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Протојереј-ставрофор
др
Драган Милин је вишедеценијски
професор Православног бого
словског факултета УБ. Завршио
је Богословски и Филозофски
факултет
(Одсек
за историју умет
но
сти), а за
тим се
усавршавао у Швај
царској (1970/71. и
1976/77). Од 1978.
г. ра
дио је на Бо
гословском факул
тету, најпре као
асистент, затим до
цент (1981. г.), ван
ред
ни (1991. г.) и
редовни професор
(1997. г.). Ака
дем
ску 1986/87. годину
провео је у САД где
је био постављен за
декана новоотвореног истуреног
одељења Богословског факулте
та (Либертивил).
Сабрани списи др Милина су
зборник његових текстова наста
лих у дугом периоду који се могу
поделити у три категорије. Ту су,
најпре, популарни – афирматив
ни и полемички текстови. Афир
ма
тив
ни има
ју за циљ да пред
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ставе делатност и библиографију
ранијих професора Богословског
факултета са Катедре за библиј
ске науке, док је полемичке тек
стове проф. др Милин објавио у
дневним листовима
Данас и Политика
полемишући са Ве
селином Маркови
ћем и истичући да
се хришћанству не
може приговарати
због старозаветних
мотива доследно ис
тичући три момен
та: упркос постоје
ћим суровостима,
Стари Завет води
ка њиховом нади
лажењу; за хришћа
не Стари Завет није
коначно откривење
већ степеница ка новозаветном
откривењу и општељудским вред
ностима које се популаризују у
њему; Стари Завет је антологија
разноврсне јеврејске религијске
књижевности којој треба присту
пати у складу са одговарајућим
интерпретативним правилима.
На граници између прве и
друге подгрупе популарних тек
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стова др Милина је чланак „Све
тосавско схватање Старог заве
та“ у којем проф. Милин са једне
стране полемише са савременом
критиком (па и одбацивањем)
Старог Завета указујући на све
тосавски приступ Старом Завету
у којем се Стари Завет сагледава
као део богочовечанског откриве
ња које је мерило самог живота.
Друга група текстова обједи
њених у овом зборнику су науч
но-популарни радови: (општи)
Увод у Стари завет и Староза
ветна историја. У Уводу у Стари
завет др Милин се сажето креће
од општих тема (О Светом Пи
сму као откривењу и као књизи)
преко објашњавања самог појма
библијске исагогике њене поде
ле и историје до историје старо
заветног текста, претпоставки у
вези са његовом богонадахнуто
шћу. Проф. Милин значајну па
жњу посвећује појму и проблему
старозаветног канона, историје
старозаветног текста и његовог
превода. На крају Увода проф.
Милин сажето, али и веома ја
сно, представља основе староза
ветне ерминевтике од новозавет
ног до средњовековног периода.
У Старозаветној историји проф.
Милин даје сажет преглед кључ
них периода старозаветне исто
ри
је. Овај са
жет пре
глед ста
розаветне историје уоквирен је
представљањем историјских и
археолошких извора, са једне
стране, и освртом на старозавет
но законодавство са друге.

Преглед старозаветног за
конодавства дат на крају Ста
розаветне историје предста
вља неку врсту сажетка којим
се читалац припрема за читање
докторске дисертације проф.
Милина Мојсијево и старооријен
тално законодавство. Ово је пр
ви и најобимнији текст који при
пада категорији научних списа
обједињених у зборнику. У њему
проф. Милин указује на наста
нак првих древнооријенталних
држава и њиховог правног систе
ма да би се потом усредсредио
на старооријентални законски
и правни систем. Други део ди
сертације проф. Милин је посве
тио истраживању Петокњижја,
његовог настанка, ауторства и
правног квалитета. У трећем де
лу аутор пореди старозаветно и
старооријентално законодавство
указујући на квалитативно и
квантитативно преимућство ста
розаветног права.
Коначно, научним тексто
вима овог зборника припадају и
различити чланци проф. Милина
(„Појам Бога у Старом завету“;
„Јерусалим у Старом завету“;
„Библија и археолошка откри
ћа“; „Књижевно-музичке особи
не псалтира“; „Велики бројеви у
Старом завету“; ...) у којима се
он показује као заиста врстан бо
гослов који нема за циљ да бра
ни, већ да тумачи Стари Завет.
Јован Благојевић
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