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ИСИ ДО РА АНА СТАМ БО ЛИЋ

ПРЕД СТА ВА ЖЕ НЕ У СРП СКИМ ПРЕ ВО ДИ МА  
СРЕД ЊО ВЕ КОВ НИХ АПО КРИ ФА

СА ЖЕ ТАК: Срп ски сред њо ве ков ни апо кри фи не рет ко те ма
ти зу ју оно стра ни свет и по јам зла. Уз де таљ не опи се све ти те ља и 
гре шни ка из два ја ју се и опи си жен ских ли ко ва, ко ји су нај че шће 
но си о ци ис ку ше ња, гре ха и зла уоп ште. Апо криф на об ја шње ња 
уло ге же не у раз ли чи тим си же и ма пред ста вља ју на сле ђе тра ди ци
ја ко је су се не го ва ле то ком ве ко ва и ко ја су ка нон ски и не ка нон ски 
оп ста ја ла у по и ма њу ње ног ли ка. Овим ра дом ће мо по ку ша ти да 
ис так не мо у ко јој ме ри апо криф на пред ста ва же не од сту па од би
блиј ског пред ло шка и ко ја је функ ци ја та квог од сту па ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: апо криф, ка нон, Би бли ја, же на, гре шни ца, 
ђа во, па као. 

У књи жев но сти се пред ста ва же не ме ња ла кроз ве ко ве, че сто 
под ра зно ли ким кул тур ноисто риј ским и ре ли ги о зним ути ца ји ма. 
По себ но спе ци фич но са гле да ва ње жен ског ли ка, ко је је пре тр пе
ло сна жан ути цај ре ли гиј ског по и ма ња све та и тра ди ци о нал но 
кон зер ва тив ног по гле да на дру штво, је оно ко је се ја вља у књи
жев но сти срп ског сред њег ве ка. Оно у се би са жи ма низ по ја ва 
ко је су про ис ти ца ле из раз ли чи тих из во ра те је у се би син те ти зо
ва ло ре ли ги о зноаскет ско по и ма ње, би блиј ско ви ђе ње и еле мен те 
тра ди ци о нал ног на род ног схва та ња. Оп ште по зна то је уве ре ње да 
се же на у по ме ну тој књи жев но сти нај че шће пред ста вља ла као 
би ће ко је са ра ђу је са злом (ђа во лом) или са мо по се би пред ста вља 
зло. Ипак, же на је при ка зи ва на и као ап со лут но иде а ли зо ва ни лик 
у пред ста ви Бо го ро ди це, за ко ју се ни су ве зи ва ле сте ре о тип не 
жен ске ма не о ко ји ма ће мо ка сни је го во ри ти. У сред њо ве ков ним 
си же и ма же на је не рет ко без и ме на и не ва жна, а ка да и ни је та ко, 
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она углав ном вр ши уло гу ан та го ни сте. Код До мен ти ја на је при
ме ће но да је од три по ме ну те же не у Жи ти ју Све тог Са ве са мо 
јед на би ла име но ва на.1 Из о ста вља њем име на, пи сац је ука зи вао 
на не ва жност њи хо ве ин ди ви дуе за да љи раз вој до га ђа ја. 

Не по ве ре ње пре ма же ни и ње ним „мо ћи ма” над му шкар цем 
је че сто про из и ла зи ло из мо на шког и аскет ског по гле да на свет. 
Ђор ђе Сп. Ра до ји чић је ко мен та ри сао по себ но ми зо ги но ин то ни
ра не тек сто ве ко ји су на ста ја ли у ма на сти ри ма:

Ста ри срп ски ру ко пи си, ко ји су обич но пре пи си ва ни по ма на
сти ри ма, под над зо ром ка лу ђе ра, са др же и по себ не са ста ве про тив 
же на. Та ко је дан ру ко пис срп ске ре цен зи је XV ве ка, ко ји се са да 
чу ва у Бу гар ској ака де ми ји на у ка у Со фи ји, има, по ред оста лог, и 
овај ма ли чла нак: Се кунд’н пре му дри, за пи тан бив ши шта је же на, 
ре че: „Му жу по топ, до му бу ра, без бри жно сти смет ња, жи во ту су
жањ ство, сва ко днев на ште та, рат ко ји сам по чи ње, мно го пу та свр
ша ва на бор ба, звер ко ја ује да, пе чал ко ја ту се ди, бор бе на ла ви ца, 
пре у кра ше на куч ка, жи вот но зло, бед но лу кав ство. – Тај исти ре
че: Три зла сте кох. Књи жев ни штва, си ро ма штва и по губ них же на 
из бе ћи не мо гох. У огањ или к же ни па сти рав но је.”

У срп ском збор ни ку из Хи лан да ра (сре ди на XV ве ка) за пи
са но је да „не ма гла ве као што је гла ва зми је, и не ма зла као што 
је зло од же не”. Пред ста ва зле же не ни је би ла при сут на са мо у 
пи са ним сред њо ве ков ним збор ни ци ма и де ли ма већ и у срп ским 
на род ним по сло ви ца ма: „До бра же на ку ћи је што и очи те лу, а зла 
же на је про паст в ле диаѣ.”2

Ова кво по и ма ње же не ни је на ста ло у сред њем ве ку, већ се 
оно су бли ми ра ло у епо ха ма пре ње га. У дру гом ве ку пре но ве ере 
до нет је за кон од стра не рим ског се на та ко ји су же не до жи ве ле 
као дис кри ми ни шу ћи и по бу ни ле се про тив ње га. Тим по во дом 
кон зер ва тив ни се на тор Пор ци је Ка тон је у свом го во ру ука зао на 
ста ње у до мо ви ма, где же на ни је до вољ но пот чи ње на свом му жу. 
Код грч ког фи ло зо фа Плу тар ха на и ла зи мо на сле де ће:

Чак ни реч јед не вр лин ске же не ни је за јав ност и она тре ба да 
се кло ни гла сног го во ре ња... (оне) тре ба да го во ре сво ме му шкар цу 

1 Ве ли ки број све то гор ских жи ти ја, по себ но оних из XIV ве ка, не по ми
њу ни јед ну же ну, осим Бо го ро ди це. Уко ли ко се же на и опи су је, она је пред ста
вље на у не га тив ном кон тек сту, као ис ку ше ње или ђа во сам (Ви ди: Све тла на 
То мин, „Же на као де мон ско ис ку ше ње”, Му жа стве не же не срп ског сред њег 
ве ка, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2011, 28–45).

2 Сми ља Ма р ја но вић Ду ша нић, Да ни ца По по вић, При ват ни жи вот у 
срп ским зе мља ма сред њег ве ка, Клио, Бе о град 2004, 326.
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или пу тем свог му шкар ца. Фи лон Алек сан дриј ски је та ко ђе из нео 
став да се де ла ње же не мо ра огра ни чи ти ис кљу чи во на про стор 
ку ће, јер оне ни су по доб не за тр го ве, скуп шти не, суд ни це3 итд. (Ви ди: 
Пре драг Дра гу ти но вић, Ко ји чи та да раз у ме – те ме из Све тог пи-
сма Но вог за ве та, Хри шћан ски кул тур ни цен тар др Ра до ван Би
го вић – Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Бе о град 2015, 209–210). 
На Трул ском са бо ру (691/2) је од лу че но да же на не сме да го во ри за 
вре ме ли тур ги је, тј. да она не мо же рав но прав но да уче ству је у слу
жби као му шка рац јер је не до стој на. Уз то, у пра ви лу се дам де сет, 
ко је је би ло про пра ће но ци та ти ма из по сла ни ца апо сто ла Па вла 
Ко рин ћа ни ма4 (14: 34–35), на гла ше но је да же на тре ба и мо ра да се 
по ко ра ва му жу без об зи ра на ње не ин те лек ту ал не спо соб но сти.5

При каз же не као не га тив ног ак те ра при су тан је и у Жи ти ју 
Све тог Са ве од Те о до си ја при пред ста вља њу кра љи це Ане – жене 
кра ља Ра до сла ва, ко ја је не пра вед но6 оп ту же на за пре те ран ути цај 
на кра ља и не вер ство. Та кав на чин пред ста вља ња жен ског ути ца ја 
на вла да ра ће се по но ви ти и у Жи ти ју Сте фа на Де чан ског од Гри
го ри ја Цам бла ка. Гри го ри је Цам блак при ка зу је да је узрок осле
пље ња Сте фа на Де чан ског од стра не оца кра ља Ми лу ти на ње го ва 
љу бо мор на же на. На тај на чин пи сац про блем не ви ди у кра ље вом 
чи ну над си ном већ у ње го вој по слу шно сти же ни. Он чак по ку ша
ва да раз у ме овај вла дар ски чин упо ре ђу ју ћи га са ца рем Кон стан
ти ном, ко ји је, та ко ђе, убио си на При ска би ва ју ћи под ути ца јем 
же не.7 Тра ди ци ја при ка зи ва ња же на као узро ка ло ших до га ђа ја и 
про па сти ка ко ин ди ви дуа, та ко и ко лек ти ва, на ста ви ла се и у при

3 У срп ском сред њем ве ку пра во же не би ло је вр ло огра ни че но и усло
вље но, јер она ни је мо гла да иде на суд без му жа. Пре ма Ви но дол ском за ко ни ку 
(1288), са мо же не „до брог гла са” су мо гле да све до че на су ду, али ни ка да про тив 
свог му жа. Ипак, же не ко је су по чи ни ле кри во клет ство ка жња ва не су као му
шкар ци и гу би ле су пра во на брак (Ви ди: Исто, 334).

4  Тре ба има ти у ви ду да се сти хо ви ма по сла ни це да вао мно го ши ри зна
чењ ски оквир у ко ме се из вр ши ла за ме на циљ них гру па, те се од по у ке спе ци
фич ној гру пи Ко рин ћан ки до шло до по у ча ва ња оп штег жен ског ро да. Ту ма че ње 
кон тек ста у ко ме је апо стол Па вле на пи сао по ме ну те сти хо ве по сла ни це ну ди 
Пре драг Дра гу ти но вић. 

5 Све тла на То мин, „Пред ста ва о же на ма у срп ској сред њо ве ков ној ли те
ра ту ри”, Ча со пис Дру штва за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност, 51, бр. 1/2, 
2004, 67–88.

6 У ве ро до стој ност Те о до си је вог при ча ња о Ани по сум ња ли су Све ти слав 
Ву ло вић, Ста но је Ста но је вић, Ми ха и ло Ла ска рис и Јо ван Ра до нић. Пре ма ста
рим по ме ни ци ма, на и ме, у Сту де ни ци је, по ред Јо ва на мо на ха – не ка да шњег 
кра ља Ра до сла ва, са хра ње на мо на хи ња Ана. Фре ска у ју жној ка пе ли ег зо нар
тек са Бо го ро ди чи не цр кве у Сту де ни ци при ка зу је бив шег кра ља и кра љи цу – 
Ра до сла ва и Ану, а це ла при пра та се зо ве Ра до сла вље ва при пра та (С. То мин, 
Му жа стве не же не срп ског сред њег ве ка, 7–27).

7 С. То мин, „Пред ста ва о же на ма у срп ској сред њо ве ков ној ли те ра ту ри”, 71.
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ка зу узро ка по ра за на Ко сов ском бо ју, ко ју је пр ви за бе ле жио Ма вро 
Ор бин у Кра љев ству Сло ви на (1601).8

Ипак, иа ко је те ма при ка зи ва ња же не и ње них функ ци ја у срп
ској сред њо ве ков ној књи жев но сти вр ло зна чај на, она је до ско ра 
би ла пот пу но не ис тра же на и у њој по сто је мно ги аспек ти ко је 
до дат но тре ба ис тра жи ва ти. Ми ће мо, сто га, по ку ша ти да при ка
же мо пред ста ву же не у срп ским ста ро за вет ним и но во за вет ним апо
кри фи ма те же ћи да уви ди мо слич но сти и раз ли ке са при ме ри ма 
ка ко из ори ги нал не, та ко и из пре вод не срп ске сред њо ве ков не 
књи жевн сти. Има ју ћи у ви ду да су апо кри фи тр пе ли сна жне ути
ца је раз ли чи тих кул ту ро ло шких обра за ца, по ку ша ће мо да уо чи мо 
па ра ле ле при ка за жен ског ли ка са они ма у би блиј ској тра ди ци ји, 
ко ји су не из о став ни у раз у ме ва њу апо криф не гра ђе. Из ве сне су слич
но сти у пер цеп ци ји и са тра ди ци о нал ном кул ту ром, ко је су мо гле 
да бу ду уне те у апо криф ну гра ђу по сред ством пре пи си ва ча. Ста
ро за вет ни и но во за вет ни срп ски сред њо ве ков ни апо кри фи не ма ју 
иден ти чан при каз же не и ње них функ ци ја, сто га ће мо на сто ја ти 
да пр во при ка же мо ка кву пред ста ву за сту па ју стро за вет ни, а на кон 
то га и но во за вет ни апо кри фи. Ти ме би смо по ку ша ли да пред ста
ви мо пот пу ни пре глед апо криф не гра ђе са овог аспек та и утвр ди мо 
слич но сти и раз ли ке ко је се по ја вљу ју.

Пред ста ва же не у срп ским ста ро за вет ним апо кри фи ма је под 
сна жним ути ца јем цр кве ног по и ма ња Еве и ње не од го вор но сти 
за пра ро ди тељ ски грех. У апо кри фу Књи га о Ада му и Еви (обе 
вер зи је) сна жно се ин си сти ра на Еви ној кри ви ци за људ ски пад. 
Ева по ста је сим бол из во ра смр ти и зла и њој је опро штен жи вот 
са мо ка ко би мо гла да се по ка је и ри ту ал но очи сти:

И ре че Адам: Ка да ство ри Бог ме не и мај ку тво ју, и због ње 
ће мо умре ти и сви ви ће те мр тви би ти, да де нам Бог врт рај ски, али 
због Еве га из гу би смо... И за пла кав ши сил но Ева ре че: О те шко 
ме ни, че до мо је слат ко! Од са да па до скон ча ња и до дру гог до ла ска 
кле ће ме сви, јер због ме не сва зла умно жи ше се.9

8 У ве зи са Ко сов ским бо јем раз вио се мо тив сва ђе се ста ра – Ла за ре вих 
кће ри. Из Ор би но вог де ла не по зна ти са ста вљач пре нео га је у ру ко пи сну При чу 
о бо ју ко сов ском, спис на стао кра јем се дам на е стог и по чет ком осам на е стог века, 
а ја вља се и у на род ним пе сма ма и бу гар шти ца ма. Пре ма ка зи ва њу При че о 
бо ју ко сов ском, у ко ме је ве о ма при су тан ути цај на род ног пре да ња, по сва ђа ле су 
се две се стре, од ко јих је јед на би ла уда та за Ву ка Бран ко ви ћа а дру га за Ми ло
ша Оби ли ћа, што је ре зул то ва ло њи хо вом сва ђом и оп штем ло шем ис хо ду (Ви
ди: Исто). У истом де лу на и ла зи мо и на при чу о Мар ку Кра ље ви ћу ко ји град 
Ко стур гу би због же не Је ле не (С. Мар ја но вић Ду ша нић, Д. По по вић, При ват ни 
жи вот у срп ским зе мља ма сред њег ве ка, 327).

9 То ми слав Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни – пре ма срп ским пре пи-
си ма, Про све та – Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2005, 70–71.
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Апо криф ни до жи вљај Еви ног гре ха је вр ло сна жан и осу ђи вач
ки на стро јен, што ни је у пот пу но сти иден тич но са кон ста та ци ја
ма у би блиј ском тек сту и ње го вом пред ста вља њу Еви не уло ге у 
пра ро ди тељ ском гре ху. Осим што се вр ло ја сно илу стру је Еви на 
од го вор ност за пра ро ди тељ ски грех, у апо кри фу Ства ра ње све та 
сам ђа во на зи ва се „кра сном де ви цом”: „И до ђе ђа во и пре тво ри се 
у зми ју. А зми ја та да бе ше у ра ју и хо ђа ше на ре пу као чо век но га ма 
и зва ше се кра сна де ви ца.”10 У обе вер зи је (ду жој и кра ћој) апо кри фа 
Књи га о Ада му и Еви не по ми ње се та кав опис. Зми ја је по ве зи ва на 
са ђа во лом, ко ји се пре ру шио у ан ђе ла и пре ва рио Еву. Пи та ње је 
за што пи сац ко ри сти из раз „кра сна де ви ца” за зми ју. Мо гу ће је да је 
по сто ја ла на ме ра да се ле по та „кра сне де ви це” по ре ди са ле по том 
гре ха ко ји на пр ви по глед ма ми и при вла чи, а на кон са гре ше ња при
ка зу је сво је пра во ли це. Осим то га, у Фи зи о ло гу се на во ди да је 
зми ја мо гла да има жен ски лик/ли це и да нај че шће уби ја парт не ра 
са ко јим за чи ње по род.11 Та ква пред ста ва зми је/же не у скла ду је 
са оп штим по и ма њем жен ске ле по те и ње не зло коб но сти ко ја је 
при сут на у сред њо ве ков ној књи жев но сти.

Апо криф но пот цр та ва ње Еви не кри ви це за пра ро ди тељ ски 
грех је мно го сна жни је и оно го то во у пот пу но сти ис кљу чу је Ада ма. 
То нам по твр ђу је и чи ње ни ца да се, пре ма на ве де ном апо кри фу, 
Ева че тр де сет и че ти ри да на мо ли ла Бо гу у ре ци Ти гар за опро штај, 
што ујед но пред ста вља сво је вр сно ри ту ал но чи шће ње од гре ха, 
док је Адам као под виг на се бе узео са мо пост од че ти ри да на без 
ула ска у во ду:

И ре че ми Адам: Иди у ре ку зва ну Ти гар и узми ка мен ве ли ки 
и ста ви га под но ге сво је и уђи у во ду и оба виј се во дом као ха љи ном 
до вра та свог и мо ли Бо га у ср цу свом и да не иза ђе реч из уста твојих.12 

Осо би не ла ко мо сти и бр зо пле то сти се при пи су ју Еви у апо
криф ном ви ђе њу и ту ма че као жен ска не спо соб ност да се бри не 
са ма о се би те се ви ше пу та на гла ша ва, у обе вер зи је овог апо кри
фа, да же на мо ра да се по ко ра ва му жу и да га се бо ји: 

Ар хан ђео Јо ил ре че: Ова ко го во ри Го спод: Же ну тво ју не ство
рих да ти је на за по вест, не го да ти је за по слу ша ње, по што ти же ну 
сво ју по слу шаш.13

10 Исто, 98.
11 Ста ра срп ска књи жев ност – хре сто ма ти ја, при ре дио и пре вео То ми

слав Јо ва но вић, Фи ло ло шки фа кул тет – Но ва све тлост,  Бе о град – Кра гу је вац 
2000, 412–414.

12 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 76.
13 Исто, 75.
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А мај ци ва шој ре че: Сваг да не ка муж твој го спо да ри то бом. 
Ка да ра ђаш са смр ћу да се ра ста јеш.14

Осо би не ла ко мо сти и бр зо пле то сти ће мо уо чи ти и у дру гим 
пред ста ва ма жен ских ли ко ва, уз до дат ну на до град њу ма на. У апо
кри фу Жи ти је и под ви зи пра вед ног Јо ва на и ла зи мо на опи се жена 
ко је ђа во ла ко об ма њу је. Пр ва об ма ну та же на је вра та ри ца у Јо во вом 
до му, ко ја ни је у ста њу да пре по зна ђа во ла у пут ни ку и не по слу
шав ши Јо ва она му по да је до бар хлеб уме сто за го ре лог, ка ко јој је 
би ло за по ве ђе но.15 Да ва ње хле ба стран цу у тра ди ци о нал ном кон
тек сту је има ло функ ци ју при но ше ња сво је вр сне жр тве бо жан ству 
ко је је мо гло да се кри је у ње му. Вра та ри ца, као ни Ева, ни је мо гла 
да на зре при су ство ђа во ла и под ле же ње го вој об ма ни, упр кос Јо во
вим упут стви ма. Вр ло слич на си ту а ци ја је пред ста вље на у истом 
апо кри фу, са мо са Јо во вом же ном као глав ним ак те ром. Из вр шив ши 
пре о бра жај у пе ка ра, ђа во оства ру је од ре ђе ну раз ме ну са Јо во вом 
же ном. На и ме, он тра жи вла си ње не ко се да би јој дао хлеб да се 
на хра ни. Сим бо лич ко зна че ње по ступ ка Јо во ве же не је вр ло ва жно. 
За ко су16 се ве ро ва ло да је у ве зи са вла сни ком и на кон од се ца ња, 
те је да ва ње ко се ђа во лу озна ча ва ло трај ну ве зу са њим. Осим то га, 
ако се освр не мо на Но ви за вет и мо ли тву ко ју из го ва ра Хри стос, 
хлеб се мо ли од Бо га, а Јо во ва же на га не све сно тра жи од ђа во ла. 
Тра же ње хле ба од ђа во ла и ус по ста вља ње трај не ве зе са њим ре
зул ту је обеш ча шћи ва њем же не у тра ди ци о нал ном кон тек сту. На 
тај на чин ла ко мост и не спрем ност на тр пље ње ко је је хри шћан ство 
про по ве да ло при пи са но је Јо во вој же ни, ко ја је очи глед но по слу
жи ла као кон траст Јо во вом пра вед ном од но су пре ма не да ћа ма 
ко је су га за те кле. Јо во ва же на сто га би ва ис кљу че на из хри шћан
ског пра вил ног обра сца по на ша ња. Она је пред ста вље на као ме
ди ја тор зла и ис ку ше ња, ка ко за Јо ва та ко и за ње го ву по ро ди цу.

Та ко ми се чи ни да и де ца на ша, ако би и при ми ла до бро, да ће 
зло про ћи због тво је по ру ке, јер си зло го во ри ла и се ћа ла се ве ли ког 
бо гат ства.17 

14 Исто, 94.
15 Исто, 175.
16 Же на тра жи хлеб од ђа во ла/пе ка ра и до би ја га та ко што јој ђа во од се ца сву 

ко су са гла ве. Ко са је је дан од де ло ва те ла за ко ји се у па три јар хал ним за јед ни ца ма 
ве ро ва ло да и на кон одва ја ња од те ла оста ју у сим па тич кој ве зи са сво јим вла сни
ком. Пре ма ко си су се же не по себ но оп хо ди ле, а ње но др жа ње је сим бо ли са ло 
ста тус же не у за јед ни ци. Ко са је су ге ри са ла да ли је же на уда та или да ли је спрем
на за уда ју. Под ути ца јем хри шћан ства, ко са је сма тра на жен ским атри бу том ко ји 
за во ди, те се ко са уда те же не скри ва ла од му шких по је ди на ца (Љу бин ко Ра ден ко вић, 
„Хлеб у на род ној ма ги ји бал кан ских Сло ве на”, Рас ков ник, XXII, бр. 85–86, 1996).

17 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 181.
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Пред ста ве Еве ко ја је же ле ла ви ше од оно га што јој је да то и 
та ко на у ди ла це ло куп ном људ ском ро ду је у пот пу но сти пре не та 
на обра зац по на ша ња Јо во ве же не, чи ме је оп шта по ру ка ин кор по
ри ра на у сва ко днев ну жи вот ну при чу.18 При каз Јо во ве же не у апо
кри фу је при сту пач ни ји и ра зу мљи ви ји обич ном чо ве ку но при каз 
Еве и ње ног по се за ња за ја бу ком. Очи глед на је апо криф на тен ден
ци ја да на гла си по у ку и ука же на жен ску тен ден ци ју да се за рад 
бо љит ка оства ри са рад ња са ђа во лом. Том ма ни ру пред ста вља ња 
же не иде у при лог и об ра да би блиј ске при че о гра до ви ма Со до ми 
и Го мо ри у апо кри фу Го сто љу бље Авра мо во. Ло то ва же на ни је мо
гла да се не окре не за оним што је мо ра ла да на пу сти19, без об зи ра 
на упо зо ре ња ко ја су јој да та од Бо га. Ње но окре та ње за гра до ви ма 
гре ха ука зу је на ње ну ве ћу по ве за ност са њи хо вим гре шним на
чи ном по сто ја ња, као и на не мо гућ ност од ри ца ња од ма те ри јал ног, 
без об зи ра на по сле ди цу. При ка зи ва ње жен ске по хле пе и на кло но
сти ка ма те ри јал ном је при сут но и у апо кри фу О Со ло мо ну, где се 
ца ри ца, упр кос из о би љу ко је је већ по се до ва ла, по ла ко ми ла на по
себ но вре дан на кит ки пар ског ца ра.20

Сли ка Еве ко ју је ђа во ла ко пре ва рио да ла је сред њо ве ков ној 
књи жев но сти обра зац за при ка зи ва ње же не као би ћа ко је ла ко под
ле же ис ку ше њи ма. С об зи ром на то да је Ева на ве ла и Ада ма на грех, 
же на ни је пред ста вља на са мо као не ко ко ла ко под ле же ис ку ше њи
ма већ и не ко ко сам по се би пред ста вља ис ку ше ње. Оба обра сца 
су при сут на ка ко у апо криф ном при ка зу Еве, та ко и у апо криф ном 
при ка зи ва њу Јо во ве же не и дру гих. Осим што је же ни вр ло че сто 
при пи си ван атри бут ла ко мо сти и бр зо пле тог од лу чи ва ња, њој је 
ипак нај че шће за ме ра но да на во ди на те ле сни грех. Же на је при ка
за на као из вор блуд них по ми сли и де ла без нај ма ње кри ви це му
шкар ца. Обра зац Еви ног на во ђе ња Ада ма на грех је при ме њен на 
те ле сни од нос му шкар ца и же не ко ји ће вр ло че сто би ти те ма у 
апо криф ној гра ђи. У ста ро за вет ним апо кри фи ма грех блу да про
ја вљу је се кроз жен ске ли ко ве за вод ни ца и пре љуб ни ца.

Ста тус же не у сред њо ве ков ном по и ма њу све та мо рао је би ти 
вр ло пре ци зан и ја сан, у су прот ном би се она де мо ни зо ва ла и од
ре ђи ва ла не чи стим рад ња ма. Же на је мо гла да бу де мај ка или де
ви ца (под ви жни ца у ма на сти ру), евен ту ал но удо ви ца. Она је би ла 
у пот пу но сти од ре ђе на од но сом пре ма му шкар цу. Пре ма То ми 

18 Исти при ступ уо ча ва мо и у Жи ти ју Мак си ма Бран ко ви ћа, ко ји при 
ис ку ше њу са же ном од мах пра ви алу зи ју на зми ју и Еву (Све тла на То мин, „Сек
су ал ност и дру штво као сла ви стич ка те ма”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев-
ност и је зик, 56, св. 3, 2008, 710–714).

19 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 353.
20 Исто, 430.
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Аквин ском21 же не не ма ју пра во ег зи стен ци јал ног из бо ра и оне 
мо ра ју би ти „од ре ђе не” и „опре де љи ве”. Све што из ла зи из за да те 
фор му ле од ре ђе но сти по ред ста вља ано ма ли ју и сво је вр сну опа
сност за дру ге, нај че шће му шкар це.22

Дру гим ре чи ма, же на је мо ра ла би ти раз о ру жа на од зла: или 
да се та бу и зи ра и по ву че као де ви ца (да оде у ма на стир), или да се 
сме сти у за кон ске окви ре бра ка. Тре ће мо гућ но сти ни је мо гло би ти, 
јер би то би ло блуд ни че ње. Же на је у сред њем ве ку, да кле, би ла 
де фи ни са на те лом, по лом и по ро дич ним од но си ма, и њен ста тус у 
дру штву од ре ђу је се у од но су на му шкар ца.23

Ста ро за вет ни и но во за вет ни тек сто ви по ми њу грех блу да и 
фи гу ру блуд ни це, али се на чин и од нос пре ма ње му раз ли ку ју. 
Ни у јед ном кон тек сту не по сто ји одо бра ва ње гре ха блу да, па ипак 
у ста ро за вет ним тек сто ви ма ви ди мо кон ста та ци ју по сто ја ња про
сти ту ци је и гре ха блу да, али не и сна жну по тре бу обра ће ња гре
шни ка ко ји их чи не, што је пак ка рак те ри стич но за но во за вет ну 
тра ди ци ју. У Је ван ђе љу по Ма те ју по ми њу се че ти ри же не у ро до
сло ву Ису са Хри ста24 – Та ма ра (Мт. 1: 3), Ра ха ва (Мт. 1: 5), Ру та (Мт. 
1: 5) и Ури ји ни ца (Мт. 1: 6). Ни јед на од на ве де них же на ни је би ла 
Је вреј ка, што пред ста вља вр ло ин три ган тан по сту пак, а уз то, 
ни јед на од њих ни је пред ста вља ла мо рал ни узор у Ста ром за ве ту. 
Та ма ра је, пре ру шив ши се у блуд ни цу, за че ла де те са све кром Ју
дом (Пост 38: 14–16), Ра ха ва је би ла блуд ни ца (ИНав 2; 6: 17–25), 
Ру та се уда ла за Во за на не при ме рен на чин, а уз то је и Мо ав ка, 
чи ме пред ста вља по том ка из ро до сквр ног од но са Ло та и ста ри је 
кће ри (Рут 3), а Вит са ве ја је би ла же на Ури је Хе те ји на у ко ју се 
за љу био цар Да вид, што га је на ве ло да по чи ни грех. Гре шни ци се, 

21 Сма тра се да је апо стол Па вле (сво јом по сла ни цом Ефе сци ма) дао по
во да за раз ми шља ње те о ло шким те о ре ти ча ри ма и фи ло зо фи ма о по зи ци ји же не 
у од но су на дру ги пол. Осим То ме Аквин ског сво је ми шље ње су да ли Ва си ли је 
Ве ли ки, Тер ту ли јан и Ав гу стин. У осно ви се та ста но ви шта по ду да ра ју у то ме 
да је же на сла бо би ће, ко је ла ко по клек не пред ис ку ше њи ма и сто га је опа сна и 
за дру ге око се бе (С. То мин, Му жа стве не же не срп ског сред њег ве ка).

22 На та ша По ло ви на, „Мо тив блуд ни це у епи сто ли ја ма КирСи лу а но вим 
– по ре кло и функ ци ја”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, 65, св. 1, 
2017, 43–52.

23 Исто, 48.
24 Уво ђе ње же на у ро до слов Ису са Хри ста у Је ван ђе љу по Ма те ју је има

ло спе ци фич ну функ ци ју. Оно је тре ба ло да на гла си да је Је ван ђе ље на ме ње но 
свим на ро ди ма, а не са мо Је вре ји ма. Сто га је је ван ђе ли ста иза брао да у ро до сло
ву по ме не че ти ри же не ко је ни су Је вреј ке (Ви ди: Пре драг Дра гу ти но вић, Ко ји 
чи та да раз у ме – те ме из Све тог пи сма Но вог за ве та, Хри шћан ски кул тур ни 
цен тар др Ра до ван Би го вић – Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Уни вер зи те та, 
Бе о град 2015, 3–4).
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у ста ро за вет ним тек сто ви ма, или ја сно осу ђу ју због гре ха и са њи ма 
се не же ли кон такт, или се осу ђу ју кроз ка зну бож ју ко ја им обич
но усле ди. На гла ше но се осу ђу је од нос са же ном ван бра ка или 
оства ри ва ње те ле сног кон так та са ту ђом же ном, али се кон ста ту ју 
од сту па ња од тог пра ви ла чак и у жи во то пи си ма пра вед ни ка:

Јер са уса на ту ђе же не ка пље мед, и гр ло јој је мек ше од уља; 
Али јој је по шље дак го рак као пе лен, оштар као мач с обје стра не 
оштар. Но ге јој сла зе ка смр ти, до па кла до пи ру ко ра ци ње зи ни. 
Да не би мје рио пу та жи вот ног, са ви ја ју се ста зе ње зи не да не знаш. 
За то, дје цо, по слу шај те ме не, и не од сту пај те од ри је чи уста мо јих. 
Не ка је да ле ко од ње твој пут, и не при бли жу је се к вра ти ма ку ће 
ње зи не (Сол. 6: 3–8).25

Ја сно је да се у ста ро за вет ном све ту нај ви ше вред ну је ре про
дук ци ја и да се те жи ка на став ку ло зе. При мат не ма же на ко ја је 
брач но по ве за на са му шкар цем, већ же на ко ја ра ђа на след ни ка. 
Грех Ло та са кће ри ма, или Ју де са сна јом Та ма ром, опи су је се и 
кри ти ку је кроз њи хо ве ка сни је суд би не. Оба гре ха пак на чи ње на 
су из стра ха да се на ста вак ло зе не ће оства ри ти. 

Авра мо во сту па ње у те ле сну ве зу са Ага ром ни је до жи вље но 
као грех јер се од нос ни је оства рио због те ле сне по жу де, већ због 
по тре бе за ре про дук ци јом. Ри ва ли тет Ага ре и Са ре ре шен је оног 
мо мен та ка да је и Са ра ро ди ла си на. У апо кри фу Ка ко Са ра уча ше 
му жа Авра ма на гла ше но је ви ше пу та да је Са ра же ле ла да Аврам 
до би је де те, ма кар и од слу шки ње. Сам на слов апо кри фа нам на
гла ша ва ње но одо бра ва ње овог чи на, ка ко би се из бе гла осу да због 
исту па ња из брач не за јед ни це оства ри ва њем те ле сне ве зе са дру
гом же ном. Ага ри но пот пом ство је, пре ма апо кри фу, би ло на гра
ђе но, без об зи ра што је ка сни је би ла од ба че на од Авра ма.26 

Ипак, кри ти ка ка ква по сто ји у апо криф ном ви ђе њу Ло то вог 
гре ха не по сто ји у пред ло шку. Ди дак тич ки тон ко јим је из не та 
при ча о Ло ту и ње го вом ка ја њу нам ука зу је на функ ци ју апо криф
ног тек ста да по у чи оне ко ји га чи та ју. Ло то во ри ту ал но чи шће ње 
и при ча о бож јем чо ве ко љу бљу ко је пра шта и нај стра шни је гре хе 
уко ли ко је по ка ја ње искре но и ис ка за но пот пу ним од ри ца њем од 
те ле сног и ма те ри јал ног. Сим бо ли ка из ра ста ња но вог др ве та из 
три угар ка ко је је Лот за ли вао је ја сна: об но ва гре шни ка уз пре о бра
ће ње/ка ја ње и вас кр се ње за пра вед ни жи вот. Та кав од нос пре ма 

25 На вр ло сли чан опис на и ла зи мо у Фи си о ло гу: „Не ве руј же ни лу ка вој, 
јер мед ка пље из уста же не блуд ни це, ко ји за крат ко на сла ђу је гр ло тво је, а по
том гор ку жуч на ћи ћеш.”

26 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 394.
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гре ху је ви ше но во за ве тан но ста ро за ве тан и ње га мо же мо при ме
ти ти го то во у сви ма апо кри фи ма, без об зи ра да ли го во ре о ста
ро за вет ним или но во за вет ним лич но сти ма. 

Ипак, од нос пре ма блуд ни ци или же ни ко ја за во ди је мно го 
оштри ји. У опи си ма блуд не же не не ма по тре бе за ње ним обра ће
њем. Она се осу ђу је без ве ли ке мо гућ но сти за по ка ја њем, нај че шће 
сво јом кри ви цом. У ста ро за вет ном апо кри фу О смр ти Авра мо вој 
опи са на је гре шна жен ска ду ша ко ја је по чи ни ла грех блу да са 
зе том и ни је се ис по ве ди ла ни ти по ка ја ла, те је ба че на у па као.27 
У истом апо кри фу на по ме ну то је у опи си ма па кла да су се му чи ли 
му шкар ци и же не ко ји су по чи ни ли грех блу да, та ко што их је гу
та ла зе мља.28 При опи си ма па кле них му ка29 вр ло че сто се го во ри 
о гре шни ци ма ко ји се му че и они нај че шће ни су пол но од ре ђе ни. 
Ме ђу тим, уко ли ко је реч о гре ху блу да, та да се увек на гла ша ва 
жен ско при су ство.

У ста ро за вет ном апо кри фу Ва ру хо во от кро ве ње ан ђео ко ји 
до ла зи од гре шних љу ди по себ но по ми ње же не ко је за во де љу де 
по цр ква ма за вре ме слу жбе. Да кле, гре шна же на не по шту је све тост 
ме ста ни ти чи на ко ји се из во ди. Она де ла и ши ри зло не огра ни
ча ва ју ћи се бе. Ти ме се ујед но да је по ру ка и по у ка љу ди ма да их 
ис ку ше ње од же не30 вре ба на сва ком ме сту и у сва ко вре ме, те да 
сто га стал но тре ба би ти на опре зу:

27 Исто, 398.
28 За ни мљи во је да у на род ној књи жев но сти, та ко ђе, мо же мо на и ћи на 

ка жња ва ње гре шни ка та ко што их гу та зе мља, или чак ни зе мља не же ли да их 
про гу та због чи ње ња од ре ђе ног гре ха.

29 Мо ти ви ко ји су у ве зи са па клом ра су ти су по ста ро за вет ним и но во
за вет ним књи га ма: ба ца ње па кла у ог ње но је зе ро (От кр. 20, 14), ба ца ње у па као 
(Мт. 5, 29, 30; 18, 9; Мк. 9, 45, 47; Лк. 12, 5), без бо жни ци у па клу (Пс. 31, 17), 
ва ђе ње ду ше из па кла (Пс. 86, 13), вра та па кла (Мт. 16, 18), до пи ра ње но гу до 
па кла (При че 5, 5), ду би на па кла (Јов 11, 8; П. зак. 32, 22), ду ша у па клу (Пс. 16, 
10), за тва ра ње у па као (Пс. 49, 14), из ба вље ње ду ше из па кла (При че 23, 14), 
из во ђе ње ду ше из па кла (Пс. 30, 3), кљу че ви од па кла (От кр. 1, 18), му ке у па клу 
(Лу ка 16, 23), ог ње на пећ (Мт. 13, 42), ог ње на ре ка (Дан. 7, 10), ог ње но је зе ро 
(От кр. 19, 20; 20, 10, 14, 15), ог ње ни па као (Мт. 5, 22; Мк. 9, 47), осу да за па као 
(Мт. 23, 33), от кри ве ни па као (Јов 26, 6), па као као не у га си ви огањ (Мк. 9, 43, 
45), па као као по ги бељ пред Го спо дом (При че 15, 11), па ље ње од па кла (Јак. 3, 
6), пер со ни фи ка ци ја па кла (От кр. 6, 8; 20, 13), по вра так без бо жни ка у па као (Пс. 
9, 17), по гу бље ње ду ше и те ла у па клу (Мт. 10, 28), при ми ца ње жи во та па клу 
(Пс. 88, 3), свр га ва ње у па као (Ис. 14, 15), си ла зак жи вих у па као (Пс. 55, 15), 
си ла зак у па као (Пс. 139, 8), син па кла (Мт. 23, 15), спу шта ње по но са у па као 
(Ис. 14, 11), та ма нај крај ња (Мт. 22, 13), ус ко ле ба ва ње па кла (Ис. 14, 9), чу ва ње 
од па кла (При че 15, 24). Ипак, ако се упо ре ди оп сег и са др жи на ових мо ти ва са 
они ма ко ји по сто је у апо кри фи ма Ви ђе ње апо сто ла Па вла и Ход Бо го ро ди це по 
му ка ма, за па зи ће се са мо не ке до дир не тач ке (Ви ди: Т. Јо ва но вић, Апо кри фи 
но во за вет ни, 13–21).

30 Пред ста ва же не као де мон ског ис ку ше ња има ве о ма ду гу тра ди ци ју у 
сред њо ве ков ној срп ској књи жев но сти. Та квом ви ђе њу је са свим си гур но до при
не ло Жи ти је Све тог Ан то ни ја, ко је је би ло чи та но у срп ским сред њо ве ков ним 
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Ако и у цр кве свра ћа ју же не њи хо ве, отуд их из во де на блуд 
и на блуд на во де. И сва ку не чи сто ћу чи не, да већ не мо же мо са 
не по кор ним љу ди ма жи ве ти.31

У сво јим под ви жнич ким по у ка ма Исак Си рин упо зо ра ва да 
је нео п хо дан ста лан опрез од же на:

Као што ста кло не мо же оста ти це ло при су да ру са ка ме ном 
ко ји се на ла зи у бли зи ни, та ко ни све ти тељ не мо же да оста не при 
сво јој чи сто ти и нео скр на вље но сти уко ли ко ду го оста не за јед но 
са же ном и раз го ва ра са њом32; Же ни не до зво ља вај да ти се при бли
жи. Не мој јој до зво ли ти да уђе у тво ју со бу, јер за њом иде бу ра 
по ми сли.33

Же на за вод ни ца мо жда је нај бо ље и нај у пе ча тљи ви је при ка
за на у апо кри фу О пре кра сном Јо си фу, ко ји сво ју пра вед ност до ка
зу је одо ле ва њем том ис ку ше њу. Же на ко ја за во ди Јо си фа спрем на 
је да по чи ни и уби ство му жа ка ко би за до во љи ла сво ју по жу ду.34 
Она фи зич ки на па да Јо си фа, чи ме је при ка за на ње на об у зе тост 
те ле сном стра шћу.35 При ча о же ни ко ја за во ди Јо си фа ће по ста ти 
сво је вр сна фор му ла за опи си ва ње же не за вод ни це и ис ку ше ња гре ха 
блу да. Уко ли ко сред њо ве ков ни пи сци и ни су ди рект но по ме ну ли 
Јо си фа и епи зо ду са же номку ша чем, они су че сто гра ди ли вр ло 
слич не сли ке у окви ру сво јих де ла. У про ло шком жи ти ју Мак си ма 
Бран ко ви ћа, на при мер, опи са на је сце на за во ђе ња чи ја је функ
ци ја би ла да при ка же ис прав но по сту па ње бу ду ћег све ти те ља при 
на ср та ју ис ку ше ња.36 И у апо кри фу Про рок Мој сеј и цар Фа ра он 
опи са на је жен ска по хо та, ко ја због не за до во ље не по жу де37 же ли 
да сврг не Мој си ја са пре сто ла:

зе мља ма. При ме ће но је да су и ис ку ше ња ко ја је до жи вља вао Јо а саф у де лу 
Вар ла ам и Јо а саф, а ко је је чи тао Са ва Не ма њић, вр ло слич на они ма ко је је имао 
Ан то ни је Ве ли ки. Са мим тим пред ста ва ђа во ла кроз лик же не је го то во по ста
ла пра ви ло при при ка зи ва њу мо на шког одо ле ва ња ђа вол ским ис ку ше њи ма 
(Ви ди: С. То мин, Му жа стве не же не срп ског сред њег ве ка).

31 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 124.
32 До бро то љу бље, том II, пре вод хи лан дар ски мо на си, Ма на стир Хи лан

дар, Све та Го ра Атон ска, 2000, 507.
33 До бро то љу бље, том I, пре вод хи лан дар ски мо на си, Ма на стир Хи лан

дар, Све та Го ра Атон ска, 2002, 86.
34 Вр ло слич но је опи са на при ча о ца ри ци Те о фа ни, ко ја је за ве ла слу гу 

свог му жа – Ни ћи фо ра Фо ку и ор га ни зо ва ла уби ство ца ра и ње го ве бра ће (Ви ди: 
Ста ра срп ска књи жев ност – хре сто ма ти ја, 412–414).

35 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 284.
36 С. То мин, Му жа стве не же не срп ског сред њег ве ка.
37 У апо кри фи ма вр ло че сто на и ла зи мо на при ме ре ко ји за го ва ра ју це ли

бат уну тар бра ка. Та ко је опи сан од нос мла дог брач ног па ра у но во за вет ном 
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Ето већ че тр де сет го ди на ка ко Мој сеј ца ру је над на ма и не до
та че ме се. И чуј те ме да кле си но ви са ра цен ски! Од овог да на не ће 
би ти ца ра над на ма. Ето вам си на мог Му ка ри са и он ће ца ре ва ти 
над ва ма. Леп ше вам је по слу ша ти си на го спо да ра свог не го стра ног 
му жа.38

Да кле, узрок и мо ти ва ци ја за пре власт код ца ри це (же не) ни су 
у ње ној же љи за мо ћи, већ они про из и ла зе из ње не не за до во ље не 
по жу де. Ипак, кон кре тан при мер му шког под ле га ња под жен ску 
моћ дат је у апо кри фу О Сам со ну, у ко ме је опи сан лик Да ли ле – 
же не из дај ни це и пре љуб ни це. При чом о ве ли ком ју на ку, ко ји је 
имао из у зет ну сна гу, а ко га је са вла да ла же на, уоп ште но се упо
зо ра ва на опа сност од же на:

Ви ди те ли бра ћо шта чи не же не и то ка квим му же ви ма? За то 
не ве руј же ни и не от кри вај јој ср це сво је, јер не вер на је же на.39

У апо кри фу За вет па три јар ха Јо си фа на гла ше но је да се од 
же не спа са ва на исти на чин као од ђа во ла, мо ли твом ка Бо гу.

А ту и на стра дах од сви ре пе же не, ко ја ме при си ља ва ше да 
са гре шим са њом, али Бог оца мо га Изра и ља из ба ви ме из тог го
ру ћег пла ме на.40

Обра зац по на ша ња ко ји се под у зи ма у при су ство ђа во ла41 
из јед на чен је са оним ко ји се под у зи ма у при су ству же не ко ја носи 
ис ку ше ње. Ова кав при ступ је при ме ћен и у опи су жи во та све то
гор ског мо на ха и по зна тог под ви жни ка Мак си ма Кав со ка ли ви та, 
ко га је же на че ка ла ис пред ко ли бе, а он се, ви дев ши је, три пу та 
пре кр стио.42

Да је же на опа сно и опа ко би ће ја сно је де фи ни са но и у апо
кри фу За вет па три јар ха Ру ви ма, у ко ме се уво ди и при ча о на стан
ку ди во ва из од но са же на и пр во бит них бож јих си но ва (be ne ha 
elo him):

апо кри фу Де ла апо сто ла То ме у Ин ди ји – из сти шног про ло га (Т. Јо ва но вић, 
Апо кри фи но во за вет ни, 322). На тај на чин пре о вла да ва иде ја аскет ске прак се. 

38 Исто, 236.
39 Исто, 210.
40 Исто, 470.
41 Обра зац по на ша ња ко ји под ра зу ме ва да се чо век пре кр сти у при су ству 

ђа вол ске при ка зе опи сан је у Жи ти ју Све тог Ан то ни ја, али и у жи ти ји ма Ма
ри је Егип ћан ске, све те Пет ке, све тог Ки при ји на и му че ни це Ју сти не итд.

42 С. То мин, Му жа стве не же не срп ског сред њег ве ка. Би ло би ко ри сно 
до дат но ис тра жи ва ње по све ти ти при су ству овог мо ти ва у Па те ри ку.
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Ако не одо ли мо блуд ним ми сли ма на шим, ђа во нас мо же 
по бе ди ти. Лу ка ве су же не, че да мо ја. И ка ко не ма ју власт или моћ 
над му жем, лу кав ству ју укра ша ва њем ли ца ка ко би га при ву кле 
се би. Ко је не мо гу ле по том ли ца до ма ми ти, од лу чу ју се на вра ча ње. 
О то ме ми ре че ан ђео бож ји и на у чи ме ка ко се же не по ви ну ју бе
со ви ма блуд ним ви ше не го му же ви и у ср цу блу де са му шкар ци ма. 
И укра ша ва њем из ма мљу ју ми сао чо ве ку и из гле дом ли ца јед ства
ра ју. И та да на де ло на во де, јер не мо же же на ли цем при си ли ти 
му шкар ца не го пре до ча ва њем блу да. Над зо ром бе сов ским оне то 
лу кав ству ју... Јер сва ка је же на по ра бо ће на ти ме спре ма ју ћи се на 
веч не му ке. Та ко оп чи ња ва ху жи вах не љу де пре по то па, јер они 
сваг да гле да ју ћи се, же ља ху јед ни дру ге и за чи ња ху ми шљу де ло, 
пре о бра ћа ју ћи се у му шкар це. У сме ша но сти са сво јим му же ви ма 
ја вља ху им се они у ми сли ма и не же ле ћи. Ма шта ња њи хо ва ра ђа ху 
ди во ве.43

На во ђе ње на блуд од стра не же на под деј ством ал ко хо ла, као 
и чи ње ње ро до сквр ног од но са, опи са ни су у апо кри фу Го сто љу бље 
Авра мо во, у ко ме је да та при ча о Ло ту и ње го вом од но су са кће ри
ма. Грех пи јан ства се не рет ко по ве зу је са чи ње њем гре ха блу да те 
та ко у апо кри фу За вет па три јар ха Ју де на и ла зи мо на сле де ћи ци тат:

По ка за ми ан ђео Го спод њи оне ко ји у пи јан ству жи ве. Би ло 
да је цар или си ро мах же не ће га овла да ти... Не опи јај те се пи јан
ством, ни ти грам зи ви бу ди те на сре бро и зла то, ни ти гле дај те на 
жен ску ле по ту, укра ше ну ства ри ма.44

У сред њо ве ков ном по и ма њу гре ха блуд је вр ло че сто узрок 
или услов за све дру ге гре хе, сто га ће при по у ка ма про тив гре ха 
блуд би ти по ве зан и са пи јан ством, ле но шћу и мно гим дру гим 
гре си ма.45 У апо кри фу За вет па три јар ха Ру ви ма да та је по де ла 
ду хо ва на се дам до брих и се дам ло ших:

Због то га је по след ње и пр во (дух жи во та и дух ме ша ња се
ме на) зда ње мла до сти, јер не зна њем ис пу нив ши се, то мла дог као 
сле пог при вла чи у по но ре, као жи во ти њу у стр ми не. Над ови ма 
је сте дух сна. Са њим се по сти же ис ту пље ност при ро де и об лик 
смр ти. Овај дух се ме ша са ду хом об ма не. Пр ви дух је дух блу да, 

43 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 441–442.
44 Исто, 459.
45 Из вор ова квом при сту пу по и ма ња гре ха блу да мо же мо ви де ти и у По-

сла ни ци Ефе сци ма Апо сто ла Па вла, где апо стол го во ри о блу ду, пи јан ству и 
дру гим гре си ма, до во де ћи их у те сну ве зу.
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ко ји у при ро ди и чу ли ма ле жи. Дру ги је дух не за си то сти утро бе. 
Тре ћи је дух бор бе из ме ђу сле зи не и жу чи. Че твр ти је дух уга ђа ња 
и гла ђе ња, ко ји се ти ме кра сан ја вља. Пе ти је дух гор до сти, ко јим 
се хва ли и мно го му дру је. Ше сти је дух ла жи, ко ји је у про па сти и 
бри зи за ве же њем ре чи и скри ва њем сво јих ми сли од срод ни ка и 
бли жњих сво јих. Сед ми је дух не прав де.46

Пре ма кла си фи ка ци ји гре ха ко ја је да та у За ве ту па три јар ха 
Ру ви ма при ка за на је сво је вр сна син те за и по ве за ност гре хо ва које 
чо век чи ни и ко ји су у са мој људ ској при ро ди. Иа ко је на ве де но 
да се дух блу да на ла зи у чо ве ку и ње го вој при ро ди, у истом апо
кри фу ће би ти на гла ше но да су же не глав ни узроч ни ци блуд них 
де ла и да их се тре ба кло ни ти.47 Слич на кла си фи ка ци ја гре хо ва 
је да та и у апо кри фу За вет па три јар ха Ју де, где се по ми њу че ти
ри зла ду ха: ми сао на зло, рас па љи ва ње на блуд, мр зост до би ти, 
бе стид ни грех. Уз то је дат опис ме ђу соб не по ве за но сти гре хо ва, 
где је дан во ди у дру ги, а по себ но је на гла ше но из бе га ва ње су сре
та са ле по том жен ском.48

Ам би ва лен тан од нос пре ма же ни се од ра зио и на при ка зи ва ње 
и схва та ње ра ђа ња. На и ме, ра ђа ње је по сма тра но и као ка зна за 
пра ро ди тељ ски (Евин) грех, али и као бла го слов. Сам чин ра ђа ња 
је опи си ван као му ка ко ја се те шко под но си и по ре ди са нај го рим 
бо ло ви ма ко је чо век мо же да осе ти. За ни мљи во је да, иа ко би блиј
ски текст из ри чи то на гла ша ва да ће Ева с му ком ра ђа ти због свог 
гре ха и апо криф Књи га о Ада му и Еви у по је ди ним де ло ви ма тек ста 
ту за по вест/ка зну под ра зу ме ва, ка да се го во ри о ра ђа њу си но ва, 
не ра ђа их Ева већ Адам:

И ту про ве де Адам пред еде мом осам на ест го ди на. И ту ро ди 
Ка и на и Аве ља, бра та ње го вог.49

Не по ми ња ње Еве у ра ђа њу си но ва мо же има ти дво ја ки узрок. 
Пре све га, оно је мо гућ но про ис те кло из по тре бе да се на гла си на
ста вак чо ве чан ства од Ада ма, ка ко је то чи ње но и у Би бли ји (1 Мој 
5; Лк 3) али и да се ра ђа ње ко је је са мо по се би до бро одво ји од 
не чи сте Еве. Чин ра ђа ња се у апо кри фи ма пред ста вља као ка зна 
ко ја је да та свим же на ма због Еви ног гре ха, али и као па кле на 
му ка. Би бли ја до след но го во ри о ра ђа њу као о ве ли ком бо лу и му ци, 

46 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 440.
47 Исто, 441.
48 Исто, 459.
49 Исто, 69–70.
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ко ја се из јед на ча ва са нај го ром ка зном. У Књи зи про ро ка Је ре ми је 
на и ла зи мо сле де ће сти хо ве:

Јер чу јем глас као по ро ди љин, цви ље ње као же не ко ја се први 
пут по ра ђа, глас кће ри Си он ске, ко ја ри да, пру жа ру ке сво је го во
ре ћи: Те шко ме ни! Јер ми не ста је ду ше од уби ла ца (Јер. 4: 31).

Пи тај те, и ви ди те, еда ли му шко ра ђа? За што да кле ви дим 
гдје се сва ки чо вјек др жи ру ка ма сво ји ма за бе дра сво ја као по ро ди
ља и у сви јех се про ми је ни ла ли ца и по бли је дје ла? Ја ох, јер је ве лик 
овај дан, ни је би ло та кво га, и ври је ме је му ке Ја ко вље ве, ипак ће 
се из ба ви ти из ње (Јер. 30: 6–7).

У апо кри фу Ва ру хо во от кро ве ње при при ка зи ва њу гре шни
ка ко ји гра де Ва ви лон ску ку лу гре шни ца се му чи ра ђа ју ћи де те у 
смо ли.50

Сам чин ра ђа ња је сте при ка зи ван као из у зет но те жак про цес 
ко ји же на под но си као по сле ди цу Еви ног (са мим тим и оп ште жен
ског) гре ха, али је до ла зак де те та на свет сма тран бож јом ми ло шћу. 
Кроз чи тав Ста ри за вет је би ло из у зет но ва жно да же на ро ди на
след ни ка по ро ди ци, ка ко је то већ уоп ште но ка рак те ри стич но за 
тра ди ци о нал не за јед ни це. Вр ло че сто, у би блиј ским при ча ма, уко
ли ко же на ни је мо гла да ро ди де те (си на), му жу је ну ђе на ње на 
слу шки ња ка ко би се оства рио кон ти ну и тет по сто ја ња од ре ђе не 
по ро ди це. Ка ко у би блиј ском пред ло шку51, та ко и у са мом апо
кри фу Ка ко Са ра уча ше свог му жа, при ка за на је ва жност ра ђа ња 
на след ни ка. „Ја оста дох без че да. Узми слу шки њу на шу Ага ру, не 
би ли ка ко ство рио плод, да бу де на след ник до му твом.”52

Ме ђу тим, вр ло че сто се у би блиј ском тек сту, па са мим тим и 
у апо кри фи ма, пред ста вља же на ко јој је „Бог за тво рио ма те ри цу”, 
али јој на кон ње них усрд них мо ли тви ипак да је де те, ко је он да 
би ва по себ но у од но су на сву дру гу де цу. Авра мо вој же ни Са ри 
је до ла зак си на у по зним го ди на ма био на ја вљен по се том са мог 
Бо га у об лич ју мла ди ћа, а не рот ки њи Ани, по сле ни за го ди на, Бог 
да је му шко де те ко је ће по ста ти про рок Са му и ло (1 Сам 1: 1–24) итд.

Да кле, же ни на нај ва жни ја функ ци ја у дру штву, и уже у по
ро ди ци, би ла је об збе ђи ва ње на след ни ка. Уко ли ко же на ни је мо гла 

50 Исто, 118.
51 При ме ри су мно го број ни, а не ки од нај по зна ти јих су да је Са ри на слу

шки ња Ага ра ро ди ла Авра му де те. За тим је Ја ков, унук Авра мов, био оже њен 
се стра ма Ли јом и Ра хи љом, где је пр ва ра ђа ла, а Ра хи ља ни је (1 Мој 30: 1–43). 
Кроз од ре ђе но вре ме Ра хи ља је Ја ко ву да ла сво ју слу шки њу ка ко би му ра ђа ла, 
а да би му се при бли жи ла, то ће учи ни ти и Ли ја. Усрд ном мо ли твом пак Ра хи ља 
ра ђа де те – Јо си фа (1 Мој 30: 22–25) итд.

52 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 393.
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да обез бе ди на след ни ка, она је би ла за ме њи ва на. Де те ко је се ра
ђа ло пр вен стве но је гле да но као бож ји дар и бла го слов, али и вла
сни штво. Ро ди те љи су сма тра ли да је оно бож је и да су они уз ње га 
са мо ка ко би му олак ша ли да по ђе пра вим пу тем ко ји му је Бог 
на ме нио.53 Ра ђа ње ће у Но вом за ве ту до би ти дру га чи ји кон текст, 
што ће се од ра зи ти и на но во за вет не апо кри фе, о че му ће мо ка сни
је го во ри ти. 

Же на је та ко ђе мо гла да се по све ти Бо гу, ка ко је го ре већ ре
че но. Вр ло че сто је по све ћи ва ње же не Бо гу би ло ре зер ви са но за 
де ви це54, ипак у ста ро за вет ним апо кри фи ма има мо са мо је дан при
мер же не ко ја се у пот пу но сти од ри че сво јих по ро ка и по све ћу је 
слу же њу Бо гу, а он је опи сан у апо кри фу Жи ти је и ис по вест Асе-
не те.55 Апо криф, опи су ју ћи Асе не тин жи вот, на сто ји да при ка же 
по кр шта ва ње „не вер ни це” и пра вил но по на ша ње сва ке же не. Мо
же мо ре ћи да се ово апо криф но жи ти је са сто ји из два де ла. У пр вом 
де лу Асе не та је при ка за на као ле па и охо ла прин це за ко ја од би ја све 
про сце и скри ва се у ку ли, док се дру ги део од но си на ње но од ри
ца ње од идо ла и узи ма ње под ви жнич ких за ве та:

И оста Асе не та са ма са де вој ка ма, пре ви ја ју ћи се и пла чу ћи 
док не за ђе сун це. Ни ти хле ба је ђа ше ни ти во де пи ја ше. И док дру ги 
спа ва ху она је ди на бђа ше. И отво рив ши вра та, си ђе и за те че вра та
ри цу за спа лу са де цом сво јом. И по жу рив ши ски де вео свој и на пу
ни га сме ћем и изи ђе на па ла ту и про су га сву да. И за кљу ча вра та 
твр до кљу чем же ле зним. И уз ди са ше уз да си ма ве ли ким и пла чем... 
И отво рив ши је дан од ков че га сво јих, узе ха љи ну цр ну, ко ја јој 
бе ше за опла ки ва ње, у ко ју се обу кла и пла ка ла ка да умре брат њен 
пр ви. И сву че Асе не та опре му сво ју цар ску и об у че се у цр ну. И отпа
сав ши по јас свој злат ни, опа са се врп цом. И ски де по кров са гла ве 
сво је, и ве нац и пр стен са ру ке сво је и узе сву оде ћу сво ју иза бра ну 
и ба ци је кроз про зор ни шти ма. И узе све бо го ве сво је сре бр не и 
злат не, ко ји ма не бе ше бро ја, и по ло мив ши их на сит но, ба ци их 
ни шти ма и ко ји ма су по треб ни. И узе ве че ру сво ју, и хра не, и ме са 
и ри бе, као и све жр тве бо го ва сво јих, и по су де ви на, и по тре бе 

53 Ви ди: Иси до ра Ана Сто кин, „Од нос мај ке и де те та у де ли ма срп ске сред
њо ве ков не књи жев но сти”, Де тињ ство, XXXVI II, бр. 3–4, 2012.

54 У 6. ка но ну Че твр тог ва се љен ског са бо ра на гла ше но је да по све ће не 
же не и мо на хи ње не сту па ју у брак, а уко ли ко су оне већ у бра ку тре ба ло би да 
се уз др же од оп ште ња са су пру жни ком. На Трул ском са бо ру се у 4. ка но ну по
себ но до де љу је епи ти ми ја они ма ко ји сту пе у од нос са по све ће ном же ном.

55 Асе не та је би ла же на Јо си фа, ко ји је пр во био еги пат ски роб, а за тим 
уз на пре до вао на дво ру еги пат ског фа ра о на. Сма тра се да Асе не та ни је би ла 
Је вреј ка, што ће се пр о бле ма ти зо ва ти и у са мом апо кри фу, и да је Јо си фу да та 
за же ну као ста ту сни сим бол у еги пат ском дру штву (1 Мој 41: 45).
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њи хо ве, и ба ци све пси ма кроз окан це за је ло. Обу кав ши се у вре
ти ште и опа сав ши се уже том, она рас пле те пле те ни це сво је, и по су 
пе пе лом гла ву сво ју, и ле же на сме ти ли ште на по ду.56

Опи са на про ме на Асе не те, ко ја ју је учи ни ла пра вом вер ни
цом57 и до стој ном же ном за Јо си фа, на ли ку је на чин мо на ше ња. 
Од ба ци ва ње ма те ри јал ног, од би ја ње хра не и во де, обла че ње у 
цр ну ха љи ну и ме ња ње име на под се ћа на за ве те ко је су при мо на
ше њу узи ма ли мо на си.58 Асе не та у апо кри фу по дра жа ва по на ша ње 
ко је су прак ти ко ва ли под ви жни ци/мо на си у но вој ери. Асе не ти но 
спо зна ва ње ве ре под се ћа на оно ко је ви ди мо у жи ти ју Ма ри је 
Егип ћан ке, са том раз ли ком што се она не по кр шта ва у хри шћан
ство.59 Рас ки да ње ве зе са идо ло по клон ством се из јед на ча ва са 
од ри ца њем од ла год ног жи во та. По ступ ке ко је чи не при ступ ни ци 
мо на шкој прак си Асе не та чи ни ка ко би би ла до стој на уда је, а не 
мо на штва. Она се ри ту ал но чи сти, не са мо од пре ђа шњег гре шног 
жи во та већ и од идо ло по клон ства, те се у при чи о Асе не ти мо же 
на зре ти и ди дак тич ка тен ден ци ја пи сца. Пи сац на гла ша ва да Јо сиф 
ни је оти шао ка Асе не ти пре са мог чи на свад бе, као и да су на кон 
њи хо вог сту па ња у брач ну за јед ни цу ро ђе на два си на.60 На тај 
на чин он про мо ви ше по жељ ни обра зац по на ша ња код оних ко ји 
сту па ју у брак.

Но ви за вет је у осно ви из ме нио по глед на же ну, иа ко је он још 
ве о ма ду го и по сте пе но при хва тан, на рав но уз сна жне ути ца је већ 
по сто је ћих тра ди ци о нал них по гле да. У ње му се, на и ме, по ја вљу је 
нај зна чај ни ја жен ска фи гу ра за хри шћан ство, а то је лик Бо го ро
ди це. За Бо го ро ди цу се, сва ко ко, ве зи ва ла и те ма без гре шног за
че ћа Ису са Хри ста, као и раз ма тра ње ње ног за че ћа и жи во та на кон 
Хри сто вог вас кр се ња. У Но вом за ве ту се ин си сти ра на чи ње ни ци 
да је Бо го ро ди ца би ла де ви ца и да је као та ква, ова пло ће њем Бо га, 
ро ди ла Хри ста. Ти ме је же на по диг ну та на пи је де стал и до би ла је 
по себ но по што ва ње, чи ме се ујед но из гра дио и иде ал же не ко ме 
тре ба те жи ти. Ипак, у но во за вет ним апо кри фи ма осе ћа мо упор но 

56 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 327–328.
57 На вр ло сли чан опис по кр шта ва ња же не ко ја је би ла у па ган ској ве ри 

на и ла зи мо у но во за вет ном апо кри фу Де ла апо сто ла То ме у Ин ди ји (Т. Јо ва но
вић, Апо кри фи но во за вет ни, 293, 312).

58 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 327–331.
59 У апо кри фи ма се вр ло че сто ком би ну ју еле мен ти ста ро за вет не и но во

за вет не тра ди ци је, као да из ме ђу њих не по сто ји вре мен ска, ни ти би ло ко ја 
дру га гра ни ца. Вр ло че сто ће се ста ро за вет ни ли ко ви по на ша ти као све ти те љи 
ко ји су жи ве ли мно го по сле Хри ста, или ће се, у ста ро за вет ним апо кри фи ма 
ко ји го во ре о до га ђа ју из Ста рог за ве та из пер спек ти ве са да шњо сти, по ми ња ти 
и еле мен ти те о ло шког уче ња из Но вог за ве та.

60 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи ста ро за вет ни, 334.
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и до след но ин си сти ра ње на то ме да Бо го ро ди ца је сте ро ди ла као 
де ви ца, што мо же ука зи ва ти на сво је вр сно освр та ње на бор бу про
тив не сто ри јан ске је ре си (V век). На и ме, по зна то је да је по сто јао 
про блем око схва та ња бо жан ске и људ ске при ро де Ису са Хри ста, 
a са мим тим су и уло га и на зив Бо го ро ди це до во ђе ни у пи та ње. 
Пре зви тер Ана ста си је, ко ји је био под по кро ви тељ ством Не сто
ри ја, је у јед ној од сво јих бе се да ре као сле де ће: „Ни ко Ма ри ју не 
тре ба да на зи ва Бо го ро ди цом61, јер је Ма ри ја би ла чо век, а не мо
гу ће је да се Бог ро ди од чо ве ка.”62 На слич на за па жа ња ће мо на
и ла зи ти и у но во за вет ним апо кри фи ма од стра не ан та го ни стич ки 
пред ста вље них Је вре ја. 

До каз о Бо го ро ди чи ној дев стве но сти се опи су је у чак че ти ри 
апо кри фа63, при че му су увек уво ђе ни ли ко ви ба би ца ко је су уста
но ви ле Бо го ро ди чи ну „чи сто ту”. На Бо го ро ди чи ној дев стве но сти 
се ин си сти ра ло ка ко би се при ка за ло да је Бог си шао на зе мљу 
кроз „по себ ну” и до стој ну же ну, али и ка ко би се пру жи ла по у ка 
хри шћан ка ма. У апо кри фу О спле те ном др ве ту на и ла зи мо на чу
ђе ње ко је су ве ро ват но мо гли да осе те и мно ги вер ни ци: „Не ма оца 
на зе мљи. Са не бе са ми на ве штен би. И од мах је ода гна ше из збо
ри шта. И по ми шља ху са ми за се бе го во ре ћи: Ко ви де да Бог са 
не бе са до ђе и у же ни го во ри?”64

Да ва ње вр ло зна чај не уло ге же ни у ре ли ги о зној пред ста ви про
ја вљи ва ња Бо га би ло је спе ци фич но и сто га се ин си сти ра ло на посеб
но сти Бо го ро ди це, чи ме се ујед но пра вио од ре ђе ни от клон од уста
ље них сте ре о тип них пред ста ва о же ни. По сто ја ла је ја ка по тре ба 
и за по ја шња ва ње бра ка Бо го ро ди це и Јо си фа, те по ме ну ти апо кри
фи вр ло че сто те ма ти зу ју и њи хов су пру жнич ки од нос са на гла ском 
на иза о стан ку кон зу ма ци је бра ка. У апо кри фу Пре пи ра ње ђа во ла 
са Ису сом Хри стом ђа во Хри ста на зи ва ва ра ли цом „јер се од же не 
ро дио”.65 У Ни ко ди мо вом је ван ђе љу по сто ји оспо ра ва ње тврд ње да 
је Хри стос ро ђен из блу да.66 Ипак, у Ска за њу Афро ди ти ја на Пер-
си јан ца на и ла зи мо на ја сно упо ре ђи ва ње Бо го ро ди це и бо ги ње:

61 Упо тре ба на зи ва „Бо го ро ди ца” је би ла при сут на од нај ра ни јих вре ме на 
у Алек сан дриј ској цр кви (Ори ген, Св. Ата на си је Ве ли ки), у Ке са ри ји Ка па до киј
ској (Св. Ва си ли је Ве ли ки), у Ке са ри ји Па ле стин ској (Јев се ви је Ке са риј ски) и у 
са мом Кон стан ти но по љу (Св. Гри го ри је Бо го лов). (Ви ди: Се дам сту бо ва пре-
му дро сти – исто ри ја Ва се љен ских са бо ра, пре вео и при ре дио Мла ден М. Стан
ко вић, Цен тар за пра во слав нохри шћан ске пре дањ ске сту ди је, Бе о град 2008, 35).

62 Исто, 33–34.
63 Про то је ван ђе ље Ја ко вље во (Т. Јо ва но вић, Апо кри фи но во за вет ни, 20), 

По сла ни ца ца ра Ага ра Ису су Хри сту – дру га вер зи ја (Исто, 90), Све штен ство 
Ису са Хри ста (Исто, 79), О спле те ном др ве ту (Исто, 216).

64 Исто, 216.
65 Исто, 97.
66 Исто, 111.
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Жрец Пру пин ре че: Ра ду јем се с то бом, го спо да ру, јер Ира за че 
у утро би! Осмех нув ши се, цар му ре че: Мо же ли мр тва не што у 
утро би има ти? Он му ре че: Мр тва ожи ве и жи вот ра ђа...! Ожи ве ла 
је и ви ше се не зо ве Ира не го Ура ни ја јер ју је ве ли ко сун це за ве ло. 
Же не идо ла ре ко ше му шкар ци ма, као да хва ле оно што се зби ло да је 
ис точ ник за во љен, а не Ира, јер се Ира др во де љи обе ћа ла. И ре ко ше 
му шкар ци: Ис точ ник је пра вед но на зван, али име јој је Ма ри ја, јер 
у утро би као у мо ру но си ко ра бљу ис пу ње ну мно гим до бри ма.67

При ме ћу је мо да у ци ти ра ном одељ ку не по сто ји тен ден ци ја 
дис тан ци ра ња у од но су на па ган ску тра ди ци ју и ми то ло ги ју, већ 
пи сац по ку ша ва да пред ста ви да су све ми то ло ги је за пра во на ја вљи
ва ле по ја вљи ва ње Хри ста на се би свој ствен на чин. Син кре ти зам 
ко ји уо ча ва мо при име но ва њу Бо го ро ди це ни је ка рак те ри сти чан 
за све апо кри фе, јер се у њи ма вр ло че сто ука зу је на по губ ност 
идо ло по клон ства. У овом при ме ру пак на сто ји се да се па ган ска 
ми то ло ги ја ста ви у слу жбу хри шћан ства и та ко об ја сни по ре кло 
му дра ца ко ји су до шли на по кло ње ње Хри сту пра те ћи зве зду.

Нео спор но је да је Бо го ро ди ца, при хри сти ја ни за ци ји на ро да, 
за у зе ла ме сто не ка да шњих жен ских па ган ских бо жан ста ва. Ње не 
ис це ли тељ ске и дру ге мо ћи се код вер ни ка не до во де у пи та ње. У 
апо кри фу Про то је ван ђе ље Ја ко вље во Бо го ро ди цу је мај ка из мо ли
ла од Бо га чи не ћи ве ли ки под виг и обе ћа ва ју ћи да ће де те по све
ти ти ње му.68 Уз то, за Бо го ро ди чи ну смрт се ве зу је и при ча о ње ном 
те ле сном ваз но ше њу на не бо, што ће би ти те ма ти зо ва но и у апо кри
фу Ка ко апо стол То ма по ди же па на ги ју.69

Осим Бо го ро ди це у но во за вет ним апо кри фи ма се по ја вљу је још 
не ко ли ко же на из хри шћан ске тра ди ци је. У апо кри фу Ка ко Мар та 
осу ди Пи ла та дат је при каз Мар те, се стре Ла за ра ко јег је Хри стос 
вас кр сао, и ње но ва тре но за ла га ње за осу ду Пи ла та, ко ји се огре
шио о Хри ста. За ни мљи во је да је Пон ти је Пи лат, ка ко у Но вом за
ве ту та ко и у апо кри фу, опо ми њан од же не при су ђе њу Ису су Хри сту. 
У по ме ну том апо кри фу пак Мар та под у зи ма мно го кон крет ни ји и 
ре ал ни ји по ход на Пи ла та та ко што се жа ли ње го вим над ре ђе ни ма.

Као жен ски ак те ри ја вља ју се и Ана ста си ја цр но ри си ца70, ко ја 
пу ту је уз ан ђе ла по „оном све ту” и упо зна је Све ту Сре ду, Пе так 
и Не де љу:

67 Исто, 33.
68 Исто, 10.
69 Исто, 327, 333.
70 Ова кво при ка зи ва ње кон так та са оно стра ним је вр ло че сто у апо кри

фи ма, ка ко ста ро за вет ним, та ко и но во за вет ним (Ва ру хо во от кро ве ње, Књи га 
о Ено ху, О смр ти Авра мо вој, От кро ве ње апо сто ла Па вла, Ход Бо го ро ди це по 
му ка ма, Ана ста си ја цр но ри зи ца). Ан ђео во ди пра вед ни ка, ко ји је вр ло че сто 
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И та да ме узе ан ђео за ру ку и по ка за ми где су му ке. И по ве де 
ме ка цар ском пре сто лу око ко јег ста ја ху чи но ви ан ђе о ски. И ви дех 
нај пре же не ка ко се кла ња ху и мо ља ху Бо гу. И ста ја ше све та Не де ља 
опр ље не гла ве ва пи ју ћи из свег гла са: Не мо гу тр пе ти зле љу де вла
ди ко, јер од де ве тог ча са у су бо ту па до сви та ња по не дељ ка за жи жу 
пећ бе сне ћи и зло ства ра ју ћи и блуд чи не ћи. Из ла зи пла мен ве ли ки 
и пр љи ми ли це... И све та Сре да и Пет ка ста ја ху пред Бо гом ва пи
ју ћи пла чем: Вла ди ко, у да не на ше је ду љу ди ме со и си ра и ме ту 
до мо ве сво је! И оскр на ви ше да не на ше блу дом, пе ру ћи пе пе лом.71

Ана ста си ја, у но во за вет ном апо кри фу Ана ста си ја цр но ри зи ца, 
је је ди ни жен ски лик опи сан у ис ку ству ви ђе ња оног све та. За ни
мљи во је да се баш у при ка зу жен ског ви ђе ња „оног” све та де таљ
ни је опи су ју Све та Не де ља, Сре да и Пет ка, ко је су има ле по себ но 
ме сто у тра ди ци о нал ном на род ном по и ма њу оно стра ног. У на род
ној епи ци се ја вља ју са мо три све ти тељ ке – Ог ње на Ма ри ја, Све та 
Не де ља и Све та Пет ка. На род је ве ро вао да су Пет ка и Не де ља мај ка 
и ћер ка и да се у њи хо ве да не од ре ђе не рад ње не сме ју вр ши ти, по
себ но пре де ње и тка ње.72 У овој апо криф ној вер зи ји пак ну ди се 
ви ше хри сти ја ни зо ва на сли ка за бра на. Зах те ва се пост и це ли бат, 
док се за бра њу је блуд и чи ње ње зла на дан не де ље.

Ва жно је уо чи ти да се, за раз ли ку од ста ро за вет них апо кри фа, 
у но во за вет ним ви ше по ле ми ше о жи во ту кле ра73 (мо на ха, мо на
хи ња, све ште ни ка и њи хо вих же на, чте ца итд.). Из но се се ја сне 
кри ти ке не при стој ног по на ша ња све штен ства, кри ти ка не мар ног 
од но са пре ма слу жби и рас пу сног жи во та:

Овај чо век поп бе ше и не слу жа ше сво ју слу жбу на зе мљи 
ка да бе ше на све ту, не го блуд чи ња ше и по ја ше и оскр на вљи ва ше 

на са мр ти, да упо зна тај не „оног све та”, ка ко би по у чио љу де о ње му. При то ме 
су да ти вр ло сли ко ви ти опи си ра ја, па кла и чо ве чан ства из пер спек ти ве оно
стра них би ћа. 

71 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи но во за вет ни, 459–460.
72 Мир ја на Де те лић, Мит ски про стор и епи ка, Срп ска ака де ми ја на у ка 

и умет но сти – До си је, Бе о град 1992.
73 Та кав при ступ мо гао је да про и за ђе и из до брог по зна ва ња ка но на, који 

су се вр ло че сто ба ви ли од ред ба ма жи во та кле ра. Апо стол ски ка но ни, ко јих има 
85, су вр ло ра но уне ти у све цр кве не збор ни ке све ште них ка но на на Ис то ку, као 
нпр. у Ка нон ски збор ник ца ри град ског па три јар ха Јо ва на Ско ла сти ка (око 550. 
го ди не), у Син таг му или Но мо ка нон у 14. на сло ва, као и у срп ско све то сав ско 
За ко но пра ви ло, са мо са си ноп си сом (Ви ди: Све ште ни ка но ни цр кве, пре вод са 
грч ког и сло вен ског епи ско па Ата на си ја уми ро вље ног хер це го вач ког, Пра во слав
ни Бо го слов ски фа кул тет Бе о град ског уни вер зи те та – Ми тро по ли ја цр но гор ско
при мор ска – Ми тро по ли ја да бро бо сан ска – Ми тро по ли ја но во гра ча нич ка – Епар
хи ја бач ка – Епар хи ја за хум скохер це го вач ка и при мор ска – Ма на стир Твр дош, 
Бе о град – Це ти ње – Срп ско Са ра је во – Чи ка го – Но ви Сад – Тре би ње, 2005).
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цр кву све ту. И за тим ху ља ше и те ра ше вер ни ке у име Хри сто во 
ни кад не при но се ћи Бо гу чи сту слу жбу. И за тим ви дех дру гог ста
рог чо ве ка ко га но ша ху че ти ри љу та ан ђе ла му че ћи га не ми ло срд но. 
И за гњу ри ше га у ог ње ну ре ку. И му ња ог ње на уда ра ше га у ли це 
и уста као бу ра ве ли ка и не мо га ше ре ћи: Го спо де по ми луј ме. И 
ре че ми ан ђео: Овај чо век ко га ви диш бе ше епи скоп и не ис пу ни 
све ште нич ке ду жно сти и не чи ња ше по про пи са ном за ко ну ка ко 
је до стој но да чи ни пра вед ни суд по исти ни, не го по на гра ди.74

Уко ли ко се освр не мо на описe же на и њи хо вих гре хо ва због 
ко јих па те у па клу, уо чи ће мо не ке уста ље не прет по став ке, али и 
од сту па ња. У апо кри фу Ход Бо го ро ди це по му ка ма на и ла зи мо на 
му че ње же на ко је су па ти ле због сва ђа и кле ве та ко је су чи ни ле. 
На вр ло сли чан при каз, при опи су „па лог” и гре шног све та, на и
ла зи мо у апо кри фу По сла ни ца Ису са Хри ста па три јар ху је ру са-
лим ском. Чи ни се да је грех сва ђе и кле ве та ња ре зер ви сан ис кљу
чи во за жен ски род. Уз то, по себ но се ис ти че и жен ска тен ден ци ја 
ка укра ша ва њу ко је мо же да за ве де и на ве де на блуд, чак и при пад
ни ке кле ра. Ипак, иа ко је грех блу да вр ло че сто ве зи ван за же ну 
и жен ску ле по ту, у но во за вет ним апо кри фи ма се не рет ко на гла
ша ва да и мо на хи ње мо гу да пад ну у грех блу да.75 Ти ме се, ка ко 
смо већ ре кли, ин си сти ра на кри ти ци мо на штва, као и от кло ну од 
иде а ли зо ва ног при ка за цр но ри за ца. Уз кри ти ку све ште ни ка и 
дру гих при пад ни ка кле ра, на и ла зи мо и на сна жно кри ти ко ва ње 
же на све ште ни ка (по па ди ја) у ко јем се из но си суд о оче ки ва ним 
нор ма ма по на ша ња. По па ди је су стро го осу ђи ва не због пре у да је или 
би ло ког дру гог кон так та са му шким по лом на кон смр ти мужа, 
ка ко то ви ди мо и у апо кри фи ма Ход Бо го ро ди це по му ка ма76 и 
Ана ста си ја цр но ри зи ца77:

И ви де пре чи ста же не ка ко ви се обе ше не за нок те. И пла мен 
ог ње ни из ла жа ше из њи хо вих уста и са жи жа ше их. И не ке зве ри 
их рас тр за ху... То су по па ди је ко је по смр ти по по ва иђа ху по дру гим 
му шкар ци ма, те се због то га му че.78

Но во за вет ни апо кри фи, при то ме, отва ра ју и но ву те му ко ја 
се углав ном ве зу је за по и ма ње же на и њи хо ве гре шно сти. На и ме, 
у по бро ја ва њу људ ских (уже жен ских) гре хо ва ја вља се и „да вље ње 

74 Т. Јо ва но вић, Апо кри фи но во за вет ни, 449.
75 Исто, 382.
76 Исто, 382, 403.
77 Исто, 463, 466.
78 Исто, 382.
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де це” ко је пред ста вља си но ним за абор тус. У апо кри фи ма Ход 
Бо го ро ди це по му ка ма и Ана ста си ја цр но ри зи ца се по себ но по ми
њу же не ко је су по чи ни ле абор тус:

То су из дај ни ци гра до ва и осквр ни те љи сво јих цр ка ва ко ји са 
вра жби ном ула жа ху у цр кву Бо жи ју на све то при че шће, су ди је ко је 
се при че шћи ва ху узи ма ју ћи ми то и кри во су де ћи, пре куп ци цр но
ри сци, же не ко је у утро ба ма сво јим би љем по да ви ше мла ден це сво
је, а мла ден ци ти до ла зе Бо гу ишту ћи ма тер сво ју и осу ђу ју ћи их. 
И они у му ку ову ула зе и му че се, где смо ла из ла зи ви со ко ки пу ћи 
и пе не ћи се ве о ма.79

У апо кри фу По сла ни ца Ису са Хри ста па три јар ху је ру са лим-
ском се, ме ђу мно гим на бро ја ним гре хо ви ма, за ре дом по ми њу 
абор тус и жен ско ба вље ње ма ги јом и ча ра њем. Ве ро ват но се у то ме 
огле да уве ре ност да же не ча ра њем иза зи ва ју смрт де те та у утро би. 
По ми ња ње абор ту са у апо криф ној књи жев но сти ука зу је на нео п
ход ност од ре ђи ва ња цр кве пре ма том чи ну. Бу ду ћи да се про це ду ра 
оба вља ла над же ном, овај грех је, са мим тим, вр ло че сто при пи
си ван ис кљу чи во же ни.80 Хри шћан ска за јед ни ца је од нај ра ни јих 
да на осу ђи ва ла чин абор ту са и про пи си ва ла раз ли чи те ка зне за жену 
ко ја га је учи ни ла. Нај че шће су се ка зне од но си ле на уда ља ва ње 
же не од све тих тај ни на од ре ђе ни пе ри од (да ва ње од ре ђе не епи
ти ми је). 

Од нос пре ма же ни у хри шћан ском сред њо ве ков ном дру штву 
био је под сна жним ути ца јем ка но на, ту ма че ња све тих ота ца, би
блиј ских при ча, али и тра ди ци о нал нокон зер ва тив ног, па три јар
хал но цен тра ли зо ва ног уре ђе ња по ро ди це. Мно ге кри ти ке же не 
су про и за шле из мо на шкопод ви жнич ког по гле да на свет ко ји је 
уста но вљен до ста ка сни је од са мог ра но хри шћан ског уче ња. Сред
њо ве ков на књи жев ност је на сто ја ла да на ђе упо ри ште у ста ро за
вет ним или но во за вет ним тек сто ви ма, те је пред ста ва же не увек 
ва ри ра ла од слич но сти са Евом до слич но сти са Бо го ро ди цом. Ипак, 
чи ни се да је мно го до ми нант ни ја пред ста ва же не ко ја за во ди, 
ла же, гре ши, на во ди на блуд но оне ко ја је чи ста и са вр ше на. Мно ги 
тек сто ви упу ћу ју на на чин од бра не од же на и њи хо ве гре шно сти, 
док се о све ти тељ ка ма пи ше као о вр ло рет ким при ме ри ма. Ра но
хри шћан ска тра ди ци ја, у ко јој су же не има ле вр ло зна чај ну уло гу, 
до не кле је из ме ни ла став пре ма по и ма њу же не, али се она вре ме ном 

79 Исто, 461.
80 Ипак, у апо кри фу От кро ве ње апо сто ла Па вла – дру га вер зи ја, на и ла

зи мо на осу ђи ва ње чте ца због блуд ни че ња и чи ње ња абор ту са (Исто, 449).
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уто пи ла у пре ђа шње ста во ве. За ни мљив при мер та квог од но са је 
и при пи си ва ње блуд ног гре ха Ма ри ји Маг да ле ни81 и са гле да ва ње 
ње ног ли ка као ли ка блуд ни це без упо ри шта у но во за вет ним тек
сто ви ма. Срп ски сред њо ве ков ни апо кри фи нам по твр ђу ју уоп ште но 
сред њо ве ков но по и ма ње же на и њи хо ве функ ци је, у ко ме су же не 
увек опа сност од гре ха блу да, ла жи, уби ства итд. Же на је у њи ма, 
као што смо при ка за ли, ла ко ма, по хлеп на, без ум на и блуд на, а уз 
то ни је спо соб на да се бри не о се би ни ти да ми сли раз бо ри то. Ме ђу 
мно го број ним жен ским ак те ри ма ко је смо по ме ну ли (Са ра, Да ли ла, 
Ага ра, Јо во ва же на итд.) са мо је же на Јо си фа – Асе не та – при ка
за на као иде ал, али на кон пот пу ног од ри ца ња од сво је про шло сти и 
при сту па ња но вој ве ри. У но во за вет ним апо кри фи ма се сем Бо го
ро ди це не ја вља ни је дан жен ски лик ко ји мо же да пред ста вља узор. 
У па клу пак на и ла зи мо на низ гре шни ца ко је па те због по чи ње них 
гре хо ва за жи во та, што нас упу ћу је на уста ље ни став пре ма же
на ма уоп ште. По себ на кри ти ка по па ди ја и мо на хи ња, као и ука
зи ва ње на гре шне же не у цр кви, су ге ри ше иде ју о гре шној же ни 
ко ја се на ла зи сву да, чак и на ме сти ма на ка кви ма се не оче ку је. 
Страх од же не и ње ног де ла ња је ис по љен у вр ло до ми шља тим и 
сли ко ви тим при ка зи ма ка жња ва ња же на за гре хе ко је би мо гле да 
по чи не и та ко на шко де за јед ни ци. Ти ме ста ро за вет ни и но во за вет
ни апо кри фи при хва та ју сте ре о тип ни од нос пре ма же ни и ње ној 
функ ци ји у дру штву, ну де ћи сли ко вит при каз гре шних жен ских 
де ла и њи хо вих по сле ди ца, са ја сном ди дак тич коре ли ги о зном 
на ме ном. 
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81 Од сред њег ве ка у За пад ној цр кви Ма ри ја Маг да ле на се опи су је као 
же на ко ја је би ла по роч на и ко ја је има ла гре шну про шлост, а ко ја се обра ти ла 
ве ри слу ша ју ћи Хри сто ва уче ња. За њу се ве зу ју вр ло упе ча тљи ве и зна чај не 
при че о пра њу Хри сто вих но гу и пр вом ви ђе њу Хри ста на кон вас кр се ња. Ме ђу
тим, са вре ме ни про у ча ва о ци но во за вет ног тек ста на гла ша ва ју да су се у пре
да њу о Ма ри ји Маг да ле ни са бра ле и при че ко је ни су ди рект но по ве за не са њом, 
већ са дру гим же на ма ко је се ја вља ју у је ван ђе љи ма. Зла та Бо јо вић на гла ша ва 
да се у ли ку Ма ри је Маг да ле не за пра во син те ти са ло три лич но сти (Зла та Бо
јо вић, Исто ри ја ду бро вач ке књи жев но сти, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 
2014, 425), нај ве ро ват ни је ми сле ћи на Ма ри ју из Ви та ни је, ано ним ну гре шни цу 
и са му Ма ри ју Маг да ле ну. Спа ја њем три по ме ну те лич но сти из је ван ђе о ских 
тек сто ва до би је на је при ча о ис це ље ној и по ка ја ној про сти тут ки, ко ја се од ре кла 
пре ђа шњег жи во та и по шла за про по ве да њем Ису са Хри ста.




