ТЕОЛОШКИ ПОГЛЕДИ

хово слободно, утемељено и оправдано
коришћење. Маринковић се тако иска
зује као истински архитекта на више ни
воа – сувереним владањем геометријом
и пропорцијама, особеном ликовношћу
посебно израженој у детаљима али и
суптилним познавањем психологије ар
-хитектонских форми. Стога је он ујед
но и модеран и постмодеран, а његова

архитектура нам се представља као је
дан од да
нас рет
ких аутен
тич
них и
озбиљних ауторских прилога одговору
на питање шта је то савремено српско
сакрално градитељство. Овим одлика
ма опус Димитрија Маринковића тако
ђе нимало не заостаје за савременим
светским градитељским токовима у овој
области.
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Збирка студија угледног православног
теолога и философа Жан-Клод Ларшеа
представља право освежење у нашој сре
дини на пољу разматрања „биоетичких“
проблема који су већ деценијама један од
главних предмета интересовања мислећих
људи, нарочито на Западу. Кажемо „осве
жење“, будући да су досадашњи покушаји
у нашем теолошком мнењу били углавном
„памфлетске“ природе, што се донекле и
може разумети с обзиром на пасторални
значај поменутих проблема.
Заснивање аутентичног православ
ног богословског става није могуће без
узимања у обзир целокупног Предања
чији је конституент, поред Светог Писма
и богослужбеног предања, свакако и све
тоотачка мисао. Наравно, ово заснивање
подразумева и могућност заузимања кри
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тичког става у разматрању појединих еле
мената Предања; међутим, данас често
заборављамо да критички став може бити
релевантан само уколико и сам извире и
креће се у границама Предања.
Став који г. Ларше заузима у односу
према светоотачком предању и начин на
који га презентује читаоцима је у скла
ду са горе реченим. Он слободном расу
ђивању читаоца износи више међусобно
различитих ставова према којима нена
метљиво заузима и сопствени. Иначе, на
челни ставови писца у вези са проблеми
ма којима се студије сабране у овом Збор
нику баве јасни су већ из самог увода.
Поред Увода, Зборник садржи још
пет студија које се баве следећим тема
ма: Неплодност; Контрацепција; Абортус;
Статус ембриона; Генетске манипулаци

Прикази

је. Људска личност и природа као етич
ке норме. Ставови се износе у форми pro
et contra, уз диференцијацију теолошких
(источни и западни оци) и нетеолошких
(философских и „медицинских“) извора.
Аутор се према свим изворима односи
критички, настојећи да разграничи, у ве
ћој или мањој мери, оно што је последица
њихове културно–историјске условљено
сти од ставова који се и данас могу при
хватити као релевантни.
Студије г. Ларшеа представљају неиз
бежну компоненту у формирању целосног
теолошког става у вези са поменутим про
блемима, дакле, једног Увода у „право
славну биоетику“ (уколико је иста могу
ћа). Поред овог патристичког елемента,
било би неопходно да један такав увод
садржи и темељну анализу малоброј

них релевантних библијских места, као
и на
чин на ко
ји се „би
блиј
ска ан
тро
пологија“ развијала (уколико јесте) у
„мање грчким“ хришћанским теоло
шким срединама (нпр. сиријским), као
и у нехришћанским јудаистичким и
исламским предањима (на која узгред
упућује г. Ларше).
Издавач и преводилац заслужују по
хвале, с тим да морамо поменути да по
стоје омашке које су се могле избећи мало
темељнијим редакторским и коректор
ским приступом (тако, нпр., на страни
149, фуснота 464, читамо да се апокриф
но Откривење Петрово читало у поје
диним палестинским црквама на „свету
Петку“!?).
У сваком случају, књигу топло препо
ручујемо читаоцима.
Вукашин Милићевић
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Пред нама је нова књига др Здравка
Пена, Христос – Нова Твар, аспекти пра
вославне космологије и антропологије. У не
баш претерано плодној теолошкој про
дукцији на нашим просторима, овакво
дело свакако представља освежење. Ипак,
намера нам је да овде пружимо превас
ходно критички приказ, пошто похвале,
иако пријатније, пружају мање користи.
Примедбе које ћемо изнети ипак нису су

штинске и не умањују значај овог дела за
хришћанску теологију уопште, а посебно
за ону на српском језику. Наша анализа
такође не пледира да буде ни потпуна ни
свеобухватна, па ћемо се позабавити само
неким конкретнијим моментима.
Књига је подељена на две области а)
О стварању света и б) О стварању чове
ка. Наслови поглавља не представљају
изненађење, ако у обзир узмемо чланке
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