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Богословље Светих Отаца и Приручник патристике
Пред нама је диптихон – Бого
словље Светих Отаца и Приручник
патристике – два те
ме
ља оно
га
што је столећима у богословској
науци Запада звано theologia pa
tristica. Реч је о два дела која су у
методолошком смислу аутоном
на, али се тематски и формално
п р ож им ај у
и вишестру
ко укрштају.
Овај дипти
х о н– т ез а 
урус
рано
хриш ћанс ке
књижевности
Истока и За
па
да нам са
жи
ма у ора
хову
љуску
срж и бит
онога
што
нам је „од Апостола преко Отаца“
као предање завештано. У тој фор

мулацији крије се „карактеристи
ка хришћанства“, као што то вели
Свети Атанасије Велики поводом
контроверзи о Светој Тројици у 5.
столећу. Фидровиц је објавио у две
свеске стубове свеколиког бого
словског дискурса и жежено злато
не само православног, већ и свег
богословља не
раздељене Цркве
Христове
пре
Велике шизме.
Аутор и прире
ђивач ових двеју
свезака, Михаел
Фидровиц (ро
ђен 1957) је на
кон студија като
личке теологије,
философије
и
класичне фило
логије у Берлину,
Падерборну и Риму отпочео ака
демску каријеру у Бохуму, наста
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вио у Берлину, а данас је професор
црквене историје, патрологије и
хришћанске археологије на Уни
верзитету у Триру. Аутор вели да
се theologia patristica, за разлику од
theologia biblica, scholastica, symbo
lica, speculativa, као академска ди
сциплина формирала тек у 17. ве
ку. Аутор раздваја терминолошке
појмове патрологије (живот и дела
светитеља) и патристике (богослов
ски садржај учења). Начелни мо
тив Фидровицевих књига се састоји
у попуњавању очигледне празнине,
односно хијатуса у стручној лите
ратури о раном хришћанству. Он
вели да у науци постоји небројено
студија о појединачним питањима
светоотачког богословља, али да је
очит недостатак у општим прегле
дима развоја патристике, односно
сумарним рефлексијама о коре
нима ранохришћанске вере. Да ли
је у широком спектру од апостол
ских Отаца преко послехалкидон
ских аутора, од спекулативне шко
ле Александрије и трезвене школе
Антиохије, ентузијастичне школе
Сирије, од реалистичних и прагма
тичних представника Рима, преко
антимонтаниста и неоникејаца и
иних школа и праваца, покрета и
противпокрета, различитих ауто
ра, региона и епоха – без насилног
изједначавања и грубог упрошћа
вања – уопште могуће начинити
икакав разуман преглед свих стру
јања и дедуковати заједнички обје
дињујући појам теологије, који би
био полазна основа и оријентација
у потрази за видовима поклапања
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у мишљењима Светих Отаца? Овај
опрезни поступак систематизације
аутор назива consensus patrum – од
носно покушај да се из полифоног
мноштва формира хомогено и ста
билно језгро. Аутор истиче екли
сиолошки аспект и вели да је вера
Цркве у својој доследној правове
рној пракси једини адекватан кри
теријум патристичке ерминевтике.
Аналитички продор у матери
ју од Новог Завета преко идеала
simplicitas fidei, Климента Алек
сандријског, Оригена, Иларија,
како
хетеродоксно–гностичких
заблуда, монофизитске задртости,
тако и преко њихових љутих про
тивника Иринеја, Тертулијана, те
исцрпног разматрања синхроног
и дијахроног конзензуса светоо
тачког богословља изложеним на
саборима и њиховој не увек пра
волинијској рецепцији, до питања
настанка и развоја догми и контро
верзи, односно завршног поглавља
о „ортодоксији и јереси“, простире
се овај tour d’horizon у потрази за
темељима ранохришћанске бого
словске рефлексивности.
Нова монографија о патристи
ци употпуњује огромну празнину
која је настала између патроло
шких/патристичких студија прет
ходне генерације на Западу (Ал
танер, Дробнер) са једне стране и
представља структурисани преглед
ранохришћанских догми и истори
је богословља ране Цркве са дру
ге стране. Приручник патристике
ну
ди на 688 стра
ни
ца пре
ко 800
фрагмената грчких, латинских и си
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ријских аутора, као и текстове рано
хришћанских сабора и преноси на
диференциран начин богату слику
о драматичном развоју вере и меан
дрирајућим путевима њених догми.
Ослањајући се на систематику
свеске Богословље Светих Отаца,
треба и Приручник патристике
читати као аутономно дело, одно
сно систематични изворник. Крат
ки уводи, објашњења и коментари
приређивача, опсежна библиогра
фија, као и регистар имена и пој
мова употпуњују и заокружују овај

флорилегијум одабраних текстова
светоотачког богословља и пред
стављају у извесном смислу нови
Enchiridion Patristicum.
Овај диптихон као органски
спрег светоотачких извора и тео
лошке рефлексије о њима пред
ставља херкуловски подухват овог
продуктивног аутора, те као једин
ствен пројект завређује дубоку па
жњу и критички пријем и у окви
ру православног неопатристичког
дискурса.
Зоран Андрић
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Недавно је светлост дана угле
дао последњи том капиталног дела
Хришћанско предање: Историјски
развој догмата Јарослава Пелика
на. За раз
ли
ку од прет
ход
на два
тома који су се бавили развојем
догми у западном хришћанству,
Пеликан се посветио упоредном
развоју догми у источном и запад
ном хришћанству. На тај начин нам
је омогућио компаративни приступ
историји догмата, и то вероватно за
хришћанство најзахтевнији период
европске историје – од епохе про
светитељства до савременог доба.
Тај период карактерише растући
пораст рационализма што за по

следицу има дру
штвену критику
х р иш ћ а нс к и х
дог
ми, због че
га су и Ис
точ
на
и Западна Црква
биле примора
не да изнова са
гледају и проуче
своја доктринар
на учења; један
приступ ових Цр
кава се састојао у
афирмисању њи
ховог минулог доприноса културној
историји Европе, што је допринело
рефлексији по којој је Црква пои
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