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Руска загранична Црква у периоду између два светска рата: 
преглед литературе у Србији

Владислав Пузовић

Сажетак: Рад је по све ћен пре гле ду и ана ли зи би бли о гра фи је (пр вен стве но ар хив ске гра-
ђе) ко ја је са чу ва на у Ср би ји, а у ве зи са Ру ском за гра нич ном Цр квом у пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та. У сту ди ји је по себ на па жња по све ће на ма те ри ја лу ко ји се на ла зи у Ар-
хи ву Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не Цр кве, а ко ји је по свом оби му и 
ка рак те ру нај зна чај ни ји. Исто вре ме но, ана ли зи ра ју се и ма те ри ја ли у дру гим ар хив ским 
фон до ви ма (по себ но у Ар хи ву Ју го сла ви је) и да је се кра так пре глед ста ња са чу ва них не-
пе ри о дич них и пе ри о дич них из да ња Ру ске за гра нич не Цр кве из ме ђу рат ног пе ри о да.

Кључ не ре чи: Ру ска за гра нич на Цр ква, Ар хив Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске пра-
во слав не Цр кве, Ар хив Ју го сла ви је, ми тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки), Цер ков ныя 
ве до мо сти.

Увод
Упра ва Ру ске за гра нич не Цр кве, у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, на ла зи ла се 
у Ср би ји (Срем ски Кар лов ци, а по том Бе о град). Де лат ност Ру ске из бе глич ке Цр-
кве на на шим про сто ри ма би ла је вр ло бо га та. Лич но сти по пут ми тро по ли та Ан-
то ни ја (Хра по виц ког), Евло ги ја (Ге ор ги јев ског), Ана ста си ја (Гри ба нов ског), Ни ко на 
(Рклиц ког), Сер ги ја Тро јиц ког, Вла ди сла ва Ма јев ског и дру гих да ле су зна ча јан до-
при нос раз во ју раз ли чи тих бо го слов ских ди сци пли на у Ср би ји (на ро чи то у обла-
сти ма ка нон ског пра ва, цр кве не исто ри је, мо рал ног и па стир ског бо го сло вља, оми-
ли ти ке и ли тур ги ке). Исто вре ме но, са тач ке гле ди шта са вре ме ног исто ри ча ра Цр-
кве, по себ но је ин те ре сант но ис тра жи ва ње од но са Срп ске и Ру ске за гра нич не Цр-
кве, За гра нич не Цр кве и Мо сков ске па три јар ши је, раз ли чи тих де ло ва уну тар са ме 
из бе глич ке Цр кве, као и од но са За гра нич не Цр кве и дру гих по ме сних цр ка ва (по-
себ но Ца ри град ске). Не сум њи во је ин те ре сант но ис пи та ти уну тра шњу ор га ни за ци-
ју из бе глич ке Цр кве (на ро чи то кар ло вач ког цр кве ног цен тра) као и њен ка нон ски 
ста тус у окви ру си сте ма пра во слав них по ме сних цр ка ва. Да би се ова пи та ња ис-
тра жи ла нео п хо дан је ја сан увид у би бли о гра фи ју ве за ну за Ру ску за гра нич ну Цр-
кву. Циљ ово га ра да је сте да у крат ким цр та ма пред ста ви би бли о гра фи ју, ко ја је са-
чу ва на у Ср би ји, а у ве зи са За гра нич ном Цр квом у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. 

Ар хив ска гра ђа
Ар хив ска гра ђа је пра ти ла исто риј ски пут За гра нич не Цр кве. Она је ра су та по раз-
ли чи тим фон до ви ма у Ср би ји и ино стран ству. Иако је зна ча јан део гра ђе од нет 
из Ср би је1, ипак у срп ским ар хив ским фон до ви ма мо же се на ћи до ста ма те ри ја-

1 Ар хи ву Кан це ла ри је Ар хи је реј ског си но да Ру ске за гра нич не Цр кве, Цр ве на ар ми ја је од не ла из Ср-
би је у пе ри о ду 1944–1945. го ди на. Она се да нас на ла зи у Др жав ном ар хи ву Ру ске Фе де ра ци је (Го су дар-
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ла. Нај зна чај ни ји ма те ри јал на ла зи се у Ар хи ву Све тог ар хи је реј ског си но да Срп-
ске пра во слав не Цр кве. Он је сме штен у две фа сци кле: 1) Ру ска за гра нич на Цр ква — 
исто ри ја и 2) Ру ска пра во слав на Цр ква у ино стран ству 1921–1932.

У фа сци кли Ру ска за гра нич на Цр кваисто ри ја на ла зи се де та љан исто ри јат За-
гра нич не Цр кве (1919–1933), ко ји је на пи сао глав ни би бли о те кар Срп ске па три јар-
ши је Вла ди слав Ма јев ски, а за по тре бе Све тог ар хи је реј ског са бо ра Срп ске Цр кве 
одр жа ног у ма ју 1933. го ди не. Исто ри јат је пра ћен зна чај ним до ку мен ти ма2 ко ји по-
ма жу ра све тља ва њу раз ли чи тих пи та ња ве за них за За гра нич ну Цр кву. Пр ву це ли-
ну чи не до ку мен та ве за на за пр ве го ди не бо рав ка ру ске из бе глич ке је рар хи је у Кра-
ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Ту по себ но тре ба ис та ћи пи сма ми тро по ли та 
Ан то ни ја (Хра по виц ког) па три јар ху срп ском Ди ми три ју (Па вло ви ћу) у ко ји ма му 
се за хва љу је за при хва та ње ру ских из бе гли ца и по моћ За гра нич ној Цр кви и у ко-
ји ма га оба ве шта ва и тра жи бла го слов за де лат но сти За гра нич не Цр кве на ка нон-
ској те ри то ри ји Срп ске пра во слав не Цр кве (нпр. са зи ва ње Пр вог Све за гра нич ног 
са бо ра у је сен 1921. го ди не у Срем ским Кар лов ци ма). Зна ча јан до ку мент је сте од лу-
ка Све тог ар хи је реј ског са бо ра Срп ске Цр кве (ав густ 1921. го ди на) о овла шће њи ма 
и над ле жно сти ма За гра нич не Цр кве на ка нон ској те ри то ри ји Срп ске па три јар ши-
је. Сле де ћу це ли ну чи не до ку мен та ве за на за су коб Кар ло вач ке упра ве За гра нич не 
Цр кве и ми тро по ли та За пад но е вроп ске епар хи је Ру ске Цр кве Евло ги ја (Ге ор ги јев-
ског). Сво је ви ђе ње овог спо ра, са до ста ка нон ске ар гу мен та ци је, из но се па три јарх 
алек сан дриј ски Ме ле ти је (Ме так са кис) и мје сто бљу сти тељ мо сков ског па три ја ра-
шког тро на ми тро по лит Сер ги је (Стра го род ски) у пи сми ма ми тро по ли ту Ан то ни-
ју (Хра по виц ком) (пе ри од 1926–1927). Ту се на ла зи и ва жан Указ ми тро по ли та Сер-
ги ја (1929) о ка нон ским овла шће њи ма ми тро по ли та Евло ги ја у за гра нич ним обла-
сти ма Ру ске Цр кве. По во дом пре ла ска ми тро по ли та Евло ги ја под ка нон ску ју рис-
дик ци ју Ца ри град ске па три јар ши је (1931) и осни ва ња Ег зар ха та Ца ри град ске Цр-
кве у За пад ној Евро пи, са чу ва на су пи сма ми тро по ли та Ан то ни ја (про те сно-ца-
ри град ском па три јар ху Фо ти ју II и мол ба за за шти ту За гра нич не Цр кве срп ском 
па три јар ху Вар на ви). По след њу це ли ну чи ни пре пи ска из ме ђу па три јар ха срп ског 
Вар на ве и ми тро по ли та Сер ги ја (1933–1934), у ве зи са ка нон ским ста ту сом кар ло-
вач ког за гра нич ног цр кве ног цен тра. 

У фа сци кли Ру ска пра во слав на Цр ква у ино стран ству 1921–1932 углав ном се 
на ла зе фо то ко пи је до ку ме на та ве за них за уну тар за гра нич ни цр кве ни спор из-
ме ђу Кар ло вач ке упра ве и де ло ва За гра нич не Цр кве у За пад ној Евро пи и Се вер-
ној Аме ри ци. Пр ву це ли ну чи не пи сма ми тро по ли та Евло ги ја па три јар ху срп-
ском Ди ми три ју (1927–1929) у ко ји ма опо вр га ва ка нон ске над ле жно сти Кар ло вач-
ке упра ве над ње го вом епар хи јом и тра жи ин тер вен ци ју срп ског па три јар ха. Из 
1928. го ди не (пе ри од са рад ње Евло ги ја и Мо сков ске па три јар ши је) са чу ва не су 
фо то ко пи је пи сма ми тро по ли та Сер ги ја ми тро по ли ту Евло ги ју и па стир ске по-
сла ни це ми тро по ли та Евло ги ја у ко јој об ја шња ва са рад њу са Мо сквом. Пе ри од 
1930–1931 је вр ло ди на ми чан јер је у ње му до шло до су ко ба из ме ђу ми тро по ли та 
Евло ги ја и Сер ги ја и пре ла ска За пад но е вроп ске ру ске епар хи је под ка нон ску ју-
рис дик ци ју Ца ри град ске па три јар ши је, што је отво ри ло број на, пр вен стве но ка-
нон ска пи та ња. О овом пе ри о ду је са чу ва но не ко ли ко зна чај них фо то ко пи ја до-

ствен ный ар хив Рос си й ской Фе де ра ции-ГАРФ) у фон ду Р-6343 и има 384 пред ме та. -А. Ар се њев, Ру ска 
еми гра ци ја у Срем ским Кар лов ци ма, Срем ски Кар лов ци, 2008, 58–59.

2 У при ло гу Исто ри је Ру ске за гра нич не Цр кве на ла зи се 18 до ку ме на та (ука зи, пи сма). Ов де се не ра-
ди о ори ги на ли ма, већ фо то ко пи ја ма.
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ку ме на та: 1) Указ ми тро по ли та Сер ги ја ко јим се ми тро по ли ту Евло ги ју за бра њу је 
упра ва над За пад но е вроп ском епар хи јом; 2) Пи смо ми тро по ли та Елев те ри ја ли-
тов ског (за ду же ног од ми тро по ли та Сер ги ја за За пад ну Евро пу) па три јар ху срп-
ском Вар на ви у ко ме га оба ве шта ва о од лу ка ма Мо сков ске па три јар ши је про тив 
Евло ги ја; 3) Гра ма та ца ри град ског па три јар ха Фо ти ја II о осни ва њи Ег зар ха та у 
За пад ној Евро пи; 4) Евло ги је ва па стир ска по сла ни ца у ко јој об ја шња ва пре ла-
зак у ца ри град ску ка нон ску ју рис дик ци ју; 5) Про те сна пи сма Кар ло вач ке упра-
ве и Мо сков ске па три јар ши је ца ри град ском па три јар ху Фо ти ју II због осни ва-
ња Ег зар ха та. По себ ну це ли ну чи не до ку мен та ве за на за спор Кар ло вач ке упра ве 
са За гра нич ном Цр квом у Се вер ној Аме ри ци. Ва жно је по ме ну ти по сла ни цу ру-
ских епи ско па из Се вер не Аме ри ке (1926) про тив од лу ка Кар ло вач ке упра ве, по-
сла ни цу епи ско па Јев ти ми ја бру клин ског (1927) ко јом оспо ра ва ка нон ски ста тус 
кар ло вач ког цр кве ног цен тра, пи смо епи ско па Јо а са фа ка над ског па три јар ху срп-
ском Вар на ви, као и пре пи ску из ме ђу ми тро по ли та се вер но а ме рич ког Пла то на 
(Ро жде ствен ског) и па три јар ха срп ског Вар на ве (1933). У окви ру овог фон да на ла-
зе се и књи ге, на ста ле у ме ђу рат ном пе ри о ду, у ко ји ма се рас пра вља о про бле ми-
ма у За гра нич ној Цр кви, као и одељ ци из цр кве не и све тов не ру ске штам пе, ко ја 
је из ла зи ла у Па ри зу, у да том пе ри о ду.3

Сле де ћи зна ча јан ар хив ски ма те ри јал на ла зи се у Ар хи ву Ју го сла ви је. У фон-
до ви ма Ми ни стар ства ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је (бр. 69) и Дво ра Кра ље ви не Ју-
го сла ви је-Кан це ла ри ја кра ља (бр. 74) на ла зе се до си јеа ру ских ар хи је ре ја, све ште-
ни ка и мо на ха из бе глих у Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (Ју го сла ви ју), ори-
ги нал на ак та о по ста вље њи ма ру ског све штен ства на па ро хиј ску слу жбу у Срп-
ској Цр кви, као и по ста вље њи ма на дру ге слу жбе (у Па три јар ши ју, цр кве не су до-
ве), раз ли чи те мол бе и за хвал ни це ру ских ар хи је ре ја и све штен ства. По себ но су 
зна чај на сле де ћа до ку мен та: 1) Из ве штај До си те ја епи ско па ни шког (1920) о до ла-
ску ру ских ар хи је ре ја у Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца; 2) Мол ба Кар ло вач ке 
упра ве Ру ске за гра нич не Цр кве (1921) у ве зи са кон сти ту и са њем ру ског школ ског 
си сте ма у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца; 3) Из ве штај ми тро по ли та Ан то-
ни ја о ра ду Ар хи је реј ског са бо ра Ру ске за гра нич не Цр кве у 1924. го ди ни; 4) пре пи-
ска (1925–1927) из ме ђу Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске Цр кве и Ми ни стар ства 
ве ра и прав де Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у ве зи са над ле жно сти ма (по 
пи та њу брач ног пра ва) Кар ло вач ке упра ве За гра нич не Цр кве. У Би бли о те ци Ар хи-
ва Ју го сла ви је на ла зе се по вер љи ви ела бо ра ти ко му ни стич ке Др жав не без бед но сти 
из 1955. го ди не о бе ло е ми гра ци ји у Ју го сла ви ји у ме ђу рат ном пе ри о ду, у окви ру ко-
јих се на ла зи по се бан оде љак о Ру ској за гра нич ној Цр кви.4 

У оста лим ар хив ским фон до ви ма у Ср би ји не по сто ји зна чај ни ја гра ђа о Ру-
ској за гра нич ној Цр кви.5 

3 Књи ге ко је се на ла зе у фа сци кли Ру ска пра во слав на Цр ква у ино стран ству   1921–1932: И. Стра то нов, 
До ку мен ты Все рос си й ской Па три ар шей Цер кви по след ня го вре ме ни, Бер лин, 1927; Ю. П. Граб бе, Кор ни 
цер ков ной сму ты, Бе о град, 1927; Арх. Ме то дий, По по во ду цер ков ных не стро е ний, Хар бин, 1927; Ка но
ни че ское по ло же ние Пра во слав ной Рус ской Цер кви за гра ни цей, Па риз, 1927; Мит. Елев те рий, Цер ков ный 
Па риж ский от ко ль, Вил на, 1931. Одељ ци из штам пе: Цер ков ный Вест ник (зва нич ни ор ган За пад но е-
вроп ске епар хи је), Во зро жде ние, По след нее но во сти, Се год ня. 

4 Ела бо рат је умно жен у 172 при мер ка. Чу ва се и у Би бли о те ци Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју.
5 Вред на по ме на је гра ђа у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским Кар лов ци ма, где 

се у окви ру Ми тро по лиј ско-па три јар шиј ског ар хи ва (фонд А) и си нод ских за пи сни ка мо гу на ћи по је-
ди нач на до ку мен та ве за на за раз ли чи те аспек те де лат но сти За гра нич не Цр кве на про сто ри ма Кра ље-
ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (Ју го сла ви је).

владИСлав пУЗовИћ
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Од об ја вље не гра ђе у Ср би ји, нај зна чај ни ји су збор ни ци два све за гра нич на са-
бо ра, одр жа на у Срем ским Кар лов ци ма 1921 и 1938. го ди не.6 У овим ма те ри ја ли ма, 
на пре ко 900 стра ни ца, за бе ле жен је ком пле тан ток и све од лу ке два нај зна чај ни ја 
за гра нич на са бо ра у ме ђу рат ном пе ри о ду. Ови тек сто ви пред ста вља ју не за о би ла-
зан из вор за из у ча ва ње исто ри је Ру ске за гра нич не Цр кве.

Ли те ра ту ра
Из да вач ка де лат ност ру ске из бе глич ке за јед ни це у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца (Ју го сла ви ји) об у хва та ла је нај ви ше 2500 не пе ри о дич них из да ња. Од то га је 
нај ве ћи део имао бо го слов ски са др жај. Ве ли ки део ових књи га је јед но став но не-
стао (углав ном уни ште не то ком II свет ског ра та и у по рат ном ко му ни стич ком пе-
ри о ду). Ма њи део је са чу ван и раз ба цан по раз ли чи тим би бли о те ка ма и при ват-
ним фон до ви ма.7 

Ру ска за гра нич на Цр ква ни је има ла сво ју из да вач ку ку ћу, већ је ма те ри ја ле 
штам па ла углав ном у Срп ској ма на стир ској штам па ри ји у Срем ским Кар лов ци ма. 
По сто ја ла је по себ на из да вач ка ку ћа Пра во слав но-Мис си о нер ское кни го и зда те ль-
ство (Бе ла Цр ква), под ру ко вод ством је ро мо на ха Јо ва на (Ша хов ског), ко ја је у пе-
ри о ду 1928–1931 из да ла 27 де ла бо го слов ског са др жа ја.

Нај зна чај ни ји ауто ри су сле де ћи: ми тро по ли ти Ан то ни је (Хра по виц ки), Ана-
ста си је (Гри ба нов ски), ар хи е пи скоп Ни кон (Рклиц ки), Сер ги је Тро јиц ки, Вла ди слав 
Ма јев ски, Ју риј Па вло вич Гра бе, је ро мо нах Јо ван (Ша хов ски), Пе тар Сер ге је вич Ло-
пу хин, Екс а ку сто ди јан Ма ха ро блид зе, Кон стан тин Ни ко ла јев, Ми ха ил Пољ ски.

Нај зна чај ни ја де ла о Ру ској за гра нич ној Цр кви, ко ја су на ста ла у ме ђу рат ном 
пе ри о ду у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (Ју го сла ви ји), а са чу ва на у Ср би ји, 
су сле де ћа: мит. Ан то ний (Хра по виц кий), На шь рус ский пра во слав ный па три ар хь, 
Бе о град, 1923; Ю. Граб бе, Кор ни цер ков ной сму ты, Бе о град, 1927; Исти, Еди не ние или 
раз дро бле ние, Бе о град, 1932; П. С. Ло пу хин, Мы сли бла жен не й ша го Ми тро по ли та 
Ан то ния выс ка зан ные в про по ве да хь, Срем ски Кар лов ци, 1937; Исти, Ми тро по лит 
Ан то ний о го су дар стве, Ру си и Рос сии, Срем ски Кар лов ци, 1936; В. Ма ев ский, Рус
ское за ру бе жье Свя те й ше му Па три ар ху Вар на ве по слу чаю 25ле тия епи скоп ско
го слу же ния, Н. Сад, 1936; В. Не клю дов, Цер ков ная жи знь рус ских в Юго сла вии, 1939; 
К. Н. Ни ко ла ев, Пра во вое по ло же ние Пра во слав ной цер кви на ро да рус ска го в рас се
я нии су щ е го, Н. Сад, 1934; Н. П. Рклиц кий, Крат кое жи зне о пи са ние бла жен не й ша го 
Ан то ния, ми тро по ли та Ки ев ска го и Га лиц ка го, Бе о град, 1935; С. В. Тро иц кий, Ми
тро по лит Сер гий и при ми ре ние рус ской ди а спо ры, Срем ски Кар лов ци, 1937; Исти, 
Пра во вое по ло же ние рус ской цер кви в Юго сла вии, Бе о град, 1941; И. Скля рь, Го ло сь 
со ве стик цер ков но му обе ди не нию рус ской за гра нич ной цер кви, Бе о град, 1935.

Пе ри о ди ка
Зва нич на гла си ла Ар хи је реј ског си но да Ру ске за гра нич не Цр кве би ла су сле де ћа: 
Цер ков ныя ве до мо сти — из ла зи ла као дво не дељ но из да ње у Срем ским Кар лов ци-

6 Де я ния рус ско го все за гра нич на го цер ков на го со бо ра, со сто яв ша го ся 8–20 но я бря 1921 го да (21 но я бря3 
де ка бря) в Срем ских Кар лов цах, в Ко ро лев стве С. Х. и С., Срем ски Кар лов ци, 1922; Де я ния Вто ро го Все
за ру бе жна го Со бо ра Рус ской Пра во слав ной Цер кви за гра ни цей, с уча сти е мь пред ста ви те лей кли ра и 
ми ря нь, со сто яв ша го ся 1/14–11/24 ав гу ста 1938 го да в Срем ских Кар лов цах в Юго сла вии, Бе о град, 1939. 

7 У ме ђу рат ном пе ри о ду по сто ја ле су по себ не ру ске би бли о те ке: Ру ска јав на би бли о те ка у Бе о гра ду 
(Рус ская пу блич ная би бли о те ка) — од 1933. го ди не сме ште на у Ру ски дом (Дом ца ра Ни ко ла ја II); Би-
бли о те ка ру ске ко ло ни је у Пан че ву; Би бли о те ка ру ског ка дет ског кор пу са у Бе лој Цр кви.

   Да нас се остат ци ру ског цр кве ног из бе глич ког из да ва штва нај ви ше на ла зе у сле де ћим ин сти ту ци ја-
ма: На род на би бли о те ка Ср би је, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Би бли о те ка Срп ске па три јар ши је, Би бли-
о те ка Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду (ле гат Сер ги ја Тро јиц ког).
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ма у пе ри о ду 1922–1930 и Цер ков ная жи знь — из ла зи ла као јед но ме сеч но из да ње у 
Срем ским Кар лов ци ма и Бе о гра ду у пе ри о ду 1933–1944. На жа лост, нај ве ћи део ове 
штам пе ви ше не по сто ји у Ср би ји.8 Са чу ва ни су са мо по је ди ни бро је ви.9

По ред зва нич них цр кве них гла си ла по сто ја ли су и дру ги ре ли ги о зни ча со пи-
си: Цер ков ное обо зре ние, из ла зи ло као јед но ме сеч но из да ње у Бе о гра ду, у пе ри о ду 
1932–1944 (ма њи део са чу ван у На род ној би бли о те ци Ср би је); Рус ская цер ко вь, из-
ла зи ла у Бе о гра ду, у пе ри о ду 1939–1940; Стран ни кь, из ла зио као јед но ме сеч ни ча-
со пис ру ских сту де на та-бо го сло ва у Бе о гра ду, у пе ри о ду 1921–1924.

За кљу чак
Ако се има на уму уни шта ва ње и од но ше ње би бли о граф ског ма те ри ја ла ве за ног за 
Ру ску за гра нич ну Цр кву, ко је је спро ве де но у пе ри о ду 1944–1945, мо же се кон ста-
то ва ти да је ста ње са чу ва не би бли о гра фи је у Ср би ји скром но, али у по је ди ним сег-
мен ти ма за до во ља ва ју ће. 

Ста ње са чу ва не ар хив ске гра ђе мо же се оце ни ти као скром но. Нај зна чај ни ји 
ма те ри јал са чу ван је у Ар хи ву Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не Цр-
кве, док у оста лим фон до ви ма (из у зев Ар хи ва Ју го сла ви је) не ма зна чај ни је гра ђе. 

Ста ње са чу ва не ли те ра ту ре је знат но бо ље. По раз ли чи тим би бли о те ка ма и при-
ват ним фон до ви ма са чу ван је зна ча јан број де ла на ста лих у ме ђу рат ном пе ри о ду.

Нај ло ши је ста ње је са са чу ва ном ру ском цр кве ном ме ђу рат ном пе ри о ди ком. 
На шав ши се пр ва на уда ру „осло бо ди ла ца“, ру ска за гра нич на штам па је не ста ла у 
пла ме ну и пра во је чу до да је би ло шта са чу ва но.

Тре ба на по ме ну ти да се у Ср би ји да нас све га не ко ли ко ис тра жи ва ча ба ви пи-
та њи ма ве за ним за Ру ску за гра нич ну Цр кву на на шим про сто ри ма. Ова те ма, сва-
ка ко, за вре ђу је ви ше па жње, те сто га овај рад тре ба по сма тра ти као скро ман до-
при нос за бу ду ћа ис тра жи ва ња.

Ар хив ска гра ђа
Ар хив Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не Цр кве

• фасцикла:РусказаграничнаЦрква—историја
• фасцикла:РускаправославнаЦрквауиностранству1921–1932

Ар хив Ју го сла ви је
• Фонд69,МинистарствовераК.Ј.,ф.170,171,172,173,174,175.
• Фонд74,ДворК.Ј.,ф.19,20,21.

  3. Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским Кар лов ци ма
• Митрополијскопатријаршијскиархив,фондА.
• Синод—записницизаседница1925,1927,1928

Об ја вље ни из во ри
1. Де я ния рус ско го все за гра нич на го цер ков на го со бо ра, со сто яв ша го ся 8–20 но я бря 1921 го

да (21 но я бря — 3 де ка бря) в Срем ски хъ Кар лов ца хъ, в ко ро лев стве С. Х. и С., Ср. Кар лов-
ци, 1922.

2. Де я ния Вто ро го Все за ру бе жна го Со бо ра Рус ской Пра во слав ной Цер кви за гра ни цей, сь уча

8 Ру ска цр кве на штам па је углав ном спа ље на или од не та у СССР у пе ри о ду 1944–1945.
9 Са чу ва но је све га не ко ли ко бро је ва ли ста Цер ков ныя ве до мо сти (за 1922, 1924 и 1927 го ди ну), у На-

род ној би бли о те ци Ср би је, Би бли о те ци Ма ти це срп ске и при ват ним фон до ви ма. Не што бо ља си ту а ци-
ја је са ли стом Цер ков ная жи знь. Са чу ва но је око 50% бро је ва овог ча со пи са, углав ном у На род ној би-
бли о те ци Ср би је и Би бли о те ци Ма ти це срп ске.
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сти е мь пред ста ви те лей кли ра и ми ря нь, со сто яв ша го ся 1/14–11/24 ав гу ста 1938 го да вь 
Срем ски хь Кар лов ца хь вь Юго сла вии, Бе о град, 1939.

Ли те ра ту ра
А. Ар се њев, Ру ска еми гра ци ја у Срем ским Кар лов ци ма, Срем ски Кар лов ци, 2008.
Н. Зер нов, Рус ские пи са те ли эми гра ции: би о гра фи че ские све де ния и би бли о гра фия их книг по 

бо го сло вию, ре ли ги о зной фи ло со фии, цер ков ной ис то рии и пра во слав ной ку ль ту ре 1921–1972, 
Bo ston, 1973.

Ј. Ка ча ки, Ру ске избе гли це у Кра ље ви ни С. Х. И С./ Ју го сла ви ји — Би бли огра фи ја радо ва 1920–1944, 
Бе о град, 2003.

А. Ни вь ер, Пра во слав ные свя щ е но слу жи те ли, бо го сло вы и цер ков ные де я те ли рус ской эми
гра ции в за пад ной и цен тра ль ной Евро пе 1920–1995, Мо сква-Па риж, 2007.

А. В. По пов, Рос си й ское пра во сла вие за ру бе жом — би бли о гра фи че ский ука за те ль ли те ра
ту ры и ис точ ни ков 1918–2006, Мо сква, 2007.

Ре зю ме: Имея в ви ду унич то же ние и вы воз из стра ны, в 1944–1945 го ды, би бли о гра фи че-
ско го ма те ри а ла Рус ской Пра во слав ной Цер кви за гра ни цей, мо жно счи та ть, что со сто-
я ние со хран но сти би бли о гра фии в Сер бии скром ное, но по от де ль ным сег мен там удо-
вле тво ри те ль ное.
 Со сто я ние со хра нив ших ся ар хив ных ма те ри а лов так же мо жно оце ни ть как скром-
ное. Са мый цен ный ма те ри ал хра нит ся в Ар хи ве Св. Ар хи е ре й ско го Си но да Серб ской 
Пра во слав ной Цер кви. В оста ль ных фон дах (ис клю чая Ар хив Юго сла вии) от сут ству ет 
бо лее зна чи мый ма те ри ал.
 Со сто я ние хра ня щ е й ся пе чат ной ли те ра ту ры бо лее удо вле тво ри те ль но. В раз лич ных 
би бли о те ках и част ных кол лек ци ях отло жи ли сь цен ные про из ве де ния, опу бли ко ван-
ные в пе ри од ме жду дву мя ми ро вы ми во й на ми.
 Ху же все го со хра ни ла сь рус ская цер ков ная пе ри о ди ка ме жво ен но го пе ри о да. Ока-
зав ши сь пер вой под уда ром «осво бо ди те лей», рус ская за ру бе жная пе ри о ди ка ис че зла в 
огне и чу дом мо жно счи та ть, что кое-ка кая ее до ля со хра ни ла сь.
 Сле ду ет под черк ну ть, что се год ня в Сер бии ли шь не ско ль ко ис сле до ва те лей за ни ма-
ет ся во про са ми, свя зан ны ми с Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью за гра ни цей, на шед-
шей при ют на на ших про сто рах. Эта те ма, без вся ко го сом не ния, за слу жи ва ет бо ль ше-
го вни ма ния. По э то му, на сто я щ ую ра бо ту сле ду ет счи та ть скром ным вкла дом в бу ду-
щ ие изы ска ния. 




