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ма. Оваква историјско-теолошка
анализа је врло значајна јер је на
овом сабору трасирана црквена
позиција РЦ у многоме измењена
у односу на ранији приступ.
У библиографији су поброја
ни извори које је аутор користио
при изради ове студији, а чији
списак, сам по себи, представља
велики допринос могућности
дубљег разумевања и темељног
бављења овим питањима. Нико
лић је остварио увид, користио
и анализирао обимну и вредну

архивску грађу која у највећем
броју случајева до сада није би
ла адекватно истражена нити
презентована. На списку необја
вљених извора налази се чак 414
јединица. Овај списак, заједно са
подробним списком објављене
грађе, отвара могућност другим
истраживачима да се убудуће по
забаве бројним посебним аспек
тима међухришћанског дијалога
на овим просторима.
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Књига професора Крстића,
прот оп рез вит ер а-став роф ор а,
ванредног професора на Право
славном богословском факултету
Универзитета у Београду и рек
тора Богословије Светог Јована
Златоустог у Крагујевцу, чији су
рецензенти проф. др Ненад Ми
ло
ше
вић, проф. др Не
над Ђур
ђевић и др Мирко Благојевић,
представља зборник концепциј
ски одабраних студија из области
хришћанске социологије које су
раније објављене у различитим
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научним часописима. Студије су
подељене у три целине. У првој,
названој „Прошлост“ налазе се
студије „Аполитичност паганске
религије и хришћанства“, „Вер
ска толеранција у време цара
Константина и данас“ и „1700 го
дина Миланског едикта“. У дру
гој целини, насловљеној „Сада
шњост“ налазе се студије: „Црква
и европске интеграције“, „Миси
онарска делатност у прошлости и
садашњости“ и „Клерикализам и
лаицизам“ – две крајности у раз
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умевању служби у Цркви. Трећу
целину чине студије које се ба
ве питањем предања свештених
канона: „Права ктитора као иза
зов црквеном поретку“ и „Ван
временска актуелност канонског
предања Цркве на примеру кано
на Прводоругог помесног цари
градског сабора“.
Књига је настала у време про
славе јубилеја Миланског едик
та, што је и представљало једно
од надахну
ћа за ње
но
о бј ав љ ив а 
ње,
пошто
М ил а нс к и
едикт пред
ставља
по
четак наше
културе, на
шег погледа
на свет, ства
рања наших
к у лт у рн и х ,
а нт р оп ол о 
шких, соци
олошких и
пол ит ичк их
модела
и
конц епц иј а.
Крстић на
глашава да је
тај наш свет,
током седам
наест векова,
доживео велике трансформаци
је које су биле толико значајне и
дубоке да се може поставити пи
тање да ли је овде реч о једној ис
тој култури или о више култура

које се међусобно надовезују али
и суштински мењају и поричу.
Крстић разматра проблеме на
стале у различитим периодима
те трансформације, посебно се
осврћући на савремено доба када
је модерност довела под знак пи
тања дотадашње разумевање (и
саморазумевање) хришћанства
и посебно Цркве. Аутор сматра
да ова трансформација не пред
ставља нешто туђе и страно, већ
да је она, напротив, интегрални
део нашег наслеђа. Прагматични
менталитет је класичну метафи
зику показао бескорисном, иако
су праксе које су тако много обе
ћавале доведене у питање разо
чаравајућим економским резул
татима комунизма и небројеним
жртвама фашизма. Поставља се
питање како и на који начин ве
рујући људи треба да се носе са
убрзаном променљивошћу нашег
доба. Већина се у томе не снала
зи најбоље, најчешће одлазећи
или у крајност апокалиптичког
песимизма који води отвореном
непријатељству према савреме
ном друштву, или повлачењу из
света и стварању сопствене пара
лелне реалности. Крстић овакве
тенденције види као деградаци
ју Цр
кве на ни
во сек
те, по
што
основно обележје Цркве није
уклањање од света већ тежња да
свет преобрази. Управо је суоча
вање са овом проблематиком и
циљ који је аутор поставио. Ве
рујући људи, а међу њима најпре
свештенослужитељи и теолози,
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позвани су да на креативан начин
теолошки промисле различите
појаве својствене савременом
свету, без претераног романтич
ног очаравања временима која
су прошла и без резигнације пре
ма новим културним моделима
који данас преовладавају. Свака
епоха и свака култура је Божија
и ниједна то није. Јеванђељска
порука треба да буде мера којом
се мери свака епоха, док мерење
савремене епохе прошлим не до
приноси разумевању истине Је
ванђеља већ јој напротив штети.
Проблем инкултурације хри
шћанства је данас већи него што
је ика
да био, упра
во због то
га
што је савремено хришћанство
обремењено наслеђем прошло
сти које је данас готово у пот
пуности трансформисано или
одбачено. Антички идеали поро
дице, васпитања, пристојности
итд. који су током историје до
били свој хришћански израз, да
нас су често тешко примењиви и
неоствариви. Уколико теологија
покуша да простим позивањем
на ауторитет наметне схватања
која су одбачена и која савреме
ни човек сматра превазиђеним
и која то често и јесу, доживеће
неуспех и одбацивање. Ако се
резигнирано повуче из дијалога
са савременим светом, поста
ће неспособна да се обраћа чо
веку данашњице и да му прене
се благу вест. Ако му и говори,
обраћаће му се језиком који он
не разуме не због специфично
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сти терминологије, већ због упо
требе означитеља друштвених
реалности које више не постоје.
Такође ће пропустити да савре
меном човеку укаже на онтоло
шки значај који Јеванђеље има
за њега овде и сада, као и у било
ком времену и култури. Пропу
стиће да обави свој најважнији
задатак – проповед Јеванђеља
свему свету. Иако ће можда го
ворити анђеоским језиком (1.
Кор. 13, 1) или ће мислити да
њиме говори, теологија ће оста
ти нема пред човеком данашњи
це коме ће се обраћати архаич
ним језиком и неразумљивим
симболима.
На овакве опасности и иску
шења указују студије професора
Крстића. Више од тога, он указу
је и на могуће путеве и модали
тет превазилажења овакве ситуа
ције, нудећи читаоцу могућност
аутентичне јеванђељске иконо
мије не толико као снисхођења
већ пре као стварне бриге за спа
сење човека и читаве творевине.
Теме обрађене у овој књизи
још дуго ће – и све више – бити
у жижи теолошког интересовања.
Због тога су студије у њој ванред
но интересантне како за студенте
теологије и друштвених факул
тета, тако и за све оне који теже
дубљем (теолошком) разумевању
темељних антрополошких, кул
турних и социолошких реално
сти нашег доба.
Александар Ђаковац

