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СТАРЕЦ ТАДЕЈ ВИТОВНИЧКИ - ТИВКИОТ 
СВЕДОК НА ТИВКИОТ СПАСИТЕЛ  

Започнувајќи го овој мал воведен збор не можеме, а да не 
се сетиме на зборовите на преподобен Јустин Ќелиски, испи-
шани во Предговорот на Житијата на Светите, кои кажуваат 
дека „Житијата на Светите не се ништо друго туку животот 
на Господ Исус Христос, повторен и продолжен од секој 
светител, во поголема или помала мера...“ Како што животот 
на Христовите апостоли всушност е повторен и обновен, про-
должен и синергиски „пополнет“ живот на нашиот Спасител, 
така и животот на сите Светители низ вековите е повторен и 
обновен, продолжен и дополнет живот на Господа и апосто-
лите, исто така и животот на Божјите подвижници на нашето 
време, е всушност повторен и обновен, продолжен и пополнет 
животот на Христа, апостолите и сите светители, бидејќи тоа 
е еден, соборен, спасоносен и боготворечки живот на Црква-
та. Она што важи на дело и во полност за светителите, важи 
во името и можноста за сите христијани кои со својот живот 
тежнеат да „живеат достојно на Бога“ (Кол.1,10), „достојно 
на Евангелието Христово“ (Фил.1,27) кои, живеејќи по Све-
тите Тајни и Светите црковни преданија, тежнеат кон очисту-
вање и просветлување, спасување и обожување во Христа, 
стекнување на Светиот Дух и враќање во прегратките на 
Отецот Небесен, по прекрасните зборови на св. Серафим 
Саровски, кои светителски вистинито ја опишуваат целта на 
христијанскиот живот. Таков, во значителна Божја мера, 
беше и животот на старецот Тадеј Витовнички, кој многу-
страдалната историја на нашата црква и народ во 20. век ја 
осветли со тивка светлост со своите подвичнички потраги по 
Божјото Царство - со мир и радост во Светиот Дух. 

Христос ја милува душата на тажното дете 
Томислав Штрбуловиќ (во монаштво Тадеј), се родил на 

6/19 октомври 1914 година, на св. апостол Тома (по кого и го 
добил името), предвремено, како недоносено бебе од седум 
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месеци, на панаѓур, од родители земјоделци од село Витовни-
ца кај Петровац на Млава. Веднаш е крстен бидејќи родители-
те се плашеле дека нема да преживее, одвај давал знаци на 
живот: очите ги отворил дури по Светото крштевање. Од 
раѓање бил слабо телесно граден и со нежно здравје, па 
подоцна како монах, често знаел еднострано да се пошегува 
на сопствена сметка, велејќи: „Па, од мене и не можеше 
ништо подобро да испадне, кога на панаѓур сум се родил!“  
Детството во сиромашна селска фамилија во воените и 

повоените години за малиот Томислав било невесело. Рано 
останал без мајка, па во фамилијарниот дом наместо тивкиот 
нежен мајчин глас, се слушал зборот најнапред на едната, па 
потоа и на другата маќеа. Слабиот Томислав имал преосетли-
ва душа и гледајќи ги грубостите на околината, живеел во 
некој свој замислен свет, имал видено многу жалења и болки 
во детското срце. Затоа, како што и сам велел, знаел „со 
корка леб во џебот да бега од дома“.  
Ни по става, ни по здравје, ни по карактер не личел како 

другите селски деца, и тоа бил неговиот крст. Бил различен, 
дури и во поглед на исхраната. Откога знаел за себе, не можел 
да јаде мрсни јадења, не јадел ниту јајца ниту пиел млеко, не 
можел да вкуси месо. Го нагрдувале, се обидувале да го 
хранат сосила, ама организмот не му примал никаква храна 
од животинско потекло. До својата шеснаесетта година јадел, 
како што и самиот кажува, „главно леб, лук и краставица“. 
Се родил по љубовта Божја, во овој свет како во туѓина, да 
пости и девствува од детство. Бил дете - посник и како 
девствен старец - посник, се преселил во Царството Небесно.  
Често бил куден и исмејуван, го сметале за неспособен за 

работа и воопшто некорисен за живот, така што детството 
многу му личело на тажното детство на преподобен Амвросиј 
Оптински. Му зборувале со прекор: „Ти не си за ништо. 
Погледни го Миладин (тој бил некој негов врсник) како му 
помага на татка си, а ти за џабе го јадеш лебот!“ Овие зборови 
толку го болеле малиот Томислав, што истрчувал во полето, 
под едно дрво и таму, во росата, најосамен на светот, Му се 
молел на Господа за утеха и да направи и тој некогаш да биде 
корисен за нешто. Секогаш го мачел стравот дека стариот 



 7 

нема да биде задоволен од него и заради тоа никогаш не можел 
да се ослободи (подоцна тој страв ќе го следи и во првите 
години од монаштвото). Детската душа без сомневање се 
заситувала и поради тагата што неговиот татко (бил мирен и 
незлобен човек) не го земал во заштита и не постапувал кон 
него како што неговата детска душа, жедна за татковата 
љубов, очекувала. „Ми беше криво што се ожени по мајкина-
та смрт и доби две деца со другата жена, а особено кога и по 
третпат се ожени, бидејќи и втората жена му умре. А тој, 
сиротиот, се женеше за да има жена во куќата која ќе му ги 
гледа децата. Заради таа моја умствена, психичка борба со 
мојот татко, со години не сум можел духовно да напредувам“. 
Уште како дете, Бог почна да му ја открива тајната на 

мислите и духовниот живот, собирањето на мисли и борбата 
против расеаните мисли, т.е. умот, тајна која опитно ќе ја 
сфаќа дури по многу децении од подвижничкиот живот. „Јас 
уште како дете многу мислев за сѐ и сешто. Уште како дете 
посветував внимание на мислите, а сега гледам дака сум 
остарел и уште не сум го достигнал оној степен што сум го 
достигнал како дете, бидејќи Господ Сам ги просветлува 
децата. Сѐ уште бев мал, дури ни на училиште не сум почнал 
да одам, а забележав дека моите мисли лутаат додека другите 
деца си играат. Тоа не е добро, си велам себеси, морам да 
бидам тука, присутен со мислите, концентриран само на таа 
работа, но залудно, мислите секогаш ми бегаа“. 
Во тие години, во вознемиреното детско срце, се раѓа едно 

небесно чувство на неприпадност во еден таков свет, како и 
потајна желба да се извлече од тој свет на тага и жалост, 
потполно да Му се посвети на Бога, да бара радост и утеха 
единствено во Него, Тивкиот Господ Кој единствено ги теши 
Своите страдалници. Живиот Бог тивко шепотел во душата 
која во овој свет немала каде да ја покрие главата. „Кога 
видов дека ни родителите, ни роднините, ни пријателите, ни 
останатиот свет не даваат ништо друго, освен рани, навреди и 
болки, одлучив повеќе да не живеам за тој свет, туку овие 
малку дена до смртта да ги посветам на Господа. Согледав 
дека на светот вистински немам никој, освен Господ“. 
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Од друга страна, Бог го просветлил умот на момчето дека 
целиот овоземен живот е служење и дека нема друг живот, 
освен служење и долготрпење на несреќи и жалости. „Јас од 
детството забележав дека постои служење. Родителите им 
служат на децата, децата им служат на родителите и мене 
тогаш ми дојде помисла дека кога веќе секој на секого му 
служи и јас сакам да му служам на Бога, бидејќи Он е над 
сите. Господ повикува од мали нозе“. 
Иако неговото детство и раната младост, по Божјата 

промисла, му биле обоени со боите на есента, а не на пролет-
ниот цвет, старецот Тадеј секогаш со неизмерна љубов збору-
вал за својата мајка (од која, по сопствените зборови, ја 
наследил душевната преосетливост), како и за својот татко 
кој бил „мирен, тивок, кроток човек, со неверојатна добри-
на“, нагласувајќи дека до последните денови од овоземниот 
живот, „страдал поради тоа што во мислите го навредувал 
својот татко, така што никогаш не можел доволно да се покае 
поради тоа“. Во текот на целото свое духовно служење 
оплакувајќи го тој свој младешки мисловен грев кон татка си, 
старецот Тадеј, поучен од сопственото горко животно 
искуство, ќе ги поучува своите духовни дечиња за клучната 
важност, мисловно и активно послушание на децата кон 
своите родители (бидејќи тие всушност се оние по Господа, 
нашето најголемо добро на земјата), а христијанската живот-
на цел ќе исповеда како враќање на распуштениот, блудниот 
син од далечната земја во земјата на живите, т.е. како покају-
вачко враќање во прегратките на Отецот Небесен. „Целиот 
живот ме мачеше мисла за овој живот, се прашував кон што 
води овој живот: дали е тоа што човек се труди да постигне 
материјални богатства, да јаде и пие, дали е тоа сѐ? Фала Му 
на Бога, во ‘Житието на св. Серафим Саровски’, Светителот 
објаснува дека целта на нашиот живот е враќање во преграт-
ките на својот Отец Небесен за да бидеме ние луѓето на 
земјата, како што се ангелите на небесата, кои се раководени 
од Светиот Дух“. 
По завршувањето на основното училиште со одличен 

успех, а бидејќи поради слабоста и неразвиеноста, не бил 
способен да се занимава со земјоделска работа на имотот, го 
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пуштиле на кројачки занает во Петровац, каде што и завршил 
занаетчиско-трговско училиште. Во кројачкиот занает не се 
покажал добро, а пак, претрпел многу од грубостите на 
луѓето, што без сомнение, ќе придонесат за брзо да заболи од 
градни болести, бидејќи познато е дека преосетливите души 
кои многу трпат во себе, често заболуваат од градни болести.  

Ги остава своите, поаѓа по Христос 
Томислав, кој во тоа време, 1932 година, имал осумнаесет 

години, веќе потполно го опфатил прашањето за смислата на 
животот и во длабочината на неговото срце се распламтувала 
мислата да замине во манастир. Тој пишува писмо до манасти-
рот Горњак со молба да биде примен како искушеник. Чекал 
одговор, пак по промислата Божја, цели шест месеци. Она 
што во меѓувреме ќе се случи, пресудно ќе влијае на неговиот 
понатамошен живот. Чекајќи го одговорот од манастирот, 
Томислав тешко се разболел од градите, така што морал да 
оди во Белград на болничко лекување. Во болницата во 
Дедиње се лечел четириесет и седум дена. Бидејќи поради 
севкупната лоша состојба и слабата конституција, состојбата 
никако не се подобрувала, се сретнал лекарскиот конзилиум 
и одлучил веднаш да се пристапи кон компликувана и болна 
терапија со впумпување на компримиран воздух (комбини-
рано со лекови) во заболените бели дробови. Лекарската 
проценка била дека без оваа терапија можел да живее 
најмногу до пет години. Прифаќајќи ја лекарската дијагноза 
како недвосмислен знак и повик Божји да се одрече од овој 
свет живот, тој одбива да се лечи понатаму, се предава во 
рацете на Бога и на своја одговорност, излегува од болница. 
Свесен дека подоцна за пет години, т.е. до 1937 година 
најверојатно ќе умре, младиот Томислав одлучува тие преос-
танати пет години од животот да Му ги посвети на Бога, 
живеејќи во манастир. „Не сум се јавил ниту во диспанзерот, 
а ни на татко ми ништо не сум му кажал. Отидов во манасти-
рот Горњак и разговарав со старешината на манастирот“. Му 
ја објаснил својата животна ситуација, му рекол дека нема да 
живее повеќе од пет години и дека сака тие пет години да ги 
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посвети на Господа како еднонасочен монах, покајаник и 
молитвеник.  
Со чудесна Божја промисла на разговорот на Томислав со 

горњачкиот игумен отец Серафим (кој подоцна по три години 
и ќе го замонаши), присуствувал и „некој руски старец - 
монах“, од Бога испратен од далечина (токму како и некогаш 
Растко - идниот свети Сава). Мудриот Валаамски монах, од 
Бога просветлен, другиот ден пришол кон богожедната душа, 
велејќи: „Јас вчеравечер слушав за што разговаравте со ста-
решината и како ти го замислуваш монаштвото. Онака како 
ти што го замислуваш, нема да можеш да го најдеш никаде во 
нашите манастири. Такво устројство постои само кај Русите 
во манастирот Миљково. Таму се собрани Русите, избегале 
од манастирот Валаам во Финска. Ти треба да одиш таму, 
единствено таму ќе можеш да го најдеш она што ти го бара 
душата!“ Така тивкиот Христос, за рака, го поведе оној кој со 
целото срце го бараше од својата младост. Од Горњак, обно-
вен од св. Кнез Лазар Српски, Томислав, оставајќи сѐ, отишол 
по Христа во манастирот Миљково кај Свилајнац. Било 24 
јули/август 1932 година.  

Манастир Миљково - во рајот на првата благодат  
Во манастирот Миљково, во тоа време, биле руски монаси 

кои, „гонети од своите“, дошле во Србија од познатиот Вала-
амски манастир. Всушност, во 1918 год. Валаамските Остро-
ви (Северна Света Гора) станале дел од Финска, така што 
Валаам потпаднал под јурисдикција, надлежност на Финската 
православна црква, која во 1921 год. го примила „новиот 
календар“. Финската црковна власт во 1925 год. по големата 
борба, му го наметнала на Валаам „новиот календар“, а пове-
ќето руски монаси, верни на црковниот календар на Руската 
православна црква, не сакале да го прифатат ова администра-
тивно насилство, така што во периодот од 1925 до 1927 год. 
биле протерани од манастирот. Поголемиот број од тие мона-
си, по Божја промисла, дошле во Србија и од нашата црква 
биле примени и распоредени по манастирите. Некои од овие, 
„гонети заради Христос“, дошле во манастирот Миљково.  
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Тие, предводени од прекрасниот архимандрит Амвросиј 
(Курганов), духовно чедо на преподобен Амвросиј Оптински, 
со себе донесле тихувателски дух на општожителско монаш-
тво, кое Валаамскиот манастир го примил од Оптинската 
Пустина. Оптинската Пустина, тој „општежителски рај на 
земјата, овенчан со венецот од благодатниот Старател“, мана-
стирот посветен на Воведението на Пресвета Богородица, 
созреал како таен плод на светогорската пустина, бидејќи на 
крајот од 18 и почетокот на 19. век, ја основале токму учени-
ците на ученикот на светогорскиот подвижник св. Пајсиј 
Величковски: првите оптински старци - преподобниот Лав, 
преподобниот Макариј, преподобниот Мојсеј и преподобен 
Антониј. Миљковскиот манастир, значи, живеел типично 
строго Валаамски (оптинско-светогорски), службите биле 
„руски“, многучасовни, строго се постело, богослужбеното 
правило било напорно, секој ден се служела Света Литургија 
(и старецот Тадеј целиот јеромонашки живот ќе се труди да 
го исполнува ова правило и подвигот на секојдневното слу-
жење литургија, дури и во деновите на тешките болести, пов-
торувајќи ги зборовите на св. Јован Кронштатски како свои: 
„Кога не служам литургија, јас чувствувам како да умирам!“  
Во манастирот имало триесетмина монаси, главно Руси. 

Настојникот бил архимандрит, „млад старец“ Амвросиј, кого 
Томислав, влегувајќи во манастирот „со наметка и парче леб 
во рацете“, го затекнал како во манастирскиот кош, „препа-
шувајќи ја мантијата, босоног газел во блато помешано со 
плева“. Архимандрит Авросиј бил живо сонце на Миљковиот 
манастир и „подвижник на светиот живот“, кој во Оптинскат-
а Пустина бил искушеник на преподобен Амвросиј Оптински, 
од кого и го примил монашкиот постриг. Имал непрекината 
молитва и секогаш живеел во сеќавање на смртта. Околу себе 
ширел мир и радост на Царството Божјо. Според зборовите 
на старецот Тадеј, кој до крајот на овоземниот живот имал 
пламена љубов кон својот духовен учител, „од отец Амвросиј 
излегуваше неверојатна и чиста љубов“. Тој од старецот од 
Оптинската Пустина го примил она што е најдобро - љубов. 
„Никогаш на ниеден монах и послушник не му се разлути, 
ниту пак збор на некого му префрли. Трпеше многу, а про-



 12 

стуваше сè. Сите грижи и проблеми Му ги предаваше на 
Господа и на Него единствено се јадосуваше. Се трудеше таа 
особина да ја пренесе како пример на браќата и многумина од 
него научија како да ја негуваат таа севкупна и бестрасна 
љубов во секојдневниот живот“.  
Во тој дух на Божјата љубов старецот Амвросиј, давајќи 

жив пример за христијанскиот живот, ја распламтил чистата 
душа на искушеникот Томислав, за кого таа Божја љубов за 
навек ќе остане единствена мера за вистинскиот живот. Ста-
рецот Амвросиј за старецот Тадеј ќе биде пламен пример за 
светиот живот од кој доживотно ќе се надоградува. „Доаѓаше 
секогаш прв в црква на богослужба и ќе застанеше зад 
игуменскиот стол. Просто се гледаше дека е обземен од 
грижи, ама на никој ништо не кажуваше, туку сè полагаше 
пред Господа. Никогаш никого не го казни. Дури на никого 
ни лоша мисла не упатил, ни поглед попреку, ниту било што. 
Секого го сакаше онаков каков што си е и Му се молеше на 
Бога Он да го просветли. Со својот пример на живеење 
најмногу поучуваше и настојуваше преку тој пример секого 
да го доведе на патот на спасението“. 
Првите денови од манастирскиот живот биле време на 

најголемата среќа за младиот Томислав, кого во манастирот 
од милост го викале Томушка. „Кога дојдов како искушеник 
во манастирот Миљково, ми дадоа бројаница и ме научија 
како да се молам. И како што ми покажаа, така и правев. 
Потполно се препуштив на Исусовата молитва. Мислев: имам 
уште пет години живот, ајде да не ги потрошам залудно, ајде 
да го најдам патот до Бога!“ Телесното здравје му се подоб-
рило и тоа особено од постот. „Фала Му на Бога, оздравев, 
меѓутоа нервите веќе ми беа пропаднати. Сите ние кои сме 
горди, татини и мамини галеници сме“, зборувал старецот 
Тадеј за тие денови.  
Бидејќи со целото тело бил насочен внатрешно, а надво-

решно бил телесно слаб, често од замор заспивал на послу-
шание. Така, на ниедно послушание не се покажал нешто 
посебно. Најпрво работел во манастирското лозје и еднаш 
дури спиел, крадците го искрадиле целото лозје. Ниту 
игуменот ниту кој било од браќата, не му упатиле ниеден 
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прекорен збор, само го преместиле на друго послушание, да 
чува овци и кози. При една прилика, читајќи го Часословот, 
од замор заспал и на ова послушание, овците залутале и 
направиле штета во соседниот имот. Истото се случило и 
кога го извршувал послушанието чувар на крави. Најпосле го 
добил послушанието во трпезаријата и во црквата. Никој 
никогаш во манастирот не го навредил, ниту пак го прекорил 
за некоја штета која ја нанел околу себе со својата невнима-
телност. Такво било руското манастирско братство Миљко-
во. Во земското Миљково небесата се стекнувало со љубовта 
на целосното простување.  
Значи, Томислав станал духовно чедо на старецот Амвро-

сиј од кого, внесувајќи се во тајноста на духоното татковство 
и синство, ја учел светата и спасоносната послушност, 
паметното чување и Исусовата молитва. „Отец Амвросиј ми 
рече: ‘Што и да работиш, во себе непрекинато да си велиш: 
Исусе, Сине Божји, помилуј ме!’ Бев дете и со целото срце 
го послушав. Секој ден се исповедував на духовниот отец што 
се случуваше внатре во мојата душа, а тој ме советуваше што 
да направам. По извесно време осетив дека заедно со воздухот 
што го вдишувам, молитвата ми влегува в срце. Со текот на 
времето молитвата почна и самата од себе да се исполнува - 
извршува во срцето“. Така, младиот искушеник станал едно-
насочен приемник на тихувателскиот дух на црквата, особено 
украсен со миомирисот на руската умносрдечност.  
Бог ја обдарил чистата душа и искушениковата послуш-

ност со непрекинат дар на самоусовршувачки молитви, „бес-
платна благодат и состојба на неискажлив мир и радост“, 
како што милувал да каже: „Само оние кои добија бесплатна 
благодат, можат да знаат каква е состојбата на ангелите и 
светиите. Знаеш каков беше порано, се лутеше, а сега нема 
лутење. Не постои човек кој може да те навреди, ниедна нега-
тивна мисла не може да ти наштети, бидејќи ти си ограден, 
раководен од Светиот Дух. Тогаш можеш да ја разбереш 
состојбата на Пресвета Богородица Која од мајкината 
утроба, па сè до крајот на овоземниот живот и во вечноста, 
била во полна Божја благодат“. 
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Предавајќи се со целото срце и разум, без резерва кон 
Исусовата молитва, Томислав, под опитната рака на старецот 
Амвросиј, за кратко време напредувал многу и набрзо ја 
примил „бесплатната благодат“, благодат на внатрешен мир 
и радост во Светиот Дух; благодат на дејствување на Црквата 
Божја и нестворена енергија Божја во умот и срцето; 
благодат на очистување, затишување и просветлување на 
умот, негова тајна одвоеност и ослободување од робување на 
разумот, ушите, страстите и светот.  
Бог, веднаш на почетокот, согледувајќи ја неговата 

чистота и срдечност, а за јасно да му покаже на што е секој 
христијанин призван, го удостои на предискушението на 
умносрдечниот опит на подвижните и стражителски отци на 
црквата, состојба на богосветлосна целовитост на личноста.  
Старецот Тадеј смирено кажувал за тие денови: „И за 

кратко време, токму заради таа моја потполна преданост на 
Божјата волја и искрена потреба за Бога, ме осветли Божјата 
благодат, која во мојата душа направи некоја неопислива 
радост и мир... Од детство ја сакав музиката, а кога бев во 
благодатта, се трудев да се сетам на некои песни или мелодии 
и воопшто на ништо не можев да се сетам: течеше молитва, 
тивко и радосно... Го слушам срцето и внатре слушам: 
‘Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот...’ 
Се обидувам да се сетам на некои работи и случувања од 
минатото, ама не можам; сите мисли почиваат во некој нео-
пислив мир, а во целото мое тело владее некоја неопислива 
радост и потреба за Бога. Тоа е состојба на ангелите и 
светиите, состојба на случувања во потполна благодат“. 
Подоцна многупати на своите духовни деца ќе им зборува 

за таа „бесплатна благодат“ како бесценет Божји дар, со кој 
Бог нè води во духовниот живот: на почетокот, покажувајќи 
на целта на животот на човекот - црковно обожување во 
Христа, а во моментите на страдање и очајување - давајќи 
утеха и закрепнување. Духовно неопитен, искушеникот 
Томислав мислел дека сите монаси имаат таква „бесплатна 
благодат“ и дури подоцна ќе сфати каков преголем и незаслу-
жен дар, Бог по Своја љубов, удостоил, подготвувајќи го за 
голготски игуменско-духовни децении кои што ќе следат. 


