
10. ДАН 

ПСКОВСКA ОБЛАСТ 

 

Претпоследњег дана обилазимо верске и друге културне објекте у Псковској 

области, тачније истоименом рејону (3622 km
2
). Град Псков је административни центар 

рејона, али и посебна административна јединица. Псовска област (55399 km
2
 и 647 хиљада 

становника) је крајњи северозападни део европског дела Русије (осим Калињграда). Псков 

је један од најстријих (први познати помен из 903. године) и најзначајнијих градова 

Русије. Вероватно је током средњег века био центар моћне словенске државе зване 

Псовска република (862-1510) која је на врхунцу своје моћи била током друге половине 

13. века. Према предању велика књегиња Олга Кијевска рођена је у селу Вибути, на 

Псковској земљи око 890. године.  

Десети дан започињемо доручком у објекту цркве Св. Николаја Чудотворца. 

Испред цркве срдачно нас дочекује отац Олег и за кратко веме изненађује познавањем 

Србије. Пита за Јустина Поповића, Николаја Велимировића и многе друге за Цркву, народ 

и Србију значајне историјске личности и догађаје. Уводи нас у цркву и заједно са нама 

прилази свакој икони и реликвији, трудећи се да појасни њихове духовне и културне 

вредности. Показује најстарију Библију која се чува у овој цркви, а потом нам даје и свој 

благослов. Приповедање оца Олега се наставља испред цркве где говори о манастирима и 

црквама које је обишао на територији Србије и шире. Сећа се манастира Бањска и цркве 

Св. Стефана, у којој је држао службу, а такође је посетио Сремске Карловце, Острог и 

манастире на црногорском приморју. Бројне, занимљиве и надасве поучне приче оца 

Олега настављају се током разгледања непосредног окружења цркве, код споменика 

посвећеног нерођеним бебама – јединог те врсте у свету. Обогаћени духовним искуством 

одлазимо из цркве, а отац Олег нас прати онако како нас је и дочекао, благог и милог 

лица, искрено нам дарујући поклоне у знак сећања на ову светињу. 

Пролазећи поред великог војног полигона десантних јединица, долазимо до 

црквеног имања на коме се налази најмања црква на простору Псковске области посвећена 

кнегињи Олги. Остала је забележена у историји по томе што је подигла први дрвени храм 

у Пскову и припремила терен за покрштавање Русије, што је у тадашње време био важан 

културни и духовни догађај у читавој земљи. Православна црква је касније канонизовала 

кнегињу Олгу тако да је она постала прва руска светитељка. 

На путу према Псковској тврђави (Псовски кремљ), застајемо код споменика 

погинулим војницима десантне дивизије током војних сукоба у Чеченији. Светиљке (84) у 

облику свећа симболизују број страдалих војника. Оне су наткривене куполом у облику 

падобрана, а на унутрашњој страни су потписи страдалника. 

Путујући, долазимо до камених зидина тврђаве из 13. века која окружује градско 

језгро Пскова на чијим темељима је у 15. веку саграђена црква рођења Пресвете 

Богородице. Манастир је назван по главној светињи, а представља највећи женски 

манастир у Русији који има 84. монахиње. Основала га је кнегиња Олга, потом је манастир 

био затворен, а онда га је отац Олег 1999. године поново отворио. Поред првобитне цркве, 

касније је саграђена још једна. Манастир представља један од првих камених храмова у 

Пскову, а посебну вредност цркви дају њене јединствене фреске које се сматрају првим 

спомеником руског монументалног сликарства 14. века. Били смо у прилици да у овом 

изузетном манастиру ручамо и након тога се упућујемо према нашој бази како бисмо се 

мало одморили. Поподне је резервисано за руско-српско дружење у традиционалном 

ресторану у граду, након чега је организована вечерња шетња поред обала Велике реке. 



 
 

 



 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 



 
 

  
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



  
 

 
 

 


