PRVA OBRANA DOKRORATA NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM
FAKULTETU SVEUČILIŠTA U SPLITU
Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u akademskoj je godini 2014./2015. obranjena prva doktorska teza. Svečani akademski
čin održan je u utorak 14. travnja 2015. godine u Velikoj dvorani
KBF-a, s početkom u 17 sati. Fra Miroslav Modrić, polaznik poslijediplomskog doktorskog studija Povijest teologije i kršćanskih institucija obranio je doktorski rad na temu Provincija Presvetog Otkupitelja
i Kustodija Svete Zemlje pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Josipa
Vrandečića i sumentora prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
Fra Miroslav Modrić (1948.), franjevac, član je Provincije Presve
toga Otkupitelja – Split. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Dub
rovniku, Makarskoj i Zagrebu, gdje je 22. siječnja 1976. diplomirao.
Pohađao je Katehetski institut u Zagrebu (1980.-1982.), a za svećenika je zaređen 6. srpnja 1975. u Kijevu.
Na službi u franjevačkoj Kustodiji Svete Zemlje bio je od 20.
kolovoza 1982. do 23. srpnja 1984. god. (Nazaret, Betlehem, Kafarnaum i Jeruzalem). Od povratka iz Svete Zemlje redovno vodi hodočašća
u Svetu Zemlju. Povjerenik za Svetu Zemlju, za svoju Provinciju, je
od 2003. do 2012. godine.
Od godine 2010. je na poslijediplomskom studiju Povijest teologije i kršćanskih institucija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu. Tu je 24. rujna 2012. obranio magistarski rad na
temu: Kustodija Svete Zemlja i doprinos hrvatskih franjevaca njezinu
životu i radu.
Svečani akademski čin započeo je molitvom, nakon čega je
moderatorica Ivana Župa pozdravila profesore, članove ispitnog
povjerenstva, kandidata i nazočne goste, među kojima je bio veliki
broj klerika i župljana župe Prugovo.
Moderatorica je potom je predstavila članove ispitnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Josip Dukić, predsjednik, prof. dr. sc.
Josip Vrandečić, mentor, prof. dr. sc. Ante Vučković, sumentor, izv.
prof. dr. sc. Mladen Parlov, član, i prof. dr. sc. Marko Trogrlić, član.
Predsjednik Povjerenstva naglasio je kako je ovo povijesni čin
za KBF, jer je ovo prva obrana doktorata.
Prvi dio akademskog čina bilo je izlaganje Miroslava Modrića u trajanju od dvadesetak minuta. M. Modrić u izlaganje je uveo
pojasnivši nazočnima naslov svog rada, a on je takav da nagovijesti suodnos franjevačkih zajednica. Želja mu je bila istražiti njihove
poveznice i pokazati kako se ta veza očitovala u braći koji su bili na
službi u Kustodiji.
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U svom doktorskom radu služio se povijesnom metodom i metodom analize tekstova, nastojeći doći do svih podataka o braći koja
su živjela u Kustodiji i do svega onoga što su pisali o svetim mjestima. Analizirao je sve tekstove i tomu posvetio većinu svog rada. Cilj
rada bio je pokazati da Provincija, uza sve manjkavosti, pridonosi
životu i poslanju Kustodije, bilo službom braće, bilo pisanom riječju o svetim mjestima.
Kandidat je rad predstavio kroz osam poglavlja. U prvom dijelu objasnio je što je to Kustodija Svete Zemlje, dodajući da je to
misijska zajednica, potvrđena autoritetom Crkve, ovisna o Generalnoj upravi Reda. Naglasio je važnost njezine misijske uloge za
opću Crkvu i njezinu podložnost Svetoj Stolici. Opisujući Provinciju Presvetog Otkupitelja Kandidat je objasnio što je ona, njezinu zemljopisnu obuhvaćenost i povezanost sa Kustodijom Svete
Zemlje. Nadalje je upoznao nazočne s likom fra Jakova Pletikose,
prvakom braće mlade Provincije, koji je pošao u službu u Kustodiju
i autorom knjige Putovenje k Jerozolimu god. 1752. te Neobjavljeni
rukopis. Nakana kandidata je Putopis fra Jakova Pletikose vratiti u
disertaciji u njegov kontekst. Neobjavljeni rukopis nije jedinstvena
cjelina, donosi više različitih tema, koje su odraz ondašnjega stanja
u Kustodiji i Zemlji.
U drugom dijelu disertacije Kandidat je opisao stanje u Kustodiji u razdoblju od 1879. do 1925. godine, za vrijeme fra Ivana Markovića i njegovih pohoda po Svetoj Zemlji. Marković je hodočastio
po svetim mjestima i odande slao Pisma. Osim o svetim mjestima,
Marković je pisao o svemu kuda je prolazio i gdje je boravio.
Treći dio rada donosi povijesni pregled od 1925. do 1954. godine, kroz djela fra Ante Jelavića i fra Marka Čovića. Kandidat je izložio
način na koji je došlo do promjene u prikazu Svete Zemlje, odnosno, od fra Ante Jelavića, koji o Svetoj Zemlji piše na jednostavan i
maštovit način, do Čovićeva turističkog pregleda, odnosno hodočasničkog turizma.
Četvrti dio donosi prikaz Provincije i Kustodije od 1954. godine
do naših dana, braću koja su služila u Kustodiji i pitanje povjerenikâ
Svete Zemlje u Provinciji.
Peti dio je prikaz jednoga modernog vodiča po Svetoj Zemlji,
koji opisuje Sveta mjesta poput mjesta Gosipna rođenja, Getse
manij i sl.
Posljednje, šesto poglavlje, posvećeno je braći koja su živjela
u Kustodiji, a nisu pisala.
Sedmo poglavlje donosi zaključak, a u osmom su prilozi karte,
popis crteža, preslike stranica Neobjavljenog rukopisa itd.
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Drugi dio akademskog čina bili su osvrti članova Povjerenstva,
nakon čega se ono povuklo u dvoranu na konzultacije, gdje je donijelo zajedničku prosudbu rada, obrane i ocjenu. Po povratku Predsjednik je obznanio ocjenu magna cum laude, nakon čega su uslijedile
čestitke članova Povjerenstva i prigodna riječ dekana, prof. dr. sc.
Ante Mateljana.
Ivana Župa
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