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ном простору нераздвојива од вер
ског идентитета, је већина радова
у овом тематском зборнику.
Намера главног и одговор
ног уредника тематског зборника
Историја и географија: сусрети и
прожимања др Софије Божић – и
уређивачког одбора који су чини
ли научници из Републике Срби
је, Руске Федерације, Португали
је, Индије, Мађарске, Бугарске,

Аргентине и Бугарске – била је да
се научној јавности скрене пажња
на изричитију потребу тумачења
прожимања историјских збивања
и географских фактора. Тај путо
каз је веома драгоцен, а тематски
зборник Историја и географија: су
срети и прожимања му је дао ва
жне научно-стручне смернице.
Александар Раковић

Andreas Merkt, 1. Petrus
Teil: Teilband 1
Göttingen, Niedersachs : Vandenhoeck & Ruprecht [Mehrteiliges Werk]
[2015]
252 Seiten
ISBN 978–3-525–53974–3 Festeinband
Дуго очекивана друга књи
га из едиције Novum Testamentum
Patristicum (NTP), Коментар на
1. Петрову посланицу, део први,
Андреаса Меркта, једног од руко
водилаца истоименог пројекта и
историчара Цркве из Регензбурга,
угледала је светлост дана. Покре
тање поменуте едиције резултат је
великог пројекта под истим име
ном – Novum Testamentum Patri
sticum – у коме учествује велики
број истраживача и у оквиру кога
се планира издавање свеобухват
них патристичких коментара на
свих 27 новозаветних књига. Пр
ва књига изашла је 2007. године
(Martin Meiser, Galater, NTP 9), а
године 2008. је добила престижну
папску награду.
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Патристички коментар на 1.
Петрову први је од два планирана
дела коментара на ову посланицу.
Први део коментара се ограничава
на 1. Пт 1, 1–2,10 и нуди најпре је
дан опширан увод у токове рецеп
ције ове посланице у канон Светог
Писма Новог Завета, њену посведо
ченост у рукописној традицији ране
Цркве, улогу у теолошком дискурсу
и литургијском животу патристич
ког периода (15–53). Потом следи
коментар, стих по стих, при чему
аутор наводи и сам коментарише
патристичке коментаре на стихове,
тако да се читав поступак не исцр
пљује само у великом броју наво
да из патристике, већ се истражују
контексти рецепције (205–208). Ау
тор је истражио хиљаде текстуал
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них навода са широког географског
простора што овај коментар чини
свеобухватним делом на ову тема
тику. Патри
стичка рецеп
ција показује
да 1. Петрова
посланица за
узима водеће
место у окви
ру рецепци
је Саборних
п ос л ан иц а .
Свети
Ири
неј и Тер
ту
лијан сведоче
да је она рано припадала од Цркве
признатим апостолским списима.
Климент Александријски и Дидим
писали су коментаре на њу. Посла
ница није пуно тумачена у форми
класичних коментара, али је веома
често навођена у различитим лите
рарним контекстима патристичког
периода. Приложени савремени
коментар показује фреквентност

упућивања на 1. Петрову послани
цу у патристичкој литератури, али
и на начине и контексте на које је
она реципирана. Тај моменат чини
коментар Андеаса Меркта важним
приручником за све оне који своју
инспирацију за тумачење Писма,
између осталог, траже и у ризници
светоотачког егзегетског наслеђа.
Пред савременим читаоцем
налази се једно вишеструко кори
сно дело, богато архивском грађом
и теолошким рефлексијама на њу.
Пројекат Novum Testamentum Patri
sticum сведочи о значају патристич
ких тумачења за савремену теоло
шку мисао. Православни егзегети
ће од ове едиције имати велике ко
ристи за свој рад на тумачењу Све
тог Писма и мапирање токова ње
гове рецепције у прошлости. Све то
може помоћи да као вешти писмо
знанци износимо из своје ризнице
старо и ново (Мт. 13, 52).
Предраг Драгутиновић
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