
11.10.2019. 
Изложба „Српска православна црква и руска емиграција од 1920. до 1940“ 

 
У оквиру програма „Краљево – памћење, октобра 2019“, Историјски архив 

Краљево и Архив Српске православне цркве приредили су изложбу „Српска 
православна црква и руска емиграција од 1920. до 1940“, аутора Радована 
Пилиповића. Изложба, која броји 15 паноа, представљена је у Свечаној сали 
Градске управе града Краљева и трајаће наредних десет дана.  

Према речима протојереја ставрофора Љубинка Костића, изложба „Српска 
православна црква и руска имиграција од 1920-1940. године“ била је постављена у 
више наших градова и врло је значајна јер нам открива и пружа могућност у увид 
живота Руса избеглих после Октобарске револуције, а којих је у нашу земљу 
дошло више од 40.000.  

„По структури су били веома различити, било је високих интелектуалаца, 
инжењера, професора, теолога, лекара, архитеката, који су дали врло значајан 
допринос тадашњем нашем друштву, које је на неки начин било десетковано у 
оним ратовима, балканским и Првом светском рату. Дошли су напросто као 
освежење и својим плодотворним радом оставили су врло добре утиске и помен о 
себи. Српска православна црква и држава и краљ Александар отворили су широм 
врата и раширили своје руке да једнокрвну и једноверну браћу Русе прихвате 
овде после невоље која их је задесила. Они су се врло брзо уклопили и уткали у 
наше друштво и све токове живота и добијали су сваку помоћ од државе и Српске 
православне цркве. Постојало је велико разумевање за њихов живот и боравак у 
нашој земљи“, рекао је свештеник Љубинко. 
 Како је истакла директорка Историјског архива Краљево Весна Милојевић, 
изложба је стигла код нас поводом великог јубилеја - 800 година од успостављања 
аутокефалности Српске православне цркве, али и поводом октобарских догађаја 
код нас.  

„Изложба је настала захваљујући сарадњи са Архивом Српске православне 
цркве и тачно враћа ратни период у тада већ Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца. Драгоцена је због тога што доноси причу из фондова и збирки из 
Архива СПЦ - кроз новинске чланке, фотографије, где бих могла да издвојим 
патријарха Димитрија, затим Варнаву, Гаврила Дожића. Говори и о доласку руских 
монахиња код нас у, фактички, опустошену Србију, пошто је Србија у Првом 
светском рату пострадала, као и свештенство, као и цркве и манастири. Њихов 
долазак је јако драгоцен за СПЦ, за обнову и за даљи развитак духовног живота 
код нас. Издвајам, што сматрам интересантним за све Краљевчане, молбу нашег 
владике жичког Николаја Велимировића - он моли наш Синод да донесе одлуку да 
се један дан посвети молитви за руски народ и за обнову руске државе, зато што 
је тада код њих већ успостављен комунистички режим“, осврнула се на изложбу 
директор Историјског архива Краљево Весна Милојевић, позвавши суграђане да је 
погледају.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, који је отворио изложбу, 
истакао је да представљање ове изложбе у склопу обележавања осам векова 
аутокефалности Српске православне цркве још једном показује добру сарадњу 



између Цркве и града Краљева, у овом случају Архива СПЦ и Историјског архива 
града Краљева.  

„Руска миграција, у периоду после Првог светског рата, оставила је значајан 
траг у српској архитектури, науци, али и у области духовности. Подсетимо се само 
Николаја Краснова, познатог руског архитекте, који је пројектовао велики број 
здања у Београду, али и читавој бившој држави, Георгија Острогорског, који је 
познати српски византолог и оснивач Византолошког института Српске академије 
наука и уметности, и читавог низа људи који су помогли да се у рату опустошена 
Србија обнови као Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Годинама и деценијама 
после завршетка Првог светског рата руска миграција чинила је велики део српске 
интелигенције и српске духовне елите. Управо због тога ми се данас сећамо ових 
људи“, изнео је занимљиве податке  градоначелник Краљева др Предраг Терзић 
позвавши Краљевчане да посете изложбу и потпуно бесплатно уживају у свим 
овим експонатима. 

 


