П РА В ОС Л А В Н И Б ОГ ОС Л ОВ С К И Ф А К У Л Т Е Т
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси

дипломске студије богословља (master)
Предмет: Патристичка теологија и философија у раном хришћанству
Г рупа: изборни предмет
Б одови: 6
Ф онд часова: 1 семестар (2+1)
И спит: усмени или писмени
С адржај: откривање философског и теолошког садржаја хришћанских списа ране
патристике и његово довођење у везу са грчком (и римском) философијом (зависност,
супротстављање, еклектицизам). Откривање новума патристичке философије и њеног значаја
за историју европске мисли. Рађање патристичке теологије.
Ц иљ: стицање теоријских знања о односу античке философије и хришћанске теолошке
мисли у првим вековима хришћанства. Познавање специфичности патристичке философије и
теологије; проблеми и контроверзе око оправданости говорења о патристичкој философији;
главне карактеристике патристичке философије и проблеми њеног разликовања од
патристичке теологије.
П редуслови: уписан први семестар библијско-патристичког модула мастер студија.
Облик наставе: предавања, вежбе, семинарски рад и консултације
Обавезе студената: похађање наставе (и предавања и вежби) уз претходну припрему.
Израда семинарског рада. Редовне консултације са професором и асистентом.
Н ачин оцењивања рада и резултата: активно учествовање на часовима – 10 поена;
семинарски рад 20 поена; завршни испит – 70 поена.
П лан курса/предмета
1. недеља
Сусрет раног хришћанства и грчке философије; Гностицизам и апологетика
2. недеља
Александријска школа: Климент
3. недеља
Александријска школа: Ориген
4. недеља

Тертулијан, Порфирије, Арнобије, Лактанције, Јевсевије
5. недеља
Марије Викторин, Амброзије
6. недеља
Аријанци
7. недеља
Василије Велики
8. недеља
Григорије Богослов
9. недеља
Григорије Ниски
10. недеља
Августин
11. недеља
Кирило Александријски
12. недеља
Боетије
15. недеља
Дионисије Ареопагит
16. недеља
Максим Исповедник
17. недеља
Рекапитулација
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