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ступа православног богословског
промишљања и опитног живљења
у односу на инославна. Можда би
овај Увод попримио све саврше
не атрибуте савремености да је
аутор написао и једно релевант
но поглавље о његовом месту и
улози у екуменском/икуменском
богословљу, као и о позицијама

православног богословља у савре
меном еколошком дискурсу. Овај
Фелмијев Увод би требало – и ми
мо ових незнатних дефицита – да
и у српском преводу што пре нађе
пут и до наше богословске и шире
академске јавности.
Зоран Андрић
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Хубертус Дробнер, Уџбеник патрологије
Овај компендијум је дело
које надраста жанр књижевне
историје и захвата период дужи
од осам столећа – од библијских
апокрифа оријенталне књижев
ности хришћанског происхођења
до Исидора Севиљског и Јована
Дамаскина († 750).
Откако је класично дело па
тролошке литературе Altaner/
Stuiber, Patrologie. Leben, Schrif
ten und Lehre der Kirchenväter без
надежно исцрпљено, те се само
још антикварно игром фортуне
за жежено злато може добавити,
то се потреба за оваквим делом
већ више година осећала. Мимо
књиге Фидровица, овај уџбеник је
веома солидно испуњење зјапеће

празнине у области патристике/
патрологије за потребе студената.
Хубертус Дробнер је тро
струки доктор и професор исто
рије древне Цркве у Падерборну
и Риму и један од најугледнијих
стручњака у своме фаху.
У Дробнеровом компенди
јуму су обрађени сви литерарни
жанрови отаца Цркве Истока и
Запада у књижевним, историј
ским, еклисијалним и богослов
ским контекстима.
Четири начелна аргумента (ar
gumentatio patristica) су својствени
патролошкој књижевности:
1) Doctrina orthodoxa: богослов
ско учење и Црква морају бити по
дударни/конгруентни.
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2) Sanctitas vitae: све
тост у
значењу праксе ране Цркве, не ис
кључиво као канонска светост, већ
као израз великог поштовања узо
рног живота.
3) Approbatio ecclesiae: призна
ње од стране Цркве.
4) Antiquitas: личности морају
да потичу из времена ране Цркве.
После уводних напомена и
разлучивања (дијакрисиса) појмо
ва отаца Цркве, учитеља Цркве и
црквених писаца, Дробнеров уџ
беник отпочиње питањима на
станка хришћанске књижевности
и библијских апокрифа (псевдое
пиграфа) и јеванђеља (Јаков, То
ма, Никодим), апостолских списа
(дела Св. апостола Петра и Павла),
посланица (Варнава), апокалипсе
(Јермин пастир), као и литературе
из времена после Апостола, посла
ница (Климента, Игњатија, Поли
карпа), и почетака хришћанског
песништва (Соломонове оде).
Други део обрађује питања
грчке и латинске литературе, по
чев од Посланице Диогнету (на
жалост изостављено је поглавље
о Ари
сти
ду Атин
ском), до Лак
танција, при чему је у широкој
мери представљена јеретичка хе
теродоксна литература – гности
цизам, Маркион, монтанизам, мо
нархизам – као и одлучне реплике
у виду православних антитеза
Св. Иринеја Лионског и Иполита
Римског. Штета је што фигуре као
што је Теофил Антиохијски, на
пример, Дробнер не разматра или
што анализира само нека од дела
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Тертулијана или Св. Кипријана.
На овоме би месту опсежност би
ла једнозначна добит за читаоце.
У трећем, најопсежнијем
одељку књиге, реч је о царској Цр
кви у 4. ве
ку
и
Јевсевију
Кесаријском,
Св.
Јовану
З л ат оус т о м
и Блаженом
Августину ко
ји је in extenso
предс тав љен
са пописом
свих његових
списа, едици
ја, превода,
117
библи
ог р а фс к и х
јединица на
броју. Иако су монашка и агио
графска литература, житија све
титеља дати једнако у штедром
замаху, ипак остаје необјашњиво
зашто су хришћански песници, као
што су Пруденције или Аполина
рије или пак хроничари као што је
Сулпиције Север, изостављени? За
разлику од тога, врло су успела и
инструктивна поглавља о првој и
другој фази аријанизма, а посебно
живописна поглавља о Светом Ва
силију Великом, Св. Григорију На
зијанском и Григорију из Нисе.
Четврти одсек је посвећен ли
тератури на прелазу у позну анти
ку/хеленизам – од 430. до 8. века.
Овде су у фокусу Св. Дионисије
Ареопагитски и Св. Максим Ис
поведник, док су из Цркве Запада
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тежишта на делима Боетија, Каси
одора, Бенедикта, Григорија Вели
ког или Григорија Турског све до
Исидора Севиљског.
Што се деликатних садржаја
тиче, Дробнер не зазире од тамних
тачака ране историје Цркве – на
пример да отворено пише о коле
бљивости Јеронима у контроверзи
око Оригеновог учења или о одго
ворности Кирила за насилну смрт
жене философа Ипатије из Алек
сандрије или пак да тематизује су
коб Амвросија са Јустином, мајком
цара Валентинијана II (375–392).
Дробнеров компендијум пру
жа студентима солидан увод у фе
номен ране хришћанске књижев
ности, а специјалистима поуздани
референцијални приручник. Уз
сваку биографску тему овог уџбе

ника додата је библиографија, пре
глед расположивих издања (еди
ција) на свим важнијим језицима,
старији и новији преводи, секун
дарна литература, као и специјална
електронска литература и микро
филмови (microfishes) за дубља би
блиографска истраживања. Карте,
табеле и графике заокружују ина
че примерну дидактичку структуру
књиге. Начелно се може тврдити да
је Дробнерова књига испунила свој
циљ као уверљиви одабир најзна
чајнијих дела патрологије Истока и
Запада, представљених јасним јези
ком и наративном пластичношћу
коју одликује висока дидактичка
свест, те је препоручујемо и свим
православним читаоцима.
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Педесета годишњица смр
ти Милана Стојадиновића била
је повод да се у Београду 2011.
године у организацији Институ
та за европске студије и Центра
за конзервативне студије одр
жи скуп „Милан Стојадиновић:
политика у време глобалних
ломова“. Недавно је изашао из

штампе зборник радова са исто
именог скупа.
Ово је први научни интерди
сциплинарни покушај да се оцени
и вреднује дело ове занимљиве и
контроверзне личности српске мо
дерне историје. То је утолико више
битно јер о њему у јавном дискурсу
преовладава оцена коју је створила
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