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база основних података о свим актив
ним мушким и женским православним
манастирима (којих у САД има укупно
осамдесет и један), разврстаним по др
жавама. Одговарајућа мапа приказује
њихову распрострањеност по земљи.
У четвртом поглављу (Православне
Цркве према Попису САД из 2010. годи
не) сумирани су подаци пописа станов
ништва Сједињених Држава из претход
не године – веома прегледно сложени у
мапама и табелама – разврстани према
Црквама, државама и окрузима. Према
тим подацима, Српска Православна Цр

ква у САД има 123 парохије, 12 манасти
ра, 68.760 верујућих – од којих 15.331,
односно 22,3%, активно учествује у цр
квеном животу... У додатку књиге аутор
упућује на изворе корисне за будућа ис
траживања о православном хришћан
ству у Сједињеним Државама.
Било би лепо видети и на сличан
начин у књигу сабране податке о пра
вослављу у другим земљама, посебно
европским, нарочито у онима које су
традиционално православне...
Срећко Петровић
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Пред нама се налази књига оца Ге
оргија Басиудиса о литургијском бого
словљу Александра Шмемана у издању
Епархије горњо-карловачке. Она на пр
вом месту сведочи о снази и аутентич
ности мисли А. Шмемана, кога аутор
сврстава у ред учитеља Цркве у 20. веку.
Поред тога, она нам говори о пријемчи
вости Шмеманове мисли, о њеној при
хваћености у православном свету, али и
шире. О. Георгије наводи Шмеманова
дела као она која су у њему расплам
сала љубав према богослужењу Цркве,
Литургији и томе да нас литургијско
искуство води пуноћи и лепоти живље
ња у Христу. Аутор наглашава да је кроз
дела о. Александра Шмемана увидео
колико литургика као теолошка дисци

плина представља основ за целокупно
богословље Цркве (стр. 8).
Пишући о литургијском богосло
вљу о. Александра Шмемана, Георгије
Басиудис узима на првом месту личност
А. Шмемана, услове у којима се он као
богослов формирао и ко су му били учи
тељи. Такође се наглашава и историјски
оквир у коме је живео као и преглед бо
гословских струјања која су изнедрила
Шмеманово богословље. Ту се најпре
помиње литургијски и патристички пре
пород у Русији 19. и 20. века и његови
носиоци међу којима Филарет Гумилев
ски, Александра Катански, Порфирије
Успенски, Св. Серафим Саровски, Св.
Теофан Затворник и Св. Јован Крон
штатски. Као директне учитеље и лично
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сти које су снажно утицале на Шмема
на, Басиудис наглашава руске богослове
и интелектуалце који су, под најездом
бољшевизма, нашли уточиште у Паризу,
а међу којима су: Н. Афанасјев, С. Безо
бразов, Г. Флоровски, К. Керн итд.
Након увода у коме Басиудис го
вори о утицајима који су формирали
Шмеманову мисао, у другом делу књи
ге нам излаже, кроз навођење Шмема
нових дела, стање православног бого
словља, нарочито литургичког, које је
било предмет Шмеманове критике ко
јом се показује „свест нарастајуће кри
зе“ и почетак процеса промене бого
словске мисли код православних, али
и уопште. Аутор нас води кроз Шме
манове речи до дијагнозе православ
ног богословља која се огледа у једној
одвојености форме и садржаја бого
служења, које више личи на јудејскофарисејско него на „место оприсутње
ња надолазећег света Царства“ (стр.
103). Богослужење је постало нејасно
и оптерећујуће док је, по Басиудису,
Шмеман већину својих текстова напи
сао циљајући у разјашњење смисла и
димензије богослужења. Та криза у бо
гослужењу се одражава на богословље,
еклисиологију, што аутор и покушава
да нам објасни кроз Шмеманове речи.
У трећем делу о. Георгије Баси
удис полази од општих литургичких
проблема којима се бавио Шмеман,
завршавајући ово поглавље практич
ним проблемима. На првом месту то је
питање литургијског богословља, њего
ве методологије и структуре богослу
жења којом Шмеман жели да нагласи
да нас оно води ка древној хришћан
ској максими lex orandi est lex credendi.
У светлу ових општих Шмеманових
ставова о литургијском богословљу и
богословљу уопште, аутор нас упућује
ка практичној примени литургијског
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богословља са којом се, кроз црквени
живот у Америци и инсистирање на ре
форми, сусреће о. Александар. Разлог
за то је понајвише живот православних
у Америци као простору који је стран
православним народима у културоло
шком и религијском смислу. Тако се
овде могу нагласити следећи наслови:
Литургичко богословље као метод изу
чавања литургијског предања, Богосло
вље богослужења и литургичко богосло
вље, Литургичка критика богословља и
богословска критика литургије...
У четвртом делу књиге, Басиу
дис износи срж Шмемановог литур
гијског богословља које је „језгро нове
богословске парадигме“. Кроз ово по
гла
вље, аутор нас упо
зна
је са Шме
мановом докторском дисертацијом и
њеном методологијом. Цео рад врху
ни у „византијској синтези“ и њеном
тумачењу. Басиудис такође наглаша
ва да је овај Шмеманов рад „једини
чисто научни рад на пољу литургике“
(стр. 239). Последња два наслова овог
поглавља тичу се критике Шмеманове
мисли која представља, с једне стране,
научно-критички одговор савременика
Александра Шмемана и новијих истра
живача, а са друге, реакције конзерва
тивних руских кругова у Америци.
Наредна два поглавља нам изла
жу Шмеманово богословље и тумачење
Светих Тајни и Литургије као среди
шне и обједињујуће тачке свих аспека
та структуре богослужења; док нам у
седмом и осмом поглављу о. Георгије
Басиудис говори о утицају Шмемано
вих дела не само на православне, већ и
на римокатоличке и протестантске ли
тургичаре. Аутор у оквиру овога прави
осврт на садржај неких студија које су
се бавиле Шмеманом и његовим радом.
На концу, аутор смешта о. Алек
сандра Шмемана у један шири кон
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текст, и прибраја га богословима као
што су Ј. Зизјулас и Н. Мацукас. Такође
истиче значај литургијског и евхари
стијског схватања света које је донело
велико освежење православном бого
словљу 20. века и његов допринос ли
тургичком али и богословљу уопште.
На послетку, ваља истаћи да књи
га Георгија Басиудиса не представља
само проучавање Шмемановог литур
гијског богословља. Наиме, Басиудис
Шмемана и његову мисао истиче као
корен богословског препорода наро
чито од половине 20. века као и изворе
тог препорода. Драгоценост ове књи
ге је у томе што нам сведочи о знача
ју тог препорода и утицају који врши

на православне богослове. Актери тог
препорода, међу којима је несумњиво
Шмеман, већ се тумаче, њихова мисао
се испитује, проучава, бива основ и мо
тив за нова богословска истраживања.
Она је сведочанство да се православно
богословље развија, да не стоји у месту,
да га смело и са ентузијазмом преузима
нова генерација богослова широм све
та. Због тога, свима који се интересују
за богословље Цркве и њено богослуже
ње, препоручујемо ову књигу о. Георги
ја Басиудиса као један добар, користан
и занимљив осврт на Шмеманов допри
нос литургијском богословљу.
Владимир Пекић
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теологија. Историјски и просветни контекст оснивања
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Реч је о важном делу о околно
стима у којима је настао Православ
ни богословски факултет и о положају
теолошких студија на Универзитету у
Србији с краја XIX до тридесетих го
дина XX века.
У овом врло лепо графички опре
мљеном издању Института за теоло
шка истраживања могу се разликовати
три целине. Прва je синтетички фило
софско-богословски-историјски увод
проф. др Богољуба Шијаковића, који
се бави појмом „образовања и идеја

универзитета“ и местом „теологије у
комплексу знања и Богословског фа
култета у контексту универзитета“.
Другу целину представља историо
графска синтеза др Александра Ра
ковића „Високо образовање Српске
православне цркве 1899-1936: путеви
и раскршћа“ о политичко-културним
околностима у којима се оно облико
вало, док је трећа сачињена од доку
ментације, по избору овог аутора, која
прати основни текст и тиме значајно
обогаћује монографију.
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