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историје Европе је под енормним
утицајем Платона и Аристотела,
како на духовно-историјску фор
мацију хришћанства, тако и на це
локупну философију и науку.
Небројени појмови онога што
ми сматрамо наслеђем просвети
тељства у ствари потичу из грчке
антике: од појмова философије и
књижевности, либерализма, плу
ралитета и религиозне толеран

ције, критичке историографије и
политичке анализе па све до пој
мова и „олимпијских“ представа о
спорту и врлинама.
Слез а ков а књиг а је фас ци
ни рај у ћ а кас ка д а реф лекс и ја о
култ урно-историјс ким кор ен и
ма топос а зва ног Европа којом су
Грц и на зив а л и фен и чанс ку кра
љевс ку кћи.
Протођакон Зоран Андрић

Мирјана Прљевић (ур.): Конференција „Непро
лазна вредност и трајна актуелност Миланског
едикта – у сусрет великом јубилеју 2013“.
Књига 1. Свако нека верује како му срце хоће.
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Свако нека верује како му срце
хоће је зборник радова са прве, од
три планиране, научне конферен
ције поводом јубилеја 1700-годи
шњице Миланског едикта. Овај ме
ђуцрквени и међурелигијски скуп
одржан је у Нишу од 24. до 26. фе
бруара 2011. године, са благосло
вом Његове Светости Патријарха
српског господина Иринеја. У пи
тању је двојезично издање на срп
ском и енглеском.
У Зборнику се мо
же уочи
ти
неколико целина: поздравна обра
ћања, научни чланци и излагања
учесника током скупа. Циљ конфе
ренције био је да се предоче разли
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чите – не само академске – анализе
овог важног историјског документа
и његових твораца, као и разми
шљања о његовом значају, трајној
важности и надахнућу за савреме
ни друштвено-политички тренутак,
како у Србији тако и у глобалним
оквирима. Приметан је тројаки
приступ теми. Посреди је историо
графско, теолошко и контекстуал
но виђење, не само очима верских
великодостојника, већ и професора
универзитета и научних радника из
Србије и Европе.
Научни део Зборника отвара
кратки реферат који је, иако без
критичког апарата, користан за
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сагледавање личности и дела Кон
стантина Великог у обрађеном пе
риоду. То је реферат др Кристијана
Гастгебера (са Института за визан
тијске студије Аустријске академи
је наука) — „Константин Велики и
његов библијски ‘декрет’“, у коме
се аутор бави значајем доношења
Миланског едикта за ширење Би
блије као целине. Уз то, размотрен
је пут ка кодификацији хришћан
ске свете књиге и последично „чу
вања религијске основе“, уз осврт
на промене у начину украшавања.
Следећи чланак је предавање
мр Ерике Јухаж (са Универзитета
Петер Пазмањи, Мађарска) на те
му „Константин Велики и његов
значај: виђен историографијом
VII века (Пасквалова хроника)“.
У њему је представљен допринос
мађарске византолошке науке у
припремама за давно очекивано
критичко издање Ускршње (Пасква
лове) хронике, извора из ранови
зантијског раздобља. Она је пре
дочила анализу перцепције Светог
Цара у овом извору из седмог века,
уз критичке осврте према ранијим
напорима у његовој обради.
Др Себастијано Пантегини, са
Института за византијске студије
Аустријске академије наука, је свој
рад „Константин Велики и обно
ва његовог лика (XIV век, Црквена
историја Никифора Ксантопула)“
посветио оживљавању сећања на
лик Константина Великог у XIV ве
ку, кроз анализу последње „жанров
ске“ црквене историје која се бави
искључиво том проблематиком.

Он се у свом раду бавио важношћу
оживљавања овог књижевног рода,
политичким околностима које су
подстакле овакав приступ и после
дично местом, тј. простором који
заузима Константин као „архетип
византијског цара“.
У раду „Ореол цара Констан
тина“ проф. Милутина Тимотије
вића, ректора призренске Богосло
вије, размотрено је питање „да ли
Константин заслужује ореол све
тости како га поштује Православна
Црква?“. Посреди је историограф
ско-теолошко промишљање, углав
ном негативних оцена неколико
аутора који су се бавили личношћу
Константина Великог. Чланак нам
пружа делимичан увид у значај ли
ка цара Константина у време када
су ове оцене објављене и биле ути
цајне у науци. У том смислу било
би корисно да се у будућности пре
дочи и слика овог цара у савреме
нијој литератури, па чак и са стру
ковно-географским разврставањем
(научна област – држава порекла).
Проф. Милутин Тимотијевић за
кључује да наведена мишљења не
ће окрњити историјску величину,
па ни Константинову светост.
Овај историографски део зао
кружен је чланком проф. др Ради
воја Радића „Константин Велики у
српским средњовековним житији
ма“. Ово је детаљан преглед поми
њања цара Константина у српској
хагиографској баштини од XIII до
XVII века. Ова анализа тога како је
цар Константин представљен у овом
„репрезентативном узорку српске
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средњовековне књижевности“ може
да буде важна и као полазиште за
сагледавање савременог доживљаја
у Србији, бар код верујућих.
Из ових историјских радова из
дваја се излагање проф. Дарка Тана
сковића „Хришћанство у дијалекти
ци слободе и принуде“ који се бави
односом текста и контекста. Овде
је Милански едикт размотрен као
живи текст који треба сагледавати у
времену његовог настанка, али на
рочито у нашем времену, како би
имао „делотворни смисао“, јер се
ни сами хришћани међусобно не
уважавају. Аутор поставља питање
да ли хришћанство у савременим
околностима, на савременом рас
кршћу, може да понуди нешто де
лотворно човечанству, јер се услед
„неосмишљеног материјалног раста
и развоја, отварају све већа и опа
снија, нерешива искушења“. Проф.
Танасковић наглашава да је Милан
ски едикт потребно „стално изнова,
у новонасталим околностима ишчи
тавати, тумачити и примењивати“.
Теолошки блок састоји се од два
излагања, Њ. Пр. Епископа бачког
др Иринеја и Њ. Е. др Ладислава Не
мета. Њ. Пр. Епископ бачки др Ири
неј је размотрио питања „констан
тиновске епохе“, државне Цркве,
хришћанске Империје, аутентичне
слободе (пре свега верске и духов
не), тумачења Константиновог лика
и разлика у поимању светости цара
на Истоку и Западу. Овим је напра
вио увод за анализу Миланског едик
та као духовног путоказа у изград
њи јединства данашње Европе. У том
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контексту, он је даље истакао значај
христијанизоване, плуралистичке
Римске Империје као „својеврсне
антиципације савремене Европе“ и
изнео утисак да се, упркос несавр
шености тога света, може извући не
мали број вредних порука и поука.
Закључио је да – иако је слово Ми
ланског едикта на одређени начин
превазиђено – „његов дух, у новој
интерпретацији и примени, је и те
како актуелан“, и за процес сарадње
и зближавања међу Црквама.
Излагање Њ. Е. др Ладислава
Немета су заправо теолошко-исто
ријске мисли о верској слободи с
циљем да скрене пажњу на „ком
плексну реалност“ овог питања,
која зависи не само од друштвенополитичке средине, већ и од „дог
матско-теолошког разумевања“. Он
је дао историјско-теолошку анали
зу развоја како је дошло до тога да
хришћани у вековима након Кон
стантина прогањају друге тј. до су
жења појма слободе вере, слободе
вероисповести са нагласком на за
падну мисао и еволуцију у ставу Ри
мокатоличке цркве по том питању.
Овај блок је уоквирен кратким
излагањима учесника друге сесије
(Њ. Е. Станислава Хочевара, Му
хамеда еф. Јусуфспахића, проф.
др Радована Биговића, Алексан
дра Нећака, мсгр. др Андрије Ко
пиловића и протојереја Виталија
Тарасјева) на тему јубилеја, који су
дотакли и неке од кључних савре
мених проблема и истакли потребу
њиховог решавања у духу Милан
ског едикта.
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На крају треба рећи да је као
специјалан додатак овом Зборнику
прикључен и рад Небојше Озими
ћа (Народни музеј, Ниш) „Милан
ски едикт“. Овај чланак представља
анализу околности пре доношења
едикта (уз део о важности Галерије
вог едикта о толеранцији), те превод

самог текста и коментаре, уз разма
трање ставова Лицинија и Констан
тина о верским слободама. Рад је
важан јер Милански едикт ставља у
историјски оквир и објашњава како
је дошло до свесног умањивања зна
чаја едикта који је издао Галерије.
Данко Страхинић

Протонамесник Симон Ј. Туркић, Птичица Рајска
Самиздат, Београд 2012.
Није нас о. Симон Туркић у делу
Птичица Рајска поучавао апологет
ском, већ живом и опитном, методо
логијом истинског хришћанина који
брине за свет. Овај кратки спис јесте
веома дубок садржином и дијапазо
ном питања која се намећу. Читалац
није само посматрач овог дијалога,
већ је и трећи актер ове свевремене
приче. Пошто је дијалошко говор
но испољавање карактеристично и
за епику и за драму, о. Симон нас
оставља да сами одлучимо да ли ће
мо учествовати у једном или другом
књижевном облику. Аутор у четрде
сет одељака, који комплементарно
чине целину, указује на најдубље
богословске и антрополошке теме и
увлачи читаоца у препричани јеван
ђелски свет.
Основни текст овог дела чине
речи које изговарају лица, а дија
лошки начин омогућава да се дело
– чак – изводи на сцени, односно да
се може приказати и као филм, по
зоришна представа, али и као радиодрама; што доприноси ширем сагле

давању мисијске вредности списа о.
Симона Туркића.
Дијалошка говорна ситуaција
у делу Птичица Рајска усмерена је
на говорника и саговорника. Иако
је дијалог психолошки супротан мо
нологу, и не настаје као последица
унутрашње субјективне замисли и
налога, овај дијалог је често прожет
и монологом који успешно увлачи
и читаоца у свет проблематике која
се развија у делу, које због тога ни
како није затворено у себе. Дијалог
омогућује сучељавање различитих
субјективних позиција драмских ли
кова, док, са друге стране, монолог
то сучељавање сужава на поље у ко
ме се налазе само један говорник и
читалац. А вера у Живога Бога није
монолог, већ дијалог. Мимоход дија
лога и монолога подстиче супротно
сти, открива проблем – у најширем
контексту – и развија радњу дела.
У монологу се истиче говорно ли
це, односно наратор – писац дела, а
монолог се одликује одсуством ме
тајезичких елемената, учесталошћу
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