
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Теолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул) Систематско-историјски модул 
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Рано монаштво 
Наставник (за предавања) Поповић В. Радомир; Чаировић Ивица 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање теоријског знања о раном хришћанском монаштву. Овладавање умењима анализе 
изворних докумената везаних зарано монаштво. 

Исход 
предмета 

Поседовање развијених академско-општеобразовних академских компетенција у домену историје 
раног монаштва и пратећихапликативних способности непосредне анализе црквеноисторијских 
процеса на конкретном изворном материјалу уз помоћобјективних истраживачких метода и техника. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Студенти на Систематско-историјском модулу у току једног семестра упознају се са монаштвом у 
раној Цркви као неотуђивојњеној структури без обзира што се, макар у почетку не може говорити о 
монаштву као организованом и уређеном начину животакоји у реченом облику се може пратити тек 
од 4. века. Форме и облици монашког подвига рефлектују се на настанак посебногжанра монашке 
литературе - подвижничко-аскетски списи који опет веома рано утичу и обликују целокупну 
хришћанску мисаокоја се на свој начин рефлектује и у канононско-правном наслеђу и најранијим 
монашким уставима, односно типицима древнихманастира и монашких насеобина широм 
хришћанске васељене. У том смислу рано монаштво као целовит и опитно-искуствендоживљај 
Хришћанства најбољи је сведок унутрашње и спољне мисије, не само у раној Цркви. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) Анализа историјских извора који се односе на овај период. 
Литература 

1 А .И. Сидоров, Древнохрншћански аскетизам и настанак монаштва, Шибеник 2008 
2 Д. Ј. Чити, Пустиња као град - увод у изучавање египатског и палестинског монаштва у 

хришћанском царству, Манастир Подмаине 2008 
3 / Древни монашки устави, Шибеник 2004 
4 Свети Василије Велики, Трагом јеванђелских подвига, Манастир Хиландар 1999 
5 Презвитер Руфин, Историја монаха у Египту, Вршац 2002 
6 Ф. Гранић, Правни положај и организација манастира поЈ устинијановом праву, Земун 1928  
7 Р. Поповић, Рано монаштво, Београд 2016 
8 Теодорит Кирски, Богољубива историја, прев. Р. Поповић, Београд 2020 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2  0  0  0 
Методе 
извођења 
наставе вербално-текстуалне, илустративно-демонстративне. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 60 
колоквијуми      
семинари 20     

 


