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др Ксе ни ја Кон ча ре вић 

РУСКОМОНАШТВОУЕГЗИЛУ

Ре во лу ци о нар ни пре врат 1917. го ди не имао 
је из у зет но те шке по сле ди це по Ру ску пра во
слав ну цр кву, тај ве ков ни бе дем ду хов них и 
на ци о нал них иде а ла ру ског на ро да. Нај но ви ји 
ста ти стич ки по да ци, до ко јих се до шло на кон 
отва ра ња др жав них ар хи ва за јав ност то ком 
90их го ди на, по ка зу ју да је од бољ ше ви ка сру
ше но 2530.000 пра во слав них цр ка ва и бо го мо
ља и око 500 ма на сти ра, док је број ли кви ди ра
них вер ских обје ка та Ру ске пра во слав не цр кве 
 за тво ре них или пре тво ре них у објек те дру ге 
на ме не  био да ле ко ве ћи. Та ко, са мо 1921. ли
кви ди ра на су 722 ма на сти ра, а на кра ју „без бо
жне пе то лет ке“, чи ји је је дан од за да та ка био 
да „све цр кве бу ду ли кви ди ра не“, 1938. го ди не, 
би ло је за тво ре но 95% од укуп ног бро ја са крал
них обје ка та по по пи су из 20их го ди на. По да
ци о ли кви да ци ји све штен ства, мо на штва и 
вер ног на ро да још су по ра зни ји. Са мо у пр ве 
две го ди не ре во лу ци о нар ног те ро ра, по би је но 
је 320.000 све ште но слу жи те ља. Већ до по чет
ка 1919. уби је но је 18 ар хи је ре ја, да би до 1941. 
„не ста ло без тра га“ 205 вла ди ка.
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У та квим окол но сти ма, по себ но ако се има
ју на уму још и ви хор гра ђан ског ра та, не за
пам ће на еко ном ска бе да, гу ше ње сло бод не 
ми сли и ад ми ни стра тив нопо ли тич ки ха ос, 
ни је чу до што су се ми ли о ни Ру са, а ме ђу њи
ма и де се ти не хи ља да све ште них ли ца, на шли 
у ег зи лу. Ап со лут ну ве ћи ну ру ских еми гра на
та чи ни ли су при пад ни ци Ру ске пра во слав не 
цр кве  кли ри ци и ла и кат. Ми тро по лит Сер ги
је (Стра го род ски) у пре пи сци са па три јар хом 
срп ским Вар на вом (Ро си ћем) на зи ва по стре
во лу ци о нар ни та лас из бе гли ца ду хов ном, а 
не по ли тич ком еми гра ци јом, што по ка зу је да 
је за ње га ре во лу ци ја пред ста вља ла пре све га 
ду хов ну ка та кли зму, као што је и ко му ни зам 
до жи вља вао као сво је вр сну се ку ла р ну ре ли
ги ју. Тој „ду хов ној еми гра ци ји“ па ло је у део 
ши ре ње Пра во сла вља ру ског сти ла и ру ског ис
ку ства по чи та вом све ту. Епи скоп Јо ван Шан
гај ски ова ко оце њу је ње ну ми си о нар ску уло гу: 
„Ру ско ра се ја ње упо зна ло је са Пра во сла вљем 
све кра је ве све та, јер су ру ске из бе глич ке ма се 
(нај ве ћим де лом и не све сно) по ста ле ње го ви 
про по вед ни ци“. На рав но, иако ни су те жи ли 
изо ла ци о ни зму и са мо до вољ но сти, при пад ни
ци ру ске ди ја спо ре су, кроз де ло ва ње Цр кве, 
чу ва ли сво ју ду хов ну са мо бит ност и на ци о
нал не тра ди ци је. У том сми слу, ар хи е пи скоп 
за пад но е вроп ски (Кон стан ти но пољ ске ју рис
дик ци је) Сер ги је (Ко но ва лов) на гла ша ва: „На
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ше ду хов не ве зе са отаџ би ном ни ка да ни су 
пре ки да не, ни ти би се оне мо гле пре ки ну ти. 
На сва ком бо го слу же њу, ка ко је сви ма до бро 
по зна то, уз но се се мо ли тве за мно го стра дал ну 
до мо ви ну на шу, зе мљу ру ску, за ње на вер на ча
да у отаџ би ни и ра се ја њу“.

СТАТИСТИЧКИХПОДАТАКАНЕМА
 

Јед ну од нај све тли јих стра ни ца де ло ва ња ру
ске ди ја спо ре у срп ској и ју го сло вен ској кул ту
ри XX ве ка ис пи са ла су ру ска све ште на ли ца 
 ар хи је ре ји, све ште ни ци, мо на си, пре бе гли 
на тле Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
Пре ци зних ста ти стич ких по да та ка о њи хо вом 
бро ју не ма, ве ро ват но не са мо због чи ње ни це 
да су се мно ги од њих на на шим про сто ри ма 
за те кли са мо у тран зи ту, не го још ви ше због 
чи ње ни це да се ни су мо ра ли при ја вљи ва ти др
жав ним ор га ни ма ра ди по ста вље ња на слу жбу, 
а да су у окри љу Цр кве ста вља ни на рас по ла га
ње ве ћем бро ју епар хи ја, без во ђе ња је дин стве
не и цен тра ли зо ва не еви ден ци је о њи хо вом 
на ме ште њу. М. Јо ва но вић, пре ма по да ци ма 
ста ти стич ког оде ље ња Др жав не ко ми си је за 
при хват ру ских из бе гли ца, из ве де ним на узор
ку од 24342 из бе гли це, на во ди да је 191920. 
ре ги стро ва но 84 (0,48% од овог узор ка) ли ца 
за по сле них у окри љу Цр кве, и 55 (0,24%) оних 
ко ји же ле да се за по сле у овој сфе ри (по да так 
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Пр во по гла вље

ЖИВОТПРЕОДЛАСКАУОПТИНУ

Жи ти је дво ји це под ви жни ка ко је је лич но по
зна вао, све ти пра вед ни Ма ка ри је по чи ње ре чи
ма: «Ни ка кав сам ја мо нах бра ћо, али сам ви
део мо на хе.» Ако је овај ве ли ки отац на ла зио 
уте ху у та квим се ћа њи ма, ка ко да се не ра ду
јем ка да ја, бед ни и са мо пре ру шен у мо на ха, 
тре ба да го во рим о ба ћу шки Ам вро си ју. Ви ђао 
сам га, слу шао, нај срећ ни је да не жи во та сам 
про вео под ње го вим окри љем и при мио сам 
мо на шки по стриг из ње го вих ча сних ру ку.

Обра ћа ли смо му се, и још увек то чи ни мо, 
реч ју «ба ћу шка». То је све та реч, ко ја об у хва та 
зна че ње и оца и аве. Та ко су осло вља ва ли и све
тог Се ра фи ма, али и не за бо рав не ве ли ке оп
тин ске стар це Ам вро си ја, Нек та ри ја и дру ге. 
Та чу де сна реч  ба ћу шка  ожи вља ва успо ме
ну на ар хи ман дри та Ам вро си ја Миљ ков ског.

Ба ћу шка је имао оби чај да ци ти ра ре чи (не 
знам чи је), да је «мо на штво ба ро ме тар жи во та 
у Цр кви». Има ју ћи то на уму, ви де ће мо ка ко се 
кроз мо на штво по је ди них на ци о нал них пра во
слав них цр ка ва нај бо ље мо же са гле да ти ка ко 
жи ве Ње на ча да и ко јим ду хом ди шу.
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Ба ћу шка је ка нон ски при па дао срп ском кли
ру и во лео је Ср би ју, ко ја му је пру жи ла уто
чи ште у вре ме Ре во лу ци је. Отац Ам вро си је је 
ро ђен у Пен зи у све ште нич кој по ро ди ци. На 
ње го во ду хов но уз ра ста ње нај ви ше су ути ца ли 
оп тин ски стар ци и при ја тељ ство са ар хи е пи
ско пом Ан то ни јем (Хра по виц ким).

Жи ти је оца Ам вро си ја за нас пред ста вља ка
заљ ку на ба ро ме тру ко ја опи су је жи вот Ру ске 
Цр кве. Ба ћу шка је по зна вао тај не под ви жни ке 
по ро бље не Ру си је и био је жи ви до каз при сут
но сти древ ног ду ха Ан то ни ја и Те о до си ја Пе
чер ског, Сер ги ја Ра до ње шког, Ни ла Сор ског и 
оп тин ских ста ра ца.

Ба ћу шка је ро ђен у се лу Го во ро во у Са ран
ској гу бер ни ји, ко ја је би ла под упра вом Пен зе, 
пр вог ја ну а ра 1894. го ди не, на пра зник све тог 
Ва си ли ја Ве ли ког, ве ли ког све тил ни ка Цр кве 
и учи те ља мо на ха. У то вре ме је ба ћу шкин де
да, отац Си ме он Кур га нов, још увек био ак ти
ван све ште ник. Ње гов отац, по што ва ни Зи нов 
Кур га нов, слу жио је у Го во ро ву. Ни је са чу ва
но баш мно го по да та ка о ба ћу шки ном де тињ
ству и мла до сти. По зна то је да је отац Зи нов 
био обич ни се о ски све ште ник, ка ко ка жу, по
ма ло мо де ран, те ни је мно го це нио мо на штво, 
из у зи ма ју ћи Оп ти ну, као што ће мо то ка сни је 
ви де ти. Ба ћу шки на мај ка, Љу бо ва, се ра но упо
ко ји ла и он је се ма ло се ћао. Не зна се тач но ко
ли ко је бра ће и се ста ра имао ба ћу шка, са мо је 
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по зна то да је имао јед ног бра та. На све том кр
ште њу, ба ћу шка је до био рав но а по стол но име 
кне за Вла ди ми ра.

Не бих вам знао ви ше ни шта ре ћи о де тињ ству 
Вла ди ми ра Кур га но ва, да ни је чу де сне при че о 
ба ћу шки ко ју ћу вам до слов це пре при ча ти.

Пред са му смрт, ба ћу шка је у по себ ном ста
њу на дах ну то сти и по бе де над зе маљ ским пат
ња ма, све тло га ли ца, по зи вао јед ног по јед ног 
бра та на кра ћи раз го вор. Том при ли ком је ба
ћу шка от крио де лић сво је ду ше, што из сво је 
ве ли ке скром но сти, ни ка да ра ни је ни је чи нио. 
Тај де лић ми је био до во љан. По звав ши ме, ба
ћу шка је по чео:

«До шло је мо је вре ме, Ан то ни је.»

«Не ка би дао Бог да се опо ра ви те и по жи ви
те, ба ћу шка», од го во рио сам исто вре ме но са 
бо лом и ра до шћу, јер у то ку по след њег ме се ца 
ни сам мо гао че сто с њим да раз го ва рам.

«Не», ре као је, «тач но је да би би ло ле по по
жи ве ти још ма ло. При мио сам схи му и мо гао 
бих да се по све тим мо ли тви. Ме ђу тим, не ка 
ме Го спод узме … же лео бих са мо да уз дах нем 
и да одем. Ми слим да ће ме Он узе ти се би. Из
гле да да ће ме при ми ти», ре као је.

Из гле да да сам на чи нио не ка кав по крет, па 
ми је стро го за по ве дио: «Че кај», и на ста вио је, 
иако му је би ло те шко да го во ри.


