ОСВРТИ

Лајбницовог Института за аграр
ни раз
вој у Сред
њој и Ис
точ
ној
Европи, под насловом „Структу
ралне промене у аграрним преде
лима Источне Европе“.
Кореферате су поднели:
• Лариса Калачевскаја, Суми
(„Ситуација у Украјини“)
• Арам Аристакесиан, Тисдорф
(„Ситуација у Јерменији“)
Након ових кореферата усле
дила је дискусија у пленуму.
Поподневни рад конгреса је
протекао у пет радних секција.
3. септембар, трећи дан кон
греса, настављен је предавањем
бискупа Јержи Мазура из Елка
са темом: „Како Црква реагује на
структуралне промене у аграр
ним срединама?“. У завршној ди
скусији конгреса учествовали су
бискуп Јержи Мазур, Дагмар Ден
кер из Фулде, сестра Маргарет
Хутинг из Лвова, др Михаел Кун
из Брисела и свештеник Јирген
Шилинг (ЕКД), из Хановера.

Завршно слово произнео је
председавајући фондације „Рено
вабис“, Стефан Дартман, SJ.
Закључујући рад скупа, у за
вршном слову конгреса Дартман
је наговестио и тему наредног, 16.
међународног конгреса „Ренова
биса“ у Фрајзингу, који ће се одно
сити на питање „Нове Евангели
зације“ у духу тзв. Аggioranmento
праксе, који ће бити одржан од
30.8. до 1.9.2012. године.
У раду 15. конгреса „Ренова
биса“ учествовао је 331 делегат.
Од тога је у раду конгреса парти
ципирало и 19 римокатоличких
бискупа и надбискупа.
Учешће делегата из право
славних земаља било је минимал
но. У тродневном раду конгреса,
мимо потписника, учествовао је
и г. протођакон Радомир Ракић,
пензионисани професор Право
славног богословског факултета у
Београду.

☐

ПРИКАЗИ

Peter Gemeinhardt (прир.): Athanasius Handbuch
Mohr Siebeck, Tübingen 2011
578 стр. ; 23 cm
ISBN: 978–3161500787
Приручник о Св. Атанасију
Великом (†373) пред
ста
вља укр
штање различитих перспектива
интерп ретације живота, дела и
потоњег утицаја овог светитеља
на целок упн у хришћанску мисао.

Више од тридесет аутора, специ
јалиста за питања пат ристике,
политичке и социјалне историје
раног хришћанства и култ урног
контекста деловања Св. Атанаси
ја Великог аналитички испит ују
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његова појед иначна дела и расве
тљавају утицај и рецепцију њего
вих богословских списа од анти
ке до савремене епохе.
Св. Атанасије Велики је ста
јао у сред ишту теолошких кон
троверзи у 4. век у по рођењу Хри
стовом. Био је и остао један од
највећих ауторитета пат ристич
ког учења и предања. Мишљења
о месту и улози Светог Атанасија
Великог у историји Цркве су по
де
ље
на, од
но
сно оно што би се
назвало communis opinio не посто
ји. Отуда је, сходно намери при
ређивача овог зборника Петера
Геменхарта, циљ био да се пред
ставе различита мишљења о лич
ности Св. Атанасија у контексту
историје Цркве у 4. век у.
Прир учник о Св. Атанас ију
Великом – Athanasius Handbuch –

омог у ћу је нове погле де у његов
вишес лојни опус и живот, као и у
историј у пријема његовог учењ а.
Овај „ман уа л“ је идеа лна лект и
ра за студенте, професоре и све
заинтересоване за историј у ста
ре Црк ве и омог ућује дубљи и
свес транији прилаз капиталном
дел у свет итељ а. Приручник је
отуд а и позив да се диференц и
рани поглед и и отворена пита
ња темат из уј у. Ова књига уједно
предс тав ља готово идеа лн у па
ра д игм у ин терна ц ионалног, ин
терд исцип линарног и ин теркон
фесионалног прис ту па нау чној
грађи, као и пример високог ни
воа изу чавањ а дела Св. Атанаси
ја Великог. Патристичке студ ије
су овим „Приручником“ знатно
обога ћене.
Зоран Андрић

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung:
Gefährdungen des Friedens im Zeitalter der Globalisierung
Propyläen Verlag 2011, 256 стр. ; 22 cm
ISBN: 978–3549074091
Идеалистичка нада
Мир у све т у бит но за вис и
од тога у којој мери „предс тав
ниц и светс ких рел иг ија озбиљ
но схватај у свој у од г оворност за
мир и своје верн ике упу ћу ј у на
узајамно уваж авањ е и толерант
ност“. Овај цитат сабија у орахо
ву љус ку фа ц ит најнови је књиг е
Хел м у та Шми та, бившег канце
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лара Са везне Реп уб лике Нем ач
ке (1974–1982), деведесетд вог о
диш њег муд рог пол ит ичара и
држ авн ик а, обја в љене под на
словом Ре лигија у одговорнос ти.
Шми т ова рас у ђива њ а о збива
њи м а у све т у – која нем ачк и
ме д и ји ра до преносе – предс та
вљај у прец изну иглу на ком пас у
пол и т ичког диск урса, од нос но
оно што би се могло означ ит и са

