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Отварање конференције

Међународни нау чни скуп
„Све
т и цар Кон
с тан
т ин и хри
шћанс тво“, на којем је учес тво
вало око сто тридесет нау чник а
из више земаљ а Европе, Америке
и Аустралије, одрж ан је у Ниш у
од 31. маја до 2. јуна 2013. год и
не. Идеја о овој конференц ији
потек ла је од тад ашњег Епископа
нишког, са д а Пат ријарх а српског
Г. Иринеја, на Год ишњој скуп
штини Цент ра за црк вене студ и
је у Ниш у 2010. год ине, кад а је и
отпочео рад на њеном орга низо
вању. Пат ријарх Иринеј зад рж ао
је мес то пок ровитељ а овог скупа,
а на чело Организац ионог одбо
ра и Прог рамског савета дошао
је нови Епископ нишки Г. Јован.
Поред Цент ра за црк вене студ и
је, у организац ији овог нау чног
скупа учес твовали су и Инс ти
тут за правос лавне хришћанске
студ ије Универзитета у Кембри
џу, Инс тит ут за визант ијско-сло

Прог рам Међу народ ног на
учног скупа „Свет и цар Конс тан
тин и хришћанс тво“ почео је це
ремонијом свеча ног отвара њ а
у Светосавском дом у Саборне
црк ве 31. маја у 10 часова. У име
Њег ове светос ти Пат ријарх а и
Њег овог преосвеш тенс тва Епи
скопа нишког прис утне је по
здравио протојереј-ставрофор
Мил ут ин Тимот ијевић, ректор
Бог ос ловије Светог Кирила и Ме
тод ија. Пригодне говоре упут или
су професор др Зоран Перишић,
градоначелник Ниша, др Милета
Ра дојевић, директор Канцелари
је за сарадњу са црк вама и вер
ским заједницама, и професор
др Драг иша Бојовић, управник
Цент ра за црк вене студ ије.
На пленарном засед ању које
је одрж ано на Филозофском фа
култет у од 12 часова истог дана,
британски академ ик и чувени
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правос лавни философ о. Анд реј
Лау т истак ао је да се са обраће
њем Конс тант ина захтев Рим
ског царс тва за универзалном
влашћу пок лопио са универзал
ним захтевом Црк ве да пропо
вед а свим народ има – на основу
чега је Црк ва лако склизнула у то
да пос тане организац ија за спро
вођењ е верске полит ике цара.
Професор др Радом ир Поповић
са Пра вос лавног богос ловског
фак ултета у Беог рад у изнео је
преглед правила Првог васељ ен
ског сабора, која дај у јасан увид
у унут рашњи живот и поред ак
Црк ве у Конс тан т иново доба. Ру
ски академ ик Анатолиј Турилов
говорио је о тајанс твеној истори
ји сребрног релик вијара у којем
је био чуван део мош тију светог
цара, које су у Русиј у доспеле из
средњ овековне Србије. На крај у
пленарног засед ањ а развијена је
плодна дискусија у којој је узео
уче
шћа још је
д ан од свет
ских
аутори тета
конс тан т иновских
студ ија, професор Тимот и Барнс
из Единбурга.
Радни део конференц ије са
стојао се од девет сесија које су,
према прог рам у, биле подељ ене
у по три секц ије паралелно вође
не у слушаоницама Филозофског
фак ултета. У три конференц иј
ска дана одрж ано је, практ ично,
двадесет шест сесија. За модера
торе ових јед иница именовани
су нек и од нају гледнијих уче
сника скупа: Грем Џонс са Окс
форд а, Алберто Фереи ро из Си
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Обраћање Драгише Бојовића, управника
Центра за црквене студије

јетла, Норберт Видок из Ополе,
Торс тејн Толефсен из Осла, Ми
хаи л Казаков из Смољ енска, Ди
мит риос Москос из Атине, Џеф
Дан из Бризбејна, Елени Влахо
пу
л у из Со
л у
на и дру
г и. Про
тивно обичајима вишед невних
скупова, интересовањ е за рад
сесија трајало је до самог краја.
Пос ледњ а, девета сесија, била је
и најпосећенија, најд уж а по тра
јању и због даљ ег тока прог рама
мора ла је бит и прек раћена.
Првог да на конференц и
је најзапа жен ија саопш тењ а
има л и су већ помен у т и Ти мот и
Барнс, као и двојиц а млађих те
олога из Санкт Пе т ерсбурга, Ан
дреј Да
ров
с ки и Дми
т риј Бир
ју ков. Професор Барнс изнео је
тез у да од нос држ а ве прем а хри
шћан им а уопш те није био тем а
дис кус и је Конс тан т ина и Лик и
ни ја у Ми ла н у 313. год ине. По
њем у, сус рет двојице им перат о
ра имао је сличн у историјс ку ва
жност и ци љ еве ка к ве ће векови
ма кас није имат и Конференц ија
са везник а на Јал т и пред окон ча
ње Друг ог светс ког рата. О адм и
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Андреј Лаут

нис трат ивној држ авној подел и и
значењи м а у време Конс тан т ина
говорил и су Грем Џонс са Окс
форд а, као и професори Па вел
Фил ипчак и Јачек Вјевјоровс ки
из Лођа. На крај у своје сес и је
они су зајед но са професорком
Ха г ит Сивен из Канзаса, САД,
развил и жес ток у дис кус иј у.
Дру гог да на конференц и
је запа жена излагањ а на бугар
ском језик у имали су Вас ја Ве
линова, управница Цент ра за
визант ијско-словенске студ ије,
о Конс тант ин у Великом у визан
тијској и словенској историог ра
фији, и Александ ар Омарчевски,
декан софијског бог ос ловског
фак ултета, о Криспу и Фаус ти
као „ноћ
ној мо
ри“ Све
тог Кон
стант ина. Врх унска саопш тењ а
имали су Ант уса Папајанак и са
Оксфорд а, из облас ти визант иј
ске археолог ије, и Алберто Фе
реи ро из Сијетла, САД, из старе
хришћанске књи жевнос ти.
У дру г ој сес и ји гру па фи
лософа из Скан д ина ви је и бал
канс ких зем а љ а обра д и ла је
значајне момен т е Конс тан т ино

вог де ла из угла све т ом акс и мов
ских теолош ких студ и ја. У дру
гој сек ц и ји ове сес и је некол ико
дом а ћ их истори чара из Беог ра
да и Ниша (Ми лош Ан т оновић,
Ра д ивој Ра д ић, Бојан Јов а новић,
Алекс ан д ар Узелац) отвори л и су
ва ж не теме из нас леђ а конс тан
тиновс ког пред а њ а у српс кој на
ционалној историји.
У попод невн им сес ија м а
друг ог дана могле су се чут и за
ним љиве анал изе Мих аила Ка
за ков а из Смољ енс ка, Рус и ја – о
рел иг ијс кој толеранц ији како су
је хриш ћа н и и па г а н и схвата л и
у IV век у, и Ди м и т ри ја Мос ко
са из Атине, о став у раног еги
патс ког мона ш тва прем а Кон
стан т ин у и идеји хриш ћанс ког
царс тва. Мари ја на Ву ковић са
Цен т ралног европс ког универ
зит ета у Буд импеш ти анал изи
ра ла је сред њ овековне словенс ке
извор е пот ек ле из ра не агио 
графс ке тра д иц ије о Конс тан
тин у као зем аљ с ком вла д ар у,
која се раз л ик у је од уоби чајене
зва н ичне глорифик а ц ије Кон
стант ина на траг у Јевсевијеве
пол ит ичке теолог ије.
Међу најзанимљивијим изла
гањима трећег дана међународног
научног скупа „Свети цар Кон
стантин и хришћанство“ била су
саопштења историчарки Монике
Вајт из Нотингема, о поштовању
Светог Константина у премонгол
ској Русији, и Мажане Кучниске
из Познања, о улози Константи
новог идеала у хришћанству пољ
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ско-литванске државе. Одличне
реферате из историје уметности
поднели су Маријана Боднарук
из Будимпеште, Бранка Цуца из
Милана, Винка Бубић из Загре
ба и Елени Влахопулу из Солу
на. Можда је најзначајнији тре
нутак трећег конференцијског
дана био наступ дон Франческа
Браскија из миланске Библиоте
ке Амброзијана, на тему нове де
финиције коју је улога хришћан
ског цара задобила по окончању
аријанске кризе.

Зборник „Свети цар
Константин и хришћанство“

Зборник радова са нау чног
скупа „Свет и цар Конс тант ин и
хришћанс тво“ у два тома на ви
ше од 1200 страна одш тампан је
и подељ ен учесниц има уочи по
четка конференц ије. Промоц ија
овог зборник а одрж ана је 2. јуна
у 20 часова у Светосавском дом у.
Том при ликом говори ли су висо
ки предс тавниц и саорганизато
ра конференц ије.
Професор Атанасиос Анг е
лоп улос из сол унског Инс тит ута
за нац ионална и верска питањ а
говорио је о акт уе лнос ти Ми
ланског едикта, ист ич ућ и да је
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слобод а савес ти почетак друг их
слобод а и семе свих полит ичк их
права на која се позивај у грађани
савременог света. Вас ја Велино
ва из софијског Цент ра за визан
тијско-словенске студ ије рек ла
је да су ауто
ри ра
до
ва у овом
зборник у пок ушали да дај у одго
вор на питањ е ко је Конс тант ин
за нас модерне људе који живи
мо у време постмодернизма: ле
генд а, мит, историјска личност
или светац? У већ ини случајева
нема мо категоричне од говоре
већ само отварањ е хоризоната за
нова нау чна ист раж ивањ а. Једно
се не може порећ и: историјски
и легенд арни лик Конс тант ина
Великог су неразд војиви. Сини
ша Мишић са Одељ ењ а за исто
риј у беог радског Филозофског
фак ултета напомен уо је да се у
овом зборник у налазе радови ко
ји су донели нове рез ултате и ко
је ће буд ућ и ист раж ивачи ових
тема морат и да узму у обзир. Ти
моти Барнс најав љен је као чо
век који већ деценијама помера
гра нице конс тан т иновских сту
дија и као најкомпетентнији да
оцени значај овог зборника. Он
је назвао зборник спомеником
нау чних доп риноса различит их
дисцип лина, који ће, над ајмо се,
трајат и наредних сед амнаест ве
кова. Ово је обележ авањ е рођењ а
ере која је у своје време обу х ва
тила читав мед итерански свет, а
која, нарочито на овим прос то
рима, траје до данашњих дана –
истакао је Барнс.
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Учесници промоције зборника

Проф ес ор др Дра г иш а Бо
јов ић, управн ик Цент ра за цр
квен е студ иј е, главног орг а н и

Два кратка приказа
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Александар Добријевић
Одељење за филозофију
Филозофски факултет
Универзитета у Београду
(adobrije@f.bg.ac.rs)

Образовање, упркос свему
Зоран Димић, Рађање идеје универ
зитета (Сремски Карловци/Нови
Сад: Издавачка књижарница Зора
на Стојановића, 2013, 282 стр.)
Књиг а Рађ ањ е идеј е унив ер
зит ет а Зор ан а Дим ић а дол а

зат ор а конф е р енц и ј е, упу т ио
је за в рш ну пор у к у, де лећ и за
слуг е за њен успеш ан рад у три
нив оа: орг ан из ат ор е, учес ник е
ску п а и Орг а н из а ц ион и одб ор.
Оно што ни
к а
д а не сме
м о да
заб ор а в и м о је Божј и бла г ос лов.
У врем ен у, прос тор у и атм ос
фе р и у кој ој се на л а з ио Цен т ар
за црк вене студ и ј е, успех овог
нау чн ог скуп а спа д а у вел ик а
Божј а чуд а.
□

зи у прав и час. Шта то знач и?
Најп ре то да је „идеја унив ер
зи т е т а“, упрк ос свој ој стар ос ти,
најж ив ља он д а ка д а се на л а з и у
криз и, а сад а је, или већ одав
но трај е, врем е њене криз е. По
том, неоп х од но је на г лас и т и,
Дим ић нал аз и уверљ ив нач ин
да рев и т а л из у ј е и реа к т уа л и
зује оне аспект е те идеје за ко
је би се мо
г ло твр
д и
т и да су,
истор ијс ки глед а но, ма њ е-ви
ше би л и тек пот ент н и, ларв ал
ни, неи спољ ен и. На пос лет к у,
си л а от пор а има нент н а идеј и
унив ерз и т е т а, си л а кој а и да љ е
зрач и из пот ц ењ ив а не јер од
више хаб а не реч и „прос веће

Прикази су рађени у оквиру пројеката „Истраживање климатских промена и
њиховог утицаја на животну средину, праћење утицаја, адаптација и ублажавање“,
потпројекат „Етика и политике животне средине: институције, технике и норме
пред изазовом промена природног окружења“ (бр. 43007) и „Ретке болести: мо
лекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални,
етички и правни аспекти“, потпројекат „Биоетички аспекти: морално прихватљиво
у биотехнолошки и друштвено могућем“ (бр. 41004), које финансира Министар
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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