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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
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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
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leading opinion. Шмит је у Нем ач
кој персон ифиц и ра на морална
инс танц а, харизмат ичн и ауто
ритет и нек а врста Grand Seig
neur-a ин т ерна ц ионалне пол и
тике. Он је и аутор већег броја
бестсе ле ра и је д ан од најч и та н и
јих и нај у ва жен и јих ин т е лек т у
а ла ц а Нем ачке. Најнови ј у књиг у
Хел м у та Шми та – Рел игија у од
говорнос ти: угрожавање мира у
доба глобализације – чин и збир
ка хе т ерог ен их, али основној те
ми прилаг ођен их чланак а и го
вора које је аутор од 1970. год ине
до да нас обја вио или произнео.
Они се тем атс ки преп лићу и
доп у њу ј у, гра дећ и кохерент н у
конс трук ц и ј у у чи јим је фун д а
мен т и м а положен појам од г о
ворнос ти у диференц и ра н им се
мант ичк им прелом им а. Шмит
признаје да је, упркос томе што
њег ова рел иг иозност није би
ла „посебно изра жена“, свагд а
имао разумева њ а за „ме тафи
зичк у пот ребу људ и за ори јен та
ци јом“ кроз ре л иг и ј у. Пара док
сално, та чињ ен иц а је за Шми та
раз ум љива, упркос тековинам а
прос вет ит ељс тва.
„Онај ко је у религ ији нашао
своје упориш те, тај не сме бит и
од ње одл учен“, апод икт ичан је
Шмит. У време харај ућег ужа
са нац ионалсоц ијалис та, Шмит
се, и мимо скепсе, у црк ви вен
чао. Шмит ве
ли да је кроз цр
квено венчањ е била изра жена
„морална над а“, која је била „иде
алис тичка и наивна“. Полит ич

ке парт ије које у свом прог рам у
имај у пред икат „хришћанска“
(Хришћанско-соц ијална
или
Хришћанско-демок ратска уни
ја), за Шмита су „пад у средњ ове
ков ље“. Но и поред тога, Шмит је
остао хришћанин. „Ја себе сма
трам хришћанином и остајем у
Црк ви“. На једном мес ту, Шмит
се присећа како му је онд ашњи
бечк и кард инал Кениг говорио о
снази молитава у тешким сит у
ац ијама. „Ми Немц и не можемо
живет и јед ни са друг има у миру
без обавеза и врлина које су на
стале на тлу хришћанс тва“. Теме
о којима Шмит расп рав ља, из
међу осталог, сад рж ане су у ње
говим делима Политика и ети
ка, Нуж ност глобалних етичких
критеријума, 300. годишњица
рођења Јохана Себас тијана Баха,
као и Неоп ходност религијс ке то
леранције у доба глобализације.
Шмит је током своје држ ав
ничке каријере био у пос тојаним
дијалозима са пром инентним
личнос тима. Тако он парафра
зира
негдашњег
египатског
председника Сад ата, за кога га
је везивала дубока нак лоност и
лично пријатељс тво: „Јевреји,
хришћани и мус лимани имај у
заједничк и корен вере“. То мо
нотеис тичко начело предс та
вља јемс тво на коме би требало
да се град и узајамно поверењ е.
Шмит је, благод арећ и познан
ству са негдашњим јапанским
прем ијером Такео Фук удом, сте
као увид у буд ис тичко и конфу
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чијанско духовно пред ањ е. Мир
и заједниш тво су, упркос свим
разликама, међу свим људ има
мог ућ и. Моралне вред нос ти по
јед иначних религ ија у већој ме
ри те религ ије спајају но што их
разд вајај у, катег орично за к љу
чује Шмит. Он у начел у сумњ а
у концепт мисионарс тва. Шмит
држ и до фунд аменталне одво
јенос ти држ аве од религ ије. За
њега је Хант ингтонова теза о
„суд ару цивилизац ија“ (Clash of
Civ ilisat ions, 1983) реа лис тичан
сценарио: „Ко друг оме намеће
свој у религ иј у, тај нем иновно
проу зрок ује сукобе, a у појед и
начним случајевима и ратове“.
Као решењ е за религ ијску и иде
олошку толеранц иј у, Шмит се
опредељује за синк рет ис тичк и
светски етос (Weltethos), односно
за иниц ијат иву швајцарског те
олога Ханс Кинга. У Шмитовим
идејама се на ориг иналан начин
сјед ињуј у идеје Кантовог списа о

„Вечном миру“ са етичком одго
ворношћу Макса Вебера и наче
лом од говорнос ти Ханса Јонаса,
спојеним са пос тулат има међу
народног права (рец имо оних о
немешању једне држ аве у надле
жнос ти друге). Шмитов скепт ич
ко-песим ис тичк и поглед на свет
стоји у стратег ијској равнотеж и
са прагмат ичком муд рошћу Не
стора ин терна ц ионалне полит и
ке. Шми
тов дис
к урс – уни
вер
зални иренизам, односно апел за
ми рољубивом коегзис тенц ијом
међу религ ијама и идеолог ијама
– узноси га у плејад у харизма
тичних и визионарних држ авни
ка који су знали да религ ија у res
publica предс тав ља стуб и утвр
ђењ е истине без које ниједна за
једница не може опс тат и. Иако
Шмит није теолог, његове тезе
о одговорнос ти религ ије ваљ ало
би да читај у и усвајај у и теолози и
полит и чари.
Зоран Андрић
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У издању Инстит ута за теоло
шка ист раж ивањ а Правос лавног
богос ловског фак ултета, крајем
2010. год ине објављена је књига
„Философија вере Лава Шесто
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ва“ аутора Богдана Лубард ића.
Тематски оквир ове студ ије од
ређен је у поднас лову књиге, који
гласи: „Апофат ичка деконструк
ција разума и услови мог ућности

