу збу ни ти не при пре мље ног 
чи та о ца. На при мер, сли ка цар ске 
не ве сте (цр кве), ко јој је врат...као
степенице(ст. 9). Пре то га, у 7. сти
ху ка же се тридесетдвањихпоју
химне(у)њој. Ка ко је у прет ход ном 
сти ху би ло ре чи о усти ма, из не та је 
прет по став ка да се ов де под ра зу ме
ва ју зу би. Би ло је оп ште при хва ће но 
и гле ди ште да се ту ми сли на Еоне 
(по зна ти из дру гог спи са, Плирома), 
јер они „кроз уста Со фи је сла ве Оца 
свих ве ко ва.“ Међу тим, Мар ко вић 
(стр. 129–130) нај пре ис ти че да је 
број Еона 30, а не 32, а по том на во ди 
пра ву ана ло ги ју: на по чет ку је вреј
ске Књигепостањана во ди се да је 
Бог ство рио свет по мо ћу 32 тај на 
пу та Со фи је. Она (=не ве ста) га сла
ви са сва три де сет два гла са у се би 
(е/н аy/тÍ); не тре ба, да кле, раз у ме ти 
да је хва ла упу ће на њој (аy/тÍ).

 Сту ди је пра ти бе ле шка при ре  
и ва ча о ауто ру, са на во ди ма из њи
хо ве пре пи ске то ком за јед нич ке при
пре ме тек сто ва; не ке ре до ве аутор је 
пи сао по след њих да на жи во та.

На кра ју књи ге на ла зи се као 
ко ри стан при лог би бли о гра фи ја М. 
Мар ко ви ћа.

Штам пар ске гре шке у стра ним 
тер ми ни ма и име ни ма до не кле ква
ре ути сак о овој вред ној и до бро до
шлој књи зи.

МиленаМилин




