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У вријеме када се тензије на глобал-
ном нивоу итекако рефлектују на 
односе Русије и Црне Горе, у граду 

Херцег Новом, на најзападнијој тачки 
црногорске обале прошле недеље орга-
низовани су први Дани руске духовности 
и културе. Како нам је сапштио градона-
челник Херцег Новог Стеван Катић, ова 
манифестација у будућности могла би да 
постане традиоционална. На отварању 
манифестације говорили су Митрополит 
Црногорско-приморски Амфилохије, 
замјеник амбасадора Руске Федерације у 
Црној Гори и први човјек града Стеван Ка-
тић, а присустовала је и делегација руског 
града Рибинска на челу са градоначени-
ком Денисом Добрјаковим.

Откуд и зашто баш Херцег Нови и как-
ва је веза овог града са Русијом? 

Прве везе Херцег Новог крећу од грофа 
Саве Владиславића и адмирала Марка 
Војиновића, људи са овог поднебља који 
су у 17. вијеку направили велику каријеру 
служећи Царској Русији. Један диплома-
та великог формата, српски аутори воле 
да му пришију етикету „оснивача руске 
обавјештајне службе“, а други рођени 
Новљанин и порслављени адмирал име-
раторске флоте. 

Ипак на самом почетку 18. вијека руски 
ратни бродови стижу на херцегновске 
хриди. Руска војска се у Медитеранској 
експедицији адмирала Дмитрија Сења-
вина први пут у историји искрцала на 
Јадранску обалу. Русија је управљала је 
Бококоторским заливом непуних годи-
ну дана. Послије Тилзитског мира Хер-
цег Нови потпада под власт Наполеонове 
Француске. Данашња зграда Музеја гра-
да Херцег Новог била је сједиште руске 
војне управе и на вратима једне од сала 
и даље стоји сачуван бајонетом урезан 
потпис једног руског војника, који је 
овдје боравио прије више од два вијека. 

До следећег масовног искрцавања ру-
ских војника у Херцег Нови проћи ће пре-
ко 100 година. Међутим руска војска овога 
пута није дошла да ослобађа Херцег Нови 
и Боку Которску, већ је на на нашима оба-
лама тада спас тражила у Грађанском рату 
поражена Бијела армија генерала Петра 
Врангела. Град Херцег Нови био је један од 
прихватних пунктова руских избјеглица, 
којима је краљ Александар гарантовао јед-
нака права као и домаћем становништву 
Краљевине Срба Хрвата и Словенаца. 

Баш на ову тему у вријеме Дана Руске 

духовности и културе у Херцег Новом 
је уприлочена промоција књиге Зорана 
Локтионова „Руси у Црној Гори“ коју је 
приредио Зоран Локтионов, издавач из 
Бијелог Поља и директни потомак бије-
лих руских емиграната. Из првобитних 
прихватних центара руски емигранти ра-
сељавали су се даље, а један број остао их 
је да живи у Херцег Новом. Значај руских 
емиграната, од којих су већина били ви-
соко образовани људи, за Херцег Нови је 

био иницијално значајан да би попунио 
простор који је настао одласком аустроу-
гарских стручњака након Првог свјетског 
рата. Руска колонија у Херцег Новом 20-их 
и 30-их година била је друштвено веома 
активна, организовали су се различите 
асоцијације и издавали свој „Алманах“ и 
специјализовано филателистички часо-
пис „Россика“.  

Руска духовност и култура у Херцег 
Новом је представљена кроз низ култур-

но-умјетничких и религиозних манифе-
стација. Можда и највећу пажњу привукла 
је награђивана представа „Старовремен-
ски спахије“, позоришта из Санкт Петер-
сбурга, у коме је чак троје глумаца имало 
звање „Заслужни артист Русије“, највеће 
државно признање које неки умјетник у 
Русији може да стекне. Поред представе 
организоване су пројекције популарних 
руских филмова: Иља Муромец и Соло-
веј Разбојник, Поп и Ми из Будућности. 
Посебно занимљиви и запажени су били 
наступи руских фолклорних група. При-
казано је и неколико изложби фотогра-
фија, од којих посебно занимљива била 
она која је садржала фотографије из поро-
дичног албума породице последњег рус-
ког цара Николаја Другог Романова, а била 
је уприличена и пјесничка вече на којој су 
наступили најпознатији црногорски пјес-
ници. Тачка на ову манифестацију ставље-
на је пре „Вечери руске кухиње“ која се кас-
но синоћ одржала у Градској кафани. 

Први по реду о Дани Руске културе и 
духовности одржани у Херцег Новом у 
потпуности је испунила своју мисију и 
опрвдала очекивања. Ова манифестација 
послала је у Русију другачију слику од оне 
коју шаљу санкције, протјеривања и дру-
ге изјаве непријатељства које последњих 
година под јаким спољним притиском ус-
вајају црногорске власти.  
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Наступ руске фоклорне групе у Херцег Новом

Поштовани читаоци, 
На дан уочи излазка 6. броја Руског Не-

дјељника почели су ваздушни удари три 
најмоћније војске НАТО пакта: САД, Ве-
лике Британије и Француске на Сирију. С 
обзиром да се у Сирији већ налази стацио-
нирано неколико хиљада руских војника, 
уз значајне потенцијале ваздушних и по-
морских снага, ова криза дјелује једнака 
оној кубанској из 1962. године. Паника 
од могућности избијања Трећег свјетског 
рата шири се свијетом. Лично сматрам да 
су те тензије далеко од реалних и да прије 
могу да воде ка Другом хладном, него 
Трећем свјетском рату. Међутим једна чак 
и техничка грешка било које од страна, мо-
гла би да изазове несагледиве последице.

У досадашњој конфронтацији Русије са 
Западом која је ескалирала почетком 2014. 
након преврата у Кијеву и референдума на 
Криму, пословање руских водећих олигар-
ха није било непосредно погођено запад-
ним санкцијама. Почетком седмице поред 

бизниса нама познатог Олега Дерипаске, 
под америчким санкцијама нашло се и не-
посредно пословање Виктора Векселберга, 
Сулејмана Керимова и Игора Ротенберга, 
као и низа представника руске финан-
сијске и пословне елите. Реакција је била 
пад драстичан пад вриједности њихових 
компанија на свјетским берзама, пад ин-
декса Московске берзе за око 10%, а за исти 
проценат је девалвирала и национална 
валута.

Високе тензије на глобалном плану, пра-
те и односе Русије и Горе. Бура око протје-
ривања руских дипломата, ускраћивања 
допунског лета Монтенегро Ерлајнзу још 
се није стишала, а у граду Херцег Новом 
одржала се манифестација Дани руске 
духовности и културе. Поред ове заиста 
занимљиве иницијативе између градова 
Херцег Новог и Рибинска потписан је Спо-
разум о сарадњи. Лијепа и симболична 
порука да црногорски градови желе друга-
чију политику у односима са Русијом.

Уводна ријеч

Игор Дамјановић, уредник

ДАНИ РУСКЕ ДУХОВНОСТИ И КУЛТУРЕ

Манифестација која је оправдала очекивања

Митрополит Амфилохије и градоначеник Добрјаков 
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Познато је да је међу руским војсковођа-
ма и поморским заповједницима, 
чије је име забиљежено у историји 

Русије и везано за руске ратне побједе, било 
и припадника српског народа, као што је на 
примјер руски генерал из 19. века Михаил 
Милорадович. Међутим, ријетко ко од тих 
људи има данас познате живе потомке, а још 
мање такве који су постали славни као и њи-
хови преци. Један од таквих „руских Срба“ 
био је Марко Војиновић (у Русији познат као 
Марк Иванович Војнович), руски адмирал и 
један од оснивача Црноморске флоте.

Српски род Војиновића у средњем вијеку 
је основао Војин, ужички кнез, војвода и је-
дан од најугледнијих велможа српског краља 
Стефана Дечанског. Војин је имао три сина, 
али једино најмлађи, Војислав, имао је по-
томство. Тако је неколико вјекова касније, 
1750. године у Херцег Новом на свијет до-
шао и наш будући адмирал. 

Војнович је у руску службу ступио као два-
десетогодишњак, када је 1770. допутовао у 
Санкт Петербург. У то вријеме се на терито-
рији јужне Украјине, Молдавије, на Црном и 
Средоземном мору водио руско-турски рат 

(1768-74). Руској морнарици је био потребан 
већи број професионалних помораца. Упра-
во у то вријеме се за пловидбу у Средоземно 
море припремала руска ескадра под коман-
дом адмирала Спиридова. У њеном саставу 
био је и нови брод „Свети Георгије Победоно-
сац“ са 66 топова, на којем се као члан посаде 
нашао и српски мичман (старо звање руске 
морнарице, у то време у рангу поручника ар-
мије) Марк Војнович.

Командант бојног борда „Ауза“ 
Млади Војнович се тако нашао у тзв. Првој 

архипелашкој експедицији (под овим нази-
вом се подразумевају војни поход и стратеш-
ка дејства руске Балтичке флоте у Средозем-
ном мору 1769-74, чији се главни дио одвијао 
у Егејском мору. Егејско море се у то доба 
често називало „грчки архипелаг“, од чега је 
и потекао назив целокупне експедиције). За 
привремену базу ескадре одабрано је грчко 
острво Парос у Средоземном мору. У зиму 
1771. Марку Војновичу је поверена команда 
над бродом „Ауза“ са 12 топова.

Војнович је био тако успјешан заповједник 
да је, како бележи пререволуционарни исто-
ричар Александар Соколов, привукао пажњу 
не само својих непосредних надређених, 
него и саме Катарине Велике. Он је у једној 
поморској бици за кратко време заробио 20-
ак турских бродова са товарима хране, дува-

на и артиљеријске муниције. Војнович је зато 
убрзо био унапријеђен у чин лајтнанта (што 
је у оно време одговарало чину капетан-по-
ручника армије) и повјерена му је команда 
над фрегатом „Слава“ са 16 топова, са којом 
односи велики број побједа. Између осталог, 
освојио је тврђаву Митилена на острву Лез-
бос.

Већ 1772. Војнович је добио Орден св. Геор-
гија IV реда (Војнович је иначе био носилац 
пет високих руских одликовања). Учествовао 
је у највећим поморским биткама, као што је 
битка у Патраском заливу, у којој је униште-
на читава турска ескадра. Ескадра адмирала 
Спиридова, у којој је био и Марк Војнович, 
1773. је кренула ка обалама данашње Сирије 

и Либана, где је избио устанак против Турака. 
Војнович је учествовао у опсади Бејрута, који 
су Турци након тога напустили и предали га 
Друзима (религијско-етничка заједница у 
Сирији).

Када је рат завршен, Војнович је био уна-
пређен у чин капетан-лајтнанта, а неколико 
година касније, пошто се вратио са Средо-
земног мора на Балтик, доживео је изузетну 
почаст: именован је за заповједника личног 
брода Катарине Велике „Срећа“ (рус. „Счас-
тье“), на којем је пловио до 1780. Исте године 
је постављен за заповједника Каспијске фло-
тиле и према наредби руског генерал-фел-
дмаршала кнеза Потемкина започео је ос-
нивање руске колоније на персијској обали 
Каспијског језера (на територији коју су још у 
вријеме Петра Великог Персијанци уступили 
Русији, али коју до тада никада није запосјела 
руска војска). Циљ колоније је било развијање 
трговачких веза са Индијом. На мјесту гдје су 
се руски морнари искрцали основано је трго-
вачко насеље, које је опстало све до 1921, када 
су га бољшевици предали Персијанцима.

Први командант 
Севастопоља 

Живот Марка Војновича ипак су највише 
обиљежили и прославили догађаји из 1783. 
године. Царица Катарина је тада потписала 
указ којим је основана Црноморска флота, 
након чега је започела изградња бродова у 
граду Херсону. Марко Војнович је именован 
за команданта херсонске луке и повјерена му 
је изградња брода „Слава Катарине“. Све ове 
обавезе извршио је са успјехом. Од 1786. био 
је на челу севастопољске ескадре Црномор-
ске флоте.

Наредне године започео је нови рат из-
међу Русије и Отоманске Империје, који је 
трајао од 1787. до 1791. Војнович је још једном 
показао своје способности као поморски за-
повједник, тако што је код острва Фидониси 

поразио турску ескадру. Било је то „ватрено 
крштење“ севастопољске ескадре, окоснице 
Црноморске флоте. Његовим успјесима ди-
вила се и Катарина Велика, која је у писму По-
темкину написала: „Успјех севастопољске 
флоте ме је веома обрадовао. Готово је не-
вероватно да смо са тако малом снагом уз 
Божју помоћ поразили моћно турско нао-
ружање! Шта мислиш, како да обрадујем 
Војновича?“ Војнович је „обрадован“ Орде-
ном св. Георгија III реда.

Међутим, Војнович је 1790. Потемкиновом 
одлуком смењен са позиције команданта Цр-
номорске флоте (на његово место је дошао 
чувени руски поморски заповедник Фјодор 
Ушаков) и поново именован за команданта 
Каспијске флотиле. Војнович није могао да 
поднесе такво „понижење“ и одлучио је да 
напусти службу у морнарици. Пет година је 
провео у Трсту на обали Јадранског мора да 
би 1796. примио позив на највишем нивоу 
да се врати у Русију, где га је нови император 
Павел I срдачно дочекао. Наредне године 
Марк Војнович је постао члан Црноморске 
адмиралитетске управе и унапређен је у ви-
цеадмирала, а 1801. у адмирала. Исте године 
је именован за првог директора Црноморске 
поморске школе и последње године живота 
посветио је образовању младих помораца. 
Из службе се повукао 1805. и две године кас-
није преминуо у Витебску (у данашњој Бело-
русији).

 Потомак старе српске племићке породице 
своју службу у Русији је започео као обичан 
поручник. Иако је био странац, успио је да 
напредује до чина адмирала, стекавши то-
ком службе више руских одликовања. Стога 
нећемо претјерати ако кажемо да је Марк 
Војнович дао велики допринос јачању руске 
државе.

СЛАВНИ РУСКИ АДМИРАЛ РОЂЕН У ХЕРЦЕГ НОВОМ 

Михаил Вашченко

Руски недjељник

Потомак адмирала писац дисидент
Прије него што завршимо причу о Марку Војновичу, 

рећи ћемо понешто и о совјетском и руском писцу Вла-
димиру Војновичу, његовом најпознатијем данас живом 
потомку. Владимир Војнович се прославио још 1960-их 
песмом „14 минута прије старта“, која је постала омиље-
на међу совјетским космонаутима и коју је цитирао сам 
Никита Хрушчов на једном од сусрета са њима. Међутим, 
најпознатије његово дело је роман „Живот и прикључе-
нија војника Ивана Чонкина“, у којем исмијева совјетску 
армију и совјетску стварност уопште. Као дисиденту, оду-
зето му је совјетско држављанство, после чега је дуго 
живео у Немачкој. Држављанство је поново добио 1990, 
након чега се вратио у СССР. У почетку је подржавао по-
литику предсједника Владимира Путина од кога је 2001. 
године добио и државну награду. Међутим, последњих 
година сврстао се у ред критичара руског предсједника, 

оцијенивши прошле године на либералном радију „Ехо 
Москве“ да се Путин „одржава на власти на страху и про-
паганди“.  

Путин предаје државну награду Војновичу

Ајвазовски- Руска ескдра на путу у Севастопољ (1846)

Марко Војновић - херој Црног мора

Николај Чистјаков (Марк Војнович) у 
совјетском филму „Адмирал Ушаков“

Иван Ајвазовски: Чесменска битка (1848.)
у којој се прославио Марко Војнович
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ДАНИ РУСКЕ ДУХОВНОСТИ И КУЛТУРЕ

У вријеме када политички од-
носи Русије и Црне Горе про-
лазе кроз своју најгору фазу 

у историји, када црногрска власт 
уводи санкције и протјерује руске 
дипломате, на које Кремљ реагује 
сусдржаним контра мјерама, градо-
ви Херцег Нови и Рибинск ријеши-
ли су да у свијет покажу другачију 
слику.

Идеја за успостављање сарадње 
и партнерских односа између два 
града родила се прије неколико 
недјеља и захваљујући веома екс-
педитивном реаговању градских 
управа она је већ на Велику суботу 
резултирала потписивањем спора-
зума о пријатељству и сарадњи. Са 
стране града Херцег новог потпис-
ник споразума је био градоначел-

ник Стеван Катић, а са стране града 
Рибинска уговор је потписао његов 
први човјек Денис Добрјаков.  Оба 
градоначелника љубазно су се одаз-
вали нашем позиву за интервју. 

У вашем граду по први пут су 
одржани Дани руске духовности 
и културе. Одакле идеја за једну 
овакву манифестацију? 

Желим да овом приликом пох-
валим Туристичку организацију 
града Херцег Новом која је иници-
рала ову манифестацију. Наш град 
сваке године посјети много руских 
туриста, значајан број их је у нашем 
граду стекао непокретности и овдје 
стално борави. Постоји и један број 
старих руских породица0, чији су 
преци у Херцег Нови дошли прије 
близу 100 година, након Окотобар-
ске револуције и трагедије царске 
породице Романов.

С обзиром на све ово, ја сам као по 
функцији предсједник Скупштине 
Туристичке организације Херцег 
Новог дао сам снажну подршку 
овом предлогу. Надам се, да ће ова 
по мом суду одлично замишљена 
манифестација постати традицио-
нална и одржавати се сваке године.

Спајање два блиска народа рус-
ког и нашег има одавно упориште 
у историји и ми смо данас само 
неко ко наставља оно што су наши 
преци прије неколико вјекова уте-
мељили. Задовољан сам што је ова 
манифестација започела и одвија 
у најбољем реду. Потврду оправда-
ности одржавања Дана руске духо-
вности и културе дала је масовна 
посјета како наших, тако и руских 
грађана који бораве не само у Хер-
цег Новом, већ и у околним  мјести-
ма. 

У организацији ове манифеста-
ције значајну и активну улогу је 
имала је и Митрополија Црного-
рско Приморска. Колико је по ва-
шем мишљењу поред заједничке 
историје битна и духовна блис-
кост нашег и руског народа? 

Дани руске духовности и културе 
одржавају се у вријеме васкршњих 
празника и то је отворило додатни 
простор да активнију улогу у овој 
манифестацији узме и Митропо-
лија Црногорско Приморска. Поче-
ло се од Велике Суботе и празника 
Благовјести. Тада је у храму Христа 
Спаса свету архијерску литургију 
служио митрополит Амфилохије, 
а послије тога је услиједила ли-
тија и обављен обред колективног 
крштења у мору. У наредним да-
нима одржано је више црквених 
служби и литургија, како ма српс-
ком, тако и на руском језику.

Митрополит Амфилохије одр-
жао је и пригодну бесједу на фор-
малном отварању Дана руске кул-
туре и духовности у Херцег Новом, 
на којој је посебно апострофирао 
да се ове године обиљежава 100 го-
дина од страдања царске породице 
Романов. Стога, велика је заслуга 
православне цркве што је наша ма-
нифестација протекла у најбољем 
реду и у потпуности испунила своју 
мисију. 

Дани руске духовности и култу-
ре поклопили су се и са посјетом 
делегације града Рибинска, на 
челу са градоначелником Дени-
сом Добрјаковим. Потписан је и 
Споразум о сарадњи. У којим об-
ластима ваша два града по вашем 
мишљењу да сарадњу конкрет-
није оставре?

Када је у питању сарадња са гра-
дом Рибинском желим да изрра-
зим задовољство што је до по посје-
те господина Добрјакова дошло и 
што је она резултурала потписи-
вањем пратећег споразума који сте 
напоменули у вашем питању. 

У Херцег Новом постоји црк-

ва посвећена руском светитељу 
Светом Фјодору Ушакову, њу сва-
кодневно посјећују вјерници нашег 
и руског народа. Овај велики руски 
светитељ рођен је у околини града 
Рибинска и та чињеница ставља 
на сам споразум и нашу будућу са-
радњу са овим важним градом из 
Јарославске области посебан печат. 
Надам се да ће се он конкретизо-
вати и у будућем периоду, а фор-
мално успостављене везе два града 
даље јачати. 

Очекујемо да се сарадња реа-
лизује у областима привреде, кул-
туре и спорта. Током посјете, делега-
цију града Рибинска упознали смо 
са највећим потенцијалима општи-
не Херцег Нови, посебно у области 
туризма. Очекујем да ће делегација 
нашег града већ 4. августа одгово-
рити узвратном посјетом, када се у 
Рибинску одржава Фестивал пос-
већен Светом Фјодору Ушакову. 
То ће бити прилика да се и наша 
политичко-привредна делегација 
непосредни упозна и са потенција-
лима овог однедавно пријатељског 
руског града.  

Вјерујем да ћемо наћи довољно 
простора за сарадњу. Надам се да 
ћемо успјети да за туристичку по-
нуду нашег града успјети дадодатно 
заинтересујемо грађане Рибинска. 
Руски туристи у Херцег Новом су 
увијек добродошли, а и наш град је 
веома популаран међу туристима 
из Русије.

У Херцег Новом је туризам до-
минантна привредна грана. Коли-
ко су руски туристи важни за град 
на чијем челу се налазите? 

Руски туристи су веома битни 
за наш град. Руско туристичко тр-
жиште има велики потенцијал. 
Око 30% укупног броја туриста који 

посјете Херцег Нови су грађани Ру-
сије, што је свакако озбиљна цифра. 
Оно што је битно истаћи да руски 
туристи не долазе попут туриста из 
региона само у шпицу сезоне, у јулу 
и августу, већ су у нашем граду од ап-
рила до новембра.

Ове године смо први пут орга-
низовали Дане Руске духовности 
и културе, који се надамо да ће по-
стати традиционални. Од наредне 

године се нададамо да ће ова ма-
нифестација бити укључена и у 
званичну понуду наше Туристичке 
организације Херцег Новом на сај-
мовима туризма у Москви и Санкт 
Петерсбургу. 

Нама је веома важно да руски ту-
ристи наставе да долазе у великом 
броју у Херцег Нови. Поред тога што 
по оствареним расходима спадају 
у врло квалитетне туристе, Руси 
и наши грађани једни друге до-
живљавају братски и пријатељски.

Како са позиције градоначле-
ника у чији град  масовно долазе 
руски туристи, коментаришете 
актуелне званичне односе Русије 
и Црне Горе? 

Они су сада нажалост запали у 
озбиљну кризу. Црногорска власт 
проналази изгледа неки свој инте-
рес када је у питању Европска Унија, 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ХЕРЦЕГ НОВОГ СТЕВАН КАТИЋ

Интреграција у ЕУ не треба да угрозе наше односе са Русијом

Са потписивања споразума у Херцег Новом

Катић и Добрјаков ка отварању Дана Руске духовности и културе

Велика је заслуга 
православне цркве и 
митрополита Амфило-
хија што је наша ма-
нифестација протекла 
у најбољем реду и у 
потпуности испунила 
своју мисију

Делегација Херцег Но-
вог планира узвратну 
посјету почетком ав-
густа, када се у Рибин-
ску одржава Фести-
вал посвећен Светом 
Фјодору Ушакову
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Древни руски град Рибинск 
смјештен је на око западно 
500 км од Москве. Овај ин-

дустријски центар лежи на ријеци 
Волги и током своје богате исто-
рије био је познат као раскрсница 
пловних путева, локалитет житне 
берзе, док му само име му говори 
да је представљао и мјесто богато 
рибом. Град се налази у Јарослав-
ској области и насељава го око 
200.000 људи. Понос града предста-
вља стратешки важна индустрија 
авиомотора Сатурн, који примјену 
имају у војном и цивилном вазду-
хопловству.  

Његов градоначелник Денисс 
Добрјаков недавно је боравио у 
званичној посјети граду Херцег Но-
вом, што је искористио да са својим 
тамошњим колегом Стеваном Ка-
тићем потпише споразум Спораз-
ум о пријатељству са црногорским 
градом Херцег Новим. 

По вашем мишљењу у којим 
областима два града би могла да 
остваре сарадњу?

Договор о намјери да се успоста-
ви конкретна сарадња два града 
потписана је са градоначелником 
Херцег Новог Стеваном Катићем. 
Заинтересовани смо за размјену 
искустава које се тичу управљања 
градом и за успостављање сарадње 
у сферама у којима би могла да се 
оствари обострана корист, као што 
су рецимо област културе, спорта, 
туризма и предузентиштва.

Споразум који смо потписали 
носи општи карактер и његов садр-
жај допушта да стручни сарадници 
из оба града ускоро предузму ко-
раке на његовој даљој конкретиза-
цији. Надам се најбољем. Вјерујем 
да ће ускоро доћи до првих опо-
пиљивих резултата, јер сам при-
мијетио да је руководство Херцег 
Новог и грађани са којим сам имао 
прилике да разговарам веома за-
интересовани за пријатељство са 
Русијом. 

Какве сте утиске о Херцег Но-
вом и Црној Гори носите у Русију? 

Веома позитивне. Враћем се са 
утиском да упркос тренутно веома 
лошим званичним односима наше 
двије државе, то неће озбиљније 
утицати на односе наша два народа, 
које вежу дубоке историјске везе. 
Те везе и позитивне емоције према 
Русији веома су изражене у граду 
Херцег Новом. 

У Херцег Новом су паралелно са 
вашом посјетом отворени и Дани 
руске духовности и културе. Како 
оцјењујете ову манифестацију? 

Био сам пријатно изненађен 
када сам позван да узмем учешћа 
у овако конципираној манифеста-
цији. Оцјенио бих да је одлично 
организована. Ово је први, велики 
корак који је било потребно напра-
вити и надам се да ће у будућности 
уколико Дани руске духовности и 
културе постану традиционални 
(тако су нам из градске управе Хер-
цег Новог саопштили) бити обо-
гаћени и допунским садржајима.

Поред историјских веза два на-
рода, већина грађана Руске Феде-
рације и Црне Горе је православне 
вјере. Какву улогу по вашем миш-

љењу, поред заједничке историје 
и може да одигра и православна 
вјера у односима наша два на-
рода? Међу нама православним 
народима, православље није само 
вјероисповјест већ и стуб који је у 
тешким временима током историје 
неријетко давао основу за опстанак 
Руса, Срба и Црногораца. 

Сјетимо се само нашег цара Ни-
колаја Другог и сјетите се како се 
односио према Црној Гори и Ср-
бији. Он у своје вријеме није само 
подржавао већ и конкретно бранио 
Црну Гору и Србију. Штитећи ваше 
народе на Балкану, наш цар и народ 
је бранио православну вјеру. Да бис-
те знали ко вам је пријатељ морате 
добро да знате вашу историју, на-
рочито ону новију. Одатле се јасно 
види ко вас је прихватио као брата, 
а ко је ударао на ваш државни суве-
ренитет. То слични центри раде и 

данас. 
Ми смо у ове дане највећег право-

славног празника Васкрса у разго-
вору са вашим људима осјетио сам 
да смо ми браћа, да то што је међу 
нама грађено вјековима, никакви 
споља наметнути покушаји и при-
тисци, оних који су вама све само не 
пријатељи, урушити не могу. 

Вратио бих се на ваше претход-
но питање о мом доживљају града 
Херцег Новог. Мене је лично заис-
та импресионирала чињеница да 
је у овом граду прије 10-ак година 
подигнута црква у славу Свето-
га Фјодора Ушакова. Заиста ми је 
било пријатно да се ма црногорској 
земљи налази храм подигнут у 

славу светитеља, кога лично веома 
поштујем. У херцегновском храму 
Светог Фјородра Ушакова провео 
сам поноћну васкршњу службу и 
видио много младих људи, који 
приступају са великим пошто-
вањем и побожности. 

Недалеко од града Рибинска на-
лази се мјесто рођења и крштења 
Светог Фјодора Ушакова. Овај ве-
лики руски адмирал, који није 
изгубио ниједан рат и цио свој жи-
вот посветио одбрани свог народа, 
отаџбине и православља. Био је је-
дан од твораца Црноморске флоте, 
а за православље се борио далеко 
од отаџбине, када је ослобађао грч-
ка острва. Острву Крфу, значајном 
мјесту за ваш народ у Првом свјет-
ском рату, Свети Фјодор Ушаков је 
написао и устав. 

Овакве велике историске лич-
ности не дозвољавају нам да забо-
равимо ко смо ми у ствари. Они 
представљају трн у оку појединих 
политичких структура, јер идео-
логију коју заступају представљају 
практично неодрживом и ону 
нашу историју сада је покуша-
вају преправити и прилагодити 
својим тренутним потребама. То 
им је узалудна работа, јер оно што је 
исписано крвљу срушити је немо-
гуће је фалсификовати.

У Србију и Црну Гору долазите 
од средине 90-их година, када сте 
учествовали на спортским мани-
фестацијама, отвореним првен-
ствима у падобранству и скијању. 

Колико се по вашем мишљењу 
промијенила у односу на период 
прије двије деценије? 

Прошло је 20 година од мог пр-
вог доласка у вашу земљу. То је био 
постосоцијалистички период када 
је већима људи још увијек није 
најбоље разумјела шта се догађа 
са свијетом. Сматрам да су у међу-
времену наш и ваш народ напокон 
схватили што је био прави циљ 
споља наметане вјештачке идеоло-
гије и пропаганде, које су утицале 
на распад наших држава. 

Наши народи из овога што нам се 
догодило треба да извуку поуке из 
прошлости и у будућности поново 
успоставе јединство. Да ли поново 

кроз заједничку државу, или друге 
форме повезивања и савезништва 
то је сада мање битно. 

Шта за вас представљају Ср-
бија и Црна Гора? Према братском 
српском словенском народу, који 
је током историје много страдао и 
пропатио осјећам поштовање и љу-
бав, а ту је и велика нада у свијетлу 
будућност и укрепљење нашег вје-
ковног пријатељства. 

Као војника веома ме погоди-
ла НАТО агресија на вашу земљу. 
Прве НАТО бомбе пале су управо на 
Црну Гору. Ја лично и већина мојих 
тадашњих колега била је лично 
потпуно спремна да крене у одбра-
ну Југославије 1999. године. Међу-
тим, жеље народа и војске биле су 
супротне политици и могућности-
ма тадашње руске државе. То је код 
нас изазивало бијес. Колико видим 
нешто слично дешава се сада код 
ваших људи сада, јер политика коју 
ваше власти воде сад према Русији 
иритира једнако ваше грађане, као 
што је Русе иритирала одлука та-

дашњих наших власти да се Југо-
славији 1999. године конкретно не 
помогне. 

Денис Добрјаков представља 
веома занимљиву и свестрану 
личност. По образовању је авио 
инжењер и представља легенду 
падобранског спорта у свјетским 
оквирима - осмоструки је шами-
он свијета и до сада је забиљежио 
преко 11,000 падобраснких скоко-
ва. Носилац је више високих ру-
ских војних одликовања, а прије 
избора на фунцију у администра-
цији свог родног града Рибинска 
током 2014. и 2015. обављао је 
дужност замјеника предсједника 
Владе града Севастостопоља.   

Православље није само 
вјероисповјест већ и 
стуб који је у тешким 
временима током 
историје неријетко 
давао основу за 
опстанак Руса, Срба и 
Црногораца

ДАНИ РУСКЕ ДУХОВНОСТИ И КУЛТУРЕ

Интреграција у ЕУ не треба да угрозе наше односе са Русијом

да усваја одређене акте и мимо оба-
веза које имамо као кандидат за 
чланство. Нико од нас није званич-
но тражио да уведемо санкције Ру-
сији и низ других поступака усмје-
рених против Русије нијесу били 
дио раније преузетих обавеза.

Партија којом припадам залаже 
се за улазак у Европску Унију. Међу-
тим, сматрам да се ми морамо мак-
симално потрудити да европске ин-
теграције не нанесу са друге стране 
штету нашим односима са Русијом.  
Руски туристи, власници некретни-
на и инвеститори утицали су раније 
веома позитивно на нашу еконо-
мију. Предузимањем негативних 
полтичких корака према Русији, за 
које не постоји никаква формална 
обавеза према европским интегра-
цијама и које нико од нас и не тра-
жи, наноси се насагледива политич-
ка и економска штета Црној Гори.

Русија је непуних годину дана, 
од 1806. до 1807. управљала Хер-
цег Новим. Тада се у врху градске 
управе налазио и ваш предак Јоко 
Катић. Шта за вас лично предста-
вља Русија? 

О мом претку је у својој бесједи на 
отварању Дана руске духовности и 
културе говорио је и митрополит 
Амфилохије. Лично бих се осјећам 
поносним што се својим дјело-
вањем трудим да наставим оно што 
су радили и за што су се борили 
моји преци прије више од 200 годи-
на.

Спој Русије и Црне Горе постоји 
дуже од три вијека. Оно чему су те-
меље ударили Владика Данило и 
цар Петар Велики, својим аманетом 
утврдио Свети Петар Цетињски на-
дам се да неће озбиљније угрозити 
лични интереси било које поли-
тичке елите.

ГРАДНОЧЕЛНИК РИБИНСКА ДЕНИС ДОБРЈАКОВ

Свети Фјодор Ушаков приближио 
Рибинск и Херцег Нови

Катић и Добрјаков ка отварању Дана Руске духовности и културе

Политика коју ваше 
власти воде сад према 
Русији иритира јед-
нако ваше грађане, 
као што је Русе ири-
тирала одлука наших 
претходних власти да 
се Југославији 1999. 
године конкретно не 
помогне

Катић и Добрјаков на отварању изложбе
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Игор Дамјановић

ДАНИ РУСКЕ ДУХОВНОСТИ И КУЛТУРЕ

Прије две године колегини-
ца, новинарка једног рус-
ког туристичког журнала, 

замолила ме да јој помогнем да у 
Перасту пронађе вилу Лава Тол-
стоја. Информацију да је славни 
писац имао викендицу у Перасту 
добила је од туристичког водича 
током крстарења Боком Которс-
ком. Шокиран питањем, одгово-
рио сам да јој је водич дао лажну 
информацију, а да једина веза Пе-
раста са породицом Толстој дати-
ра са краја 18. века.

На црногорском приморију 
завладала је изгледа права епиде-
мија лажних легенди. Поред слу-
чајева које пласирају појединци 
као овај о Толстојевој викендици у 
Перасту, постоје и оне које се пре-
доче готово сваком туристи који 
посети црногорско приморје. 
Таква је нпр. прича о будванским 
Ромео и Јулији, односно Марку и 
Јелени. На зидинама Старог Града 
Будве постављена је чак и плоча 
на месту гдjе су они због своје не-
срећне љубави наводно скочили 
у море. За Луцију Ђурашковић, 
историчара у уметности и музејс-
ког саветника „легенда“ о Марку и 
Јелени представља неспоран фал-
сификат, који се први пут појавио 
прије нешто више од 10-ак годи-
на. Ђурашковићева такође сма-
тра да би плочу са зидина Старог 
Града пожељно било уклонити.

Док се туристи затрпавају лаж-
ним легендама и причама, оне 
аутентичне, по много чему једин-
ствене и неупоредиво занимљи-
вије од ових измишљених, остају 
неиспричане и полако се препу-
штају забораву. Веома ријетки се 
упознају са аутентичним леген-
дама и причама из богате исто-
рије руско-црногорских односа, 

који крећу прије више од три 
вијека. Једна од таквих, је и прича 
о калуђеру Јегору Строганову.

Ћутљиви незнанац
На издисају 18. века, у време 

пропасти Млетачке Републике, 
када град Будва потпада под аус-
тријску власт, у будванску луку 
искрцао се један необичан чо-
вјек. Изустио је само да се зове 
Јегор Строганов и да долази из 
Русије. Из луке се упутио право 
у паштровски манастир Прас-
квицу, древну богомољу која да-
тира из 11. вијека. Паштровићи 
су област која захвата можда и 

најљепши дио Јадранске обале. 
Протежу се од Бечића до Петров-
ца, а на њиховој територији при-
падају Милочер и Свети Стефан. 
Поред манастира Прасквице, 
вјерског и политичког центра 
ове области, у Паштровићима се 
налази још преко 50 цркава и ма-
настира.

Стефан Грломан, хроничар 
Паштровића и локални привред-
ник, детаљно је у старим списима 
манастира Прасквице проучио 
необичну и јединствену причу о 
Јегору Строганову. Као мјесто су-
срета за почетак ове наше приче 
о Јегору, Стефан је одабрао библи-

отеку манастира Прасквица. „Да-
нас би он био један од небројено 
много Руса који долазе и одла-
зе, или остају овдје. Тада је био 
странац, знак питања који хода, 
човјек са једном руком, енигма 
за све“ , отвара Стефан Грломан 
наш разговор и додаје: „Сви су у 
старом будванском граду запа-
зили странца поносног држања 
са дозом туге и тишине у погле-
ду и кораку. Па ипак, ријетки су 
га упознали, јер био је ћутљив, 
неприступачан, а и његов пут је 
водио нешто мало даље одатле – 
у манастир Прасквицу.“ 

Грломан наводи да је манастир 
Прасквица током своје богате 
историје небројено пута био по-
маган од стране царске Русије и 
да у самом манастиру долазак 
незнанца из Русије није предста-
вљао посебно изненађење. Јегор 
Строганов замолио је тадашњег 
игумана Саву Љубишу да га при-
ми у манастир, изнијевши жељу 
да до краја живота не говори. Пу-
них 10 година градио је пут који 
је спојио манастир Прасквицу са 
селом Челобрдом.

Причу о Јегору настављамо 
даље путем, који је пре више од 
три века сам крчио. По ономе што 
је Грломан пронашао у манастир-
ским списима, Јегор Строганов је 
био царски чиновник. Бранећи 
част своје ћерке Јекатарине иза-
зива на двобој извесног капета-
на. У двобоју Јегор бива рањен 
у лијеву руку, а капетан гине. 
Лијечење које је услиједило није 
било успјешно, на крају му је рука 
ампутирана. Међутим рана коју 
до краја живота неће зацелити 
затекла га је кад се са лечења вра-
тио кући. Његова вољена ћерка Је-
катарина отишла је била незнано 
куда. Јегор је годинама широм по 
манастирима широм Русије тра-
жио, али је није нашао. Није тачно 
познато шта га је навело да дође у 
манастир Прасквицу.

„Јегор је недуго након што 
се саживио са новим крајем, у 
коме је пожелио остати, одлу-
чио учинити нешто да ту оста-
ви траг заувијек. Себи је задао 
најтеже – немогуће. Да он једно-
рук зида стазу. И тако из оног 
пркоса, поноса, љубави према 
кћери, туге због њеног нестан-
ка, сјећања на двобој и окајања 
гријеха, јер убиство је гријех па 
макар се њиме и бранила част, 
настајала је ова стаза. Камен по-
ред камена, камен на камен, ред 
по ред – годинама“, наводи Грло-
ман док се пењемо према врху, а 
у даљини се полако указује Свети 
Стефан.

После преко 2 километра успо-
на долазимо до краја пута. „При-
ча о Јегоровом путу је свесмис-
лена сторија која даје животну 
енергију. Идући том стазом коју 
је несагледивом снагом воље на-
правио човјек са једном руком 
разумијемо да и ако имамо неки 
проблем, нешто што нас спутава 
и тишти - да је све то мало и савла-
диво, јер снаге добре воље којом 
један човјек може свој живот да 
учини великим увјек постоји“, 
подијелио је на крају шетње Гр-
ломан своје импресије. Поред 
прелијепог пејзажа, на крају 
Јегоровог пута затичемо таблу 
из 1971. године, којом захвални 
мјештани Паштровића подсећају 
на Јегоров подвиг. У вријеме када 
је постављена нико није могао да 
претпостави да ће 30-ак година 
касније најбројнији туристи на 
Светом Стефану долазити управо 
из Русије.

Сама табла много говори о твр-
дом карактеру овдашњих људи, 
који су у веома тешким историјс-
ким околностима, притиснути 
са две стране турским и млетач-
ко-аустријским претензијама и 
непријатељством сачували пра-
вославну веру. Једнако достојно 
Паштровићи се држе и у овим 

НЕВЈЕРОВАТНА ПРИЧА О ТОМЕ КАКО ЈЕ НАСТАО ЈЕГОРОВ ПУТ ИЗНАД СВЕТОГ СТЕФАНА

Подвиг руског калуђера од прије три вијека

Јегоров пут

На крају Јегоровог пута
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Игор Дамјановић

Мала дрвена руска црква по-
кривена снијегом, призор 
типичан за хиљаде села и 

градова у пространствима Русије. 
Међутим, једна од таква богомоља 
смјештена је на неколико стотина 
метара од обале Јадранског мора и 
њеног бисера - полуострва Свети 
Стефан. Ријеч је о цркви Светих 
Царских Мученика, која припада 
манастиру Рустово.   

С обзиром на снијег који је за-
вијао уску локлану цесту, наш пут 
ка Рустову настављамо пјешице од 
Челобрда, баш од тачке гдје гдје се 
завршава Јегоров пут, о коме сам 
писао прошлог октобра. Као да је 
нека виша сила хтјела да наставимо 
причу о Паштровићима и њиховом 
древним светињама наставимо баш 
тамо гдје смо се јесенас заустави-
ли. Поред Стефана Грломана ло-
калног хроничара Паштровића са 
којим сам у октобру заједно препје-
шачио Јегоров путем, нашој малој 
„експедицији“ за Рустово придру-
жио се и Нико Грацун, први ком-
шија манастира. Његова породична 
кућа налази се непосредно преко 
пута манастирске порте.

Послије нешто више од киломе-
тра успона долазимо пред мана-
стирску капију. Тамо нас дочекује 
монахиња из сестринства. Затичемо 
јединствен призор, здање прекри-
вено снијегом одакле пуца диван 
поглед на Свети Стефан, Милочер и 
бескрајну пучину Јадранског мора. 
Нијесам први пут овом светом 
мјесту. Свима који имају жељу да га 
посјете савјетовао бих прољеће, или 
љето када се непосредно можете 
упознати са љепотом околне вегета-
ције и манастирским газдинством. 
Сам манастир окружен је боровом 
шумом, а манастирска фарма у којој 
је најгласнији један велики гусан је 
прича за себе. 

На мученичкој крвљу натопљеној 
земљи никла дрвена руска црква

Рустово је данас женски манастир, 

посвећен Успењу Пресвете Бого-
родице. Освећен је 2004. године. У 
склопу манастирског комплекса 
налази се и дрвена црква Светих 
царских мученика. Освештана је у 
јулу 2006. године, на 88. годишњицу 
страдања последњег руског цара и 
његове породице. У цркви светих 
царских мученика налази се ико-
на Богородице иверске, за коју се 
вјерује да помаже породицама које 
не могу да добију дјецу. Најпозна-
тију реликвију манастира Рустово 
представља икона „Благоухаони 
цвијет“, за коју монахиње наводе 
да се „сама обнавља“. Сматра се да 
потиче из 14. вијека. У Рустово су 
донијете као двије страре даске за 
које је постојало свједочанство да су 
некада биле иконе. Након њиховог 
спајања, постоји предање да се дого-

дило  чудо, дјелови на даскама по-
стају препознатљиви ликови Бого-
родице и Исуса Христа. Како су нам 
саопштиле монахиње икона „Благо-
ухани цвијет“ и Богородице Иверске 
су мироточиле.

Прикладнији локалитет у Црној 
Гори за подизање храма у славу цар-
ске породици Романов - страдални-
ка за православну вјеру , од Рустова 
тешко да би се нашао.  Баш на овој 
земљи у 14. вијеку, 8 година прије 
Косовског боја , догодио се страви-
чан покољ, у коме је по предању 
око 1400 житеља Паштровића. По-
страдали су само зато што су одби-
ли да се одрекну православне вјере. 
За покољ нијесу биле одговорне 
никакве хунске и монголске хорде, 
или Турци који су у то вријеме уве-
лико наступали на Балкан. Покољ 
је почињен од стране војске угарског 
краља Лудвига. Мученичком крвљу 
натопљена паштровска земља и ма-
настир Михољска Превлака,  чијих 
је 70 монаха отровано у 15 вијеку у 
млетачкој завјери, послије које је 
и манастир разрушен, свједоче да 
непријатељи православља на Бал-
кану нијесу били само турски ос-
вајачи, већ да су злочини хришћана 
католика неријетко били суровији 
и подмуклији. 

Од неколико стотина хиљда ру-
ских туриста који током туристичке 
сезоне посјете црногорско примо-
рије и неколико десетина хиљада 
који су овдје стекли некретнине, тек 
ријетки су упознати да у оквиру ма-
настира Рустово постоји црква Све-
тих Царских Мученика. Слично као 
и са Јегоровим путем, о коме смо пи-
сали прошлог октобра. Јединстве-
ни примјери историјске и духовне 
блискости српског и руског народа 
као да не могу доћи до изражаја од 
бројних измишљених легенди, као 
што је она коју поједини водичи у 
Бокоторском заливу шире о викен-
дици Лава Толстоја у Перасту. 

Рустово и манастир Прасквица, 
одакле креће Јегоров пут нијесу једи-

не светиње у овом дијелу Паштро-
вића. Након топлог пријема и пос-
лужења уприличеног од стране 
сестринства манастира Рустово ми 
наш пут настављамо према мана-
стиру Дуљево. Послије нешто мање 
од два километра долазимо пред 
овај живоспни манастир, на 470 
метара надморске висине. О овом 
древном манастиру који датира из 
14. вијека, његовој занимљивој исто-
рији у којој посебно мјесто заузмају 
специфични односи са манасти-
ром Дечани и Светом Гором, неком 
другом приликом. Послије кратког 
предаха наш пут настављамо даље 
до цркве Светог Ђорђа смјештеној 
на неких 700 метара надморске ви-
сине, на врху Доња Мртвица. Пут о 
Дуљева до цркве Светог Ђорђа која 
се налази на узвишењу изнад села 
Куљаче, преостаје нам нешто више 
од километра оштрог успона који 
пролази се углавном кроз шуму. То 
је и био основни разлог кратког за-
државања у манастриру Дуљеву, да 
би се због краткоће првог дана мар-
та, вратили до Челобрда прије ноћи. 
Након полседњег великог напора  и 
успона, газећи преко 30 сантимета-
ра снијега, стигли смо до врха Доња 
Мртвица и цркве-скита посвећене 
Светом Ђорђу. Заиста нијесам могао 
да слутим да ћу своје најекстремније 
искуство на снијегу доживјети на 
пар стотина метра ваздушне линије 
од обале Јадранског мора.  

Монахиња Олга 
Јегоровим стопама

Зашто нам је било толико важно 
да дођемо до црквица-скита Светог 
Ђорђа? Жеља нам је била да поразго-
варамо са монахињом Олгом, која је 
у ово паштровско беспуће дошла из 
Русије. Професорица музике рођена 
у Самари, која је радни вијек прове-
ла у Москви, на готово истом просто-
ру као и монах Јегор прије више од 2 
вијека служи Богу и исповиједа пра-
вославну вјеру. Претпоставља се да је 
на мјесту гдје служи монахиња Олга 
сахрањена половина Пашторвића 
убијена у горепоменутом угарском 
покољу из 1381. године.

Међутим, монахињу Олгу зати-
чемо је у цркви што нас је прилично 
забринуло. Позвали смо је на те-
лефон, саопштила нам је да се раз-
бољела од упале плућа и налази се 
на лијечењу на Цетињу. Богу хвала 
њено здравствено стање је сада боље 
и већ неколико недјеља поново је 
у црквици Светог Ђорђа, одакле 
се пружа невјероватан поглед на 
најљепши дио црногорске обале, 
који се протеже од Светог Стефана 
до Будве.

Монахиња Олга на 
готово истом простору 
као и монах Јегор, 
прије више од 2 вијека 
служи Богу и исповиједа 
православну вјеру. 
Претпоставља се да је 
на мјесту гдје служи 
сахрањена половина 
Пашторвића убијена у 
горепоменутом угарском 
покољу из 1381. године.

Мученичком крвљу натопљена паштровска земља 
и манастир Михољска Превлака,  чијих је 70 
монаха отровано у 15 вијеку у млетачкој завјери, 
послије које је и манастир разрушен, свједоче да 
непријатељи православља на Балкану нијесу били 
само турски освајачи, већ да су злочини хришћана 
католика неријетко били суровији и подмуклији

ДАНИ РУСКЕ ДУХОВНОСТИ И КУЛТУРЕ

Подвиг руског калуђера од прије три вијека
такође не простим временима, у 
коме црногорске власти покуша-
вају преписати историју и сазда-
ти идентитет новог црногорског 
човека, бића са осмовјековеном 
историјском празнином, које у 21. 
веку почиње да сриче нова слова 
и говори новим језиком. Од свих 
крајева Црне Горе најслабији ре-
зултати у наметању тог новог цр-
ногорског идентитета остварени 
су баш у Паштровићима.

Како наводи Грломан, врх који 
је Јегор повезао са манастиром 
Прасквица, један је од ријетких 
у овој области на коме није била 
саграђена црква. Прије неколико 
деценија на њему је подигнут спо-
меник палим борцима из Другог 
светског рата. Паштровићи су 
једнаку чврстину као у очувању 
православља показали и у отпору 
фашистичкој окупацији.

Стазом се не завршава невјеро-
ватна трагична прича о монаху 
Јегору. Како наводи Стефан Гр-
ломан, у манастирским списима 
стоји да се ипак срео са својом 
вољеном ћерком, која и сама 
прерушена у монаха Јелисеја до-
лази у манастир Прасквицу, не 
откривши никоме, па ни оцу свој 
идентитет. Јекатарина међутим 
недуго по доласку поболијева и 
пред смрт Јегору открива тајну 
своју. Ни смрт вољене кћери, није 
поколебала Јегора да престане да 
гради пут, након чијег се дефини-
тивног завршетка повлачи у своју 
ћелију и убрзо умире.

Можда је парадокс да се о под-
вигу и трагичној судбини Јегора 
Строганова више зна у Србији, 
него Црној Гори. На „Стеријином 
позорју“ најзначајнијем позо-
ришном фестивалу у Србији, 
никада ниједно остварење није 
победило у чак 8 категорија, као 
2001.  представа „Јегоров пут“, 
рађена по мотива ове приче, по 
тексту и у режији Виде Огњано-
вић. Данашња Црна Гора изгледа 
изгледа више уважава накнадно 
написану историју и непостојеће 
легенде од оних аутентичних. 
За комерцијалну, лажну таблу у 
будванском Старом Граду знају 
готови сви, а за аутентичну, коју су 
мештани Паштровића 1971. годи-
не поставили без комерцијалних 
мотива знају само ријетки.

Како данас изгледа Јегоров пут, 
добрим делом зарастао у шибље 
и на појединим мјестима упитне 
проходности, можда је најбоља 
прича о нама. Оно што је један 
човек са једном руком прије више 
од 3 века направио сам, данашња 
поколења нису у стању ни да одр-
же у пристојном стању. Излишно 
је напомињати колико би адек-
ватна презентација и промоција 
приче о Јегору Строганову била 
интересантна стотинама хиљада 
његових сународника који сваке 
године посете црногорско при-
морје.

Уколико се одлучите да про-
шетате Јегоровим путем нећете 
зажалити, јер ћете имати приви-
легију да уживате у прелепом пеј-
зажу и дишете чистим ваздухом. 
Међутим због стања у коме се на-
лази препоручљива би ипак била 
планинарска обућа.

ПРИЧА О МАНАСТИРУ РУСТОВУ

Руска дрвена црква на обали 
Јадранског мора

Црква Светих Царских Мученика - Манастир Рустово

Манастир Рустово
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Један од најпопуларнијих и најпри-
знатијих савремених српских писаца 
Никола Маловић у ексклузивном ин-

тервјуу за Russia Beyond говорио је о свом 
стваралаштву у коме су мотив били и 
Бокељи који су своју славу стекли у Русији, 
подијелио који је руски писац оставио 
снажан утисак на њега и открио је зашто и 
„даље мисли на српском“. 

Увијек када дођем у Херцег Нови, мјесто 

које обавезно посетим је Књижара Со, је-
динствен кутак културе на простору Црне 
Горе. Она чува традицију књижарства у 
Херцег Новом дугу 120 година. Књижа-
ра Со није пука продавница књига, већ је 
значајан дио њених активности усмерен 
и ка издавачкој дјелатности, која обухвата 
више фотомонографија и других књига 
посвећених Боки Которској. Пре два мје-
сеца објавили су књигу „Сећања из Боке“ 
– дјело владике Николаја Велимировића. 
У књижари затичем њеног уредника из-
давачке делатности, нашег познатог и на-
грађиваног писца Николу Маловића, који 
љубазно прихвата мој предлог и тако пот-
пуно спонтано настаје овај интервју. 

Године 2007. објавили сте за Лагуну 
роман „Лутајући Бокељ“ (9 издања, 6 
награда), који почиње антологијском 
реченицом савремене српске књижев-
ности: „Још увијек мислим на српском“. 
С обзиром да се у Црној Гори током по-
следњих 10 година активно и агресивно 
намеће „нови“ језик и идентитет, да ли се 
код вас нешто промијенило? 

Није, дакако. И даље мислим на српс-
ком. Мислити на српском је слободарска 
идеологија, а не само граматика и пра-
вопис. Мислити на српском значи бити 
против лингвистичке преваре зване цр-
ногорски језик и бити против дукљанске 
идеологије зато што је у сржи антисрпска. 

Ваш други такође награђивани роман 
„Једро наде“ (Лагуна, 4 издања), делом 

говори о Бокељима који су своју славу 
стекли у Русији. Ко су по вама најзначај-
није личности са простора Боке у руској 
историји?

Списак је подугачак... Гроф Сава Вла-
диславић (1668-1738) био је дипломата у 
служби цара Петра Великог и, касније, ца-
рице Катарине. Утврдио је највећу грани-
цу на свијету, између Русије и Кине, која је 
и данас важећа. На граници је основао град 
Тројицкосавск и у њему подигао цркву Св. 
Саве Српског. Цару Петру великом покло-
нио је ослобођеног етиопског роба Ганиба-
ла, који је био прадјед великом Пушкину.

У „Једру наде“ све врви од Бокеља који 
имају везе са Русијом. Наутички педагог 
Марко Мартиновић у Поморској школи у 
Перасту обучавао је 1698. седамнаест пито-
маца Петра Великог. Пераштанин Матија 
Змајевић био је адмирал руске Балтичке 
флоте. Херцеговљанин Марко Војновић 
био је адмирал руске Црноморске флоте и 
заповједник луке у Севастопољу.

Први Србин који је опловио свијет био 
је Стеван Вукотић. Као навигациони офи-
цир подвигом се прославио 1826., на ру-
ском ратном броду „Предпријатије“, ма-
лом тројарболном једрењаку са 24 топа, 
изграђеном у Петрограду.  У књизи „Ис-
торија бокељског поморства“ Предрага В. 
Ковачевића (Књижара Со, 2015.) прона-
шао сам моје поморске претке – у служби 
руске трговачке флоте.

Уочи прошлогодишње званичне посе-
те Колинде Грабар Китаровић Русији, у 
хрватској јавности су славног адмирала 
руске Балтичке флоте Матију Змајевића 
покушали да прогласе Хрватом. Са так-

вом тврдњом је и сама хрватска пред-
сједница иступила је пред предсједни-
ка Путина. Као писац из Боке Которске 
имате ли коментар на ову и друге хрват-
ске претензије ка културно-историјској 
баштини Боке Которске? 

Матија Змајевић, који се родио у вене-
цијанском Перасту 1680. а умро 1735. у 
Руској империји, у Таврову на Дону – из 
нашег угла никада не може бити Хрват. Но 
ту је и хрватски угао посматрања на ства-
ри, који католичанство види исто што и 
хрватство, а по дозволи из Ватикана, око 
1850. године, јер су до тада многи римо-
католици у Боки декларисани Срби. То 
се види не само из пјесме „Србин Србима 
на части захваљује“ коју је Његош испје-
вао у Доброти, у палати својих домаћина, 
римокатолика Ивановића – Срба, него се 
то види и из чињенице да су сви Бокељи, 
двијема трећинама православци и у то 
доба, одушевљено поздравили улазак ру-
ске флоте у Боку, 1806. године. Зашто? Јер 
су их сами позвали да дођу! Руски адмирал 
Сењавин у манастиру Савина, пред мит-
рополитом Петром Првим Петровићем – 
поздравља народ. Прчањани пишу: „Сви 
становници желе својевољно да постану 
поданици Њ. В. Цара цијеле Русије“ – ци-
тира у „Историји бокељског поморства“ 
проф. Ковачевић.

Вјерујем да Матија Змајевић, с утемеље-
ним поријеклом из Црне Горе, никад за 
себе не би рекао да је Хрват. Него мож-
да Пераштанин. Што се осталих хрват-
ских претензија тиче, оне су програмске, 
очекиване и тек се ту и тамо догоди плит-
ка грешка, као приликом објављивања 
књиге „Хрватски вјерски објекти у Боки 
Которској“ – јер су и поједини римокато-
лици устали и казали како се може гово-
рити о римокатоличким црквама, а ника-
ко хрватским у Боки Которској.

Ипак, Бокељи имају ту срећу да се иден-
титетска торнада ковитлају далеко од 
Залива, тако да Србин Хрвату овдје може 
бити пријатељ, и обратно. Бокељи знају 
становишта својих сусједа, и сусједи знају 
становишта њихових комшија. Мудрима 
је то доста.

Да ли је неко од руских писаца оства-
рио утицај на ваше стваралаштво? 

Када би се цијела руска књижевност ис-
циједила зарад капи једне реченице, била 
би то реченица с потписом Достојевског, 
из уста Великог инквизитора, када овај 
каже Христу: „И зашто си дошао да нам 
сметаш?“ Достојевски је свим читаоцима 
оставио формулу за разумијевање разли-
ка између православног и римокатолич-
ког кода. Видио је папу као архијеретика, 
који само зарад моћи жели да буде уједи-
нитељ хришћанства, за Рим спреман да 
увијек упита Христа: „И зашто си дошао да 

нам сметаш?“
Шта за вас представља Русија? 
Србији и Црној Гори Русија није ни се-

стра, ни мајка, ни заштитник, иако је све 
вријеме све то. Русија не мисли како се ми 
надамо, јер је империја. Увјерен сам да би 
Русија, када би Србија и Црна Гора са Ре-
публиком Српском доказале јединство у 
чијој је само моћи да спасава Србина, ши-
рокогрудо прихватила уједињене српске 
јужнословенске географије и означила 
их за најближег савезника Руске Федера-
ције. Неко би рекао, а како то кад нисмо 
повезани копном? Но какве везе има – ако 
си повезан морем?! Као Калињинградска 
област, енклава на обали Балтика између 
Пољске и Литваније, што је морем повеза-
на с матичним руским копном.

Данашња Србија је једина земља на 
свијету коју глобална анаконда стеже саму, 
с намјером да је прогута. Друге државе сте-
же у пакету, само Србију дави саму. Стога 
је разумљиво зашто је Србија изгубила 
излаз на море, и зашто се на петељци још 
само држи Косово. Али је довољно да дође 
нова генерација, да се промијене геополи-
тички параметри, те да нови патриоте по-
мисле како може бити што бити не може: 
да Србија има логичан излаз на море, и да 
је Бока Которска пругастоплаво мјесто на 
коме Руси нису странци него су, као и сви 
Срби, с осталима, дебото домаћи.

Никола Маловић је рођен 1970. године 
у Котору. Дипломирао је на Филозоф-
ском факултету у Београду. Објавио је 
више романа и збирки кратких прича. 
Добитник је више књижевних награда, 
међу којима „Борислав Пекић“; „Борис-
лав Станковић“; „Лаза Костић“ и „Мајс-
торско писмо“ за животно дело 2008. 
године. Октобарска награда града Хер-
цег-Новог, за роман „Лутајући Бокељ“ 
додељена му је 2009. године. Живи и 
ради у Херцег Новом, редовне колум-
не објављује у часопису Недељник и на 
порталу ИН4С. 
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ЕСКЛУЗИВНИ ИНТЕРВЈУ СА НАШИМ ПОЗНАТИМ ПИСЦЕМ

Ипак, Бокељи имају ту срећу 
да се идентитетска торнада 
ковитлају далеко од Залива, 
тако да Србин Хрвату овдје 
може бити пријатељ, и обра-
тно.

Данашња Србија је једина 
земља на свијету коју гло-
бална анаконда стеже саму, 
с намјером да је прогута. 
Друге државе стеже у паке-
ту, само Србију дави саму. 
Стога је разумљиво зашто 
је Србија изгубила излаз на 
море, и зашто се на петељци 
још само држи Косово.

Није, дакако. И даље ми-
слим на српском. Мислити 
на српском је слободарска 
идеологија, а не само грама-
тика и правопис. Мислити на 
српском значи бити против 
лингвистичке преваре зване 
црногорски језик и бити про-
тив дукљанске идеологије 
зато што је у сржи антисрп-
ска.

ДАНИ РУСКЕ ДУХОВНОСТИ И КУЛТУРЕ

Интервју у књижари СО


