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Дневникот на о. Александар Шмеман го откривме по 
неговата смрт, на 13 декември 1983, кога во неговата ра-
ботна маса на факултетот беа пронајдени осум тетратки. 
Тие тетратки беа повеќе од дневник - тука беа забележани 
неговите мисли, неговите духовни борби, неговите повре-
мени потешкотии произлезени од товарот на секој-
дневните обврски, и, над сѐ, неговата длабока радост во 
слава на Божјото создание. 

О. Александар никаде во својот дневник не кажува што 
планира да прави со него. Некои делови од дневникот се 
некој вид внатрешна борба, но некои други, пак, се 
пишувани за да бидат објавени. Целокупниот впечаток е 
дека о. Александар отсекогаш сакал да направи нешто со 
него - можеби да го објави како свој духовен дневник или 
како автобиографија. Како и да е читателот на редовите 
што следат мора секогаш да има на ум дека ова се многу 
лични работи што еден свештеник и учител на верата штп 
не бледнее, со огромна енергија и цврста дисциплина, се 
исповеда на себе си и на Бога, заедно со личната болка и 
сомнеж што се неделиви од секој човек. Можеби некои 
делови на читателот ќе му внесат некој вид на недоумица 
- критиката на разните видови на духовност, институцијата 
на Црквата, на теологијата како наука, или дури на самиот 
себеси и на неговите колеги. 

Но она што дефинитивно ги убеди оние најблиските на 
о. Александар е фактот дека тој секогаш, и покрај сиот 
сомнеж и болка, дури и ужасот пред неумоливата смрт, се 
враќа кон радоста; радоста на убавината на есенскиот 
ден, радоста на пријателството, радоста на Литургијата, 
радоста во верата на Божјото Царство и Божјата љубов. 

О. Александар почнал да го води својот дневник во 
1973 година и продолжил да го води сѐ додека не се 
разболел, правеќи паузи само за време на своите летни 
одмори, што ги поминувал покрај езерото Лабел во 
Квебек. Голем дел од дневникот е напишан на руски, но 
дел и на англиски и француски јазик. 
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Записите што ги објавуваме во оваа книга, внимателно 
ги избра, приреди и преведе неговата сопруга Јулијана 
Шмеман, која се појавува на речиси секоја страница од 
дневникот како неговата „сакана Л“ (Л од Лијана, што е 
деминутив од нејзиното име). Ана Зинзел, долгогодиш-
ната секретарка на о. Александар, го дигитализираше 
преводот, а некогашните студенти и колеги помогнаа во 
уредувањето на конечната верзија на дневникот. За сите 
што работеа на дневникот тоа беше акт на љубов. 

Многу луѓе и настани што се споменуваат во текстот 
нема да му бидат познати на читателот, иако контекстот 
сепак носи разјаснувања. Иако о. Александар го пишувал 
дневникот во текот на последните десет години од својот 
живот, неговите записи зборуваат за целиот негов живот. 
Пишувал за своето детство и младост во Париз, за 
љубовта кон поезијата која му ја пренел директорот на 
руското училиште во коешто учел, генералот Римски-
Корсаков, за болеста што го потсетила на смртноста, но и 
на вечноста, за сѐ поголемата привлеченост од Црквата, за 
пријателите и професорите од Теолошкиот институт Св. 
Сергеј во Париз, вклучувајќи ги и неговиот ментор, о. 
Кипријан Керн и неговиот долгогодишен пријател Никита 
Струв. Пишувал и за раниот период во Соединетите 
Држави, каде што дошол со семејството во 1951 година, 
кога училиштето Св. Владимир било сместено во неколку 
скромни станови на западната 121 улица во Њујорк. 
Говори и за трагичните спорови со о. Георгиј Флоровски, 
за старите колеги Сергеј Верховској и Николас Арсенијев, 
за пријателот и наследникот на местото декан, покојниот 
о. Јован Мајендорф, и со топлина и нежност - за студенти-
те што станаа негови колеги на Св. Владимир, о. Томас 
Хопко, Дејвид Дрилок, о Павле Лазор, Џон Ериксон и Конс-
танс Тарасор. Пишува за промените и развојот на Црквата, 
за добивањето на автокефалност (на Православната Црква 
во Америка) и за нејзините предводници, покојниот 
митрополит Теодосиј, о. Даниел Хубијак, о. Леонид 
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Кишковски и многу други со кои неговиот живот е 
нераскинливо поврзан во тие бурни години. 

Дневникот исто така содржи и записи за многубројните 
патувања на о. Александар по Соединетите Држави, за 
црковните собори, потоа седмични записи за радио 
емисиите што ги правеше за Русија преку радио Либерти 
цели триесет години, потоа записи за драматичната 
средба со тогашниот дисидент Александар Солжењицин. 
Неговите записи ја покажуваат болната борба додека ја 
пишувал својата книга „Евхаристија: Светата Тајна на 
Царството Божјо“, којашто е и негова последна книга. Во 
дневникот, исто така, со многу љубов, ни говори за 
семејството, за агонијата на борбата против ракот, од што 
боледувала неговата жена, за радоста кога станала дирек-
тор на приватно училиште во Њујорк, за посетите на 
своите ќерки, Ана Хопко и Мери Ткачук, омажени за свеш-
теници, заминувањето на неговиот син Сергеј, кој бил 
репортер во Јужна Африка, за својата внука Елизабета 
Виноградова и нејзиниот сопруг о. Алексиј, за раѓањата и 
за родендените на своите деца. 

На местата каде што о. Александар избегнува да ги 
открива целосните имиња на луѓето или каде што уред-
ниците на текстот сметале дека луѓето за кои се зборува 
треба да останат анонимни, стои само Н. или НН. 
Средните [аглестите] загради се ставени од уредниците, а 
малите (заоблените) од о. Александар. 

На о. Александар му е дијагностициран рак на 21 
септември 1982 година. По неколку месеци непишување 
на дневникот, го внел својот последен запис на 1 јуни 1983 
година, опишуваќи како на крај и тие месеци станале како 
славење. Шест месеци потоа о. Александар се упокоил во 
својата куќа во Крествуд, Њујорк, опкружен со своето 
семејство и пријателите. Неговите последни зборови 
после примањето на Светата Причест, на ден пред смртта, 
пред да падне во кома, беа: „Амин! Амин! Амин!“ 

Сергеј Шмеман 
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Поглавие I 

1973 
 

Понеделник, 29 јануари 1973 
Вчера во возот, враќајќи се од Вилмингтон (Делавер), 

помислив: „Еве ме, имам педесет и две години, свештеник 
сум и теолог повеќе од четвртина век - што значи сето тоа? 
Како можам сето тоа некако да го обединам, како да си 
објаснам на себеси, јасно и прецизно, што сѐ тоа со себе 
носи? И дали воопшто такво објаснување е потребно?“ 

Пред 25 години, кога мојот живот, ваков каков што е 
сега, беше на самиот почеток, мислев дека ќе седнам де-
нес - утре, малку ќе размислам и сѐ некако ќе доведам во 
ред. Мислев дека за тоа ќе ми треба само малку слободно 
време. Но сега, после 25 години, кога, без секаков 
сомнеж, помина поголем дел од мојот живот, работите ми 
изгледаат помалку јасни од било кога порано. 

Што има тука да се „објаснува“? Во мене е изнена-
дувачка комбинација на длабоко и сѐ поголемо гадење 
кон бескрајните дискусии и дебати на тема религија, кон 
плитката афирмација, побожната емотивност и, секако, 
кон квази-црковните ситничави и тривијални интереси-
рања, а во исто време сѐ поголемо чувство за стварноста. 
Токму вчера ја осетив таа стварност одејќи кон црквата на 
Литургија, рано наутро, низ разголените зимски дрвја. А 
тогаш тој драгоцен час во празната црква, пред Литурги-
јата. Секогаш исто чувство на времето исполнето со вечно-
ста и полна и свештена радост. Ми се чини дека Црквата е 
потребна за да постои ова искуство на реалноста. Таму 
каде што Црквата престанала да биде симбол, тајна, таа 
станува ужасна карикатура на самата себе. 
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Петок, 16 фебруар 1973 
„Религијата“ е најдоброто и најлошото во човекот. 

Значи, не само најдоброто, туку и најлошото: лажноста на 
религиозноста, ситничавоста на некои „верници“, нивната 
ненадарена и тмурна сериозност. Дали е тоа навистина 
возможно ако човекот верува во Бога? Во Вечноста и 
Суштината? „Сѐ е некаде на друго место!“ (Julien Green: 
„Tout est ailleurs”) 

 
Т.С. Елиот 
Лично не се возбудувам премногу околу прашањето 

на влијанието на публицистите кои ги наметнале свои-
те имиња на јавноста, фаќајќи ја утринската плима или 
велслајќи низводно, туку околу тоа дека секогаш мора 
да има неколку писатели кои се преокупирани со тоа да 
ја пронајдат самата срцевина на стварите, да допрат 
до вистината, да ја изразат, без премногу надеж или 
премногу амбиции да го променат текот на нештата, 
но и без опасност да западнат во малодушност или да 
се поразени кога ќе изостанат резултатите. 

Го поминав целото утро по дома. После една седмица 
во Калифорнија, после празникот и хиротонијата на епис-
коп Герман, после патот во Филаделфија (и погребот на 
Иван Цап) - каква чиста радост! Работев во трпезаријата со 
Томас Хопко1, со кого кога сум во друштво, секогаш 
чувствувам присусво на светлина и доброта. Надвор паѓа 
снег. 

 
Сабота, 17 фебруар 1973 

Во петокот поминав долга вечер со синот Сергеј и 
поетот Јозеф Бродски (Бродски почина во јануари 1996 
година). По дома Бродски е отворен, едноставен и фин. 

 
1 Отец Томас Хопко - сопруг на Ана (во дневникот се споменува како 
Ања), ќерка на о. Александар. Подоцна (1968) станал професор по 
Догматика на факултетот Св. Сергеј, а во 1992 год. и декан 
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Сергеј ми кажа дека на Бродски, попладнето во PEN 
клубот, откако ја читал својата поезија, му пришол еден 
Евреин и го прашал зашто користи христијански симболи. 
Бродски му одговорил: „Затоа што не сум варварин...“ 
Многу е нервозен и оддава впечаток на некој кој е изгу-
бен, и кој не умее да се однесува. 

Одев пешки од железничката станица до куќата на 
среде ноќта, по снег и многу ладно време. 

Утрото - потполна среќа - го поминав утрото читајќи ја 
книгата „Chevengur“ од Андреј Платонов. Исклучителна 
книга! 

 
Недела, 18 фебруар 1973 

Литургија во Ист Медоу. Радосно го чувствувам „Аме-
риканското Православие“. После бескрајни борби, тоа е 
навистина илјада пати повистинско од евтините псевдо-
духовности на многубројните „духовни центри“. Но, сепак, 
луѓето уживаат во евтиното сѐ додека тоа нешто е 
покриено со бради, крстови и зборови кои им годат. 

 
Вторник, 20 фебруар 1973 

Денес дознав за ненадејната смрт на Иларион Ворон-
цов2 (починал за време на славата во парохија во Лос 
Анџелес, додека беседел). Пред две недели разговарав со 
него во Лос Анџелес. Имаше 53 години. Тој е дел од 
впечатливите спомени од моето детство кои се исполнети 
со среќа. Бевме заедно во кампот на француската ривие-
ра, бевме пријатели под ведрото небо во тие рани години 
од мојот живот под заслепувачкото сонце, покрај топлото 
и привлечно море. Потоа, после многу години, повторно 
се сретнавме во Калифорнија. Тој имаше неворојатна уба-
вина и целото негово тивко битие ја носеше таа убавина и 
љубов кон поезијата и Црквата. Тој беше постојано неза-
доволен со земските работи, и никогаш не посегнуваше по 

 
2 Иларион Воронцов, личен пријател на о. Александар од детството 
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било кој облик на псевдо-духовност. Во текот на сите овие 
години се сретнавме неколку пати. Пред две недели ми 
говореше за својето патување на Света Гора, која тукушто 
ја беше посетил. И пак, без големи зборови, дури и со 
доза на хумор, видел, разбрал и почуствувал сѐ во врска 
со тоа комплексно место. Неговата сопруга ми кажа: „тој 
седнува во када и на глас чита поезија!“ Тажен сум, имам 
чувство на загуба. Иако ретко се гледавме, секоја наша 
средба беше исполнета со радост. 

 
Четврток, 22 февруари 1973 

Исповед. Едно битие го води другото. Човекот мора да 
започне од самото дно, потоа да гради, да се собере, а 
потоа да се одвои од другиот, да се ослободи. Но што е со 
мене? 

Многу ми е тешко да водам „лични“ разговори, а 
„блиските“ односи целосно ме иритираат. Многу ми е 
тешко дури и да ги слушам исповедите. Што е тоа во 
христијанството за што луѓето мора постојано да 
зборуваат? И зошто? 

 
Петок, 23 февруари 1973 

Синоќа, иако многу уморен, прочитав неколку поглав-
ија од книгата „На мој начин“ од Алан Вотс. Книгата е 
автобиографија, а јас ја добив како Божиќен подарок од 
мојот зет о. Џон Ткачук. Никогаш не ме интерсираа 
источњачките религии, зен итн. Во Вотсовата книга ми е 
интересно единствено тоа што тој порано бил свештеник и 
што го напуштил тоа поради ориентализмот кој мене ми 
делува многу плитко. Затоа и ги прочитав само оние 
поглавија во кои тој говори за неговите пет години во кои 
тој бил свештеник во Англиканската црква. Самит Вотс 
мене ми изгледа како плиток мислител со тоа свое 
„мистично искуство“ (!). Но еден дел од неговата критика 
на Христијанството заслужува внимание, за молитвата: тој 
„непрестаната молитва“ на св. Апостол Павле ја толкува 
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како „непрестано разговарање со Исуса воглавно за тоа 
колку страшно сме згрешиле“. Што се однесува до просту-
вањето на гревовите, тој вели дека тоа, „се чини дека тоа 
повеќе го зајакнува чувството на вина отколку што го 
зајакнува, и колку повеќе тие луѓе се исповедаат, толку 
повеќе им е неугодно да ползат пред нозете Исусови 
барајќи Негово простување. Едноставно се чувствуваат 
ужасно поради обидот да бидат дораснати за добродете-
лите на Крстот - бескрајни и идеализирани во кои тие се 
добри деца во очинскиот универзум“. 

Еден негов пријател ми даде добар одговор на овој 
негов синкретизам: „Постојат многу религии, но само 
едно Евангелие“. Вотс е добар пример како христијан-
ството, кога ќе се разводни во „религија“ и „мистицизам“ 
ја губи својата едноставност, своето значење и силата на 
судија над религиите. 

 
Вторник, 27 февруари 1973 

Вчера после пладне одржав предавање на Тринити 
колеџот на Вол стрит. И веднаш се прашувам: „нели е 
најважно да се нахранат гладните...?“ Зашто е прашањето 
„или-или“, карактеристично за нашето време? 

Всушност, убаво ми е што сум тука, на Менхетен, во таа 
инзворедна средина, во метеж, врева, мноштво народ. 

Утрово ми стигна пратка од Финска: превод на „Вели-
киот пост“. 

 
Среда, 28 февруари 1973 

Вчера со о. Том разговаравме за Н. Се сложивме дека 
ароганцијата е извор на најочигледните недостатоци на 
неговата теологија. Во суштина сите гревови доаѓаат од 
два извори: телото и гордоста. Но гордоста е пострашна 
(на крајот на краиштата сепак гордоста ги уништила ангел-
ските сили). Христијаните го насочиле своето внимание и 
својата религиозна „огненост“ кон телото, но колку е само 
лесно да ѝ подлегнеш на гордоста. Духовната гордост 
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(вистината, духовноста, максимализмот) е полоша од сѐ. 
Против неа е тешко да се бориме, зашто гордоста, за 
разлика од телото, има разноразни облици и многу лесно 
зема облик на ангел на светлината. Во смирението луѓето 
стануваат свесни за своите слабости и маани, и затоа сми-
рението е една од најбожествените добродетели. Се сми-
руваме не поради тоа што себеси се гледаме во вистинско 
светло (тоа секогаш на овој или оној начин, доведува до 
гордост, зашто лажното смирение е само уште еден облик 
на гордоста, можеби баш оној кој е најтежок да го побе-
диме), туку само ако Го видиме Бога и Неговото смирение. 

 
Сабота, 3 март 1973 

Сите овие денови многу работам и имам многу грижи. 
Исцрпен сум и уморен од тој метеж. Но во сето тоа зрак на 
светлина беше вчерашното двочасовното возење до Саут 
Канаан, по прекрасен сончев пролетен ден. Стигнав пора-
но, па цел час шетав по селскиот пат низ светлата шума. 
Снегот кој се топеше, водата, сонцето, тишината. Исто 
беше и на враќање. Инаку времето ми е расцепкано. Под 
стрес сум и се чувствувам како да се давам во ситничавост 
и исцрпеност. 

 
Вторник, 6 март 1973 

Во саботата ислушав исповед која ме натера на болно 
размислување: Што е исправно, а што не е? Секој принцип 
паѓа под искуството на секој поединечен живот. А јас сум 
само сведок на тоа. 

Во неделата - литургија во Парамус, Њу Џерси. 
Вчера од утрото до четири попладне поминав по дома, 

пишувајќи текст за едно предавање на тема Литургија. 
Уште еднаш се убедив во лажноста на академската теоло-
гија. Но ова е само глас во пустината... 

Секое исклучиво логично размислување е застрашу-
вачко: без живот е и без плод. Рационалната и логична 
личност тешко се кае. 
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Штотуку разговарав телефонски со Н. Колку луѓето 
лесно се обесхрабруваат, паѓаат во депресија и се гледаат 
во безнадежно светло. Трпението е божествена сила. Во 
борбата против злото на човека, повеќе од сѐ, му е по-
требно трпение. Меѓутоа малку трпение има во човекот, 
особено во младиот човек. Основната опасност кај млади-
те лежи во нетрпението. Зашто Бог бил трпелив? Зашто Тој 
знае и сака. 

Трагедија во Картум: терористи ги убиле дипломатите. 
Ме ужаснуваат „идеологиите“. Таканаречените човечки 
„убедувања“ се толку безнадежно ограничени. Тоа што е 
уште побезнадежно, е фактот дека верата често се поисто-
ветува со „убедувањето“. Тоа е штетен тренд во теологи-
јата, тоа сведување на верата на идеи и убедувања кои се 
темелат на научни објаснувања. 

 
Петок, 9 март 1973 

Трагична вест за сломот на отец Н. Симптомите кои ги 
забележав пред три недели, значи, навистина биле реал-
ни. Се плашам дека причинате е јасна: „Се закопал во 
активности“. А токму тоа човек не смее да го направи. 
Човекот станува неспособен да ги набљудува работите во 
перспектива, да се оттргне од нив, да го отфрли од себе 
целиот метеж и безначајните работи што го преокупираат 
нашиот живот и можат да го растргнат нашето срце. Всуш-
ност, причината е истата онаа надменост која се обидува 
да ме убеди дека сѐ зависи од мене, дека се е поврзано со 
мене. Тогаш Јас ја исполнува целата реалност и падот поч-
нува. Основна грешка на современиот човек е поисто-
ветувањето на животот со активностите, со мислењето и 
сл., поради што доаѓа до целосна неспособност човекот 
едноставно да „живее“, т.е. да почувствува, да цени, да го 
живее животот како непрестан дар. Одењето од желез-
ничката станица по светлината што потсетува на пролет, 
по дождот, гледањето, чувствувањето, свесноста за утрин-
ските сончеви зраци по ѕидот - тоа се реалните моменти 


