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Possible (Theo)Linguistic Research with St. Nicholai 

Velimirovich’s Slovesnik

Possible (Theo)Linguistic Research with  
St. Nicholai Velimirovich’s Slovesnik as a Material

Ružica Levuškina
Institute of Serbian Language of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
(SASA), Belgrade
ruzica.bajic@isj.sanu.ac.rs
https://orcid.org/0000-0003-3559-1085

Abstract: This paper describes the manuscript of St. Nicholai Veli-
mirovich named Slovesnik which was published as a book in 1997. It was 
written in the fourth or at the beginning of the fifth decade of the 20th cen-
tury and is addressed to nuns of certain Serbian monasteries — spiritual 
daughters of Bishop Nicholai. There is poetry and prose, there are docu-
ments, memorials, historical and hagiography texts, miniatures, drawings, 
etc. in the manuscript. All of that was written and drawn with warm pa-
ternal love. As for poetry, there are hagiography texts: Canon to the Most 
Holy Theotokos Slovesnica, Troparion and Kontakion to St. Georgios, the 
poem Zidanje Vraćevšnice [Building of Vraćevšnica] — written as an epic 
folk song, and lyrical songs. Almost in every text, Church Slavonic and 
contemporary Serbian interfere. In several places in the manuscript, the 
text in Church Slavonic is translated into Serbian next to the original, so 
we can find two parallel texts. Linguistically, this interference between two 
languages is interesting, not only in the lexical and translational sense, but 
also graphically: St. Bishop Nicholai used not only old letters in the text in 
Serbian, but also diacritical signs, especially ~ on the letter(s).

The basic directions of the (theo)linguistics research provided by the 
texts from this manuscript is the research in the fields of genre, translation, 
phonetic-phonology, lexical-semantic, derivation, stylistics, discourse, or 
text, and paremiology. The importance of the described edition for re-

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 349–366.
DOI: https://doi.org/10.46825/nicholaistudies/ns.2022.2.4.349-366
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search in the field of pragmatics has to be especially emphasized. Pragmat-
ics has a big research potential, as was said by Jean-Paul van Noppen — the 
founder of the term theolinguistics. He wrote that it is important “to de-
lineate not only the semantics, i.e. what the words mean — what they de-
scribe, report, reflect and conjure up, but also the pragmatics, i.e. what the 
words do for people (which includes shaping their cognition)” (van Nop-
pen 2011, 33). If we keep in mind who Saint Bishop Nicholai is addressing 
to in this manuscript (nuns, his spiritual daughters) — we have to state 
that this is an addressee who is very rarely in such a role. It is not easy to 
study communication in monasteries because the spiritual life of the mo-
nastic community is usually closed for observation, especially to linguists. 
Therefore, this edition has additional value as research material.

Deeper and more detailed linguistic research of the texts briefly de-
scribed in this paper will show and open some other directions and 
approaches of (theo)linguistic research. By all these approaches, men-
tioned and not mentioned in this paper, we hope, that both theolinguis-
tics and linguistics, in general, can be enriched, as well as, in the first 
place, studies of contemporary Serbian language (Serbistics).

Key words: Slovesnik, theolinguistics, linguistics, research material, 
Bishop Nicholai Velimirovich.

Правци (тео)лингвистичких истраживања  
на материјалу Словесника светитеља  

Николаја Велимировића*

Ружица Левушкина
Институт за српски језик Српске академије наука и уметности
ruzica.bajic@isj.sanu.ac.rs
https://orcid.org/0000-0003-3559-1085

Ап стракт: Фо то тип ско ру ко пи сно из да ње све ти те ља Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа под на зи вом Сло ве сник ве о ма је ин те ре сант на пу-

 

* Овај рад финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије према Уговору број 451–03–68/2022–14 који је склопљен са 
Институтом за српски језик САНУ. Рад се надовезује на реферат Направления 
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бли ка ци ја са ра зних лин гви стич ких аспе ка та ко ји се у овом ра ду 
на во де. Нај пре се да је де ли ми чан пре глед до са да шњих те о лин гви-
стич ких ис тра жи ва ња, а за тим се опи су ју тек сто ви да тог из да ња 
као ма те ри јал за бу ду ћа (тео)лин гви стич ка ис тра жи ва ња.

Кључ не ре чи: Сло ве сник, те о лин гви сти ка, лин гви стич ко ис-
тра жи ва ње, ма те ри јал за ис тра жи ва ње, Вл. Ни ко лај Ве ли ми ро вић.

Увод и циљ истраживања

По тре ба да се екс пли ци ра ју прав ци, ме то ди, при сту пи ис-
тра жи ва њу и до стиг ну ћа те о лин гви сти ке по сто ји, сва ка ко, 
у сви ма на ма ко ји се пре те жно ти ме ба ви мо, а по је ди не ко-
ле ге су ову по тре бу и ра ни је до не кле ре а ли зо ва ле у сво-
јим мо но гра фи ја ма (нпр. Бу га е ва 2007; Кон ча ре вић 2015 и 
2017; Га дом ский 2017; Пли сов 2022). Ура ђе на је и по дроб-
на би бли о гра фи ја но ви јих пу бли ка ци ја са срп ског је зич ког 
под руч ја, у ко ји ма је у ве ћој или ма њој ме ри за сту пље на 
ин тер фе рен ци ја је зи ка и ре ли ги је (Пе тро вић 2015), као и 
пре глед ни ра до ви о до са да шњим ис тра жи ва њи ма и пу те-
ви ма да љег раз во ја (Кон ча ре вић — Пе тро вић 2016; Ле ву-
шки на 2015 и 2019). Све ово све до чи о за ин те ре со ва но сти 
срп ских лин гви ста за про бле ме је зи ка и ре ли ги је, као и о 
чи ње ни ци да се ра ди о го то во не ис црп ном по љу ис тра жи-
ва ња, ка ко ди ја хро ниј ских, та ко и син хро ниј ских.

Кад су у пи та њу ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског је зи-
ка, огро ман ма те ри јал пру жа ју нам де ла ве ли ких срп ских 
бо го сло ва, а да нас и ка но ни зо ва них све тих Срп ске Пра во-
слав не Цр кве — све ти те ља Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и пре-
по доб ног Ју сти на По по ви ћа. Ко ли ко је ве ли ка њи хо ва за-
о став шти на, су ви шно је на по ми ња ти. О по тре би ра зних 

теолингвистических исследований (на материале некоторых произведений свт. 
Николая (Велимировича) изложен на српском језику (уз презентацију на руском) 
на Међународној научној конференцији „Језик и религија“ у Јекатеринбургу 
(15–17. септембра 2021. године) чији је главни организатор била Комисија за 
језик религије при Међународном комитету слависта.
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вр ста ис тра жи ва ња на ма те ри ја лу ка ко њи хо вих ли ко ва, 
та ко и де ла све до чи, из ме ђу оста лог, и овај ча со пис. Што 
се ти че лин гви ста, сле де ћа оства ре ња Све тог Вла ди ке Ни-
ко ла ја до са да су за њих би ла нај ин спи ра тив ни ја: Мо ли тве 
на је зе ру (в. нпр. Шта сни 2013 и 2022), Оми ли је (в. нпр. Дра-
гин 2007; Дра гин — Шта сни 2006 и 2008), Охрид ски про лог 
(в. нпр. Ба јић 2008; Кне же вић 2010). Ве ћи на де ла, пак, још 
увек че ка на сво је ис тра жи ва че.1

За илу стра ци ју (тео)лин гви стич ких ис тра жи вач ких те-
ма иза бран је овом при ли ком огра ни че ни ма те ри јал (188 
стр. ру ко пи сног тек ста) и он као та кав по ста вља уске окви-
ре ова ко ши ро ко за да тој те ми. Сто га не мо же мо ни пре-
тен до ва ти на све о бу хват ност. Но, то је ура ђе но све сно, да 
би се по ка за ло да до вољ но по сла има и на ма њем ма те ри-
ја лу. Наш циљ је, пре све га, да по ку ша мо да под стак не мо 
на раз ми шља ње о на зва но ме у на сло ву ра да и да, евен ту ал-
но, ожи ви мо ин те ре со ва ње за да та ис тра жи ва ња код оних 
у ко ји ма иста по сто је ла тент но. Та ко ђе, циљ је и да под-
стак не мо на ства ра ње но вих ис тра жи вач ких иде ја не са мо 
на ов де при ка зи ва ном ма те ри ја лу, не го и ши ре.

Истраживања језика и религије (теолингвистика)

По што се не дав но (2021) на вр ши ло тач но че тр де сет го ди-
на од ка ко по сто ји тер мин те о лин гви сти ка у зна че њу у 
ко јем га упо тре бља ва мо да нас, уме сно је под се ти ти се да 
је исти пр ви по чео да ко ри сти бел гиј ски лин гви ста Жан 
Пјер ван Но пен. Он је нај за слу жни ји за из да ва ње два збор-
ни ка с на зи вом Те о лин гви сти ка (Van Nop pen 1981 и 1983). 
Под овим пој мом под ра зу ме ва ју се ис тра жи ва ња ин тер-

1 Ра ду је чи ње ни ца да је у за вр шној фа зи из ра да и при пре ма за пу бли-
ка ци ју мо но гра фи је о је зи ку Св. Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, у из да њу Ин-
сти ту та за срп ски је зик СА НУ. О ауто ру мо но гра фи је и дру гим по је ди-
но сти ма у ве зи с њом би ће по зна то у до глед но вре ме. За ову при ли ку до-
вољ на је на ве де на ин фор ма ци ја.
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фе рен ци је је зи ка и ре ли ги је, у нај ши рем сми слу ре чи. На-
зив ове ди сци пли не ни је при хва ћен од стра не свих ис тра-
жи ва ча ко ји из у ча ва ју не ки од аспе ка та ре ли гиј ског је зи ка, 
што је пот пу но ле ги тим но. Они их на зи ва ју ис тра жи ва-
њи ма ре ли гиј ске ко му ни ка ци је, про у ча ва њем ре ли гиј ског 
или са крал ног сти ла, ре ли ги о лек та и слич но. Та ко ђе, по-
је ди ни лин гви сти сво ја ис тра жи ва ња ва ри ја на та ре ли гиј-
ског је зи ка вр ше у окви ри ма тра ди ци о нал них лин гви стич-
ких под ди сци пли на. Свим овим ис тра жи ва њи ма, на зва ли 
их те о лин гви стич ким или не, за јед нич ки је ма те ри јал ко ји 
ко ри сте и ко ји је увек — из је зи ка ре ли ги је или у те сној ве-
зи с њом. Осим то га, при ступ у ова квим ис тра жи ва њи ма је 
ис кљу чи во или у нај ве ћој ме ри те о цен три чан (за раз ли ку 
од пре о вла да ва ју ћег, ан тро по цен трич ног при сту па код ве-
ћи не ху ма ни стич ких ди сци пли на да нас).

Сва ка ко да је фраг мен тар них ис тра жи ва ња на те му је-
зи ка и ре ли ги је би ло увек. Та квим ис тра жи ва њи ма су и 
за по че ле свој раз вој фи ло ло ги ја и лин гви сти ка. Но, си-
сте мат ски и све о бу хват но о овој те ми пи са ло се, ка ко ра-
ни је, та ко и са да, рет ко. Од дру ге по ло ви не ХХ ве ка до 
са да по сто ји све га не ко ли ко мо но гра фи ја и збор ни ка ко-
ји је зик и ре ли ги ју има ју као цен трал ну те му. По ред већ 
на ве де них, мо же мо по ме ну ти и не ке ста ри је. Ве ро ват но 
је пр ва од њих би ла мо но гра фи ја Lin gu i stics, Lan gu a ge and 
Re li gion (Crystal 1965). Ка сни је је иза шао збор ник Lan gu
a ge in Re li gi o us Prac ti ce (Sa ma rin 1976), као збор ник ра до-
ва кон фе рен ци је одр жа не у Ва шинг то ну 1972, под на зи-
вом So ci o lin gu i stics and Re li gion. По дро бан пре глед раз во ја 
и до стиг ну ћа не мач ке те о лин гви сти ке дао је у пр вом де лу 
већ по ме ну те но ве мо но гра фи је, ура ђе не на осно ву док-
тор ске ди сер та ци је, ру ски гер ма ни ста Ев ге ний Пли сов 
(2022, 9–59). У сло вен ском све ту ак тив но се ба ве те о лин-
гви сти ком у Пољ ској (по дроб ни је о то ме в. нпр. Га дом-
ский 2012). На ру ском је зи ку, и до да нас ка пи тал но и сто-
га вред но по ме на де ло из ове обла сти је сте мо но гра фи ја 
Язык и ре ли гия (в. Меч ков ская 1998).
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Оп ште ин те ре со ва ње лин гви ста за ана ли зу дис кур са 
до ве ло је до из да ва ња се ри је пу бли ка ци ја под ши рим на зи-
вом Re li gi ons and Di sco ur se и мо но гра фи је Re li gi o us Lan gu a
ge and Cri ti cal Di sco ur se Analysis: Ide o logy and Iden tity in Chri
stian Di sco ur se To day (He at her 2000). Сам Ван Но пен пи сао 
је до ста о дис курс но фо ку си ра ној те о лин гви сти ци, ис ти-
чу ћи, из ме ђу оста лог, да су по треб не две пер спек ти ве: „не 
са мо се ман ти ка дис кур са (тј. шта ре чи и ре че ни це зна че), 
не го и праг ма ти ка дис кур са (шта ре чи и ре че ни це чи не љу-
ди ма)“ (в. Van Nop pen 2011, 33).

У срп ској сре ди ни те о лин гви сти ка се с да тим име ном 
раз ви ја ре ла тив но успе шно по след њих де це ни ја, с тим 
што је са мих те о лин гви ста, по себ но ета бли ра них — ма ло. 
Ис та кли би смо пу бли ка ци ју два збор ни ка на уч них ра до ва 
ко ја у на сло ву са др же ова ко на зва ну ди сци пли ну (Га дом-
ски — Кон ча ре вић 2012 и Гр ко вић-Меј џор — Кон ча ре вић 
2013). Ауто ри ра до ва у овим збор ни ци ма су ис тра жи ва чи 
ра зних сло вен ских зе ма ља, с тим што је срп ских лин гви-
ста нај ви ше. То њи хо во ак тив но уче шће у збор ни ци ма на 
ову те му го во ри о то ме да она има до бар од зив код срп-
ских лин гви ста, тј. да су про бле ми је зи ка ре ли ги је (пре-
те жно пра во слав не ду хов но сти) ин те ре сант ни за из у ча-
ва ње. Је дан од њих је не дав но (2021) упо ко је ни ака де мик 
Пре драг Пи пер, чи ји рад је пу бли ко ван у по то њем по ме-
ну том збор ни ку (Пи пер 2013). У овом ра ду ва жно ме сто, 
из ме ђу оста лог, аутор је по кло нио и раз ли чи тим схва та-
њи ма пред ме та те о лин гви сти ке, од ре див ши је у ужем и у 
ши рем сми слу. За ни мљи во је ис та ћи ње го во схва та ње ове 
ди сци пли не у ши рем сми слу: „сва ко лин гви стич ко ис пи-
ти ва ње оних по ја ва у је зи ку и го во ру у ко ји ма се ис по ља ва 
од нос из ме ђу Бо га и чо ве ка, укљу чу ју ћи и та ква ис тра жи-
ва ња ко ја су за сно ва на на по зи ци ја ма ате и стич ког или аг-
но стич ког по гле да на свет и од го ва ра ју ће те о ри је и ме то-
до ло ги је“ (Пи пер 2013, 212).

Иако се већ и су ми ра ју до стиг ну ћа те о лин гви сти ке, 
тре ба ре ћи да је она још увек да ле ко до би ло ко је вр сте за-
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о кру же но сти, јер још ни су ура ђе ни основ ни по сло ви. Пре 
све га ми сли мо на де скрип тив ни ни во ис тра жи вач ког ра-
да. На и ме, још увек мно го то га из ове обла сти ни је опи-
са но, на свим је зич ким ни во и ма и у свим лин гви стич ким 
ди сци пли на ма, бар кад је у пи та њу срп ски је зик. Ни је ура-
ђе на ни ин вен та ри за ци ја по треб ног ма те ри ја ла, ни ти је 
фор ми ран елек трон ски кор пус ко ји би у вре ме ну убр за ног 
ди ги тал ног раз во ја у ко ме жи ви мо, био ве о ма ко ри стан 
ако не глав ни, он да бар по моћ ни и кон трол ни ма те ри јал. 
По што су, да кле, основ ни по сло ви још увек не у ра ђе ни у 
пот пу но сти и по треб но је пр вен стве но по све ти ти се њи-
ма, ре ши ли смо да у да љем тек сту осве тли мо на кон крет-
ном ма те ри ја лу шта је то што би се да ље мо гло (у)чи ни ти, 
од но сно ис тра жи ва ти.

Лингвистички поглед на садржај Словесника

Да ти ма те ри јал је сте је дан ру ко пи сни текст Све ти те ља 
Ни ко ла ја и ње го во фо то тип ско из да ње под на зи вом Сло
ве сник. Уред ник из да ња је Ср ђан Ја бла но вић, са да срп ски 
све ште ник у Пра гу. На и ме, у овом ру ко пи су, пи са но ме 
нај ве ро ват ни је 30-их и(ли) по чет ком 40-их го ди на ХХ ве-
ка, са др жа ни су тек сто ви ра зних жан ро ва: лир ске и еп ске 
пе сме, по уч ни тек сто ви, есе ји, тек сто ви хим но граф ских 
жан ро ва (ка нон и мо ли тве), по ме ни ци, жи ти ја, на род не 
умо тво ри не и по сло ви це, до ку мен та, као и дру ги књи жев-
ни об ли ци ко ји ма тек тре ба да ти жан ров ско опре де ље ње. 
У тек сто ви ма се све ти тељ Ни ко лај обра ћа сво јим мо на хи-
ња ма или, ре ђе, пи ше од њи хо вог име на, тј. у жен ском ро-
ду. Пре о вла ђу ју де ло ви чи ји је са др жај ка лу ђе ри ца ма на 
по у ку, за при мер, по дра жа ва ње и мо ли тву. Та кав циљ при-
су тан је и у тек сто ви ма у ко ји ма пре о вла ђу ју исто риј ски 
по да ци и об ја шње ња бо го слу жбе ног по рет ка. Це ла све ска 
је јед но то пло обра ћа ње оца сво јим ду хов ним кће ри ма у 
тек сто ви ма илу стро ва ним цр те жи ма, пре те жно ми ни ја-
ту ра ма и изображењима светих. У на став ку ће мо опи са ти 
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са др жај овог из да ња де таљ ни је и из дво ји ти оно што сма-
тра мо ин те ре сант ним за лин гви стич ку ана ли зу.2

Пр во што на ла зи мо у ру ко пи су је сте Ка нон Пре све тој 
Бо го ро ди ци Сло ве сни ци на пи сан на цр кве но сло вен ском је-
зи ку у два на е стер цу.3 Сти хо ви су ри мо ва ни. Ана ли за ко-
ја би се мо гла ра ди ти на овом тек сту је сте, по ред оста лог, 
хим но граф ска, тек сту ал на или дис курс на, сти ли стич ка. По-
дроб на ана ли за овог цр кве но сло вен ског тек ста по ка за ла би 
од ре ђе не ка ко гра фич ке, та ко и лек сич ке, мор фо ло шке, син-
так сич ке и дру ге гра ма тич ке ка рак те ри сти ке. У овом ка но-
ну, на и ме, по сто је од ре ђе не осо би не ка ко срп ско- и ру ско- 
цр кве но сло вен ског, та ко и са вре ме ног срп ског је зи ка, те је 
исти до бар ма те ри јал за ис тра жи ва ње ин тер фе рен ци је ових 
је зи ка.4 Та ко ђе, ово би био до бар ма те ри јал за ис тра жи ва че 
по е зи је, на ро чи то ри ме. По што је ура ђен и пре вод овог Ка
но на на са вре ме ни срп ски је зик,5 у ко ме ни је са чу ван два на-
е сте рац, мо гу ће је ра ди ти ком па ра тив ну ана ли зу пре вод ног 
и ори ги нал ног тек ста у ци љу евен ту ал ног по бољ ша ња пр-
во га. По сле ка но на на ла зи мо три мо ли тве за бо ле сни ке пред 
ико ном Пре све те Бо го ро ди це Сло ве сни це, та ко ђе на цр кве-
но сло вен ском је зи ку. Што се ти че ана ли зе ових мо ли та ва, 
за њу ва жи исто што за ана ли зу Ка но на, осим што се ра ди о 
про зном тек сту, а не о по е зи ји, па ни је при сут на ни ри ма, па 
су ове по то ње ана ли зе ис кљу че не.

У овом из да њу, та ко ђе, има по е зи је пи са не на срп ском је-
зи ку. Пе сма Ој Ср би јо и за њом две Бо жић не пе сме на ла зе се у 
дру гом де лу из да ња. Пр ва је пе сма Мо ли тва мо на хи ње, на пи-
са на у де се тер цу, а за њом је пе сма Мо на шке бро ја ни це с ри-

2 По што за на шу те му ни је би ло ва жно, за ову при ли ку ни смо ис тра жи-
ли шта је из са др жа ја ове све ске пу бли ко ва но у са ста ву Са бра них де ла Св. 
Вла ди ке Ни ко ла ја или не ких дру гих пу бли ка ци ја, али сва ка ко да то је сте 
ура ђе но, на ро чи то кад је у пи та њу по е зи ја.

3 Не дав но је би ла пре зен та ци ја му зич ке об ра де овог ка но на у ма на сти ру 
Вој ло ви ци (в. Срп ска пра во слав на Епар хи ја ба нат ска 2021).

4 Овај за кљу чак ва жи не са мо за Ка нон, већ и за са др жај це ле све ске.
5 В. Но ви Ср бљак — Нó вый Сéрбля къ 2019.
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мо ва ним ре фре ном ко ји се по на вља 7 пу та. Из ме ђу ре фре на 
је обра ћа ње Бо гу ко је оби лу је име ни ца ма ко ји ма се из ра жа ва 
сла ва Бо гу и ра дост ко ју Он иза зива у ду ши чо ве ко вој. Овај 
део је ин те ре сан тан за струк тур но-се ман тич ку ана ли зу име-
ни ца и(ли) име нич ких син таг ми ко ји ма се на зи ва Бог. Мо-
гу ће је, из ме ђу оста лог, ис тра жи ти и то да ли је не ка од ових 
име ни ца евен ту ал но сте кла и ста тус те о ни ма. По себ но је за-
ни мљи во по је ди не лек се ме из ових пе са ма ис тра жи ти твор-
бе но. На при мер, све ти тељ Ни ко лај гра ди при дев од збир-
не име ни це цве ће и до би ја цве ћа но (по ље), док је уоби ча је но 
цвет но, за тим има мо, из ме ђу оста лог, ин ди ви ду а ли зме (на-
зи ве цве то ва) ми са о ник, осе ћај ник и до бро вољ ник итд.

У тек сту По кло ње ње Хри сту по Ваз не се ни ју Све ти Вла-
ди ка јед но став ним је зи ком пре но си сво јим мо на хи ња ма 
цр кве но пре да ње о то ме ка ко су се ан ђел ске вој ске и чи-
но ви по кла ња ли Го спо ду Ису су Хри сту у вре ме ну од Ваз-
не се ња до Си ла ска Све тог Ду ха на апо сто ле. Ов де, као и у 
не ким дру гим тек сто ви ма ру ко пи са, има ма те ри ја ла за ана-
ли зу еор то ни ма: фо нет ско-фо но ло шку и гра фич ку (Ваз не
се ни је, Ваз не се ње, Вас кр се ни је и Вос кре се ни је, Ваз не се нїе) 
или струк тур но-твор бе ну (Ду хов дан, Со ше стви је Све тог 
Ду ха, Со ше стви је Ду ха Све то га на апо сто ле).

Сле де ћи текст пи сан је у жен ском ро ду. Но си на слов 
Шта сам на у чи ла од Го спо да мо га. Ра ди се о по у ци ка ко 
да се жи ви бла го че сти вим жи во том и да се има стал но се-
ћа ње на Бо га. У лин гви стич ком сми слу ов де би би ла ин-
те ре сант на ана ли за тек ста (дис кур са) и ње го вих еле ме на-
та: уста ље ни по че так и за вр ше так сва ко га од па ра гра фа,6 
на слов. Та ко ђе, има ма те ри ја ла и за ис тра жи ва ње ин тер-

6 Па ра гра фа је укуп но се дам. Пр вих 6 има ју слич ну струк ту ру. Сва ки од њих 
(да по ме не мо са мо по чет ке) по чи ње при свој ном за ме ни цом у ин стру мен та-
лу (сво јим) ко јој сле де до га ђа ји из Хри сто вог жи во та, тј. име ни це ко ји ма се 
исти озна ча ва ју: Ро ђе њем, Кр ште њем, Пре о бра же њем, Стра да њем, Вас кр
се ни јем, Ваз не се нї ем. При ме ћу је мо да су све ове име ни це, та ко ђе у ин стру-
мен та лу, на пи са не ве ли ким по чет ним сло вом. Та ко ђе, су фик си ко је Све ти 
Вла ди ка ко ри сти — ва ри ра ју од са вре ме них ка ста ри јим је зич ким об ли ци ма.
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тек сту ал но сти (на ве ден је ци тат из Је ван ђе ља на цр кве но-
сло вен ском је зи ку; не ке ре че ни це пред ста вља ју обра ћа ње 
Бо гу, тј. мо ли тву итд.).

Да ље у ру ко пи су сле ди оп шир ни ји текст пре те жно исто-
риј ско-жи тиј но га ка рак те ра (Срб ске мо на хи ње). У ње-
му, по ред оста лог, има ма те ри ја ла за оно ма стич ка ис тра-
жи ва ња. Нај пре су на бро ја не срп ске мо на хи ње, пре те жно 
осни ва чи це и кти тор ке жен ских срп ских ма на сти ра, а за-
тим је украт ко на пи са но о сва кој од њих: ко ји ма на стир је 
осно ва ла и ка ко је жи ве ла. На кра ју су на бро ја на по слу ша-
ња у жен ском ма на сти ру, по сле че га сле ди об ја шње ње Све-
тог Ни ко ла ја о то ме за што је све то пи сао сво јим ду хов ним 
кће ри ма, тј. мо на хи ња ма и охра бри ва ње да из др же на мо-
на шком пу ту, јер је то њи ма, као ма хом же на ма већ на ви-
кли ма на те жак рад на се ли ма, лак ше не го ве ли ка ши ца ма о 
чи јим жи во ти ма им је на пи сао. Овај текст ин те ре сан тан је 
жан ров ски. Јед но став ни вла ди чин стил пи са ња жи ти ја раз-
ли ку је се од уоби ча је ног сти ла ко јим се жи ти ја пи шу. Та ко-
ђе, и у овом ру ко пи су на ла зи мо и лек си ку ко ја ни је за бе ле-
же на ни у Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног 
је зи ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (нпр. по и ме ни-
че ни при де ви ве ли ка шка, до сто слав на).

Са др жај на ред ног тек ста има и вред ност до ку мен та. У 
ње му се го во ри о по сто ја њу ак тив ног жен ског мо на шког 
жи во та у ма на сти ру Ја зак у 18. ве ку. Овај ма на стир је та да, 
по на ред би аустро у гар ске ца ри це, за тво рен. На и ме, ка ко 
пи ше све ти тељ Ни ко лај, „гле да ла је у том јед ном жен ском 
ма на сти ру ве ћу опа сност за не чи сту шо кач ку ве ру сво ју 
не го у сви ма му шким ма на сти ри ма Фру шке го ре“. На бро-
ја на су и име на мо на хи ња ово га ма на сти ра, где се ви ди да 
су не ка од њих дру га чи јих об ли ка не го што их сре ће мо 
да нас (нпр. Јо а на, да нас Јо ва на, Епи сти ми ја, а да нас Епи
сти ма), што је ма те ри јал за мор фо но ло ги ју, а и за (исто-
риј ску) оно ма сти ку.

Сле де ће 32 стра не ру ко пи сног тек ста за у зи ма еп ска пе-
сма Зи да ње ма на сти ра Вра ћевш ни це. У пе сми је до след-



359

R. Levuškina, Possible (Theo)Linguistic Research with St. Nicholai Velimirovich’s Slovesnik 

но ис по што ван де се те рац и ри ма и, пре ма сво јим осо би-
на ма чи ни се да ни ма ло не за о ста је за по зна тим на род ним 
еп ским пе сма ма, што је на ис тра жи ва чи ма на род не еп ске 
књи жев но сти да утвр де.7 Што се ти че лек сич ких осо би на, 
у пе сми на ла зи мо, на при мер, ди ја лек ти зме (ме ђед, не ђе
ља), тур ци зме (те фе рич, мин дер лук, асу ра), ру си зме (ро
ди на, про шчал ни ца) и, на рав но, цр кве но сло ве ни зме.8

Текст Ко ли ко по ма же мо ли тва је пре при ча ни ста ро-
за вет ни до га ђај, уз на во ђе ње из во ра на ле вој мар ги ни. 
Ов де се, из ме ђу оста лог, ко ри сте ва ри јан те ет но ни ма 
Ама ли ци и Ама ли ћа ни, као и вла сти тог име на Мој сеј и 
Мој си је. Та ко ђе има ци та та на цр кве но сло вен ском је зи ку. 
Текст се за вр ша ва нај пре по у ком ко ја про из ла зи из при че 
(„Ко се с по ка ја њем и скру ше но шћу по на да у Бо га у ра ту, 
Бог ће му по мо ћи“), а за тим за кључ ком са мог ауто ра ко ји 
ову по у ку про ши ру је: „Бог ни је по моћ ник са мо на бој ном 
по љу они ма ко ји му се искре но мо ле, не го сву да, на сва-
ком ме сту, у сва ко вре ме, и у сва ком по слу, у сва кој при-
ли ци и не при ли ци“.

Да ље иде низ (11) по уч них при ча (По вест о три бра та, 
При ча о из гу бље ној драх ми, О мо ли тви, Де во јач ки стид, 
Ни су осе ћа ли му ке, Пре по доб на Дом ни ка, Тај но и јав но, По
што ва ње се ста ра, Јед на ка пла та дво ји ци, О схи ми и Шта 
се мо же ку пи ти нај јев ти ни је), за ко је је из во ре Вла ди ка 
на ла зио ма хом у жи тиј ној, ха ги о граф ској ли те ра ту ри. Он 
на во ди на мар ги на ма и под ко јим да ту мом у про ло гу9 мо-
гу да се на ђу од лом ци ко је опи су је и раз ра ђу је у при ча ма. 
Пи ше их сво јим мо на хи ња ма, пре во де ћи пре ма по тре би 
прет ход но на во ђе ни текст на цр кве но сло вен ском (што не 

7 Ре че но је да у овој и пе сми Зи да ње Љу бо сти ње „по сто ји из ве стан не-
склад из ме ђу сми сла и то на“ (Ми ло са вље вић 2004, 153).

8 Утвр ђе но је да и ина че лек си ка срп ских на род них пе са ма, ни лир ских 
ни еп ских, с лек сич ко-се ман тич ког аспек та до са да ни је де таљ ни је про у-
ча ва на (в. Ла зић Ко њик — Је лић 2017, 17).

9 Про ло гом он на зи ва жи ти ја све тих и нај ве ро ват ни је има у ви ду свој 
„Охрид ски про лог“ чи ји нај ве ћи део и је су жи ти ја, од но сно си нак сар.
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чи ни у прет ход ним тек сто ви ма) и за вр ша ва их обра ћа њем 
се стра ма и по у ком. Све ове по уч не при че или, на при мер, 
са мо њи хо ви за вр ше ци, мо гли би да бу ду ма те ри јал за по-
себ но лин гви стич ко ис тра жи ва ње. Шта им је за јед нич ко, а 
по че му се раз ли ку ју, ко је еле мен те са др жи сва ка од њих, а 
ко ји еле мен ти су са мо у по је ди ни ма од њих при сут ни (фа-
кул та тив ни), ка ко их те мат ски и жан ров ски кла си фи ко ва-
ти, ка ква је лек си ка ко ја пре о вла ђу је, ко је гла гол ско вре ме 
је ко ри шће но10 итд.

У ру ко пи су по сто ји и дра го цен ма те ри јал за па ре ми о-
ло шка ис тра жи ва ња. На 10 стра на ру ко пи сног тек ста на-
ве де не су срп ске по сло ви це и умо тво ри не од ко јих мно ге 
ни су про на ђе не, бар не у та квом об ли ку, у дру гим збир ка-
ма срп ских по сло ви ца. Овај део но си на слов Срб ска на род
на му дрост.

По сто ји и про зни текст с кра је гра не си јем Мо јој ду хов
ној кће ри игу ма ни ји Је ле ни и се стра ма бла го слов од де де 
су жња, у ко ме се он обра ћа игу ма ни ји и се стра ма. Кра-
је гра не си је је осо би на ко ја се обич но при пи су је хим но-
граф ској књи жев но сти и књи жев но сти сред ње га ве ка, 
што зна чи да има мо на де лу ожи вља ва ње ове вр сте рас по-
ре да књи жев ног тек ста у са вре ме ној срп ској про зи. Овај 
про зни текст има и по ет ских еле ме на та и био би ин те ре-
сан тан у пр вом ре ду сти ли стич ки, прем да и ов де има мо 
ин те ре сант ну лек си ку и про жи ма ње срп ско га с цр кве но-
сло вен ским је зи ком. Ов де су еле мен ти цр кве но сло вен-
ског углав ном на мор фо ло шком и фо но ло шком ни воу, 
док су де ло ви тек сто ва из бо го слу жбе них књи га, с рет ким 
из у зе ци ма, на ве де ни у пре во ду на срп ски.

Сед мо днев је део ру ко пи са ко ји за у зи ма 33 стра не. На-
зив сва ког од да на је (под)на слов. Нај ве ћи део по све ћен 
је су бо ти, јер се ов де, по ред уоби ча је ног об ја шње ња ко-
ме је по све ћен дан — да ју по ме ни ци (име на пре ми ну лих 

10 Вла ди ка Ни ко лај у овим при ча ма, али и у це лом Сло ве сни ку, до ста ко-
ри сти и им пер фе кат и аорист, чи ја упо тре ба се да нас сма тра ар ха ич ном.
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жи тељ ки ра зних ма на сти ра) и по у ке о то ме за што се тре-
ба мо ли ти за по кој не, за тим тек сто ви: Шта ка жу Св. Оци 
о усоп шим и Ис пу ни бла гу во љу са мрт ни ка, као и Су бот
на пе сма у де се тер цу. Ов де има мо до дат ну оно ма стич ку 
гра ђу: по ред вла сти тих име на — то по ни ме и екли си о ни-
ме. Текст са др жи и упут ства (нпр. „На ове две стра ни це 
до да ји усоп ше за ко је ви зна те“), што му да је до дат ну сло-
же ност и ра зно ли кост и чи ни га до брим ма те ри ја лом за 
ана ли зу тек ста. Је ди ни текст код ко га не ма об ја шње ња је-
сте (под на слов) „Не де ља“. Ту се да ју две пе сме, од ло мак из 
Је ван ђе ља и у на став ку текст Ис по вест пред Бо гом ко ји је 
те шко жан ров ски од ре ди ти и мо жда је и нај ин те ре сант-
ни ји за лин гви стич ку ана ли зу. Ов де је и по пу лар на пе сма 
Ој не де љо нај све тли ји да не, а за тим пре ве де ни на срп ски 
је зик од ло мак из Је ван ђе ља ко ји се чи та уочи сва ке не де-
ље. На слов и за вр ше так код овог од лом ка су на цр кве но-
сло вен ском је зи ку.

На кра ју овог из да ња сто је два кра ћа тек ста. У пр вом, 
ко ји се са сто ји од 31 крат ке ре че ни це, из дво је но је на цр-
кве но сло вен ском је зи ку ка ко је цар Да вид на зи вао Го спо-
да и на кра ју је на пи са на крат ка мо ли тва на срп ском Бу ди 
бу ди Го спо де све то и ме ни. Амин. Дру ги текст је за ни-
мљив за то што се са сто ји од два па ра лел на де ла, јед но-
га с ле ве, дру го га с де сне стра не. Део тек ста ко ји је ле во 
на пи сан је на срп ском је зи ку, дру гом бо јом у од но су на 
текст де сно и пред ста вља по на вља ње нај ва жни је га из тог 
де сног де ла — Мо ли тве из ок то и ха на цр кве но сло вен-
ском је зи ку. За вр ша ва се мо ли тва ма Бо го ро ди ци, из ра зи-
ма бла го дар но сти и пре пу шта ња Бо жи јој во љи, пр во га на 
срп ском, дру го га пре те жно на цр кве но сло вен ском је зи ку. 
Пр ви текст оби лу је ме та фо ра ма, у дру го ме, још јед ном, 
при сут на је ин тер фе рен ци ја цр кве но сло вен ског и са вре-
ме ног срп ског је зи ка, а и струк тур на ана ли за тек ста до не-
ла би, ве ру је мо, но ва от кри ћа.
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Закључак

Пред ста вље ни ма те ри јал раз но о бра зан је нај пре у сми слу 
упо тре бе је зи ка: има тек сто ва ка ко на цр кве но сло вен ском, 
та ко и на са вре ме ном срп ском је зи ку. У не ким тек сто ви ма, 
као што смо ви де ли, ови је зи ци се пре пли ћу. На по је ди ним 
ме сти ма текст на цр кве но сло вен ском пре во ђен је на срп-
ски од мах по ред ори ги на ла. Лин гви стич ки је ин те ре сант-
но ово про жи ма ње два је зи ка не са мо у лек сич ком и пре во-
ди лач ком сми слу, већ и гра фич ки (упо тре ба ста ре гра фи је 
у тек сту на са вре ме ном срп ском, и то не са мо сло ва, не го и 
ди ја кри тич ког зна ка ти тле).

Основ ни прав ци те о лин гви стич ких ис тра жи ва ња ко је пру-
жа ју тек сто ви из овог ру ко пи са су, да кле, жан ров ски, пре во ди-
лач ки, фо нет ско-фо но ло шки, лек сич ко-се ман тич ки, твор бе-
ни, сти ли стич ки, дис курс ни или тек сту ал ни и па ре ми о ло шки. 
По себ но би смо ис та кли зна чај опи са ног из да ња за ис тра жи ва-
ња у окви ру праг ма ти ке. Да по ме не мо са мо праг ма ти ку дис-
курса и већ на ве де ну кон ста та ци ју Ван Но пе на да је ва жно из-
у ча ва ти и њу, тј. не са мо оно што ре чи и ре че ни це зна че, не го 
и шта оне чи не љу ди ма. Ако има мо на уму ко ме се Све ти Вла-
ди ка Ни ко лај ов де обра ћа (мо на хи ње, ду хов не кће ри) — мо ра-
мо кон ста то ва ти да се ра ди о адре са ту ко ји је у та квој уло зи ве-
о ма рет ко. Ли те ра ту ра за мо на штво је ма лог оби ма, као што је 
ма ло и мо на штва (у од но су пре ма це ло куп ном ста нов ни штву). 
Осим то га, те шко је из у ча ва ти ко му ни ка ци ју у ма на сти ри ма, 
јер је ду хов ни жи вот мо на шке за јед ни це по пра ви лу за тво рен 
за по сма тра ње, тим пре лин гви сти ма. Због то га је да то из да ње 
до дат но дра го цен ма те ри јал за ис тра жи ва ње.

На кра ју, ако до ђе до још ду бљег и де таљ ни јег лин гви-
стич ког ис тра жи ва ње ов де украт ко опи са них тек сто ва, си-
гур ни смо да ће се отво ри ти и не ки дру ги прав ци и при-
сту пи (тео)лин гви стич ких ис тра жи ва ња ко ји ов де ни су 
по ме ну ти а ко ји ма ће мо, на да мо се, у бу дућ но сти — обо га-
ти ти ка ко те о лин гви сти ку и лин гви сти ку уоп ште, та ко и, на 
пр вом ме сту, ср би сти ку.
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Abstract: The foundation of the Bitola Seminary was to a great ex-
tent possible due to efforts of Bishop Josif Cvijović (1878–1957), so its fate 
was tied to him. The idea to open a seminary arose shortly after his en-
thronement, in the summer of 1921. The seminary was built in very dif-
ficult conditions because Bitola, as a border town on the outskirts of the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, was largely destroyed and dev-
astated. On the other hand, there was a lack of material resources be-
cause opening this new school was not foreseen in the state budget. Bish-
op Josif, in his efforts to open a seminary, was extremely supported by 
the then Bishop Nicholai of Ohrid.

Bishop Nicholai Velimirovich (1881–1956) has supported the Bitola 
Theological Seminary since the efforts to establish this seminary in 1921. 
In order to enable the opening of the Bitola Theological Seminary, the 
collecting of contributions in money and things for the basic needs of the 
school and boarding school has begun in 1921. The American Commis-
sion to Serbia (Commissioner Dr. Rudolph Rex Reeder (1859–1934)) was 
the first to send abundant aid, thanks to Bishop Nicholai Velimirovich 
who interceded with the scientist Mihajlo Pupin (1854–1935) on this issue. 
As the diocesan bishop of the Diocese of Ohrid and Bitola, Bishop Nich-
olai took special care of the Seminary of St. John the Theologian in Bitola 
in the period from 1932 until 1938, when he moved to the Diocese of Žiča.

Key words: Bitola Theological Seminary, Diocese of Ohrid and Bi-
tola, Bishop Nicholai Velimirovich (1881–1956), Bishop Josif Cvijović 
(1878–1957), Bishop John [Maximovitch] of Shanghai (1896–1966).
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Ап стракт: Епи скоп Ни ко лај Ве ли ми ро вић по др жа вао је Би-
тољ ску бо го сло ви ју још од на по ра за осни ва ње ове цр кве но-про-
свет не уста но ве 1921. го ди не. Ка ко би се омо гу ћио по че так ра-
да Би тољ ске бо го сло ви је, 1921. г. по че ло је при ку пља ње при ло га 
у нов цу и ства ри ма за основ не по тре бе шко ле и ин тер на та. Аме-
рич ка ми си ја за Ср би ју пр ва је по сла ла обил ну по моћ, за хва љу-
ју ћи Епи ско пу Ни ко ла ју ко ји се по овом пи та њу за у зео код на уч-
ни ка Ми ха и ла Пу пи на.

Као епар хиј ски ар хи је реј Епар хи је охрид ско-би тољ ске, Вла-
ди ка Ни ко лај во дио је по себ ну бри гу о Бо го сло ви ји Све тог Јо ва на 
Бо го сло ва у Би то љу у пе ри о ду од 1932. до 1938. го ди не, ка да пре-
ла зи у Епар хи ју жич ку. У раду који следи, аутор доноси преглед 
активности Еп. Николаја у вези са Битољском богословијом.

Кључ не ре чи: Би тољ ска бо го сло ви ја, Епар хи ја охрид ско–би-
тољ ска, Еп. Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ми тр. Јо сиф Цви јо вић, Еп. Јо-
ван Мак си мо вић (Шан гај ски).

Увод

У об но вље ној Срп ској Па три јар ши ји ја ви ла се по тре ба за 
до бро струк ту ри ра ним и уни фи ци ра ним школ ским си-
сте мом. Пра вил ни ком о срп ским пра во слав ним бо го сло-
ви ја ма ко је је до не ло Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца 12. но вем бра 1921. го ди не (ВБр. 13056), 
би ле су пред ви ђе не јед но о бра зне бо го сло ви је као др жав-
не шко ле са ин тер на том у ко је су при ма ни кан ди да ти са 
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свр ше на че ти ри раз ре да гим на зи је и у ко ји ма се из у ча ва ло 
27 ра зних пред ме та оп ште о бра зов ног и струч ног ка рак те-
ра.1 Чла ном 2 пра вил ни ка пред ви ђе но ја да Бо го сло ви је бу-
ду у Бе о гра ду, Срем ским Кар лов ци ма, При зре ну, Са ра је ву, 
За гре бу, на Це ти њу и дру гим ме сти ма где по тре ба зах те-
ва. У об но вље ној Срп ској Па три јар ши ји на ста ви ле су свој 
рад већ ре фор ми са не Бо го сло ви је у Срем ским Кар лов ци-
ма (где је пре шла Бе о град ска бо го сло ви ја, па су те две шко-
ле сје ди ње не), на Це ти њу, за тим у При зре ну, Са ра је ву као 
и но во о тво ре на у Би то љу.

Би тољ ска бо го сло ви ја је у ве ли кој ме ри би ла де ло Епи-
ско па Јо си фа, па је та ко и ње на суд би на би ла ве за на за 
ње га. Иде ја да се отво ри бо го сло ви ја ја ви ла се убр зо по-
сле ње го вог усто ли че ња, у ле то 1921. го ди не.2 Бо го сло ви ја 
је по ди за на у вр ло те шким усло ви ма јер је Би тољ, као гра-
нич ни град на пе ри фе ри ји Кра ље ви не СХС, уве ли ко био 
по ру шен и опу сто шен. С дру ге стра не, не до ста ја ла су ма-
те ри јал на сред ства јер отва ра ње шко ле ни је би ло пред ви-
ђе но др жав ним бу џе том. Епи ско па Јо си фа у ње го вим на-
сто ја њи ма да отво ри бо го сло ви ју из у зет но је по др жа вао 
та да шњи Епи скоп охрид ски др Ни ко лај (Ве ли ми ро вић).3

1 Че до мир С. Дра шко вић, „Цр кве но школ ство Срп ске Па три јар ши је“, у Срп
ска Пра во слав на Цр ква 1920–1970: спо ме ни ца о 50го ди шњи ци вас по ста вља
ња Срп ске Па три јар ши је, ур. Ми тро по лит да бро-бо сан ски Вла ди слав и др. 
(Бе о град: Све ти Ар хи је реј ски Си нод Срп ске Пра во слав не Цр кве, 1971), 325.

2 У се ћа њи ма не ких про фе со ра ко ја су об ја вље на у Из ве шта ју за школ
ску 1932/33. го ди ну, на во ди се: „Ка да је ме се ца ав гу ста 1921. го ди не Вла ди-
ку по се ти ла јед на екс кур зи ја уче ни ка Бо го сло ви је Све тог Са ве (Кар ло-
вач ке бо го сло ви је), под вођ ством на став ни ка Де мо сте на Или ћа и Јо ва на 
Со ља ка, он је, ка ко све до че уче сни ци у тој екс кур зи ји, у јед ном раз го во-
ру по ред оста лог го во рио и о Бо го сло ви ји: раз го ва рао је с го сти ма — о 
то ме да ли би би ло мо гућ но осно ва ти у Би то љу јед ну бо го сло ви ју. Го сти 
ме ња ју ћи ми шље ње са Вла ди ком, об ра до ва ли су се за ми сли и чак су из-
ја ви ли да до ђу у Би тољ ако се шко ла отво ри.“

3 Ни ко ла Жу тић, „Ар хи па стир ски, кул тур но-про свет ни и до бро твор ни 
рад епи ско па-ми тро по ли та Јо си фа Цви јо ви ћа 1920–1940“, у Му дри орач 
њи ве Го спод ње: Спо ме ни ца Јо си фа Цви јо ви ћа епи ско па би тољ ског и ми
тро по ли та скоп ског, ур. Па вле Кон дић (Ле по са вић: Цен тар за срп ску 
кул ту ру; Це ти ње: Све ти го ра, 2007), 46.
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Епи скоп Ни ко лај као епар хиј ски ар хи је реј Епар хи је 
охрид ско-би тољ ске, во дио је по себ ну бри гу о Бо го сло ви-
ји Све тог Јо ва на Бо го сло ва у Би то љу у пе ри о ду од 1931/1932. 
до 1938. го ди не, ка да пре ла зи у Епар хи ју жич ку.

Улога Светог Владике Николаја у оснивању 
богословије у Битољу

На пред лог Епи ско па Јо си фа Све ти Ар хи је реј ски Са бор у 
Срем ским Кар лов ци ма је 10. сеп тем бра 1921. го ди не до нео 
од лу ку да се у Би то љу што пре отво ри бо го сло ви ја. За јед-
но са Епи ско пом Ни ко ла јем, Епи скоп Јо си ф упу ћу је ме-
мо ран дум ми ни стру ве ра Ми ли во ју Јо ва но ви ћу о по тре-
ба ма отва ра ња ова кве уста но ве у Би то љу. У ме мо ран ду му 
је као при о ри тет не, по ред вер ских, ис ти цао на ци о нал не и 
др жав но-по ли тич ке раз ло ге. Шко ла је тре ба ло да су зби-
је не по вољ не ути ца је стра не вер ске про па ган де (ри мо ка-
то ли ци зма, бу гар ских ег зар хи ста и грч ке про па ган де), пр-
вен стве но „с ју га“ и ути ца ја „не ких“ стра них шко ла „ко је 
су оме та ле пра вил но вер ско и на ци о нал но вас пи та ње на-
шег под млат ка.“ Епи скоп Јо сиф је да ље ис ти цао да би тољ-
ска шко ла тре ба „на шем Ју гу“ да да је „спрем но све штен-
ство“, ко је ће „по ди за ти углед на ше зе мље на на шем Ју гу 
и код на шег жи вља у су сед ству.“4 Због то га епи скоп мо ли 
да се од мах оза ко ни од лу ка Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра 
о отва ра њу бо го сло ви је у Би то љу, да се че ти ри до пет на-
став ни ка из оста лих бо го сло ви ја упу те на рад у Би тољ ску 
бо го сло ви ју од 1. ја ну а ра 1922. го ди не, да на ста ва поч не у 
пр вој по ло ви ни ја ну а ра, да се из деј ству је ван ред ни кре дит 
од 150 до 200 хи ља да ди на ра, да се у слу ча ју по тре бе мо же 

4 Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), Ми ни стар ство про све те, 69, 31–54, Епи скоп Јо-
сиф ми ни стру ве ра 29.9.1921.
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учи ни ти раз рез на цр кве и ма на сти ре Епар хи ја би тољ ске 
и Епар хи је охрид ске.5 На кра ју ме мо ран ду ма Ми ни стар-
ству ве ра пот пи сао се и Епи скоп др Ни ко лај, уз на по ме ну 
да се сла же са пред ло гом Епи ско па Јо си фа и да се при дру-
жу је ње го вој мол би.

Ми ни стар ве ра др Ми ли во је Јо ва но вић при хва тио је 
од лу ку Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра, као и ме мо ран дум 
епи скопâ Јо си фа и Ни ко ла ја, и 5. ок то бра 1921. го ди не Ми-
ни стар ски са вет под пред став ни штвом Ни ко ле Па ши ћа 
до но си ре ше ње да се у Би то љу осну је бо го сло ви ја „ко ја ће 
спре ма ти све штен ство за слу жбу у Ју жној Ср би ји“.6

Да би се омо гу ћио успе шан по че так ра да по че ло је при-
ку пља ње при ло га у нов цу и ства ри ма да би се за до во љи ле 
основ не по тре бе шко ле и ин тер на та. Аме рич ка ми си ја за 
Ср би ју (Ame ri can Com mis sion to Ser bia; com mis si o ner D-r 

5 Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), Ми ни стар ство про све те, 69, 31–54, Епи скоп Јо-
сиф ми ни стру ве ра 29.9.1921.

6 „По ста нак и раз ви так бо го сло ви је“, у Из ве штај за школ ску 1932/33 го ди
ну — Бо го сло ви ја у Би то љу (Би тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1933), 10.

Fig. 1. Bitola Theological Seminary / Сл. 1. Богословија у Битољу



372

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 367–388

R. R. Re e der) пр ва је по сла ла обил ну по моћ, за хва љу ју ћи 
Епи ско пу Ни ко ла ју ко ји се по овом пи та њу за у зео код на-
уч ни ка Ми ха и ла Пу пи на.

Епархија охридско–битољска

Би тољ ска епар хи ја се пр ви пут по ми ње под име ном Пе ла-
го ниј ска епар хи ја 1018. го ди не. По ред пе ла го ниј ске обла-
сти об у хва ти ла је и гра до ве Де брет, Ве лес и При леп. Кра-
јем XIX ве ка у Би то љу је по ред грч ког ре зи ди рао и бу гар ски 
ка нон ски не при знат епи скоп. По сле по бе де срп ске вој ске у 
Дру гом бал кан ском ра ту 1913. го ди не, ад ми ни стра ци ја ове 
епар хи је по ве ре на је Епи ско пу ве ле шко-де бар ском Вар на ви 
(Ро си ћу).7 На кон ује ди ње ња Срп ске Пра во слав не Цр кве за 
Епи ско па би тољ ског иза бран је је ро мо нах Јо сиф (Цви јо вић) 
ко ји је хи ро то ни сан 19. де цем бра 1920. го ди не, а усто ли чен 2. 
ја ну а ра на ред не го ди не у Би то љу.

До но ше њем но вог Уста ва Срп ске Пра во слав не Цр кве 
1931. го ди не, Епар хи ја би тољ ска и Епар хи ја охрид ска спо-
је не су у јед ну Епар хи ју ор хид ско-би тољ ску са се ди штем 
у Би то љу.8 За пр вог ар хи је ре ја но во фор ми ра не епар хи је 
Све ти Ар хи је реј ски Са бор по ста вио је та да шњег Епи ско-
па охрид ског Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа), док је Епи скоп 
би тољ ски Јо сиф (Цви јо вић) по ста вљен на ка те дру Ми-
тро по ли та скоп ског.

Вла ди ка Ни ко лај из ве стио је Све ти Ар хи је реј ски Си-
нод сво јим до пи сом Ебр. 392/1932 да је на осно ву чла на 12. 
но вог Цр кве ног Уста ва из вр ше но спа ја ње Охрид ске и Би-
тољ ске епар хи је, као и да је обра зо ван Цр кве ни суд са од-

7 Епи скоп Са ва (Ву ко вић), „Епар хи је и епи ско пи 1920–1970“, у Срп ска Пра
во слав на Цр ква 1920–1970: спо ме ни ца о 50го ди шњи ци вас по ста вља ња Срп
ске Па три јар ши је, ур. Ми тро по лит да бро-бо сан ски Вла ди слав и др. (Бе-
о град: Све ти Ар хи је реј ски Си нод Срп ске Пра во слав не Цр кве, 1971), 501.

8 Спро вед бе на на ред ба Св. Ар хи је реј ског Си но да за Устав Срп ске Пра во слав
не Цр кве: од 16. но вем бра 1931 ([Београд]: Св. Ар хи је реј ски Си нод, 1932), 23.
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ре ђе ним пер со на лом. Све ти Ар хи је реј ски Си нод узео је на 
зна ње из ве штај Епи ско па др Ни ко ла ја 8. апри ла 1932. го ди-
не (Син. бр. 1309/1932).9

Свети Владика Николај и богословија

На кон до ла ска у Би тољ Еп. Ни ко лај од мах се по за ба вио ре-
ша ва њем те ку ћих пи та ња, а из ме ђу оста лог по са вр ша вао је 
нај пре све по сло ве ко ји су се од но си ли на сâму ре зи ден ци ју 
и епар хиј ске кан це ла ри је. Та ко ђе, по себ ну па жњу по све ћи-
вао је про фе со ри ма и ђа ци ма Би тољ ске бо го сло ви је, као и 
ра ду ове ви со ко школ ске уста но ве у Ју жној Ср би ји.

У Бо го сло ви ји Све тог Јо ва на Бо го сло ва у вре ме до ла ска 
Еп. Ни ко ла ја у Би тољ, пре да ва ли су: про то је реј др Ду шан 
Ј. Ла зи чић (рек тор), проф. Ве ли мир Т. Ар сић, проф. Дра го-
мир С. Ма рић, проф. Во ји слав Ста ме ни ко вић, Ле о нид Ма-
си лић, Алек сеј П. Мор гуљ, ар хи ман дрит Ки при јан (Керн), 
Ни ко ла Н. Шу ба, је ро мо нах Јо ван (Мак си мо вић), Јо сиф С. 
Ма ру шић, је реј Мир ко Па вло вић, про то ђа кон Ми о драг Ми-
ха и ло вић, Алек сан дар Илић и Адолф Бар ти пан.10

Пре ма из ве шта ју рек то ра про то је ре је др Ду ша на Ла зи-
чи ћа, на кра ју школ ске 1931/1932. го ди не бо го сло ви ју је по-
ха ђа ло 44 уче ни ка из Епар хи је охрид ско-би тољ ске од 2. 
до 5. раз ре да.

У при су ству Епи ско па Ни ко ла ја у дво ра ни бо го сло ви је 
10. ју ла 1932. го ди не из вр шен је из бор 60 цр кве но оп штин-
ских са вет ни ка и 30 њи хо вих за ме ни ка за Пра во слав ну цр-
кве ну оп шти ну у Би то љу.

Све ти Ар хи је реј ски Си нод у ав гу сту 1932. го ди не по-
ста вља за про фе со ра Бо го сло ви је у Би то љу про то син-

9 „Епар хи ја охрид ско-би тољ ска“, Гла сник — слу жбе ни лист Срп ске Пра
во слав не Па три јар ши је, год. XI II, бр. 9 (1932): 132.

10 Ду жност школ ског ле ка ра оба вљао је др Ми ли во је Ла за ре вић, док је 
еко ном бо го сло ви је био Ла зар Пре мо вић.



374

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 367–388

ђе ла др Ју сти на (По по ви ћа),11 као и Сер ги ја На у мо ва 
за кон трак ту ал ног су плен та.12 Од су ство из бо го сло ви-
је због бо ле сти, до кра ја школ ске 1932/1933. го ди не до био 
је проф. Дра го мир Ма рић. По Си нод ској од лу ци у школ-
ској 1932/1933. го ди ни упи са но је у пр ви раз ред 25 уче ни-
ка, од ко јих осам уче ни ка као кли ри ци Епар хи је охрид-
ско-би тољ ске.

Из школ ског ле то пи са за 1932. го ди ну, ви ди се да је Епи-
скоп Ни ко лај по се тио бо го сло ви ју 10. но вем бра у прат њи 
Ар хи је реј ског за ме ни ка про те Дра го ми ра Ми ло ше ви ћа, 
а на кон то га за јед но са уче ни ци ма при су ство вао је при-
ка зи ва њу фил ма „Бо ра вак Кра ља на Бле ду“. Због ре ша ва-
ња те ку ћих прав них пи та ња епи скоп је по се тио бо го сло-
ви ју за јед но са Ар хи је реј ским за ме ни ком и епар хиј ским 
адво ка том Мо ско вље ви ћем 13. но вем бра. У Са бор ном би-
тољ ском хра му Све тог ве ли ко му че ни ка Ди ми три ја 2. де-
цем бра оба вље на је ис по вест уче ни ка Бо го сло ви је, као и 
Гим на зиј ске и Тр го вач ке ака де ми је. Том при ли ком у хра-
му се уче ни ци ма при год ном бе се дом обра тио Еп. Ни ко-
лај. Су тра дан је Епи скоп Ни ко лај слу жио ар хи је реј ску 
Ли тур ги ју уз са слу же ње про те Ду ша на Ла зи чи ћа, про то-
син ђе ла др Ју сти на (По по ви ћа), је ро мо на ха Јо ва на (Мак-
си мо ви ћа), је ро мо на ха Ино кен ти ја и па ро ха би тољ ског 
Ва си ли ја Ла за ре ви ћа. За јед но са про том Ђор ђем Цвет ко-
ви ћем Епи скоп Ни ко лај об и шао је уче ни ке бо го сло ви је 9. 
де цем бра. На дан сво је Кр сне сла ве, 19. де цем бра 1932. г., 
Вла ди ка Ни ко лај слу жио је ар хи је реј ску Ли тур ги ју у Са-
бор ном хра му у Би то љу. На Ли тур ги ји су би ли при сут ни 
сви про фе со ри и уче ни ци бо го сло ви је. Од лу ком Све тог 
Ар хи је реј ског Си но да, а на пред лог Епи ско па охрид ско-
би тољ ског, про то је реј др Ду шан Ла зи чић, рек тор бо го-
сло ви је и про то је реј Ђор ђе Цвет ко вић, од ли ко ва ни су на-
пр сним кр стом. На кра ју бо го слу же ња, Епи скоп Ни ко лај 

11 Син. бр. 6585/зап.1658 од 18. ав гу ста 1932. го ди не.
12 Син. бр. 4055 од 23. ав гу ста 1932. го ди не.
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пре дао је од ли ко ва ње про та ма и одр жао при сут ни ма бе-
се ду о пра зни ку Све тог оца Ни ко ла ја.13

Вла ди ка Ни ко лај при су ство вао је 1. ја ну а ра 1933. го ди-
не у Град ском по зо ри шту у Би то љу пре да ва њу ко је је одр-
жао ар хи ман дрит Ки при јан (Керн) на те му „Ста за ма Све те 
Зе мље“. На Све то сав ској ака де ми ји ко ја је одр жа на у дво-
ра ни бо го сло ви је 25. ја ну а ра 1933. го ди не, уче ник V раз ре-
да Ми лу тин Про да но вић ре ци то вао је „XV мо ли тву на је-
зе ру“ од Еп. Ни ко ла ја. На пра зник Све тог Са ве Епи скоп 
Ни ко лај слу жио је ар хи је реј ску Ли тур ги ју у Са бор ном хра-
му и бе се дио, у при су ству свих уче ни ка би тољ ских шко ла. 
На кон не ко ли ко да на, 1. фе бру а ра по се тио је бо го сло ви ју и 
у тр пе за ри ји за вре ме руч ка по хва лио уче ни ке за њи хо во 
вла да ње при ли ком про сла ве Све тог Са ве. Та ко ђе, об и шао 
је бо го сло ви ју и по се тио ча со ве 24. фе бру а ра, на кон че га је 
од слу жио по мен упо ко је ном уче ни ку дру гог раз ре да Мир-
ку Н. Ми ло ше ви ћу из За је ча ра.14

Пра во слав на цр кве на оп шти на би тољ ска и уче ни ци 
бо го сло ви је при пре ми ли су све ча ну ака де ми ју по во дом 
Не де ље Пра во сла вља у дво ра ни бо го сло ви је. У из во ђе њу 
про гра ма уче ство вао је хор бо го сло ви је и уче ни ци са ре-
ци та лом. На ака де ми ји је го во рио и Еп. Ни ко лај. Школ ски 
ле то пи сац за пи сао је „Пр вог да на Ус кр са, бла го сло вио тр-
пе зу и че сти тао уче ни ци ма пра зник Епи скоп охрид ског-
би тољ ски г. Ни ко лај.“

Од лу ка ма Све тог Ар хи је реј ског Си но да као и ука зи ма 
Ми ни стар ства про све те у школ ској 1933/1934. го ди не, по-
ста вље ни су за су плен те: Ла зар Тр кља, Пе тар Мо ми ро вић, 
Влај ко Вла хо вић, Ни ко ла Шу ба и Јо сиф Ма ру шић. За вр-
ши о ца ду жно сти еко но ма Бо го сло ви је Све ти Ар хи је реј ски 
Си нод по ста вио је је ро мо на ха Ири не ја (Зла ти ћа). Из Бо-
го сло ви је од ла зе про фе со ри Ве ли мир Ар сић, Ле о нид Ма-

13 „Из школ ског ле то пи са“, у Из ве штај за школ ску 1932/33 го ди ну — Бо го
сло ви ја у Би то љу (Би тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1933), 6–8.

14 „Из школ ског ле то пи са“, 10.



376

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 367–388

сић,15 Во ји слав Ста мен ко вић, Дра го мир Ма рић и Ла зар Тр-
кља. Из Епар хи је охрид ско-би тољ ске пра ви раз ред упи сао 
је са мо је дан кан ди дат.

Бла го сло вом Епи ско па др Ни ко ла ја уче ни ци V раз ре да 
бо го сло ви је од 11. но вем бра 1933. го ди не по ха ђа ли су са-
мар јан ски те чај у Би то љу. Овај те чај тра јао је до 4. мар та 
на ред не го ди не.

У хра му Све тог ве ли ко му че ни ка Ди ми три ја у Би то-
љу, Епи скоп Ни ко лај на ар хи је реј ској Ли тур ги ји 13/26. но-
вем бра 1933. го ди не ру ко по ло жио је у чин ђа ко на Алек-
се ја Мор гу ље ва, су плен та бо го сло ви је.16 Ђа кон Мор гу љов 
у бо го сло ви ји је пре да вао Дог ма ти ку, Цр кве но сло вен ски 
је зик и Оп шту исто ри ју.

Уче ни ке VI раз ре да из Епар хи је ор хид ско-би тољ ске Ду-
ша на Су ба но ви ћа и Сте ва на По по ви ћа, Вла ди ка Ни ко лај 
ру ко про и звео је у чин чте ца на ар хи је реј ској Ли тур ги ји 
у хра му Пре све те Бо го ро ди це у Би то љу на пра зник Ва ве-
де ња Пре све те Бо го ро ди це 1933. го ди не. На пра зник Све-
тог На у ма Охрид ског (23. де цем бра по ста ром ка лен да ру), 
Епи скоп Ни ко лај бо го слу жио је у ме то ху ма на сти ра Све-
тог На у ма у Би то љу и том при ли ком ру ко про и звео за чте-
че ве: Алек сан дра Мар ко ви ћа, Је зди ми ра Жив ко ви ћа, Јо ва-
на Тр бо је ви ћа, Ја ни ћи ја Цве та но ви ћа и Лам бру Та не ви ћа.17

По во дом про сла ве Све тог Са ве у Би тољ ској бо го сло-
ви ји, Епи скоп др Ни ко лај слу жио је ар хи је реј ску Ли тур ги-
ју 25. ја ну а ра 1934. го ди не у хра му Све тог ве ли ко му че ни-
ка Ди ми три ја. Пред по че так Ли тур ги је ру ко про и звео је у 
чин чте ца Бла го ја Ку се ми ље ви ћа, Ду ша на Ми то ше ви ћа, 
Пе тра До ни, Ћи ри ла Ђе шта но ви ћа, Ди ми три ја Ру шча ка, 
Дра го сла ва Мир ко ви ћа, Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа и Дра-

15 Од лу ком Син. бр. 5706/зап.1695 од ав гу ста 1934. г., по по тре би слу жбе 
Ле о нид Ма сић пре ме штен је за су плен та Са ра јев ске бо го сло ви је, АЈ, 69.

16 „Охрид ско-би тољ ска епар хи ја“, Гла сник: слу жбе ни ор ган Срп ске Пра во
слав не Па три јар ши је, год. XV, бр. 3 и 4 (1934): 36.

17 Из ве штај за школ ску 1933/1934. го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу (Би тољ: 
Би тољ ска бо го сло ви ја, 1934), 9.
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го љу ба По по ви ћа, уче ни ке VI раз ре да. У то ку Ли тур ги је 
у чин пре зви те ра, Епи скоп Ни ко лај ру ко по ло жио је ђа ко-
на Алек се ја Мор гу ља. На кон бо го слу же ња у дво ра ни бо го-
сло ви је Епи скоп је пре ре зао слав ски ко лач и при су ство вао 
Све то сав ској ака де ми ји. У ве чер њим ча со ви ма у дру гом 
де лу ака де ми је ре ци то ва ни су сти хо ви из спи са Еп. Ни ко-
ла ја Мо ли тве на је зе ру.18

Др Во ји слав Ја њић, ми ни стар у пен зи ји, за јед но са Епи-
ско пом др Ни ко ла јем по се тио је бо го слов ски за вод 14. 
мар та 1934. го ди не, где их је рек тор бо го сло ви је упо знао с 
тре нут ним ста њем и по тре ба ма уче ни ка у то ку бо рав ка у 
школ ском ин тер на ту.

У ма на сти ру Све тог На у ма Охрид ског 15. мар та 1934. го-
ди не, упо ко јио се уче ник III раз ре да бо го сло ви је Бо ри слав 
Ђор га но вић. По бла го сло ву Еп. Ни ко ла ја, за мо на шен је на 
бо ле снич кој по сте љи 11. мар та, и до био је име Фо ти је.

Ма ту ран те бо го сло ви је: Ва си ли ја По па, Пан ту По по ви-
ћа, Во ји на Стој ко ви ћа, Љу бо ми ра Иван че ви ћа, Ми лу ти на 
Про да но ви ћа и Јо ва на Ку кав чи ћа, Епи скоп Ни ко лај ру ко-
по ло жио је у чин чте ца на ар хи је реј ској Ли тур ги ји у хра-
му Пре све те Бо го ро ди це у Би то љу 25. мар та 1934. го ди не. 
У хра му Све тог Кли мен та у Охри ду, 1. апри ла 1934. го ди не 
Вла ди ка Ни ко лај ру ко по ло жио је у чин је ро мо на ха уче ни-
ка бо го сло ви је је ро ђа ко на До си те ја (Стој ко ви ћа).

Ге не рал ни кон зул Кра ље ви не Ју го сла ви је у Со лу ну 
Бран ко Аџе мо вић по се тио је 20. ма ја Епи ско па Ни ко ла ја у 
Би то љу, и том при ли ком за јед но са до ма ћи ном об и шао бо-
го сло ви ју и гим на зиј ски ин тер нат. У прат њи кон зу ла Аџе-
мо ви ћа био је ар хи ман дрит Лу ки јан из Со лу на. Су тра дан 
су бо го сло ви ју по се ти ли проф. Во ји слав Ра до ва но вић и је-
да на ест сту де на та Фи ло зоф ског фа кул те та из Ско пља.

Си нод ском од лу ком Еп. Ни ко лај име но ван је за иза сла ни-
ка Све тог Ар хи је реј ског Си но да на ис пи ту зре ло сти у бо го-
сло ви ји Све тог Јо ва на Бо го сло ва у Би то љу. Ис пи ти су тра ја ли 

18 Из ве штај за школ ску 1933/1934. го ди ну, 10–11.
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од 10. до 26. ма ја, док су раз ред ни ис пи ти тра ја ли од 10. ма ја 
до 2. ју на. Школ ску 1933/1934. го ди ну успе шно је за вр ши ло 11. 
уче ни ка — ма ту ра на та из Епар хи је охрид ско-би тољ ске.

Све ти Ар хи је реј ски Си нод Ру ске За гра нич не Цр кве 
у Срем ским Кар лов ци ма, иза брао је 28. ма ја 1934. го ди-
не је ро мо на ха Јо ва на (Мак си мо ви ћа) за Епи ско па шан-
гај ског. Је дан од уче ни ка Би тољ ске бо го сло ви је, Ми лу тин 
Де вр ња, се ћа се: „Рек тор бо го сло ви је је из не на да отво-
рио вра та учи о ни це и сав оза рен уз вик нуо: ‘Оче Јо ва не, 
до био сам те ле грам у ко ме ме из ве шта ва ју да сте иза бра-
ни за вла ди ку шан гај ског!’ Ова вест би ла је за све нас као 
гром из ве дра не ба, јер је скром ност о. Јо ва на би ла то-
ли ко ве ли ка и искре на и он ни ка да ни је по ка зи вао ам-
би ци ју за не ки ви ши по ло жај. Не ки су му чак за ме ра ли 
што ни је по ла гао па жњу на сво ју спо ља шњост и што ни је 
одр жа вао ону вр сту школ ске ди сци пли не ко ја је та да би-
ла уоби ча је на. Иако нам је би ло ве о ма те шко да се ра ста-
не мо од ње га, сви смо спон та но, у је дан глас за пе ва ли: Ис 
по ла ети, де спо та!“19

Чин на ре че ња је ро мо на ха Јо ва на одр жан је у бе о град ској 
ру ској цр кви 9. ју на 1934. го ди не. У на ре че њу су уче ство ва-
ли, на че лу с Ми тро по ли том Ан то ни јем (Хра по виц ким), 
Ар хи е пи скоп је ка те ри но слав ски Гер мо ген (Мак си мов) и 
Ар хи е пи скоп кур ски и обо јан ски Те о фан (Га ври лов), као 
и епи ско пи охрид ско-би тољ ски Ни ко лај (Ве ли ми ро вић) и 
Ми тро фан (Абра мов). По за вр шет ку чи на на ре че ња Еп. Ни-
ко лај, ко ји ни је мо гао да при су ству је епископск оj хи ро то ни-
ји сле де ћег да на, у име вер ни ка Епар хи је ор хид ско-би тољ ске 
уру чио је епи скоп ски же зал бу ду ћем ар хи је ре ју.20

19 Eп. ед мон тон ски Са ва Са ра че вић, „Се ћа ње на Вла ди ку Јо ва на (Мак-
си мо ви ћа) Ар хи е пи ско па Сан Фран ци ска и За пад не Евро пе“, Пра во
слав ни ми си о нар: под ли стак Гла сни ка Срп ске Пра во слав не Цр кве, год. 
XII, бр. 5 (69) (1969): 197.

20 Уп. Бер нард Ле Ка ро, Све ти Јо ван Шан гај ски — чу до тво рац по след њих 
вре ме на, књи гу при ре дио Пе тар Пе ре кр јо стов; са ру ског пре ве ла Ма ри на 
То дић (Бе о град: Пра во слав на ми си о нар ска шко ла при Хра му Све тог Алек-
сан дра Нев ског, 2013), 36–37.
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У но вој школ ској 1934/1935. го ди ни у Би тољ ску бо го-
сло ви ју до ла зе су плен ти: је реј Вик тор Ква чад зер, је ро ђа-
кон Вар на ва (Бу ћан) из ма на сти ра Врд ни ка, је реј Бран ко 
Ци сарж, као и хо но рар ни пре да ва чи: Ми ло рад Ву јо вић, 
је ро мо нах Ино кен ти је (Ани си мов) па рох из Бел ги је, 
Бран ко На у мо вић и Ни ко ла Удиц ки ди пло ми ра ни сту-
дент Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду. По мол би су 
раз ре ше ни су плент Пе тар Мо ми ро вић и хо но рар ни на-
став ник Алек сан дар Илић, а про то син ђел др Ју стин (По-
по вић) Кра љев ским ука зом П.Бр. 40425 од 12. но вем бра 
1934. го ди не по ста вљен је за до цен та Бо го слов ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. За глав ног вас пи та ча по-
ста вљен је ар хи ман дрит Ки при јан (Керн). У пр ви раз ред 
се упи са ло 24 уче ни ка, од ко јих је 8 уче ни ка би ло из Епар-
хи је ор хид ско-би тољ ске.

Бо го сло ви ју су 10. ју ла 1934. г. по се ти ли Ми тро по лит 
скоп ски Јо сиф и Епи скоп зле тов ско-стру мич ки Ве ни ја мин 
и за јед но са Епи ско пом Ни ко ла јем об и шли бо го слов ски 
за вод. Су тра дан су ар хи је ре ји от пу то ва ли на Кај мак ча лан 
где су на Пе тров дан (12. ју ла) слу жи ли по мен па лим хе ро-
ји ма за осло бо ђе ње и ује ди ње ње.

У школ ском ле то пи су за 1934/1935. го ди ни на во ди се да 
је бла го сло вом Епи ско па др Ни ко ла ја Би тољ ску бо го сло-
ви ју по се тио Епи скоп Јо ван (Мак си мо вић) у пе ри о ду од 19. 
сеп тем бра до 1. ок то бра 1934. го ди не. За вре ме по се те бо го-
слу жио је у хра мо ви ма Пре све те Бо го ро ди це и Све тог Ве-
ли ко му че ни ка Ди ми три ја у Би то љу, као и у ма на сти ру Све-
тог Му че ни ка Хри сти фо ра код Би то ља.21

Епи скоп шан гај ски Јо ван 27. сеп тем бра 1934. го ди не у 
ма на сти ру Све тог Му че ни ка Хри сти фо ра, за мо на шио је 
у ма лу схи му (ра са и ка ми лав ка) уче ни ка V раз ре да Ми-
ло ра да Жан да ре ви ћа, са име ном Ми ха и ло, док је уче ни ка 
истог раз ре да мо на ха Је ли се ја (По по ви ћа) ру ко про и звео у 

21 По одо бре њу Епи ско па Ни ко ла ја, Епи скоп Јо ван ру ко про и звео је три-
де сет уче ни ка Би тољ ске бо го сло ви је у чин чте ца.
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чин ипо ђа ко на.22 Том при ли ком на ар хи је реј ској Ли тур ги-
ји ру ко по ло жио је у чин пре зви те ра, на став ни ка бо го сло-
ви је ђа ко на Вик то ра Ква чад за.23

Из из ве шта ја про те Ла зи чи ћа за школ ску 1934/1935. го-
ди ни, ви ди мо да је Епи скоп Ни ко лај по се тио Би тољ ску бо-
го сло ви ју: 28. де цем бра 1934, 8. ја ну а ра, 9. ја ну а ра,24 21. ја ну-
а ра и 5. фе бру а ра 1935. го ди не.25

По во дом 700. го ди шњи це смр ти Све то га Са ве, пр вог срп-
ског ар хи е пи ско па и про све ти те ља, Вла ди ка Ни ко лај по кре-
нуо је ини ци ја ти ву и фи нан сиј ски по мо гао да се 1935. го ди-
не у Све то сав ској ули ци (по ред згра де бо го сло ви је) са гра ди 
че сма са пи ја ћом во дом из во до во да Би тољ ског гар ни зо на 
и бо го сло ви је.26 Де се то ри ца уче ни ка из Епар хи је охрид ско-
би тољ ске за вр ши ли су успе шно бо го сло ви ју 1935. го ди не.

Да на 12. сеп тем бра 1935. го ди не по че ла је но ва школ-
ска го ди на са 50 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред од ко јих 
је ше сто ри ца би ло из Епар хи је охрид ско-би тољ ске. За хо но-
рар ног на став ни ка цр кве ног по ја ња у ок то бру до ла зи је реј 
Бран ко Ри ста но вић, суд ски ту жи лац Епар хиј ског цр кве ног 
су да у Би то љу.27 Пред крај пр вог по лу го ди шта Еп. Ни ко лај 
по се тио је бо го сло ви ју 5. де цем бра, као и 29. и 30. де цем бра. 
Том при ли ком об и шао је бо го слов ски и гим на зиј ски ин тер-
нат, ве че рао са уче ни ци ма бо го сло ви је и одр жао пре да ва ње 
уче ни ци ма VI раз ре да на те му „Го спо да ру и слу га ма“.

22 По то њи игу ман ма на сти ра Све те Тро ји це у Ов чар ско-ка блар ској кли-
су ри, ко ји је му че нич ки по стра дао у но вем бру 1947. го ди не.

23 Ђа ко на Вик то ра Ква чад за ру ко по ло жио је у ђа кон ски чин Епи скоп Јо-
ван (Мак си мо вић) у ру ском хра му у Бе о гра ду 16. сеп тем бра 1934. го ди не.

24 Вла ди ка Ни ко лај слу жио је ар хи је реј ску Ли тур ги ју у хра му Ро ђе ња 
Пре све те Бо го ро ди це у Би то љу и бла го да ре ње по во дом ро ђен да на кра-
љи це Ма ри је Ка ра ђор ђе вић, на ко јем су при су ство ва ли на став ни ци у уче-
ни ци Би тољ ске бо го сло ви је.

25 Да на 5. фе бру а ра 1935. г. Епи скоп др Ни ко лај об и шао је ча со ве у свим 
раз ре ди ма, а уче ни ци ма VI раз ре да одр жао пре да ва ње.

26 Из ве штај за школ ску 1934/1935. го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу (Би тољ: 
Би тољ ска бо го сло ви ја, 1935), 29.

27 Од лу ка Све тог Ар хи је реј ског Си но да Син. бр. 5678/зап.1548 од 16. ок-
то бра 1935, АЈ, 69.
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Ка ко је бо го сло ви ја има ла не ко ли ко уче ни ка ко ји су би-
ли мо на си, Епи скоп Ни ко лај дао је бла го слов да се у јед ној 
од школ ских згра да адап ти ра ју про сто ри је за по тре бе уче-
ни ка — мо на ха. На пра зник Све тог Јо ва на Кр сти те ља (20. 
ја ну а ра) Епи скоп др Ни ко лај уз са слу же ње би тољ ског све-
штен ства осве тио је про сто ри је „Бо го слов ског ма на сти ра 
Све тог Јо ва на Кр сти те ља“.

Све ште ник Бран ко Ци сарж, на став ник Оми ли ти ке, 
дао је уче ни ци ма јед но од те му за Све то сасвки те мат под 
на зи вом „Епи скоп Ни ко лај Ве ли ми ро вић као про по вед-
ник (кри тич ка ана ли за и оце на ње го вих про по ве ди)“. Као 
и сва ке го ди не, Све то сав ска про сла ва одр жа на је 25. ја ну-
а ра. Епи скоп Ни ко лај бо го слу жио је у хра му Све тог ве-
ли ко му че ни ка Ди ми три ја и том при ли ком ру ко про и звео 
уче ни ке бо го сло ви је у чин чте ца: Ра ди шу Дра шко ви ћа, 
Ђор ђа Ба ко ви ћа, Ду ша на Пе тро ви ћа, То му Пре ра до ви ћа 

Fig. 2. Bitola Theological Seminary: Monastery of St. John the Baptist /  
Сл. 2. Богословија у Битољу: богословијски манастир Св. Јована Крститеља
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и Вар то ло ме ја Бу ћо ка. На Све то сав ској ака де ми ји го во-
рио је Вла ди ка Ни ко лај — о зна ча ју Све то сав ског ју би ле-
ја. Уче ник V раз ре да Ми ло рад Ма ној ло вић на гра ђен је из 
Фон да про те Алек се Или ћа са 300 ди на ра за Све то сав ски 
те мат на те му „Епи скоп Ни ко лај Ве ли ми ро вић као про по-
вед ник (кри тич ка ана ли за и оце на ње го вих про по ве ди)“.

О про сла ви Не де ље Пра во сла вља у Би тољ ској бо го сло-
ви ји 1936. го ди не, ле то пи сац је за бе ле жио:

„У Не де љу Пра во сла вља 17-II / (4-III) одр жан је у дво ра Бо-
го сло ви је ду хов ни кон це рат. Пре да ва ње о „Ико но по што ва-
њу“ одр жао је је ро мо нах Ам вро си је, су плент бо го сло ви је, а 
кон церт не тач ке из ве ли су пе вач ка дру штва „Мо кра њац“, 
„Кај ма ча лан“, хор Бо го сло ви је и де ца „Де чи јег скло ни шта 
Св. Ни ко ле — Бог дај“. У овом скло ни шту, ко је је осно вао 
Епи скоп охрид ско-би тољ ски го спо дин Ни ко лај, до би ја ју де-
ца без ро ди те ља и де ца си ро ма шних ро ди те ља бес плат но: 
до ру чак, ру чак и ужи ну.28 На дан про сла ве про чи тао је рек-
тор бо го сло ви је пи смо Пре о све ће ног Епи ско па г. Ни ко ла-
ја, ко ји се та да на ла зио на ра ду Све тог Ар хи је реј ског Си но-
да у Срем ским Кар лов ци ма. Пи смо гла си: Са знао сам да ће 
се код вас у Бо го сло ви ји из ве сти ове го ди не све ча на про-
сла ва Не де ље Пра во сла вља. Ра ду јем се тој про сла ви. Ра ду-
јем се што дух Пра во сла вља сто ји у Би то љу ва здан и увек на 
ви си ни. И ра ду јем се што Бо го сло ви ја до при но си мно го да 
се тај спа со но сни и жи во твор ни дух одр жи у том Бо жи јем 
гра ду. Па у тој ра до сти по здра вљам и бла го си љам све оне 
ко ји се бу ду по тру ди ли око те про сла ве као и оне ко ји бу ду 
до шли и узе ли уче шће у њој. Све ште ни ке ко ји бу ду др жа ли 
по уч не го во ре, бо го сло ве ко ји бу ду по ја ли и де кла мо ва ли, и 

28 О сиротишту „Богдај“ уп. „Богдај” Битољ (Горњи Милановац: Манастир 
Враћевшница, 2019); уп. такође Срећ ко Пе тро вић, „У Бог да ју ка’ у Ра ју, 
у Бог да ју“ [Petrović, Sreć ko. “In Bog daj as in Pa ra di se, in Bog daj”], Nic ho
lai Stu di es: In ter na ti o nal Jo ur nal for Re se arch of The o lo gi cal and Ec cle si a sti cal 
Con tri bu tion of Nic ho lai Ve li mi ro vich, Vo lu me I, No. 2 (July 2021): 501–524, 
https://doi.org/10.46825/nicholaistudies/ns.2021.1.2.501-524.
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све при ре ђи ва че и све при сут не љу де, же не и де цу – по здра-
вљам и бла го си љам бла го сло вом Бо жи јим.“29

О Вас кр шњим пра зни ци ма Епи скоп Ни ко лај по се тио је 
про фе со ре, на став ни ке и уче ни ке бо го сло ви је и са њи ма 
обе до вао у школ ској тр пе за ри ји.

Уми ро вље ни Епи скоп пећ ки Је ро теј (Га ви ло ви ћа) као иза-
сла ник Све тог Ар хи је реј ског Си но да на ма тур ском ис пи ту 
школ ске 1935/1936. го ди не, бо ра вио је у Епар хи ји охрид ско-
би тољ ској од 17. ма ја до сре ди не ју на 1936. го ди не. По бла го-
сло ву Епи ско па др Ни ко ла ја, Епи скоп Је ро теј бо го слу жио је 
у ма на сти ру Ба ре ша ни ма, код Би то ља (22. ма ја), хра му Пре-
све те Бо го ро ди це у Би то љу (24. ма ја), хра му Све тих Кон стан-
ти на и Је ле не (3. ју на), хра му Бла го ве ште ња у Би то љу (7. ју на), 
као и у ма на сти ру Све тог Хри сти фо ра код Би то ља.30

За вре ме лет њег рас пу ста у ма на сти ру Хи лан да ру, бла-
го сло вом Епи ско па др Ни ко ла ја, а ру ком је ро мо на ха Ва-
си ли ја (Ко сти ћа), 9. ав гу ста 1936. го ди не за мо на шен је Ни-
ко ла Удиц ки, су плент Би тољ ске бо го сло ви је, ко ји је до био 
име Гри го ри је.31

Ме ђу ва жни јим да ту ми ма у Би тољ ској бо го сло ви ји у 
школ ској 1936/1937. сва ка ко је по се та Па три јар ха срп ског 
Вар на ве (Ро си ћа) Би то љу у пе ри о ду од 6. до 10. но вем бра 
1936. го ди не. За вре ме по се те Па три јарх Вар на ва ру ко по-
ло жио је 8. но вем бра у Са бор ном хра му Све тог Ди ми три ја 
дво ји цу про фе со ра бо го сло ви је: мо на ха Гри го ри ја (Удиц-
ког) за је ро ђа ко на и је ро ђа ко на Вар на ву (Бу ћа на) за је ро-
мо на ха. Су тра дан је Па три јарх у прат њи Епи ско па охрид-
ско-би тољ ског Ни ко ла ја и уми ро вље ног Епи ско па пећ ког 

29 Из ве штај за школ ску 1935/1936 го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу (Би тољ: 
Би тољ ска бо го сло ви ја, 1936), 52.

30 На дан Све тог Јо ва на Бо го сло ва, Епи скоп Је ро теј осве тио је у са ли Бо-
го сло ви је ко љи во и пре ре зао ко лач, че сти та ју ћи рек то ру, про фе со ри ма, на-
став ни ци ма и уче ни ци ма пра зни и за штит ни ка бо го сло ви је.

31 Епи скоп шу ма диј ски Са ва [Вуковић], Срп ски је рар си од де ве тог до два
де се тог ве ка (Бе о град —Под го ри ца — Кра гу је вац: Ка ле нић, 1996), 143.



384

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 367–388

Је ро те ја по се тио Бо го сло ви ју, и том при ли ком осве тио 
Све то сав ску спо мен че сма у школ ском дво ри шту. У Би то-
љу је Па три јарх о Бо го сло ви ји ре као:

„Што се ти че Бо го сло ви је, мо рам ов де да под ву чем, да за-
слу ге за отва ра ње ове Бо го сло ви је у Би то љу при па да ју Епи-
ско пу Јо си фу и Епи ско пу др Ни ко ла ју. Ја сам у Са бо ру, у оно 
вре ме, у ко ли ко је до ме не ста ја ло, по ма гао ту иде ју отва ра-
ња Бо го сло ви је у Би то љу ве ру ју ћи, да је Би тољ пра во ме сто 
за то. Ова Бо го сло ви ја уста но вље на је ов де да спре ма љу де 
ре ли ги о зно-мо рал не, ко ји ће ши ри ти Хри сто ву љу бав, ко-
ја ће ши ри ти брат ство и ме ђу оста ло ста нов ни штво и ме-
ђу љу де, ко ји при па да ју дру гим ре ли ги ја ма. Што се ти че оне 
дру ге, ма те ри јал не стра не већ и са мо по сто ја ње Бо го сло ви-
је у Би то љу чи ни, да се ова те шка суд би на, ко ја је за де си ла 
Би тољ, убла жи. За то, док сам ја Па три јарх, мо ли ћу се Го спо-
ду Бо гу да у за јед ни ци са оста лом бра ћом ар хи је ре ји ма увек 
оста не мо при тој твр дој од лу ци, да Бо го сло ви ја оста не ов де, 
док је ово га гра да и ово га све та.“32

Кра јем 1936. го ди не по ста вљен је за су плен та Јо ван Д. Ве-
ли ми ро вић, ди пло ми ра ни сту дент Бо го слов ског фа кул-
те та и свр ше ни ђак Би тољ ске бо го сло ви је (1932).33 На по-
чет ку дру гог по лу го ди шта Си нод по ста вља за су плен та 
је ре ја То до ра Пе тро ви ћа.34 За вре ме вас кр шњег рас пу ста, 
на пред лог Вла ди ке Ни ко ла ја у пе ри о ду од 22/9. апри ла до 
9/26. ма ја 1936. го ди не уче ни ци ше стог раз ре да за јед но са 
про фе со ри ма је ро мо на си ма Ино кен ти јем (Ани си мо вим) и 
Гри го ри јем (Удиц ким), по се ти ли су Све ту Го ру. Об и шли су 

32 „Пра во слав но-на ци о нал но сла вље при ли ком бо рав ка Ње го ве Све то-
сти Па три јар ха Срп ског Вар на ве у Би то љу“, у Из ве штај за школ ску 1936/37 
го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу (Би тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1937), 16–29.

33 Од лу ка Све тог Ар хи је реј ског Си но да Син. бр. 4993/зап.1671 од 21/8. де-
цем бра 1936, АЈ, 69.

34 Од лу ка Све тог Ар хи је реј ског Си но да Син. бр. 4066/зап.27 од 3. фе бру-
а ра 1937, АЈ, 69.
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Све то гор ске ма на сти ре, Со лун и Зеј тин лик, а пра зник Вас-
кр се ња Го спод њег про сла ви ли су у ма на сти ру Хи лан да ру.35 
На кра ју школ ске 1936/1937. го ди не иза сла ник Све тог Ар-
хи је реј ског Си но да на ма тур ском ис пи ту био је је ро мо нах 
Вла ди мир (Ра јић), а ис пит је по ло жи ло 14 уче ни ка, од ко ји 
је шест из Епар хи је ор хид ско-би тољ ске.

Епи скоп др Ни ко лај ру ко по ло жио је у чин је ро ђа ко-
на, на ар хи је реј ској Ли тур ги ји 24. ок то бра 1937. го ди не у 
хра му Све тог ве ли ко му че ни ка Ди ми три ја, уче ни ка бо го-
сло ви је мо на ха Ле он ти ја (Па вло ви ћа), са бра та ма на сти ра 
Сту де ни це (Епар хи ја жич ка). У хра му Све тог ве ли ко му-
че ни ка Ди ми три ја, за рев но сну све ште нич ку и на став-
нич ку слу жбу, од ли ко вао је 8. но вем бра цр ве ним по ја сом 
све ште ни ка Алек си ја Мор гу ља, про фе со ра бо го сло ви је.

На Бо го ја вље ње 1938. г. Еп. Ни ко лај осве тио је но во по-
диг ну ту Цр кву Све тог Јо ва на Кр сти те ља у дво ри шту Бо-
го сло ви је. На кон то га је за јед но са рек то ром и би тољ ским 
све штен ством слу жио ар хи је реј ску Ли тур ги ју и ве ли ко во-
до о све ће ње на Све то сав ској спо мен че сми.36 Су тра дан, 20. 
ја ну а ра, Епи скоп Ни ко лај слу жио је ар хи је реј ску Ли тур ги-
ју у школ ском хра му, ко ји је био пр ви храм у Би то љу по све-
ћен Све том Јо ва ну. На жа лост, школ ски храм Све тог Јо ва-
на Кр сти те ља ка сни је је сру шен до те ме ља 1976. го ди не.37

Рек тор, про фе со ри, на став ни ци и уче ни ци, до стој но су 
ис пра ти ли Епи ско па др Ни ко ла ја 1938. го ди не, ко ји је од лу-
ком Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра 1936. го ди не иза бран за 
епи ско па Епар хи је жич ке.38 У сеп тем бру 1938. го ди не про фе-
со ри и уче ни ци уче ство ва ли су у до че ку и усто ли че њу у Би-

35 „По кло нич ки пут у Све ту Го ру“, у Из ве штај за школ ску 1936/37 го ди
ну — Бо го сло ви ја у Би то љу (Би тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1937), 65–66.

36 „Вла ди ка Ни ко лај осве тио но ву цр кви цу у дво ри шту Би тољ ске бо го-
сло ви је“, Гла сник: слу жбе ни ор ган Срп ске Пра во слав не Па три јар ши је, год. 
XIX, бр. 4 и 5 (1938): 60.

37 Храм је сру шен 1976. го ди не због но вог ур ба ни стич ког пла на Би то ља.
38 Епи скоп Ни ко лај је јед но вре ме као иза бра ни Епи скоп жич ки ад ми ни-

стри рао Епар хи јом охрид ско-би тољ ском.
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то љу но во и за бра ног Епи ско па охрид ско-би тољ ског Пла то на 
(Јо ва но ви ћа), ко ји је већ 5. сеп тем бра по се тио Бо го сло ви ју.

* * *

Библиографија / Bibliography

Извори / Sources
Ар хив Све тог Ар хи је реј ског Си но да Срп ске Пра во слав не Цр кве, 

Бе о град.
Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град.

Fig. 3. The school church of St. John the Baptist, Bitola Theological Seminary /  
Сл. 3. Школска Црква Св. Јована Крститеља, Битољска богословија 



387

Budimir Kokotović, Saint Bishop Nicholai Velimirovich and the Bitola Theological Seminary 

Објављени извори / Published Sources
Из ве штај за школ ску 1932/33 го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу. Би-

тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1933.
Из ве штај за школ ску 1933/34 го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу. Би-

тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1934.
Из ве штај за школ ску 1934/35 го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу. Би-

тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1935.
Из ве штај за школ ску 1935/36 го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу. Би-

тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1936.
Из ве штај за школ ску 1936/37 го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу. Би-

тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1937.
Из ве штај за школ ску 1937/38 го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу. Би-

тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1938.

Литература / Literature
„Богдај” Битољ. Горњи Милановац: Манастир Враћевшница, 2019.
„Вла ди ка Ни ко лај осве тио но ву цр кви цу у дво ри шту Би тољ ске бо го-

сло ви је“. Гла сник: слу жбе ни ор ган Срп ске Пра во слав не Па три јар ши
је, год. XIX, бр. 4 и 5 (1938): 60.

Ву ко вић, Епи скоп Са ва. „Епар хи је и епи ско пи 1920–1970“. У Срп ска 
Пра во слав на Цр ква 1920–1970: спо ме ни ца о 50го ди шњи ци вас по ста
вља ња Срп ске Па три јар ши је, ур. Ми тро по лит да бро-бо сан ски Вла-
ди слав и др. Бе о град: Св. Ар х. Си нод СПЦ, 1971.

Ву ко вић, Епи скоп шу ма диј ски Са ва. Срп ски је рар си од де ве тог до два
де се тог ве ка. Бе о град — Под го ри ца — Кра гу је вац: Ка ле нић, 1996.

Дра шко вић, др Че до мир С. „Цр кве но школ ство Срп ске Па три јар ши је“. 
У Срп ска Пра во слав на Цр ква 1920–1970: спо ме ни ца о 50го ди шњи ци 
вас по ста вља ња Срп ске Па три јар ши је, ур. Ми тро по лит да бро-бо-
сан ски Вла ди слав и др. Бе о град: Св. Ар х. Си нод СПЦ, 1971.

„Епар хи ја охрид ско-би тољ ска“. Гла сник — слу жбе ни лист Срп ске Пра
во слав не Па три јар ши је, год. XI II, бр. 9 (1932): 132.

Жу тић, др Ни ко ла. „Ар хи па стир ски, кул тур но-про свет ни и до бро-
твор ни рад епи ско па-ми тро по ли та Јо си фа Цви јо ви ћа 1920–1940“. У 
Му дри орач њи ве Го спод ње: Спо ме ни ца Јо си фа Цви јо ви ћа епи ско па 
би тољ ског и ми тро по ли та скоп ског, ур. Па вле Кон дић. Ле по са вић: 
Цен тар за срп ску кул ту ру; Це ти ње: Све ти го ра, 2007.



388

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 367–388

„Из школ ског ле то пи са“. У Из ве штај за школ ску 1932/33 го ди ну — Бо го
сло ви ја у Би то љу, 6–10. Би тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1933.

Кон дић, Па вле, ур. Му дри орач њи ве Го спод ње: Спо ме ни ца Јо си фа Цви
јо ви ћа епи ско па би тољ ског и ми тро по ли та скоп ског. Ле по са вић: 
Цен тар за срп ску кул ту ру; Це ти ње: Све ти го ра, 2007

Ле Ка ро, Бер нард. Све ти Јо ван Шан гај ски — чу до тво рац по след њих 
вре ме на. Жи во то пис са ста вио Бер нард Ле Ка ро; књи гу при ре дио 
Пе тар Пе ре кр јо стов; са ру ског пре ве ла Ма ри на То дић; ре дак ту ра 
пре во да Ксе ни ја Кон ча ре вић. Би бли о те ка „Образ све тач ки“, књ. 
124. Бе о град: Пра во слав на ми си о нар ска шко ла при Хра му Све тог 
Алек сан дра Нев ског, 2013.

[Митровић], Ми тро по лит да бро-бо сан ски Вла ди слав и др., ур. Срп ска 
Пра во слав на Цр ква 1920–1970: спо ме ни ца о 50го ди шњи ци вас по ста
вља ња Срп ске Па три јар ши је. Бе о град: Све ти Ар хи је реј ски Си нод 
Срп ске Пра во слав не Цр кве, 1971.

„Охрид ско-би тољ ска епархијa“, Гла сник: слу жбе ни ор ган Срп ске Пра во
слав не Па три јар ши је, год. XV, бр. 3 и 4 (1934): 36.

Пе тро вић, С. „У Бог да ју ка’ у Ра ју, у Бог да ју“ [Petrović, Sreć ko. “In 
Bog daj as in Pa ra di se, in Bog daj”]. Nic ho lai Stu di es: In ter na ti o
nal Jo ur nal for Re se arch of The o lo gi cal and Ec cle si a sti cal Con tri bu
tion of Nic ho lai Ve li mi ro vich, Vo lu me I, No. 2 (July 2021): 501–524.  
https://doi.org/10.46825/nicholaistudies/ns.2021.1.2.501-524.

„По кло нич ки пут у Све ту Го ру“. У Из ве штај за школ ску 1936/37 го ди ну 
— Бо го сло ви ја у Би то љу, 65–66. Би тољ: Би тољ ска бо го сло ви ја, 1937.

„Пра во слав но-на ци о нал но сла вље при ли ком бо рав ка Ње го ве Све то-
сти Па три јар ха Срп ског Вар на ве у Би то љу“. У Из ве штај за школ
ску 1936/37 го ди ну — Бо го сло ви ја у Би то љу, 16–29. Би тољ: Би тољ ска 
бо го сло ви ја, 1937.

Са ра че вић, Са ва, Eп. ед мон тон ски. „Се ћа ње на Вла ди ку Јо ва на (Мак-
си мо ви ћа) Ар хи е пи ско па Сан Фран ци ска и За пад не Евро пе“. Пра
во слав ни ми си о нар: под ли стак Гла сни ка Срп ске Пра во слав не Цр кве, 
год. XII, бр. 5 (69) (1969): 195–206.

Спро вед бе на на ред ба Св. Ар хи је реј ског Си но да за Устав Срп ске Пра во слав
не Цр кве: од 16. но вем бра 1931. [Београд]: Св. Ар хи је реј ски Си нод, 1932.

* * *
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by the Lake. The choice of the units by which God is named in the 
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Славословљење Бога у Молитвама на језеру 
Владике Николаја Велимировића

Ксенија Кончаревић
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
kkoncar@mts.rs

Ап стракт: У овом ра ду аутор ис тра жу је пи та ње је ди ни ца ко-
ји ма је име но ван Бог у Мо ли тва ма на је зе ру Вла ди ке Ни ко ла-
ја Ве ли ми ро ви ћа. Из бор ових је ди ни ца усло вљен је нај че шће са-
мом те мом мо ли тве. Вла ди ка Ни ко лај ис по ља ва кре а тив ност 
упо тре бом именâ за Бо га би блиј ског по ре кла. И још ви ше, већ 
уста ље не, уоби ча је не из ра зе са Бо гом као де но та том он бо га ти 
но вим зна чењ ским ди мен зи ја ма, што је, та ко ђе, из раз ње го вог 
аутен тич ног ства ра ла штва. Та квим по ступ ком оства ру је пу но-
ћу зна че ња и ис ти че свр сис ход ност, стил ску функ ци о нал ност и 
ле по ту ода бра ног из ра за. У Мо ли тва ма на је зе ру ме та фо рич не 
пред ста ве чи не се ман тич ко-сим бо лич ку ба зу из ко је ће се из ро-
ди ти бо гат низ ме та фо рич них и по ред бе них но ми на ци о них кон-
струк ци ја ко ји ма се у мо ли тве ној ек ста зи Вла ди ка обра ћа Бо гу.

Ана ли зом но ми на ци о них је ди ни ца са Бо гом као де но та том 
ко је су упо тре бље не у Мо ли тва ма на је зе ру са мо су до не кле 
илу стро ва ни пе снич ки мо ли тве ни уз ле ти Вла ди ке Ни ко ла ја Ве-
ли ми ро ви ћа, ко ји до сти жу до пса лам ских кр сно-вас кр сних ис-
ту пље ња (ек ста за). Иако је за мо ли тве ка рак те ри сти чан ви сок 
сте пен за да то сти фор ме у ви ду по сто ја ња уста ље них је зич ких 
струк ту ра, Мо ли тве на је зе ру Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа 
у зна чај ној ме ри од раз су ин ди ви ду ал ног сти ла ви со ке књи жев-
но у мет нич ке и аутен тич не бо го слов ске вред но сти.

Кључ не ре чи: Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Мо ли тве на 
је зе ру, те о лин гви сти ка, мо ли тва.
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Молитвом чистим вид вере моје, да Те не изгуби у магли, 
Најсјајнија Звездо моја.

(Молитва XL)

Те о риј ски при сту пи мо ли тви као тек сту (го во ре ном или пи са-
ном) са ја сно утвр ђе ном функ ци јом (на ро чи то ко му ни ка тив-
ном, и то у спе ци фич ном кон тек сту) мо гу би ти раз ли чи ти. Са 
ста но ви шта ли тур ги ке мо ли тва је сте део ре ли ги о зног чи на, 
али је она исто вре ме но и спо ља шња ма ни фе ста ци ја чо ве ко ве 
све це ле при во ље но сти Бо гу, по уз да ња у ње го во про ми шља ње 
и по кро ви тељ ство. Сво ју по бо жност „по што ва ње, хва ље ње и 
ве ли ча ње Бо га, сво ју за ви сност од Бо га и сво је узда ње у ње га“ 
вер ни ци ис по ља ва ју „ши љу ћи мо ли тве Бо гу, ан ђе ли ма и све-
ти те љи ма, по све до чу ју ћи та ко да су они хри шћа ни и де ло ви 
исте за јед ни це, из ра жа ва ју ћи по бо жну за јед ни цу мо ље њем је-
дан за дру го га, за жи ве и за мр тве“ (Мир ко вић 1918).

Ђор ђе Три фу но вић у ту ма че њу мо ли тве као књи жев но те-
о риј ског пој ма не из о ста вља ста во ве чу ве них цр кве них пи са-
ца — Јо ва на Зла то у стог и Јо ва на Ле ствич ни ка, ко ји у бо га тим 
пе снич ким сли ка ма ка зу ју шта је мо ли тва. За Јо ва на Зла то у-
стог мо ли тва је „све тлост ду ше, истин ска спо зна ја Бо га и љу-
ди, леч ник стра сти, ле кар ство про тив бо ле зни, мир ду ше, не-
бе ска во ди ља, ко ја се не окре ће око зе мље, већ иде до са мог 
не бе ског сво да...“ (Три фу но вић 1990). За Јо ва на Ле ствич ни-
ка мо ли тва је мај ка вр ли не. „По сво јој ка кво ћи, мо ли тва је са-
по сто ја ње и је дин ство Чо ве ка и Бо га. По сво ме деј ству то је 
од ра жа ва ње ко смо са, по ми ре ње са Бо гом, уми ло сти вље ње за 
гре хе, мост ко јим се пре ла зи пре ко ис ку ше ња, гру до бран ко-
ји шти ти од сва ке му ке, раз би ја ње де мон ских на па да, слу жба 
ан ђе ла...“ (Ле стви ца 28, 1 / Св. Јо ван Ле ствич ник 1997). Мо ли-
тва је са ста но ви шта аске ти ке и па стир ске пси хо ло ги је „бе се да 
ср ца чо ве ко вог с Бо гом“. Ар хи ман дрит Јо ван Ра до са вље вић, 
уче ник Вла ди ке Ни ко ла ја, ка же: „Ми не ма мо дру гог на чи на да 
мо же мо с Бо гом раз го ва ра ти, ни ти смо до стој ни да мо же мо на 
дру ги на чин раз го ва ра ти...“ (Ра до са вље вић 2011, 10).
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И упра во ова, раз го вор на, ди мен зи ја мо ли тве омо гу ћа ва 
ње но са гле да ва ње из ко му ни ка циј ског угла. На и ме, ко му ни-
ка ци ја оства ре на мо ли твом спе ци фич на је због са мих уче сни-
ка, су бје ка та ко му ни ци ра ња. С јед не стра не, то је по ши ља лац 
по ру ке — ин ди ви дуа или ко лек тив, а са дру ге, то је при ма лац 
по ру ке — Бо го ро ди ца, Три и по ста сни Бог (Све та Тро ји ца), 
Го спод Исус Хри стос као дру га ипо стас Све те Тро ји це, Све-
ти, бес те ле сне си ле — ан ђе ли. По ру ка је са ма мо ли тва. Са ма 
по ру ка у ду хов ној ко му ни ка ци ји је спе ци фич на, што нас до-
во ди у ве зу са на чи ном об ли ко ва ња са др жа ја мо ли тве и ње-
не фор ме. У књи жев ној те о ри ји мо ли тва се ин тер пре ти ра као 
из ра зи то лир ски жа нр, са ре ли ги о зном мо ти ва ци јом и са др-
жа јем у ви ду пе снич ког обра ћа ња Бо гу и ан ђе ли ма и све тим 
ли ци ма као објек ту кул та. У мо ли тва ма, да кле, ко ег зи сти ра 
ре ли ги о зна и умет нич ка (по ет ска) ди мен зи ја. Оне су са спе-
ци фич ним ка рак те ри сти ка ма ко је их ди фе рен ци ра ју од књи-
жев но у мет нич ких оства ре ња ко ја ни су са крал ног ка рак те ра. 
Ком по зи ци ја мо ли тве је углав ном стан дар ди зо ва на. Основ на 
схе ма сва ке мо ли тве са др жи: нај пре ис по ве да ње по ве ре ња у 
Бо га, бла го да ре ње, за тим ис по ве да ње сво је гре шно сти у осе-
ћа њу ка ја ња и скру ше но сти, и нај зад — са ма мол ба.

Ди ми три је Бог да но вић на во ди да у стил ском по гле ду мо-
ли тва при ме њу је и раз ви ја све по ступ ке и тро пе ко ји по ја ча-
ва ју екс пре сив ност и ис ти чу емо тив ну ин то на ци ју мол бе ног 
го во ра (Бог да но вић 1980, 83). Иако су у струк тур ном и стил-
ском по гле ду Мо ли тве на је зе ру Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа у ду ху мо ли тве не тра ди ци је, оне су, ипак, у 
зна чај ној ме ри од раз ин ди ви ду ал ног сти ла ви со ке књи жев-
но у мет нич ке вред но сти. За хва љу ју ћи ве о ма из ра же ној по-
е ти за ци ји и кре и ра њу ори ги нал них пе снич ких сли ка, ко је 
су за сно ва не на за го нет ним ме та фо ра ма, сли ко ви тим по ре-
ђе њи ма, ја ким кон тра сти ма и ве штој ор га ни за ци ји тек ста, 
Вла ди чи не мо ли тве на осно ву стил ских ква ли те та пре ла зе 
у сфе ру аутор ских жан ро ва. При ме ном фи гу ра ко је по ја ча-
ва ју екс пре сив ност и уве ћа ва ју емо тив ну ин то на ци ју мол бе-
ног го во ра, Вла ди ка Ни ко лај гра ди мо ли тве ну лир ску пе сму 



393

Ksenija Končarević, Doxology of God in Prayers by the Lake of Bishop Nicholai Velimirovich

са пса лам ским све ча ним то ном, укр шта ју ћи та ко еле мен те 
по е ти ке два ју нај зна чај ни јих би блиј ских по ет ских жан ро ва.

О из у зет ној ле по ти Вла ди чи них тек сто ва, ја сно ћи ми сли 
и чи сто ти из ра за ве о ма сли ко ви то и исти ни то го во ри Пре по-
доб ни Ју стин Ће лиј ски, Но ви Бо го слов и Ис по вед ник: „Срп-
ска ду ша је му ца ла док се ни је ро дио Ни ко лај да јој на ђе из-
раз“ (уп. По по вић 1923; По по вић 2001). По во дом Мо ли тви на 
је зе ру ава Ју стин ће, на зи ва ју ћи га чу до твор цем мо ли тве них 
рит мо ва, ве о ма на дах ну то осли ка ти сву је дин стве ност Ни ко-
ла је вог та лен та: „Он је стил, бла го дат но-рас ко шни стил на ше 
ду ше. Он го во ри; ни ка да у нас ни је та ко го во рио чо век. Он се 
мо ли; ни ка да се у нас ни је та ко ре чи то мо лио чо век. Он има 
дар ре чи јер има дар све о се ћа ња, дар жа ло сти во сти, дар све-
љу ба ви, дар мо ли тве“ (По по вић 1923, 76).

У Мо ли тва ма на је зе ру ове ти пич не ме та фо рич не пред-
ста ве чи не се ман тич ко-сим бо лич ку ба зу из ко је ће се из ро-
ди ти бо гат низ ме та фо рич них и по ред бе них но ми на ци о них 
кон струк ци ја ко ји ма се у мо ли тве ној ек ста зи Вла ди ка обра-
ћа Бо гу. Бо гат ство је зич ког из ра за ко јим се име ну је Бог у мо-
ли тва ма Вла ди ке Ни ко ла ја по сле ди ца је са ме су шти не и свр-
хе мо ли тве, ко ја је, мо жда, нај пот пу ни је ис ка за на сле де ћом 
ми шљу: „Ка да се хри шћа нин мо ли хва ле ћи и ве ли ча ју ћи Бо-
га, та да се уду бљу је ње гов дух у по сма тра њу нај у зви ше ни-
јих осо би на Бож јих и по сма тра ју ћи их ја ча у ње му ве ра у Бо-
га ве ли ко га и моћ но га, ја ча по бо жност ње го ва и по што ва ње 
Бо га“ (Мир ко вић 1918, 10).

Са ста но ви шта сти ли сти ке про блем ко јим се у ра ду ба-
ви мо у нај ди рект ни јој је ве зи са ан то но ма зи јом (про но ми-
на ци јом) ти па ал тер на тив но за јед нич ко име → вла сти
то име (Тво рац, Све ви шњи, Отац, Све др жи тељ → Бог). 
Да кле, овај тип ан то но ма зи је уме сто уоби ча је ног „под ра-
зу ми је ва упо тре бу дру гог име на, ко је у лек сич ком си сте-
му има ста тус за јед нич ке име ни це“. А то за јед нич ко име 
у функ ци ји вла сти тог по пра ви лу се ве зу је за име но ва ње 
или „вр хов ног го спо да ра до бра“, тј. Бо га, или „вр хов ног 
го спо да ра зла“, тј. Са та не или Со то не (Ко ва че вић 2000).
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Из бор је ди ни ца ко ји ма је име но ван Бог у Мо ли тва ма на 
је зе ру усло вљен је нај че шће са мом те мом мо ли тве. Вла ди ка 
Ни ко лај ће ис по љи ти кре а тив ност упо тре бом именâ за Бо га 
би блиј ског по ре кла, по пут на ве де них при ме ра, ко ји са ми по 
се би као ан то но но ма зиј ска сред ства има ју стил ске вред но сти, 
али и као део на дах ну тих по ет ских сли ка. Осим то га, ан то но-
ма зи ја се сма тра си нег до хом и ме то ни ми јом вла сти тих име-
на. И још ви ше, већ уста ље не, уоби ча је не из ра зе са Бо гом као 
де но та том он бо га ти но вим зна чењ ским ди мен зи ја ма, што је, 
та ко ђе, из раз ње го вог аутен тич ног ства ра ла штва. Та квим по-
ступ ком оства ру је пу но ћу зна че ња и ис ти че свр сис ход ност, 
стил ску функ ци о нал ност и ле по ту ода бра ног из ра за.

Го спо де три и по ста сни, очи сти огле да ло 
ду ше мо је, и над не си ли це Тво је на да њ. 
Да би ду ша мо ја за сја ла сла вом Го спо да ра сво га.  (Мо ли тва X)

Не дво сми сле на је се ман тич ка ве за из ме ђу пој мов них вред-
но сти ко је су об у хва ће не лек се ма ма Бог и Вас кр си тељ. Оне 
та ко ђе ус по ста вља ју та кву ре ла ци ју ко ја се мо же сма тра ти 
ап со лут ном си но ни ми јом.

Вас кр си тељ је Го спод мој. Вас кр са ва мр тве од ју тра до мра ка, и 
од мра ка до зо ре.

Оно што ју тро са хра ни, уве че Го спод ожи ви, и оно што ве че са-
хра ни, ују тру Го спод ожи ви.

Ка кво је де ло до стој ни је Бо га жи во га не го вас кр са ва ти мр тве у 
жи вот?  (Мо ли тва XCII).

У Мо ли тва ма на је зе ру Вла ди ка Ни ко лај бо га ти низ кон-
тек сту ал них си но ни ма ме та фо ри зо ва ним је ди ни ца ма ко је у 
основ ном се ман тич ком са др жа ју има ју по тен ци ја ла да раз-
ви ју се ман тич ку ре а ли за ци ју са пој мов ном вред но шћу ’Бог’. 
Упо тре бом лек се ма До ма ћин, Ро ди тељ, Зи дар, По бед ник, Цар, 
Вла ди ка, Вођ раз ви ја се кон цепт ко ји се при мар но оства ру је 
у ре ла ци ја ма Бог — Отац, Бог — Тво рац, Бог — Па стир. По-
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сто је ћи лек сич ко-се ман тич ки од нос мо же се тран спо но ва ти 
кон цеп ту ал ном фор му лом ‘Го спод Исус Хри стос је са вр ше ни 
Бог и са вр ше ни чо век’. Ова кон цеп ту ал на фор му ла у пу ној је 
са гла сно сти са дог ма том о са пре би ва њу бо жан ске и људ ске 
при ро де у Хри сту, ко је су у ње му сје ди ње не не сли ве но, не из-
мен љи во, не раз де љи во, не раз луч но (Орос 4. ва се љен ског — 
Хал ки дон ског са бо ра из 451. го ди не). Нај бли жи се ман тич ки 
ко ре спон ден ти Бо гу схва ће ном као Твор цу у Мо ли тва ма на 
је зе ру је су Ро ди тељ и Зи дар, па и До ма ћин и Цар. На ве шће мо 
не ко ли ко ка рак те ри стич них при ме ра:

И ср це ће се мо је ис пу ни ти не ис ка за ним ми ром не бе сним, и сла ви ће 
Бо га у хо ру са хе ру ви ми ма и се ра фи ми ма. И вра ти ће бо га то за јам 
ду ши и уму, јер ће их као рав но њи ма рав ном ме ром на гра ди ти.

И на пу ни ће ср це мо је слат ком љу ба вљу пре ма Го спо ду сво ме, и са жа-
ље њем и до бром во љом пре ма му че ћим се ду ша ма у све ту и у аду.

При ђи ми бли же, и још бли же, ве ли чан стве ни Го спо да ру мој. 
(Мо ли тва XLVII)

*

Го спо да ру Не бе сни, при ми ду шу мо ју за сво ју слу шки њу. Гле, је ди-
на је сло бо да мо ја, да слу жим бо љем од се бе.

(Мо ли тва LXVI II)

*

Од свих ро је ва рој љу ди од ла зи нај глад ни ји. Не за то, До ма ћи не, што 
Ти не маш је ла за љу де не го за то што они не по зна ју сво ју хра ну, 
па се оти ма ју с гу се ни ца ма о исти брст.  (Мо ли тва VI II)

*

Ду шо мо ја, пе ћи но веч но сти, не до пу сти вре ме ном раз бој ни ци ма 
да уђу у те бе и на ло же свој огањ у те би. Бу ди не ма, кад те ви чу. 
Бу ди не по крет на, кад уда ра ју о те бе. И стр пљи во че кај До ма ћи
на сво га. За и ста до ћи ће.  (Мо ли тва XLI II)

*
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Ду шо мо ја, пе ћи но веч но сти, не до пу сти вре ме ном раз бој ни ци ма 
да уђу у те бе и на ло же свој огањ у те би. Бу ди не ма, кад те ви чу. 
Бу ди не по крет на, кад уда ра ју о те бе. И стр пљи во че кај До ма ћи
на сво га. За и ста до ћи ће.  (Мо ли тва XLI II)

*

За све бо го хул ни ке ка јем се, што ху ле на Те бе не зна ју ћи да ху ле на 
До ма ћи на, ко ји их оде ва и хра ни.  (Мо ли тва XXIX)

*

Кад и ја бе јах хар мо нич но тро ји чан у све том је дин ству као што си 
Ти од веч но сти у веч ност.

Кад и у ме ни бе ше ду ша у при ја тељ ству са све шћу и жи во том.
Кад и ја не има дох гра ни ца, ни ти ком ши ја, ни ти де о бе на ја и ти.
Ово се ћа ње не из бри ши, Ро ди те љу мој, но по ја чај.
Ми ло сти ви Ро ди те љу мој, из бри ши сва се ћа ња мо ја сем јед ног 

је ди ног.  (Мо ли тва XXX)

*

На у чи Зи дар прет ке ва ше, и вас са ме, да зи да те хра мо ве Ње му, јер 
су ва ма на по тре бу а не Ње му. 

Зи да ју ћи Ње му, ви зи да те Њи ме из се бе. Јер не мо же зе мља ни шта 
учи ни ти за Ње га без Ње га.

Зи да ју ћи нај бо ље Ње му ви по ка зу је те при мер ду ши сво јој, шта 
она тре ба у се би да зи да.  (Мо ли тва LXXXIX)

*

Кад Ти до ђеш, до не ћеш ми да ро ве пре бо га те. С То бом, По бед ни че, до-
ћи ће ми и по бе да над сви ма до са да ма и бри га ма. С То бом ће до-
ћи све тлост, и здра вље, и сна га, и му дрост, и сва пу но ћа свих људ-
ских оче ки ва ња од по чет ка до кра ја вре ме на.  (Мо ли тва XXXI II)

*

Уста ни те гре шни ци и за је цај те пред Њим, јер је ди но Ње го ва ру ка 
не ба ца се ка ме ном на вас.

Уста ни те пра вед ни ци и бди те, јер Вођ ваш до ла зи вам.
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Уста ни ва си о но и за бру ји пе сму Го спод њу, јер Го спод жи ви и бри-
жни за те бе, ушао је у те бе.  (Мо ли тва XXVI)

*

Кроз де цу гле да Цар за чу ђе но у вас, и че ка ва ше од го во ре. Ако од-
го во ри бу ду смр то но сни, Цар ће се по ву ћи из де це ва ше, и ви 
ће те се ста ра ти о ле ше ви ма.

Де ца и све ти те љи др же Те, Го спо де мој, оста ли се бун ту ју про тив Те-
бе. Де ца и све ти те љи су Тво је ку ша ње све та. (Мо ли тва XCV)

*

Дру гу гру пу но ми на ци о них је ди ни ца чи не лек се ме са кон-
цеп ту ал ном вред но шћу ‘Бог је онај ко ји да је’ — жи вот у 
Жи во то да вац, све тло у Све тло да вац, дар у Да ро да вац.

*

Го спо де мој, је ди ни по сто је ћи, спа си мој ум од ова два па кле на 
гре ха.

Исти но мо ја, спа си ме од зло че сте са мо об ма не ума мо га.
Го спо да ру и Да ро дав че све га што је сам и имам, из ба ви ме од гор-

до сти, по ги би је без ум них и глу пих.  (Мо ли тва LXI II)

*

Уста ни те гре шни ци и за је цај те пред Њим, јер је ди но Ње го ва ру ка 
не ба ца се ка ме ном на вас.

Уста ни те пра вед ни ци и бди те, јер Вођ ваш до ла зи вам.
Уста ни те све зве зде и за и грај те, јер Све тло да вац ваш иде вам у 

по се ту.  (Мо ли тва XXVI)

Из ра зи та ан тро по цен трич на ди мен зи ја у про це су но ми-
на ци је Бо га из ра жа ва те жњу да се тран сцен дент но ис ку-
ство из ра зи кон крет ним, ис ку стве но бли ским кон цеп ти-
ма од но сно ре чи ма. Пре ма Све том Гри го ри ју Бо го сло ву, 
ме ста Све то га Пи сма у ко ји ма се на ан тро по мор фи стич-
ки на чин го во ри о Бо гу, не тре ба раз у ме ти бу квал но. „По 
Све том Пи сму, ве ли Све ти Отац, Бог спа ва (Пс. 43, 24), 
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бу ди се (Дан. 9,14), гне ви се (5 Mojc. 11, 17), хо да, и има Хе-
ру ви ме као свој пре сто (Ис. 37, 16). Али, зар је Бог ика да 
био под врг нут не мо ћи ма? Ка да си чуо да је Бог — те ло? 
Очи глед но је да се ту за ми шља не што че га у ства ри не ма. 
Јер, са о бра зно на шим пој мо ви ма, ми смо и Бож је на зва ли 
име ни ма, узе тим од нас са мих“ (По по вић 1980).

У Мо ли тва ма на је зе ру по све до чен је из бор лек сич ких 
је ди ни ца у функ ци ји име но ва ња Бо га са ап стракт ном кон-
цеп ту ал ном вред но шћу: Бог је жи вот, спа се ње, здра вље, 
исти на, сна га (си ла), ле по та (рас кош, кра со та), љу бав.

Све тло сни Ца ре мој и Бо же мој, Те би се је ди ном мо лим и по кло-
ним. Из лиј се у ме не као бу јан по ток у же дан пе сак. Са мо се 
Ти из лиј, жи во твор на во до, ла ко ће он да тра ва ра сти по пе ску 
и бе ли ја гањ ци па сти по тра ви.

Са мо се Ти из лиј у су хот ну ду шу мо ју, Жи во те мој и Спа се ње 
мо је.  (Мо ли тва XIX)

*

Кад се ка ја њем очи сти ду ша, бо лест иш че за ва са гре хом, и ти се 
усе ља ваш у ду шу, Ве чи то Здра вље мо је.  (Мо ли тва XXIX)

*

Ду ге су при че, пре ду ге; кра так је мо рал — јед но сло во. Ти си 
то сло во, сло ве сни Бо же. Ти си тај мо рал свих при ча. ... Кад 
име Тво је из ре чем, све сам из ре као, и ви ше не го све: Си ло и 
Исти но мо ја, по ми луј ме!  (Мо ли тва XI II)

*

Упра ви ср це мо је, Бла же на Му дро сти, и је зик ће се мој упра ви ти.
Упра ви ум мој, Бла же на Му дро сти, и је зик ће се мој упра ви ти.
При су ством Тво јим упра ви ду шу мо ју, и је зик ће мој за бо ра ви-

ти све за кле тве.
Шта вре ди, Бо же мој, да се оправ дам пред љу ди ма, а пред То бом 

да се окри вим?  (Мо ли тва LXXI II)
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*

Ве ра Те мо ја ви ди, Го спо де. Она је све тлост и даљ но вид очи-
ју мо јих.

Ве ра је мо ја ту га мо ја за То бом, кад си да ле ко од ме не, Кра со то 
мо ја.  (Мо ли тва XXXII)

*

Кад име Тво је из ре чем, све сам из ре као, и ви ше не го све:
Љу ба ви мо ја, по ми луј ме! Си ло и Исти но, по ми луј ме! 

(Мо ли тва XI II)

Ана ли зом но ми на ци о них је ди ни ца са Бо гом као де но та том ко-
је су упо тре бље не у Мо ли тва ма на је зе ру са мо су до не кле илу-
стро ва ни пе снич ки мо ли тве ни уз ле ти Вла ди ке Ни ко ла ја Ве-
ли ми ро ви ћа, ко ји до сти жу до пса лам ских кр сно-вас кр сних 
ис ту пље ња (ек ста за). Иако је за мо ли тве ка рак те ри сти чан ви-
сок сте пен за да то сти фор ме у ви ду по сто ја ња уста ље них је зич-
ких струк ту ра, Мо ли тве на је зе ру Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми-
ро ви ћа у зна чај ној ме ри од раз су ин ди ви ду ал ног сти ла ви со ке 
књи жев но у мет нич ке и аутен тич не бо го слов ске вред но сти.

* * *
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Abstract: Thanks to the communique of the Holy Assembly of 
Bishops of the Serbian Orthodox Church, issued after their last year’s 
regular meeting, we were able to recall that in 2021 three anniversaries 
connected with the saintly image of Nicholai of Ohrid and Žiča were 
celebrated. One hundred and forty years have passed since his birth 
in the village of Lelić in the middle of Podgorina, a village which be-
came famous precisely because of him. Just as Nazianz is known after 
St. Gregory the Theologian, Lelić became famous after Nicholai. It has 
also been sixty-five years have passed since Nicholai’s blessed death, as 
well as thirty years since the transfer of his miraculous relics.

It seems that “everything” has been said about St. Nicholai of Ohrid 
and Žiča, however, our need for a word in the Glory of God and the 
Saint’s honor is motivated by the desire that this beloved of God could 
be seen again and again on the basis of his imperishable deeds. Nicho-
lai’s legacy, in this way, becomes the lens of our recognition in the ha-
giological reflection of his mystical presence among us until today. The 
very complex topic of his achievements, which postulates numerous re-
searches, will be reffered to in the upcoming presentation, focused on 
the text of the Troparion from the Service to the Saint.

The backbone of the presentation on the announced topic is an empir-
ical experiment with the aim of pointing out the significance of the works 
of St. Nicholai of Ohrid and Žiča. With the deep conviction that many Or-
thodox Christians share such experiences in an immediate way, the au-

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 401–414.
DOI: https://doi.org/10.46825/nicholaistudies/ns.2022.2.4.401-414
UDC: 271.222(497.11)-722.52-36:929 Николај Велимировић, свети

Received: July 6th, 2022. Accepted: July 22nd, 2022.

 

Read Online



402

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 401–414

thor’s reflections on the mentioned topic are conveyed. At the same time, 
the acquired knowledge indicates a high degree of analogy with the con-
tent of the Troparion from the service to St. Nicholai of Ohrid and Žiča.

Key words: Saint Nicholai Velimirovich of Ohrid and Žiča, Lake 
Ohrid, Lelić, Bialystok, Petar II Petrović Njegoš.
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Апстракт: Око сни цу из ла га ња на на ја вље ну те му чи ни ем пи-
риј ски оглед са ци љем ука зи ва ња на зна чај те ко ви на Све тог Ни-
ко ла ја Охрид ског и Жич ког. Са ду бо ким уве ре њем да мно ги пра-
во слав ни хри шћа ни де ле та ква ис ку ства на не по сре дан на чин 
пре но се се ре флек си је ау то ра на на ве де ну те му. Сте че на са зна ња, 
исто вре ме но, ука зу ју на ви сок сте пен ана лог но сти са са др жа јем 
тро па ра из слу жбе Све том Ни ко ла ју Охрид ском и Жич ком.

Кључне ре чи: Све ти Ни ко лај Ве ли ми ро вић Охрид ски и Жич-
ки, Охрид ско је зе ро, Ле лић, Бја ли сток, Петар II Петровић Његош.

Увод

Бла го да ре ћи са оп ште њу Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра Срп-
ске Пра во слав не Цр кве, из да тог на кон про шло го ди шњег ре-
дов ног за се да ња, мо гли смо се под се ти ти да су се у 2021. го-
ди ни од ро ђе ња у те лу Го спо да На шег Ису са Хри ста су стичу 
чак три го ди шњи це по ве за не са све ти тељ ским ли ком Ни ко-
ла ја Охрид ског и Жич ког. Сто ти ну и че тр де сет го ди на про те-
кло је од ње го вог ро ђе ња у се лу Ле лић усред Под го ри не, ко-

1 Основ не те зе ра да са слич ним на зи вом пр во бит но су би ле по ста вље не 
су на веб стра ни цу Епар хи је ти моч ке, по во дом на зна че них ју би ле ја, по ве за-
них са Све тим Ни ко ла јем.
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је се про чу ло и про сла ви ло упра во по ње му. Ин те ре со ва ње за 
Ни ко ла јев жи вот и де ло до при не ло и ши рем по зна ва њу бур-
не исто ри је на ших на ро да у овим кра је ви ма, ме ђу тим, кроз 
ве ко ве осман лиј ске вла да ви не на му че но али сто ич ки про фи-
ли са но та мо шње ста нов ни штво сва ка ко да у сво је вре ме ни је 
мо гло пред ви де ти да ће по ко ље ња угле да ти је дан од нај плод-
ни јих из да на ка соп стве не ло зе. Као што је по Све том Гри го-
ри ју Бо го сло ву по знат На зи јанз та ко се по Ни ко ла ју про чуо 
Ле лић. Та ко ђе се ис пу ни ло ше зде сет и пет го ди на од Ни ко ла-
је ве бла же не кон чи не као и три де сет го ди на од пре но са ње го-
вих чу до твор них мо шти ју. Чи ни се да је о Све том Ни ко ла ју 
Охрид ском и Жич ком „све“ ре че но, ме ђу тим, на ша по тре ба 
за још јед ним сло вом у Сла ву Бож ју и све ти те ље ву част мо ти-
ви са на је из ра же ном же љом пра во слав них Ср ба али и дру гих 
на ро да да овај угод ник Бож ји опет и по но во бу де са гле дан на 
осно ву не про ла зног де ла. Ни ко ла је во на сле ђе, на тај на чин, 
по ста је со чи во на шег пре по зна ва ња у аги о ло шком од ра зу 
ње го вог ми стич ног при су ства ме ђу на ма све до да нас. Ве о ма 
сло же на те ма ње го вих те ко ви на, ко ја по сту ли ра број на ис тра-
жи ва ња, тек ће би ти до так ну та у пред сто је ћем из ла га њу, фо-
ку си ра ном на текст тро па ра из слу жбе Све ти те љу.

Златоусти проповедниче Васкрслог Христа, 
путовођо рода српскога крстоноснога у векове

Од лу ка да на је дан ли чан на чин при сту пим на зна че ној те ми 
има упо ри ште и по ла зи ште у уве ре њу да ме Ни ко ла јев све ти-
тељ ски лик на је дан „ми стич ни“ и пси ха го шки на чин (Draš kić 
Vi ća no vić 2012,10)2 пра ти кроз ово зе маљ ски жи вот. То је оно 

2 Пси ха го шки аспект огле да се у сна жном деј ству ре чи и сли ке на ду шу пер ци-
пи јен та, ко ји је у есте ти ци уо чен на осно ву Гор ги ји ног спи са „По хва ла Хе ле ни“ 
и да је основ кул ту ро ло шком са гле да ва њу лич но сти и те ко ви на Све тог Ни ко ла ја 
(на осно ву пи са не остав шти не и број них „мно го ре чи тих“ фо то гра фи ја): „Упра во 
тај мо ме нат — Гор ги ји но тран спо но ва ње пој ма пси ха го ги је са ре чи (пси ха го ги ју 
као свој сво деј ства ре чи до ка зао је у тре ћем ар гу мен ту) на сли ку — на ве ло нас је 
на за кљу чак да је пси ха го ги ја пр ви по јам у ан тич кој грч кој есте ти чар ској те о ри-
ји ко ји је упо тре бљен као при зма фу зи о ни са ња ли ков не умет но сти и по е зи је.“
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нео бич но, по ве за но са лич но шћу Све тог Ни ко ла ја — по тре-
ба не ма лог бро ја љу ди за не по сред ни јим од но сом са њим, упр-
кос вре мен ској дис тан ци. Овај фе но мен фор мал но је уоб ли чио 
ака де мик Вла де та Је ро тић на осно ву соп стве не ин тро спек ци је 
кроз фик тив ни ди ја лог са Све тим Вла ди ком (Је ро тић 1993, 1),3 
чи ји про зор љив лик као да пра ти оне ко ји че зну за сми сле но-
шћу. Ни ко ла је ви дис крет ни „пу то ка зи“ кроз го ди не мог са зре-
ва ња и ста ре ња, са дру ге стра не, ука зу ју на чи ње ни цу да ни је 
реч о пра ће њу већ из ве сном ме та фи зич ком пу те вођ ству, у че-
му се овај го ро стас пра во сла вља при кљу чу је на зна че њу и сми-
слу, већ пре по зна тим у лич но сти и те ко ви на ма Све тог Са ве.

Распевана лиро Духа Светога

Пр ви зна чај ни ји су срет са бо го слов ско-књи жев ним те ко-
ви на ма све на род ног Вла ди ке до го дио се осам де се тих го ди на 
два де се тог сто ле ћа у ма на сти ру Хи мел стир у Не мач кој тј. у 
ма на стир ској штам па ри ји у ко јој је та да шњи Епи скоп Срп-
ске пра во слав не цр кве за европ ски кон ти нент Ла врен ти је 
умно жа вао и ко ри чио Ни ко ла је ва де ла, да би, по том, по ста ла 
до ступ на срп ским чи та о ци ма у ма ти ци и ра се ја њу, ко ји у то 
вре ме још ни су би ли спо зна ли ње го ве бо го слов ске те ко ви-
не. Том при ли ком до био сам на дар из да ње ње го вог ру ко пи-
са Ре чи срп ском на ро ду кроз там нич ки про зор (Ве ли ми ро вић 
1985, 5).4 До да нас се ни сам одво јио од ове књи ге и ка да је ли-
стам на и ла зим на пот пис ђа ко на То ми сла ва Пет ко ви ћа,5 ко-

3 „Во дио сам са Ва ма у ми сли ма мно го раз го во ра — о нај ра зно вр сни-
јим те ма ма, сход но ра зно вр сно сти са др жа ја на ка кве сам на и ла зио у Ва-
шим књи га ма. Из та квих раз го во ра про и за шла су и ова мо ја сме ла пи та ња 
упу ће на Ва ма, као и Ва ши од го во ри ко је сам, ра ши ре не и рас ту ре не, на ла-
зио у Ва шим про по ве ди ма, пре да ва њи ма, члан ци ма, есе ји ма, по у ка ма...“

4 У Предговору поменутог издања, који је на пи сао Епи скоп Ла врен ти је, 
стоји: „Ове стра ни це на пи сао је Епи скоп Ни ко лај као за то че ник у зло гла-
сном ло го ру Да хау, код Мин хе на у Не мач кој 1945. го ди не. Да му не би стра-
жа ри ру ко пис про на шли, бри жљи во га је чу вао и име „Не мац“ и „Не мач-
ка“ ни је смео пи са ти пу ним сло ви ма, већ са мо са „Н“. (Ве ли ми ро вић 1985, 5) 

5 Да нас све ште ник у Кња жев цу.
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ји све до чи да ју је чи тао мар та ме се ца 1988; књи га је ишла „од 
ру ке до ру ке“ чи ме се по твр ђу је чи ње ни ца ње не не до ступ но-
сти у то вре ме. Оно што пред ста вља око сни цу спи са са др жи 
се у јед ној епи зо ди о пси хо фи зич ком ис цр пљи ва њу Ни ко-
ла ја за точ ни ка у ло го ру Да хау: на сва ко днев но про во ка тив-
но пи та ње там ни ча ра да ли ве ру је да је Исус Хри стос Бог (?), 
све ти тељ је јед ном од го во рио да „не ве ру је“. Пре ма на во ди ма 
Епи ско па Ла врен ти ја раз го вор је на ста вљен на сле де ћи на-
чин: „Сре ћан сам што ви дим кул тур на чо ве ка — об ра до ва се 
он па на ста ви: Кад сам био де чак ја сам ве ро вао, јер су ме та-
ко учи ли, али са да уоп ште не ве ру јем. Ја му ре кох: — Мој слу-
чај је дру га чи ји од Ва шег. Кад сам био де чак ја сам ве ро вао, 
али са да не мо рам ви ше да ве ру јем, јер знам да Бог по сто-
ји. Кроз ис ку ство мо ја ве ра је по ста ла зна ње“ (Ве ли ми ро вић 
1985, 6).6 Бо го ви ђе ње или тај но ви ђе ње го то во се мо же пре по-
зна ти у Ни ко ла је вом по гле ду на фо то гра фи ја ма из овог пе-
ри о да. По себ но ка тар зич но ста ње свој стве но је не пра вед-
но утам ни че ним, од но сно, ка жње ни ци ма без кри ви це, сво је 
ми сли упра вља ју ћи ка ви шем сми слу, што је и те ма де ла Ле о-
ни да Ан дре је ва Мо је бе ле шке (An dre jev 1981). Ни ко ла је во за-
твор ни штво, са дру ге стра не, пред ста вља и оквир ње го вог 
ис по ве да ња ве ре и го то во иси ха стич ког про гле да ва ња. Ти ме 
је на гла шен и гно се о ло шки те мељ пра во слав не ве ре у Тро-
јич ног Бо га: ве ра (πίστης) и зна ње (γνῶσης) јед но су а от кри
ве ње пред ста вља ау тен тич ну ме то до ло ги ју на ве де не син те зе.

Оду хо вље ност Ни ко ла је вих те ко ви на нај пре се ре флек ту-
је кроз ње го ву па ра диг ма тич ност као „јед ног од мно гих“ ка-
ко у од но су на ко хе зи о ну уло гу у сфе ри „све на род не за јед ни-
це вер них“ та ко и на ни воу ау тор ства ду хов них пе са ма. Као 
што су не ки псал ми са ма њим или ве ћим сте пе ном по у зда-
но сти при пи са ни пра вед ном ца ру и про ро ку Да ви ду та ко, по 
све му су де ћи, ни ка да не ће мо до ку чи ти ко је ду хов не пе сме је 
са ста вио Ни ко лај а ко је да ро ви ти на род ни ано ним ни пе сни-
ци по угле ду на ње га. Бла же ног спо ме на ар хи ман дрит Јо ван 

6 Наведено према Пред го вору Еп. Ла врен ти ја. Поменимо како с друге стране 
постоје одређене резерве у погледу аутентичности овог дела (Petrović 2020).
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Ра до са вље вић сма трао је тзв. бо го мо љач ки по крет из ве сном 
ду хов ном при пре мом за го ди не про го на у без бо жном ко му-
ни стич ком дру штву као што је и иси ха стич ки по крет, пре ма 
истом ау то ру, у сво је вре ме осна жио пра во слав не за ис тра ја-
ва ње кроз ду го осман лиј ско роп ство (Ра до са вље вић 1985, 26).

Поносе и љубави монаха, 
радовање и похвало свештеника

По све му су де ћи, упра во ме је по ме ну та син те за као „не ви-
дљи ви Ни ко ла јев пу то каз“ 1988. го ди не до ве ла до сту ди ра ња 
на Бо го слов ском фа кул те ту СПЦ, на ко јем се до го дио „наш 
дру ги су срет“. Спре ма ју ћи се за пи са ње се ми нар ског ра да на 
пред ме ту Увод у бо го сло вље код та да шњег про фе со ра Епи-
ско па ба нат ског Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа на те му Ни ко ла је вог 
до при но са бо го сло вљу, иш чи тао сам број на, ма да не и сва ње-
го ва де ла, од ко јих ми је та да нај при сни је би ло Мо ли тве на 
је зе ру (Ве ли ми ро вић 1996б, 7–137). Чи ни се да пој мо ви мла-
до сти и ми сти ке сто је у ан ти те тич ком од но су, ме ђу тим, кон-
тем пла тив на син те за пре по зна та у ми са о ним те ко ви на ма та да 
још увек мла дог Ни ко ла ја ука зу је на чи ње ни цу да не са мо да је 
мо гу ћа већ и пре суд на ком по нен та у раз во ју јед ног фи ло со фа 
и те о ло га. Осим у слу ча ју рет ких под ви жни ка, на ше лич но сно 
зре ње (са зре ва ње) ина че се не од ви ја на кри ли ма „та јин ских 
со зер ца ња“ већ је опре де ље но ра ци о на ли стич ким узу си ма ци-
ви ли за ци је и кул ту ре ко ји ма при па да мо и раз до бља у ко јем 
жи ви мо. Ни ко ла је во ми стич ко са гле да ва ње Јед ног у Тро ји ци 
сла вље ног Бо га у „он то ло шком ми ру“ Охрид ског је зе ра за ње-
го ве чи та о це пред ста вља нео бич но али ипак при хва тљи во ис-
ку ство те се код њих, по пут „ути сног жи га“ трај ни је за др жа ва 
у све сти и по вре ме но ак ту а ли зу је. Све то до при но си ма кар на-
слу ћи ва њу окви ра све ти те ље вих ми стич ких спо зна ја.

Сле де ћи Ни ко ла јев „не ви дљи ви пу то каз“ 1991. од вео ме је 
на Вра чар ски пла то на ко јем смо до че ка ли ње го ве це леб не и 
чу до тво р не мо шти а не ду го по том и до њи хо вог ко нач ног од-
ре ди шта на све ште ном ло ку су ма на сти ра Ле лић. У то вре ме 
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на ста ла су и мо ја пр ва али скром на из о бра же ња ње го вог све-
ти тељ ског ли ка на ко ји ма се и да нас уз на ив ност пре по зна је и 
„учи нак љу ба ви и на дах ну ћа“. Од ла зио сам у Ле лић, не то ли ко 
че сто ко ли ко сам же лео, и у ки во ту у ко јем је ле жа ло ње го во 
те ло „ви део“ ви ше жи во та и сми сла не го што их је омо гу ћа вао 
жи вот ни ре а ли тет. Ни ко ла је ва „со зер ца ња“ Све то га Са ве, Ње-
го ша и До сто јев ског отво ри ла су ми пут по и ма ња ових „со зер-
ца те ља“ и ди ву са пра ве и здра ве про све ће но сти ста рог кон ти-
нен та. Кроз Ни ко ла је ва ту ма че ња би ла је омо гу ће на и спо зна ја 
Ње го ше вог на вод ног пан те и зма: „Ве ру ју ћи у Бо га, ко јим жи-
ви це ла при ро да, Ње гош се стал но осе ћао у при су ству Ње го-
вом. Од нос Ње го ша к Бо гу — а из ве стан од нос не из бе жно је 
сред ство осе ћа ња Бож јег при су ства мо же се из ра зи ти јед ном 
реч ју — мо ли тва. Чуд но ва то је, но за то не ма ње не спор но је да 
чо век ко ји је из бе га вао це ре мо ни јал не и офи ци јал не мо ли тве, 
ко ји је иза зи вао по до зре ње „мир јан ству ју шчег“, ни је у ства ри 
ни кад ни пре ки дао сво ју мо ли тву“ (Ве ли ми ро вић 1996а, 160). 
Ни ко ла јев „ми са о ни кључ“ за ду бље по и ма ње Ње го ше ве пе-
снич ко-фи ло соф ске ре ли ги о зно сти до нео је ка тар зу број ним 
чи та о ци ма овог спи са па и са вре ме ни ци ма, по пут Па три јар ха 
срп ског Га ври ла (Ме мо а ри Па три јар ха срп ског Га ври ла 1990, 
134–135).7 Ау тен тич на ве ра и ду би на по и ма ња но у ме них по ја ва 
и пој мо ва би ле су свој стве не ка ко „лов ћен ском тај но вид цу“ и 
ру ском со зер ца те љу чо ве ко ве ду ше та ко и Ни ко ла ју — све пра-
во слав ном про ми сли те љу Је ди ног Чо ве ко љуп ца.

По том ме је жи вот ни пут од вео до цр кве Све тог Са ве на њу-
јор шком Мен хет ну, ко ја се срп ском зо ве за хва љу ју ћи и Ни ко-
ла ју „стран ству ју ћем“ те ње го вом угле ду у ан гли кан ској цр кви. 
Овај храм при па дао је па ро хи ји њу јор шко-епи ско пал не цр кве 

7 „У то ме сво ме ра ду, ко ји је из над све га вр ло ори ги на лан, Епи скоп др 
Ни ко лај, ушао је у тај не ла ви рин те ду ше и осе ћа ња, ко је је Ње гош по се до-
вао. Он је при ка зао од нос Ње го шев пре ма Бо гу, из ко га се ви ди ко ли ко је 
Вла ди ка био ду бо ко ре ли ги о зан. Из све га то га тач но се мо же из ву ћи до каз 
о по сто ја њу Бож јег би ћа и ње го ве све мо ћи. Бог је упра ви тељ све га ви дљи-
во га и не ви дљи во га, што је Ње гош у сво јој за ми сли за и ста ве ли чан стве но 
из нео и при ка зао. Епи скоп др Ни ко лај био је са овим очи то оду ше вљен, 
па је под та квим ути сци ма и на пи сао Ре ли ги ју Ње го ше ву.“
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Све те Тро ји це са се ди штем на Вол Стри ту, ко ју смо по се ти ли 
ка да се на ла зи ла на ру бу огром не ру пе из ко је се ме ђу оста ци-
ма сру ше ног Свет ског тр го вин ског цен тра уз ди зао је дан крст, 
спон та но на стао то пље њем и ло мље њем ме тал не кон струк ци-
је „ку ла бли зна ки ња“. Би ло је у то ме не ке „про роч ке зна ков но-
сти“ што је под се ћа ло и на Ни ко ла је ве оп сер ва ци је мо дер ног 
до ба. У ме ђу вре ме ну, го ре ла је и са ма цр ква Све тог Са ве, ко-
ја се да нас об на вља, чи ни се, као је дан од сим бо лич них зна ко-
ва ду хов ног „пре јем ства“ тј. осно ва по ве за но сти Пр вог срп ског 
ар хи е пи ско па и Ни ко ла ја Охрид ског и Жич ког. Је дан лик Све-
тог Са ве на плат ну, та да, да ри ва ли смо овој њу јор шкој цр кви 
а ка сни је се ис по ста ви ло да при па да ма ло број ним пред ме ти-
ма ко је ни је про гу та ла ва тра те је у ли ти ји но шен као сим вол 
бу ду ће об но ве. Бла го да ре ћи та да шњем ста ре ши ни хра ма и њу-
јор шом па ро ху о. Ђо ка ну Мај сто ро ви ћу от пу то ва ли смо том 
при ли ком у Пен сил ва ни ју и по се ти ли ма на стир Све тог Ти хо-
на у ко јем је Ни ко лај про вео по след ње го ди не и да не свог ово зе-
маљ ског жи во та и на том ме сту пре се лио се у „Не бе ску Ср би ју“. 
Ме ђу број ним пред ме ти ма у ма на сти р ској ри зни ци — оде жда-
ма и лич ним Ни ко ла је вим ства ри ма ево ци ра не су го ди не ње го-
вог бо рав ка у овој уда ље ној све ти њи. Уз ути ске ду хов но сти ове 
све те оби те љи ипак смо се осе ћа ли као стран ци и у то ме, ве ро-
ват но, до жи ве ли и не што од Ни ко ла је вих та да шњих осе ћа ња. 
Ипак, ње го ва све ти тељ ска „ау ра“ пра ти ла нас је и на је дан па ра-
док са лан на чин ово на ше хо до ча шће од ви ја ло се тек на кон све-
ти те ље вог ко нач ног по врат ка у ње го ву „до ма ју“ и ко нач ног пре-
би ва ња у вла сти тој за ду жби ни усред род ног кра ја. Сле ду ју ћи 
ми си ји Вла ди ке Ла врен ти ја Ни ко ла је ви зе мља ци по ка зи ва ли су 
и по ка зу ју де лат ну љу бав и на кло ност кроз све што су учи ни-
ли и чи не у част Све тог Ни ко ла ја Ле лић ког (Ра дић 2005, 33–34).8

Да је Све ти Ни ко лај „по нос и љу бав мо на ха, ра до ва ње и 
по хва ла све ште ни ка“ по ста ло је па ра диг ма тич но те се и да-
нас мо гу уо ча ва ти број ни по ка за те љи овог фе но ме на. Пре-

8 Уред ни штво „Гла са Цр кве“ из Епар хи је ша бач ко-ва љев ске нпр. 1987. под-
не ло је Све том Ар хи је реј ском Са бо ру ини ци ја ти ву да се по кре не про це ду-
ра ка но ни за ци је Вла ди ке Ни ко ла ја. Овај про цес от по чео је 1985/86. го ди не.
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ма до са да шњим са зна њи ма број но мо на штво при ми ло је 
по стриг из ру ку Све тог Вла ди ке. Ве ћи на је по ти ца ла из тзв. 
„бо го мо љач ког по кре та“ — хри шћан ске на род не за јед ни-
це. Осо би то у вре ме со ци ја ли стич ке ате и за ци је срп ског дру-
штва од и гра ли су зна чај ну уло гу у очу ва њу мно гих ма на сти-
ра. Ни ко лај се не пре кид но ста рао о Цр кви и тај ње гов труд 
убла жио је мно ге не до стат но сти у те шким го ди на ма ате и зма. 
Бла го да ре ћи тру ду бу ков ског мо на ха Иг на ти ја, на осно ву ау-
тор ског тек ста у Збор ни ку 800 го ди на ау то ке фал но сти Срп
ске Пра во слав не Цр кве у Епар хи ји ти моч кој упо зна ли смо се 
и са са др жа јем Ни ко ла је вог пи сма Епи ско пу Ири не ју Ћи ри-
ћу на кон што је хи ро то ни сан и од ре ђен за Епи ско па ти моч-
ког, у ко јем га по зи ва да до ђе у ове кра је ве где ће сре сти ве-
ру у на ро ду. Из са др жа ја Ни ко ла је вог пи сма уо ча ва се знат на 
бри га за цр кве но је дин ство и ми си ју као и оду ше вље ње ује-
ди ње њем Срп ске Пра во слав не Цр кве (Мар ко вић 2020, 220).9

Учитељу покајања, свенародни Владико, 
человођо богомољне војске Христове

На ста вак пу та пре ма „Ни ко ла је вим пу то ка зи ма“ од ви јао се у 
дру штву ко ле ге Ми о дра га Ми лу ти но ви ћа та ко што смо се об ре-
ли на по сло ви ма осли ка ва ња па ра кли са Све тог Ни ко ла ја Срп-
ског при Хра му Све тог Јо ва на Бо го сло ва у Би ја ли сто ку (Białis-

9 „Бе о град, Ми тро по ли ја, Ју на 6. 1919. Дра ги оче Ири не је, Хи там да Вам 
од ср ца че сти там јед но гла сни из бор за епи ско па ти моч ког. О то ме сте из-
ве ште ни ју че, и ми смо Вас оче ки ва ли, да до ђе те ју тр ос у Бе о град. Епар хи-
ја ти моч ка је ма ла, на род је по бо жни ји и па три ја хал ни ји но у дру гим епар-
хи ја ма. Др жим, да ће Вам се ми ли ти ра ди ти у овој епар хи ји. Не бој те се ни-
че га, по ве ри те се Бо жи јем Про ви ђе њу и до ђи те. Доц ни је, ако би Вас Ва ши 
та мо же ле ли на не ку епар хи ју у Вој во ди ни, или ако би Ви са ми то по же-
ле ли, би ће ла ко до би ти пре ме штај. Ује ди ње ње на ше цр кве ни је се мо гло 
бо ље ма ни фе сто ва ти не го на овај на чин, што су из бри са не про вин ци
јал не гра ни це при из бо ру епи ско па. Та ко је, да кле, кроз Ва шу лич ност 
Све ти Дух хтео да по мог не из во ђе њу на шег фак тич ког ује ди ње ња (под-
ву као мо нах И. М.). Без и нај ма ње сум ње, да кле, сле дуј те гла су Ду ха Бо жи-
је га, и до ђи те ова мо, где Вас ми с брат ском љу ба ви оче ку је мо. Са ср дач ним 
по здра вом Ваш у Хри сту брат и друг Епи скоп Ни ко лај.“
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tok) ко ји при па да Пољ ској Пра во слав ној Цр кви. По сре до ва ње 
и ини ци ја ти ва о. Ми ха и ла Чи кви на ко ји је за вр шио Бо го слов-
ски фа кул тет у Бе о гра ду би ли су пре суд ни али на кло ност пра-
во слав них у овој обла сти пре ма Ни ко ла ју ни су ис цр пље ни 
је ди но на ни воу про це са из град ње и осли ка ва ња на ве де ног па-
ра кли са. То се од ра зи ло и кроз пре во ђе ње не ко ли ко Ни ко ла-
је вих де ла на са вре ме ни пољ ски је зик, пре све га књи ге Мо ли
тве на је зе ру (Ve li mi ro vić 2017) али и његових Мисионарских 
писама (Ve li mi ro vić 2012) и чу ве них пра знич них Оми ли ја (Wi e-
li mi ri wicz 2008). Нео бич но је ка ко је и пољ ско ка то лич ко све-
штен ство при хва ти ло Ни ко ла је ве Оми ли је у ко ји ма су про на-
шли на дах ну ће за сво је не дељ не и пра знич не бе се де. Сва ко ко је 
ма кар ле ти мич но чи тао Ни ко ла је ве Оми ли је зна о че му је реч; 
је ван ђел ски сми сао пред ста вљао је осо би ту при зму за са гле-
да ва ње жи вот не ствар но сти. Осим то га, све штен ство па ро хи-
је Све тог Јо ва на Бо го сло ва у Би ја ли сто ку уста но ви ло је и да не 
срп ске кул ту ре тј. фе сти вал Ви дов дан, ко ји се одр жа ва сва ке го-
ди не то ком сед ми це у ко ју па да про сла вља ње Све тог Ве ли ко-
му че ни ка Кне за Ла за ра. Не ки од ду хов них су сре та и фе сти вал-
ских до га ђа ја од ви ја ју се упра во у Па ра кли су Све тог Ни ко ла ја 
Срп ског. По ред стан дард ног ико но граф ског по рет ка са ци клу-
сом Ве ли ких пра зни ка у ико но граф ском про гра му Па ра кли са 
Све тог Ни ко ла ја Срп ског, та ко ђе пред ста вље ног у зо ни сто је-
ћих фи гу ра као и у лу не ти из над за пад ног ула за у ду хов ни цен-
тар, на сли ка ни су и Све ти Са ва, Све ти Кнез Ла зар, Пре по доб на 
Ев ге ни ја — кне ги ња Ми ли ца, рат ник Ми лош Оби лић и Па три-
јарх срп ски Па вле10 (Ра дић 2005, 16–17)… Осве ће ње па ра кли са и 
жи во пи са оба вио је Ар хи е пи скоп би ја ли стоц ко-гдањ ски Ја ков 

10 По ред то га што Па три јарх Па вле ужи ва ве ли ко по што ва ње код пра во-
слав них По ља ка иде ја да бу де на сли кан у па ра кли су Све тог Ни ко ла ја Срп-
ског по те кла је из чи ње ни це нео бич но при сног од но са дво ји це је ра ра ха и мо-
ли тве ни ка, ко ји се ве ро ват но ни ка да ни су сре ли. О то ме све до чи пи смо ко је 
је арх ман дрит Па вле Стој че вић 1955. г. из Ати не по слао Епи ско пу Ни ко ла-
ју у Сје ди ње не аме рич ке др жа ве у ко јем га из ве шта ва о ста њу мо на шких за-
јед ни ца у Жич кој епар хи ји, сма тра ју ћи га још увек над ле жним за ову епар-
хи ју. И је дан и дру ги ар хи је реј вре ме ном су схва ће ни као на род не вла ди ке у 
из ра зи то све то сав ском кон тек сту.
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за јед но са да нас бла же но по чив шим Епи ско пом ва љев ским Ми-
лу ти ном и та да шњим ви кар ним Епи ско пом су праслским Гри-
го ри јем. Том при ли ком вла ди ка Ми лу тин да ри вао је де ло ве мо-
шти ју Све тог Ни ко ла ја Срп ског.

Пар го ди на ка сни је уче ство вао за јед но са ста ре ши ном 
цр кве о. Мар ком Ва врен ју ком и о. Ми ха и лом Чи кви ном на 
про мо ци ји мо но гра фи је Па ра кли са Све тог Ни ко ла ја Срп-
ског. Че ка ју ћи сво је вре ме као по след њи ме ђу из ла га чи ма 
схва тио сам да су све те ме већ ис цр пље не, ме ђу тим, ду хов-
ни мир и се ћа ње на ре чи Го спод ње: „…не бри ни те се уна пред 
шта ће те го во ри ти, ни ти ми сли ти…“ (Мт. 24, 14; Рим. 10, 18) 
мо је ми сли во ди ли су ка Све том Ни ко ла ју. Бла го че сти вим 
па ро хи ја ни ма и вер ном пра во слав ном пољ ском на ро ду по-
ру чио сам овом при ли ком да су, сва ка ко, пре ма не кој ви шој 
про ми сли ода бра ли сво га па тр о на и за ступ ни ка пред ли цем 
Го спод њим, бу ду ћи да је он још то ком свог зе маљ ског жи во та 
са ве ли ком љу ба вљу и ста ра њем обра ћао па жњу на по тре би-
те, при то ме, ни ко га не за бо ра вља ју ћи. Сво јим мо ли тве ним 
при су ством по ве зао је нас Ср бе са пра во слав ним По ља ци-
ма, чи ме смо по ста ли је дан на род (ла ос) Бож ји. Све на род
ни Вла ди ка, сто га, мо гао би би ти схва ћен и као „свих на ро да 
вла ди ка“ као и че ло во ђа бо го мољ не вој ске Хри сто ве, под чи-
ме се у ши рем сми слу под ра зу ме ва сва ка бо го че жњи ва ду-
ша. Ипак, са ста вљач тро па ра све то ме пре вас ход но је ми слио 
на хри шћан ску на род ну за јед ни цу тј. „бо го мо љач ки по крет“, 
чи ји је не фор мал ни ду хов ник био упра во вла ди ка Ни ко лај. 
Кроз че сте рад не бо рав ке у По мо ра вљу сре тао сам пре о ста-
ле из дан ке овог ду хов ног по кре та, кре пио се њи хо вом ве ром, 
„уми вао ду шу“ њи хо вим по ја њем и у сва ко ме од њих пре по-
зна вао Ни ко ла је ве те ко ви не и љу бав. Прег нант ност син те зе 
Ни ко ла је ве кон тем пла тив но сти и обра зо ва ња у свој ши ри-
ни и ду би ни, ко јом се обра ћао срп ској и свет ској ин те ли ген-
ци ји (Јев тић 1994, 12)11 исто вет на је оној, ко ју је уткао у не по-

11 „Што се ти че Вла ди ке Ни ко ла ја, тач но је да је он по све тио до ста вре ме-
на и па жње срп ској ин те ли ген ци ји: ње го ви фи ло соф ски тек сто ви, бе се де, 
„Ре ли ги ја Ње го ше ва“ итд. и у Кра ље ви ни Ср би ји, а и ка сни је, би ли су по-
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но вљи ви од нос са јед но став но шћу мо ли тве не на род не ду ше 
(Јев тић 1994, 13).12 На кон пољ ског ис ку ства схва тио сам ко-
ли ко нам је шест сто ти на го ди на на кон Све тог Са ве био по-
тре бан је дан та кав стуб пра во сла вља са ис тан ча ним осе ћа-
јем за уте ме љи ва ње на ци о нал не и кул ту ре у ши рем сми слу 
на етич ким осно ва ма пра во слав ног хри шћан ства.

Свети Николаје Српски и свеправославни,  
са свима светима Небеске Србије

Сле де ћи „Ни ко ла јев по зив“ до шао је пре ко мо на ха Иг на ти ја, 
кроз пред лог да осли ка мо па ра клис — ол тар при Бо го сло ви-
ји Све тог Са ве (Бе о град ска бо го сло ви ја). Из над по вор ке све-
тих ар хи је ре ја –ли тур га: Јо ва на Зла то у стог, Ва си ли ја Ве ли ког, 
Гри го ри ја Бо го сло ва и Ата на си ја Ве ли ког, око Све тог Са ве 
сво је ме сто на шли су све ти срп ски ар хи је ре ји и ар хи ман дрит 
Ју стин Ће лиј ски, ко ји су се учи ли или под у ча ва ли у овом 
учи ли шту. Реч је о све тим Пла то ну Ба ња луч ком, До си те ју За-
гре бач ком као и Ни ко ла ју Жич ком, јед ном од уче ни ка из пр-
вих ге не ра ци ја Бо го сло ви је у Бе о гра ду. Све ти Ни ко лај био је 
нај пре бо го слов Све тог Са ве те је у овој Бо го сло ви ји 1902. и 
ма ту ри рао (Мар ко вић 2016, 316–320),13 а ка сни је по стао и њен 

све ће ни ин те ли ген ци ји. Ни ко лај се те отво ре но сти пре ма ин те ли ген ци ји 
ни ка да ни је од ре као, ни од ње од у стао. Оту да се Ни ко ла јем ин те ре со ва ла 
на пр. Иси до ра Се ку лић.“

12 „Он је ве ро ват но осе тио да нам из на род ног би ћа по ти чу пра ви, би стри, 
ум ни и истин ски обра зо ва ни љу ди, па је то био рад „на ду же ста зе“. Јер ми 
као се љач ки на род, све што смо има ли и има мо од ве ли ких љу ди, углав ном 
је ни кло из на ро да, као што је то и сам Ни ко лај био. Та ко је, уства ри, Ни ко-
лај ра дио на трај ни јем и ду бљем по ве зи ва њу Цр кве и кул ту ре на шег до ба.“

13 У ма тур ском го во ру Ни ко ла Ве ли ми ро вић по ка зао је исти онај по лет и 
ми си о нар ску на дах ну тост, ко ја ће га од ли ко ва ти до по след њег ово зе маљ-
ског да ха: „При ова квом ста њу ства ри, уви де ће те, го спо до и дру го ви, за јед-
но сам ном, да је на шој цр кви да нас нео п ход но по треб на, не јед на ге не ра ци-
ја мла дих кан ди да та све ште нич ких, са ја ком спре мом и спо соб но шћу, пу-
них во ље и енер ги је, пу них љу ба ви пре ма цр кви: по тре бан је цео је дан ка-
дар жи вих и ја ких ду хо ва, ко ји ће по ве сти ко ло на род ног ре ли ги о зног и мо-
рал ног пре по ро ђа ја, ко ји ће уз ди ћи што је па ло; ко ји ће се бо ри ти и у бор би 
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пре да вач (Мар ко вић 2016, 111). Још јед ном је на гла ше на па ра-
ле ла са Све тим Са вом на ни воу бо го слов ске ми сли и ар хи па-
стир ске ми си је, хри сто стрем но сти те љу ба ви пре ма Бо гу и 
сво ме ро ду. На кон 140 го ди на од ро ђе ња, 65 од бла же не кон-
чи не и 30 од пре но са Ни ко ла је вих мо шти ју ве ру је мо да до 
ње го вог све то сав ског ли ка до пи ру на ше про збе и мо ли тве, 
ко је ви ше не го икад од ра жа ва ју на ше по тре бе и не до стат ке:

моли Јединог Човекољупца  
да подари мир и слогу роду нашему.

* * *
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Remember your leaders, those who spoke to you the word of God,  
consider the outcome of their lives and imitate their faith….  

(Hebrews 13:7)

One of the greatest preachers and teachers of the Scripture is 
widely regarded to be St. John Chrysostom who lived and died 
over 1,600 years ago. We in America especially honor the memo-
ry of a man who lived and walked among us who has been called 
“The New Chrysostom” or “The Serbian Chrysostom” for his gift 
of preaching and teaching. St. Nicholai Velimirovich was born in 
1880 in the small Serbian village of Lelich to pious Serbian Or-
thodox parents. He grew up in a home imbued with the life of the 
Orthodox Faith. His parents often interrupted their farm work 
for daily prayer and observed and celebrated all of the fasts and 
feastdays of the Church. His mother was often seen taking her 
little Nikola by the hand and walking three miles to the Chelije 
Monastery for prayer, Confession and Holy Communion. Later 
in life, St. Nicholai remembered these walks with his mother as 
being some of the most influential experiences of his life.

After completing elementary school, Nikola applied for entrance 
into the military academy but was denied due to his physical limita-
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* The previous version of this article is published on the website of the 
American Carpatho-Russian Orthodox Diocese of North America un-
der the title “The Serbian Chrysostom — St. Nicholas Velimirovich †1956” —  
https://www.acrod.org/readingroom/saints/st-nicholas-velimirovich.
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tions. Obviously, it was the will of God for the young boy to be en-
rolled in another army. With the encouragement of his parents and 
parish priest, Nikola applied for entrance to the seminary in Bel-
grade and was accepted. In 1905, because of his outstanding aca-
demic abilities, he was chosen to continue his studies abroad, so he 
continued his studies in Western Europe, attending courses at uni-
versities in Germany, Switzerland, and England. Nikola blossomed 
as he was offered the best education that Europe had to offer. In 1908 
he received his Doctorate in Theology from the University of Ber-
ne, Switzerland. One year later, this veritable genius earned a second 
Doctorate in Philosophy from the same University.

Shortly after completing his studies, Nikola became serious-
ly ill with dysentery and lay in a hospital for two months. As of-
ten happens to people, this crisis was a turning point in his life, 
causing him to decide to dedicate his life to the service of God. 
He was tonsured a monk and ordained to the priesthood on the 
same day. St. Nicholai was appointed a teacher in the seminary 
teaching philosophy, logic, history and foreign languages.

Travels to America

With the outbreak of World War I in 1914 the Serbian nation was 
in the midst of turmoil and needed a leader to help them through 
this crisis. Because of his education in England, St. Nicholai was 
sent on a diplomatic mission in order to enlist the support of the 
British government in aiding the Serbian people. A second dip-
lomatic mission came in 1915, this time to New York City to ral-
ly support and aid for the Serbian nation. As the war came to an 
end, St. Nicholai returned home to Belgrade and became involved 
in the formation of the new Yugoslav state. At that time, in honor 
of his work and erudition, he was awarded an honorary Doctor of 
Divinity degree from the University of Glasgow. In 1919 at the age 
of 39, he was elected as the bishop of the Diocese of Zhicha and 
later transferred to the Diocese of Ochrid and Bitola. He was re-
sponsible for the establishment of five orphanages and became af-
fectionately known as “Deda Vladyka” (Grandfather Bishop).
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In 1921, St. Nicholai arrived back in New York City having been 
invited to deliver lectures at various universities and Anglican 
Churches including Columbia University and the African-Ameri-
can Church of St. Philip in Harlem. Along with his talks, his purpose 
in America was to collect funds to establish orphanages in Serbia 
and to investigate the possibility of establishing a Serbian Orthodox 
Diocese in America. He was the first Serbian Orthodox bishop to 
visit the United States and he labored for six months to strengthen 
his fellow Serbs in the union with Christ and His Church.

Returning to Serbia, St. Nicholai resumed his episcopal ministry 
and immersed himself in writing, teaching and preaching. In 1928 
he wrote his 1,000 page book “The Prologue of Ochrid” consisting 
of the lives of the Saints and mediations for every day of the year. 
This book has been translated into English and is very popular to-
day among American Orthodox Christians. He began a religious 
renewal movement known as “Bogomoljacki Pokret” (Movement of 
GodPrayers) whose members were devoted to reading Scripture, 
singing spiritual songs which St. Nicholai composed, regular Con-
fession and Communion, keeping of the fasts, daily prayer, and trav-
els to monasteries. Through this lay movement, the entire Serbian 
Church along with its monasteries were revitalized and renewed.

St. Nicholai made his third visit to the United States in 1927 at 
the invitation of the Institute of Politics in Williamstown, Mas-
sachusetts, and the Carnegie Endowment for World Peace. Be-
ing as astute observer of the times as well as a spiritual giant, St. 
Nicholai repeatedly warned that a great catastrophe was threat-
ening Europe and the world. His message was clear: “Repent, for 
the Kingdom of God is near”. When his predictions came to pass 
and Europe was engulfed in World War II, the Nazis arrested 
Bishop Nicholai along with Patriarch Gabriel [Gavrilo] of Ser-
bia and incarcerated them, and finally moved them to the infa-
mous Dachau Concentration Camp in Germany in September 
1944. He spent several months in this camp witnessing some of 
the cruelest torture ever inflicted upon one man by another, at-
tributing his survival to the intercession of the Blessed Virgin 
Mary. After the war, the holy bishop came back to America for 
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the fourth and final time. Because of his academic achievements 
he was awarded his final Doctorate in Sacred Theology from Co-
lumbia University in New York City.

During these final years in America, St. Nicholai devoted 
himself to teaching, preaching, and writing. He taught at the St. 
Sava Seminary in Libertyville, Illinois, and in 1951 moved to St. 
Tikhon’s Monastery and Seminary in South Canaan, Pennsyl-
vania. There he spent his final five years as professor, dean and 
rector of the seminary. The blessed Saint fell asleep in the Lord 
during the night of March 17–18, 1956 in his humble room at St. 
Tikhon’s. He was found by one of the monks on the floor in a 
kneeling position. After funeral services at St. Sava Cathedral in 
New York, he was laid to rest at St. Sava Monastery and Seminary 
in Libertyville. In 1991 the saint’s relics were taken home to his 
beloved Serbia and he was glorified as a Saint by the Orthodox 
Church of Serbia. His disciple — St. Justin Popovich — wrote this 
tribute to his spiritual father in 1961:

Thank you, Lord — in him we have a new apostle!
Thank you, Lord — in him we have a new evangelist!
Thank you, Lord — in him we have a new confessor!
Thank you, Lord — in him we have a new martyr!
Thank you, Lord — in him we have a new saint!

His Significance

The Scriptures command us to examine the lives of our spiritual 
leaders and to imitate their faith. What can we learn from the life 
of this modern-day saint who walked our city streets and taught 
in our university classrooms? First of all, we can see clearly the 
importance of raising our children in pious Orthodox homes as 
was St. Nicholai. In many of the lives of the saints we read of 
the influence of devout mothers, fathers, and grandparents. The 
Book of Proverbs tells us:

Train up a child in the way he should go; and when he is old he 
will not depart from it. (Proverbs 22:6)



419

Edward Pehanich, The Serbian Chrysostom

It seems true that while belief and piety often run in families, in-
difference and apathy towards the Faith also seems to run in fam
ilies. If children are not brought to church weekly, taught the im-
portance of prayer and observe their parents praying it is unlikely 
that they will be interested in these things as adults. If parents speak 
to their children of the importance of faith in Christ but routinely 
skip the Sunday Divine Liturgy for soccer and other sports children 
learn that faith in Christ is not all that important after all.

I have often silently observed children growing up in the church-
es that I have served as pastor and can generally predict which ones 
will eventually fall away from the Lord and His Church. Those chil-
dren whose parents are lukewarm in their practice of the Faith and 
only occasionally attend services were usually the ones who grew up 
with little interest in their Orthodox Faith. In 1994 a research study in 
Switzerland discovered this to be true. If both a father and mother at-
tend church services regularly, 33% of their children will continue as 
regular church goers. When neither parent is a regular participant in 
the practice of the Faith, only 4% of the children will become regu-
lar participants. While exceptions do exist: some saints were raised in 
atheistic families, it is generally true that spiritually indifferent fami-
lies produce spiritually indifferent children.

A second significant facet of the life of St. Nicholai was his in-
tellectual gifts. He possessed four doctorate degrees and spoke 
seven languages! How often our young adults go off to college 
and lose their faith! For St. Nicholai the opposite was true. As he 
grew in education and knowledge he grew in love and devotion to 
the Lord Jesus Christ. Intellectual education can lead our young 
people away from the Lord if there is not a strong foundation and 
education in the Faith. A Greek Orthodox bishop, visiting Amer-
ica for the first time, made an astute observation. He noted that 
American Orthodox young people are highly educated with ad-
vanced degrees in the arts and sciences but with their Orthodox 
Faith, their spiritual education consists of a few Bible stories they 
learned years ago in Sunday School. I have heard young adults 
share how they questioned and abandoned the Orthodox Faith 
as they observed the suffering and evil in the world and conclud-
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ed that God cannot possibly exist. And yet these same highly ed-
ucated, former Orthodox Christians cannot quote a single verse 
of the Bible that addresses the issue of the presence of pain and 
suffering in the world.

May the life of St. Nicholai Velimirovich of Zhicha inspire 
parents to nurture their children in the Orthodox Faith, not so 
much by their words, but by their living of the Faith. May the life 
of St. Nicholai inspire us to become educated not only with high 
school and college diplomas, but also to grow in the grace and 
knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. (2 Peter 3:18)

Tropar (Tone 8)

Loving your homeland you did dwell as a patriot
to secure aid for God’s suffering children.
And as a new Chrysostom you preached to those in darkness
The rediscovery of the Foundational Rock, Christ the Lord,
in the Eternal Homeland of God’s Kingdom.
Your pastoral love for all, O Confessor Nicholai,
was purified in captivity by the godless,
demonstrating your commitment to the truth and your people;
therefore, O venerable Bishop,
you have attained the crown of eternal life.
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Hl. Nikolaj Velimirović, Worte über den Allmenschen, Edition Ha-
gia Sophia, Wachtendonk 2022, 266 pages, 19,50 €, ISBN 978–3–
96321–111–9, https://www.edition-hagia-sophia.de/p/heiliger-bi-
schof-nikolaj-velimirovic-worte-ueber-den-allmenschen

Much has been written and said about the idea of the „All-
man“ developed by St. Nicholai Velimirovich. However, for 
reasons that remain unknown to 
me, the Words on the Allman (Речи 
о Свечовеку, 1920), the central 
work introducing Nicholai’s All-
man on the philosophical and po-
etical stage, has hitherto not been 
translated in any language (except 
for some fragments in Russian), 
nor was it systematically comment-
ed on.

The Words on the Allman is prob-
ably the poetically and philosoph-
ically most comprehensive answer 
to Nietzsche’s Also Sprach Zarathus
tra and his philosophy in general. 
The Persian deity Zarathustra is confronted by the Indian-Nor-
dic Ananda the Black Raven, the Dionysian and ecstatic ide-

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 421–422.
DOI: https://doi.org/10.46825/nicholaistudies/ns.2022.2.4.421-422
UDC: 821.163.41.03-96=112.2(049.32)

Received: June 1st, 2022. Accepted: July 22nd, 2022.Read Online

St. Nicholai Velimirovich’s  
Words on the Allman  

translated into German

News



422

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 421–422

al meets the ascetic and natural one, the call for power is an-
swered by the call for all-mercy and all-sacrifice.

The Words on the All
man, however, are evi-
dently not only an an-
swer to Nietzsche or to 
the dead end St. Nicholai 
saw Western philosophy 
trapped in, but an aston-
ishing, poetical and deep-
ly Christian image of the 
Godman.

The recently published 
German translation Worte 
über den Allmenschen is a 
very first step towards a 
broader reception of this 
poetical and spiritual, 
philosophical and theo-
logical masterpiece of St. Nicholai Velimirovich. The translator 
hopes for vivid discussions and comments.

The translator, Anastasia Limberger, is an Orthodox theolo-
gian and art historian, daughter of a Russian Orthodox priest 
and a Serbian mother living and serving in Germany.

Anastasia Limberger
Munich, Germany

anastasia.limberger@googlemail.com
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The musical version of the Prayer Canon to the Most Holy The-
otokos Slovesnica (Vojlovica monastery, November 5, 2021) — A 
premiere of the musical arrangement of the Prayer Canon to 
the Most Holy Theotokos Slovesnica was held 
in the Vojlovica monastery on November 
5, 2021. Canon to the Most Holy Theotokos 
Slovesnica is written by Saint Bishop Nicho-
lai, during the days he and Patriarch Gavrilo 
spent in imprisonment in the Vojlovica mon-
astery, from 1942–1944.

The Canon is sung by priest Vladimir 
Petković, deacon Milan Lazić, Nikola Božović, 
Nenad Mitrović and Mladen Vračar. The Can-
on is published as a printed musical, on CD: 
Prayer Canon to the Most Holy Theotokos of Slovesnica. Arranged 
and set to music by Milenko Mačak; notographed and edited by 
Slobodan Raicki. Belgrade: Čuvari; Pančevo: Vojlovica Monastery, 
2021. 77 pp., 17 cm + 1 CD [provisional translation into English; 
original title in Serbian] / Молебни канон Пресветој Богородици 
Словесници. Приредио и у ноте ставио Миленко Мачак; но-
тографисао и редиговао Слободан Раицки. Београд: Чува-
ри; Панчево: Манастир Војловица, 2021. 77 стр., 17 cm + 1 CD. 
ISBN 978–86–80650–36–4. ISMN 979–0–802042–03–2.

A new book “Prisoner of Vojlovica Monastery Saint Bishop 
Nicholai Velimirovich” was published by the Vojlovica Monas-
tery at the end of 2021. This book is actually a diary of Bish-
op Vasilije Kostić, focused on Bishop Nicholai and his two-year 
stay in the Vojlovica monastery (from December 16, 1942, to 
September 14, 1944 — according to the Foreword of the book). 
The diary consisted of 5 notebooks, of which the last one, which 
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covers the period from June to September 
1944, was lost.

Kostić’s diary is being reprinted in this 
book — previously it was published as a 
part of a rare book entitled Vojlovica Re
cords of Saint Bishop Nicholai of Serbia, pub-
lished by Historical Archive in Pančevo in 
2006 [Војловачки записи Светог Владике 
Николаја Српског. Панчево: Историјски 
архив у Панчеву, 2006].

Source: Serbian Orthodox Diocese of Banat | https://www.eparhijabanatska.rs/

Exhibition “Saint Nicholai of Serbia — Sermons into Eternity” 
(Valjevo, December 1, 2021) — The opening of the exhibition 
“Saint Nicholai of Serbia — Sermons into Eternity,” presented in 
honor of Bishop Nicholai Velimirovich in the amphitheater of the 
Valjevo Department of the Western Serbia Academy of Applied 
Studies [Академија струковних студија Западна Србија], was 
held on December 1, 2021. The Committee for Religious Educa-
tion of the Diocese of Valjevo and the Society for Nurturing the 
Tradition and Culture of the Valjevo Region organized this exhi-
bition dedicated to the figure and work of Bishop Nicholai Veli-
mirovich on the occasion of three important jubilees — 140 years 
since his birth, 65 years since his death and 30 years since the 
transfer of his relics to his native Lelić.

Source: Serbian Orthodox Diocese of Valjevo | https://www.eparhijavaljevska.rs/ 

Bishop Lavrentije Trifunović fell asleep in the Lord (Belgrade, Jan-
uary 23, 2022) — Bishop Lavrentije Trifunović (Лаврентије Три-
фуновић, 1935–2022), the editor of the Collected Works of Bish
op Nicholai, which he published as the Bishop of the Diocese of 
Western Europe from 1976–1985, fell asleep in the Lord on Jan-
uary 23, 2022. Bishop Lavrentije managed and supported many 
later editions of Velimirovich’s works, and also established Saint 
Nicholai of Serbia Monastery — Soko. Memory eternal!

Source: Diocese of Šabac | https://www.eparhijasabacka.com/
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The Second Annual St. Nicholai Lecture (St. Tikhon’s Seminary, 
March 15, 2022) — Few people knew and worked with a now-
canonized Saint. There are very few people alive today who have 
had an opportunity to speak and collaborate with Bishop Nich-
olai Velimirovich. One of them is Protinica Olga Sokich, who 
knew St. Bishop Nicholai.

At St. Tikhon’s Seminary, on Tuesday, March 15, 2022, she 
shared her personal stories and memories of St. Nicholai. The 
husband of Protinica Olga Sokich, Fr. Dragolyub [Драгољуб Цо-
кић], served as Secretary to St. Nicholai in New York from 1950–
1956. At the end of the 1940s, Ms. Olga attended St. Vladimir’s 
Seminary as a non-matriculated student by recommendation of 
Bishop Nicholai. Later she was engaged as a catechist — after Ve-
limirovich’s blessing. When she got married to Dragolyub, she 
again had an opportunity to talk to Bishop Nicholai, see him, and 
maintain communication with him.

St. Nicholai taught Theology and Homiletics at St. Tikhon’s from 
1951–1956 and served as Seminary Rector from 1955–1956. St. Tik-
hon’s Seminary’s 2nd Annual St. Nicholai Lecture held on Tuesday, 
March 15, 2022, was also live-streamed, and it is available for watch-
ing online (https://www.youtube.com/watch?v=wsfojOK1uvg).

Source: Saint Tikhon’s Orthodox Theological Seminary | https://www.stots.edu/ 

Vidovdan Academy in honor of St. Bishop Nicholai (Valjevo, June 
28, 2022) — On the occasion of Vidovdan, a holiday that was the 
inspiration for sermons and writings of Bishop Nicholai Veli-
mirovich, and also the day of his famous sermon in St. Paul’s Ca-
thedral in London in 1916, the Valjevo Cultural Center hosted a 
Ceremonial Academy in honor of the triple jubilee of St. Bishop 
Nicholai — 140 years since his birth, 65 years since his death and 
30 years from the transfer of his relics from Libertyville to Lelić.

In his address, Bishop Isihije (Rogić) of Valjevo underlined 
that the memory and cult of St. Bishop Nicholai were estab-
lished and developed due to the efforts of certain clerics of the 
Diocese of Valjevo. He mentioned former bishops of the Dio-
cese of blessed memory — going backward — from Bishop Milu-
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tin Knežević (1949–2020), Lavrentije Trifunović (1935–2022), to 
Jovan Velimirović (1912–1989) — a nephew of Bishop Nicholai, 
— and to Fr. Justin Popović of Ćelije (1894–1979). According to 
Bishop Isihije’s words, Popović, who was the first who ranked Ve-
limirovich among the Saints of God, contributed significantly to 
the canonization and liturgical celebration of St. Nicholai.

On this occasion in Valjevo, Patriarch Porfirije of Serbia was 
also present, and he gave the sermon about Velimirovich as a great 
man. Patriarch Porfirije reflected on the time four decades ago, 
when as high school alumni he began his studies at the Facul-
ty of Theology in Belgrade. He then saw, for the first time, books 
of Saint Bishop Nicholai, then printed in Germany by the efforts 
of the blessed Bishop Lavrentije, because Velimirovich’s works 
were banned in Yugoslavia at the time, and he was declared a trai-
tor, a collaborator of the occupiers, even a war criminal. Things 
changed after the fall of the Berlin Wall (1989), when the works of 
Bishop Nicholai became popular and began to be freely import-
ed from Germany and printed in Serbia, stated Patriarch Porfirije. 

Patriarch quoted Velimirovich’s words: “We are waiting for 
Christ, not a better time;” by transforming ourselves through 
Christ and in Christ, we make our time and space better, as well as 
every thought, place we are in, and work. Everything of ours be-
comes a foretaste of the Kingdom of God. That’s why Bishop Nich-
olai, as a saint, is a kind of our measure, our contemporary land-
mark in everything we are and do, concluded Patriarch Porfirije.

Source: Serbian Orthodox Diocese of Valjevo | https://www.eparhijavaljevska.rs/ 

Protopresbytere Milan D. Janković reposed in the Lord (Belgrade, 
July 14, 2022) — On July 14, 2022, Very Rev. Milan D. Janković 
(1932–2022) fell asleep in the Lord. Janković was a retired sec-
retary of the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox 
Church. He published the 3–volume book on Bishop Nicholai in 
2002–2003 (of around 2300 pages), and also Velimirovich’s short 
biography in 2004, as well as a dozen of other books. Vyechnaya 
pamyat! Eternal memory!

Srećko Petrović
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Among the recent research and publications published in 2018–2021, we 
have selected several as interesting for Nicholai studies. The list of this 
selected bibliography of works, which are dealing with or referring to the 
thought or contribution of Bishop Nicholai Velimirovich, to his heritage 
and impact — in a smaller or a larger extent — or to his associates and 
acquaintances, or to the context in which he lived and created, we tried 
to provide it in chronological order. The present list is a continuation of 
the bibliography published in Nicholai Studies, Vol. I, No. 2 (2021): 527–
546, and it will be referencing first to the works and writings of Nicholai 
Velimirovich, then monographs, and finally the articles; additionally, it 
will mention selected academic research.

This bibliography is partially briefly annotated — hopefully, a more 
completed and annotated bibliography of references interesting for 
Nicholai studies will be collected and prepared in the future. In the pres-
ent bibliography, we paid special attention to the works of scholars who 
publish in Russian:

Ме ђу пу бли ка ци ја ма об ја вље ним то ком 2018–2021, од но сно ско ра-
шњим ис тра жи ва њи ма, иза бра ли смо по је ди не ра до ве као ин те ре-
сант не за Ни ко ла је ве сту ди је. По пис ове ода бра не би бли о гра фи је 
ис тра жи ва ња и пу бли ка ци ја ко је се у ве ћој или ма њој ме ри ба ве пи-
та њи ма ми сли и до при но са Вл. Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, ње го вим 
на сле ђем и ути ца јем, као и до при но сом ње го вих са труд ни ка и по-
зна ни ка, и уоп ште ни је кон тек стом у ком је он жи вео и ства рао, тру-
ди ли смо се да сло жи мо хро но ло шки. Списак који следи надовезује 
се на библиографију објављену у 2. свесци Николајевих студија 
(Nicholai Studies, Vol. I, No. 2 (2021): 527–546), и у њему ће се наћи 
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најпре дела Еп. Николаја Велимировића, потом монографије, и на-
послетку чланци, уз додатак одабраних академских истраживања.

Би бли о гра фи ја ко ју при ла же мо ме сти мич но је украт ко ано-
ти ра на: на да мо се да ће мо об у хват ни ју и у пот пу но сти ано ти ра-
ну би бли о гра фи ју мо ћи да при ре ди мо у бу дућ но сти. У овој иза бра-
ној би бли о гра фи ји по себ ну па жњу по кло ни ли смо ра до ви ма оних 
ауто ра ко ји сво је ра до ве об ја вљу ју на ру ском је зи ку:

2018:

Bishop Nicholai’s Works / Дела Еп. Николаја:

Velimirovich, Saint Bishop Nicholai. Selected Works. Library “Treasury” / 
[Beoletra]. Belgrade: Beoletra, 2018 [provisional translation into Eng-
lish; original title in Serbian] / Велимировић, Свети Владика Николај. 
Изабрана дела. Библиотека „Ризница“. Београд: Беолетра, 2018.

[Велимирович, Николай]. „Революция 1917 года — Божье посещение 
России. Из «Миссионерских писем» святителя Николая Сербского 
(Велимировича) [Письмо 25, русскому ветерану, оплакивающему 
свою распятую родину; Письмо 69, неправославному священнику, 
на вопрос: «Зачто Бог наказывает православную Россию?»; Пись-
мо 259, православному словенцу, о святой Русской Церкви; Пись-
мо 273, монаху Савве, о мученичестве]“. Православный Путь: орган 
русской православной богословской церковнообщественной мысли 
ПРЦ/РПЦЗ, Выпуск 2 (2018): 109–113.

[Велимирович, Николай]. „Молитва о русском народе. Творение свя-
тителя Николая Сербского“. Православный Путь: орган русской 
православной богословской церковнообщественной мысли ПРЦ/
РПЦЗ, Выпуск 2 (2018): 114.

Monographs / Монографије:

Szwat-Gyłybowa, Grażyna, ed., in cooperation with Dorota Gil and Lech 
Miodyński. Lexicon of Migrating Ideas in the Slavic Balkans (XVIII–
XXI c.). Vol. 1: Enlightenment, Religion and Rationalism. Warszaw: In-
stitute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 2018 (in Polish) / 
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Szwat-Gyłybowa, Grażyna, red.; Dorota Gil, Lech Miodyński, wsp. red. 
Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek. 
Tom 1. Oświecenie, religia, racjonalizm. Warszawa: Instytut Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk, 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12528/588. 
In this volume, the following articles are especially interesting [reffering 
to the role and contribution of Nicholai Velimirovich]:

Gil, Dorota. “Oświecenie (Serbia),” 62–73;
Gil, Dorota. “Religia (Serbia),” 133–146;

Szwat-Gyłybowa, Grażyna, ed., in cooperation with Dorota Gil and Lech 
Miodyński. Lexicon of Migrating Ideas in the Slavic Balkans (18th–21st c.). 
Vol. 2: History, Evolution, and Revolution. Warszaw: Institute of Slavic 
Studies, Polish Academy of Sciences — The Slavic Foundation, 2018 (in 
Polish) / Szwat-Gyłybowa, Grażyna, red.; Dorota Gil, Lech Miodyński, 
wsp. red. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–
XXI wiek. Tom 2. Historia, ewolucja, rewolucja. Warszawa: Instytut 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk — Fundacja Slawistyczna, 2018. 
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1066. The following articles are of 
special interest [reffering to Velimirovich]:

Gil, Dorota. “Historia (Serbia),” 63–73;
Kubik, Damian. “Ewolucja (Serbia i Czarnogóra),” 109–119.

Vesić, Ivana. Construction of the Serbian Musical Tradition in the Period 
Between Two World Wars. Belgrade: Institute of Musicology SASA, 2018 
[provisional translation into English; original title in Serbian] / Весић, 
Ивана. Конструисање српске музичке традиције у периоду између 
два светска рата. Београд: Музиколошки институт САНУ, 2018. 
URI: https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5085. [Reffering to Velimirovich’s 
influence — pp. 157, 159]

Katasonov, Valentin. On the Fate of People and Mankind. Essays inspired by 
the Writings of St. Nicholai [Velimirovich] of Serbia. Series “Metaphys-
ics of History.” Moscow: Russian Civilization, 2018 [provisional transla-
tion into English; original title in Russian] / Катасонов, Валентин Ю. О 
судьбах народов и человечества. Очерки, навеянные трудами свя
тителя Николая Сербского. Серия «Метафизика истории». Мо-
сква: Русская цивилизация, 2018.

Ka ta so nov, Va len tin. The World Thro ugh the Eyes of St. Nic ho lai [Ve li mi ro
vich] of Ser bia. Se ri es “Me taphysics of Hi story.” Mo scow: Rus sian Ci vi-
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li za tion, 2018 [pro vi si o nal tran sla tion in to En glish; ori gi nal ti tle in Rus-
si an] / Ка та со нов, Ва лен тин Ю. Мир гла за ми святи теля Ни ко лая 
Серб ско го. Отв. ред. О. А. Пла то нов. Се рия «Ме та фи зи ка ис то рии». 
Мо сква: Рус ская ци ви ли за ция, 2018.

Di mi tri je vić, Vla di mir. The Fal con and the Be ar: Serbs and Rus si ans on the 
Lord’s Way. Kra gu je vac: Du hov ni Lug, 2018 [pro vi si o nal tran sla tion in-
to En glish; ori gi nal ti tle in Ser bi an] / Ди ми три је вић, Вла ди мир. Со ко 
и ме двед: Ср би и Ру си на пу ту Го спод њем. Срб ско –Ру ска би бли о те-
ка, књ. 1. Кра гу је вац: Ду хов ни луг, 2018.

Ozi mić, Ne boj ša. Aj var Blu es. Niš: Sve ti o nik, 2018 [pro vi si o nal tran sla-
tion in to En glish; ori gi nal ti tle in Ser bi an] / Ози мић, Не бој ша. Ај-
вар блуз. Ниш: Све ти о ник, 2018. [Re fer ring to Ve li mi ro vich’s Pro lo
gue of Ohrid as dependable on Russian hagiographic sources — p. 96]

For more monographs relevant for Nicholai studies published in 2018, cf. this 
issue of the Nicholai Studies, i.e. below, “Book Notes (2018–2022),” pp. 506–507.

Articles / Чланци:

Burov, A. A. “The Discussion of the Structure of Russian Students’ Chris-
tian Movement.” (in Russian) / Буров, Александр Анатольевич. „Дис-
куссия о структуре Русского студенческого христианского дви-
жения“. Вестник Ленинградского государственного университета 
имени А. С. Пушкина, № 1 (2018): 180–188. eLIBRARY ID: 32823953 /  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32823953. [On connection of Bish-
op Nicholai Velimirovich with Russian students’ circles — pp. 181–182]

Mlakar, Mirko. “Serbian Encyclopedism in Serbia.” (in Croa-
tian) / Mlakar, Mirko. “Srpska enciklopedika u Srbiji.” Stu
dia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedisti
ku, god. 11, br. 21 (2017) [2018]: 7–42. https://hrcak.srce.hr/200155 |  
https://studialexicographica.lzmk.hr/sl/article/view/233/218. [On certain 
editions of Bishop Nicholai’s writings that could be classified as alphabet-
ical glossaries — pp. 33–34]

Dzhega, Mikhail M. “The Great Saturday of Holy Russia (Editorial Col-
umn).” Pravoslavniy put’ / The Orthodox Way [provisional translation 
into English; original title in Russian] / Джега, Михаил М. „Вели-
кая суббота Святой Руси (Редакторская колонка)“. Православный 
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Путь: орган русской православной богословской церковнообще
ственной мысли ПРЦ/РПЦЗ, Выпуск 2 (2018): 5–27. [Reffering to Ve-
limirovich’s Missionary Letters, i.e. to his thoughts on consequences of 
the Revolution in Russia — pp. 13–14]

Ćirić, Jasmina S. “Cultural Activities of Bishop Nikolaj and Mihailo Pupin 
after the First World War in the Eparchy of Ohrid.” In XI. Balkan Tari
hi Kongresi ‘Balkanlar: Savaş ve Barış’. Samsun Mübadele ve Balkan Türk 
Kültürü Araştırmaları Derneği Kültür Yayınları Serisi: 13, Aralık, 2017. 
(XI. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kon
gresi Bildirileri, Samsun/Türkiye, 02–03 Aralik 2017. / 11th International 
Population Exchange and BalkanTurkish Culture Investigation Congress 
Proceedings, Samsun/Turkey, 02–03 December 2017), ed. by Mehmet Ya-
vuz Erler, 115–124. Samsun: Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü 
Araştırmaları Merkezi, 2018. [On some aspects of Pupin’s and Velimirov-
ich’s cultural, humanitarian, religious and political activities and their co-
operation, and on the foundation of Ohrid church bell–tower in 1923]

Voj vo dić, I, and I. Sto ji će vić. “Nic ho lai [Se rb. Ni ko laj] (Ve li mi ro vich Ni ko-
la)“. In Ort ho dox Encyclo pe dia. Vol. L: “Ni ko dim (Ro tov) — Ni kon, Pa
tri arch of An ti och” [pro vi si o nal tran sla tion in to En glish; ori gi nal ti tle in 
Rus si an] / Войво дич, И, и И. Сто и че вич. „Ни ко лай [серб. Николај] 
(Ве ли ми ро вич Ни ко ла)“. In Пра во слав ная энци кло пе дия. Т. L: «Ни
ко дим — Ни кон, Па три арх Ан ти о хийск ий», под ред. Па три ар ха 
Мо сков ско го и всея Ру си Ки рил ла и др., 180–186. Мо сква: Цер ков-
но-на учный цен тр «Пра во слав ная энци кло пе дия», 2018.

Tonkovid, Olivera, and Sergei Borisovich Tonkovid. “Serbian-Russian Mon-
astery Tuman: A Look Through the Ages.” (in Russian) / Тонковид, Оли-
вера, и Сергей Борисович Тонковид. „Сербско-русский монастырь 
Туман: взгляд сквозь века“. In «Нравственные ценности и будущее 
человечества». Материалы регионального этапа XXVI Междуна
родных Рождественских образовательных чтений. Липецк — За
донск, 25–28 октября 2017 г., ред. Виталий Диесперов, Е. Ю. Санке-
вич, Н. А. Вальковская, 119–122. Липецкая митрополия — Липецкий 
государственный технический университет, 2018. eLIBRARY ID: 
36467524 / https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36467524. [On Saint Ja-
kov (Arsović) of Tumane, a spiritual child of St. Nicholai Velimirovich 
and their connection — pp. 120–121]
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Zinkovskiy, Methody. “Hesychasm and Theology of Personality.” (in Rus-
sian) / Зинковский, Мефодий. „Исихазм и богословие лично-
сти“. Человек, № 2/2018 (2018): 148–154. eLIBRARY ID: 32826903 / 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32826903. https://doi.org/10.7868/
S0236200718020128. [Reffering to certain ideas and teachings of St. Jus-
tin Popović, and to the concept of “All–Man” (“всечеловек”) — p. 150]

Zmiyov, I. D. “Mountains in the Life of our Lord Jesus Christ.” (in Russian) 
/ Змиёв, Иван Дмитриевич. „Горы в жизни Господа нашего Иисуса 
Христа“. Сборник трудов кафедры Библеистики Московской духов
ной академии, No 5 (2018): 155–171. eLIBRARY ID: 37152240 / https:// 
www.elibrary.ru/item.asp?id=37152240. [Reffering to the interpretations 
and commentaries of Bishop Nicholai Velimirovich — pp. 156–157, 169]

Varga, Cătălin. “The Wars of Israel: An Eastern Orthodox Point of View.” Stu
dia Universitatis BabesBolyai Theologia Orthodoxa, Vol. 63, No. 1 (June 
2018): 5–26. https://doi.org/10.24193/subbto.2018.1.01. [Reffering to the 
understanding of war as a consequence of sin, according to Bishop Nich-
olai Velimirovich — p. 6]

Ni ko lo va, Ive li na. “Mo dern mo ra lity that gi ves li fe to vi ces: Glimp ses of the 
ima ge of mo ral de cay in Bul ga ria.” HTS Te o lo gi e se Stu di es / The o lo gi cal Stu
di es, Vol 74, No 1, a4633 (2018): 1–8. https://doi.org/10.4102/hts.v74i1.4633. 
[Re fer ring to Ve li mi ro vich’s Mis si o nary Let ters, i.e. his con si de ra tion of the 
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[Re fe ring to Ve li mi ro vich — pp. 46–47]

No ble, Iva na. “The Cur rent Ecu me ni cal Si tu a tion in Eu ro pe.” In Chal len ged 
by Ecu me nism: Do cu men ta tion of the Glo bal Ecu me ni cal The o lo gi cal In
sti tu te — Ber lin 2017, edi ted by Uta An drée, An na-Kat ha ri na Di ehl, and 
Be nja min Si mon, 14–27. Ham burg: Mis si on shil fe Ver lag, 2018.

Shafir, Michael. “Romania: Neither ‘Fleishig’ nor ‘Milchig’: A Compara-
tive Study.” In Holocaust Public Memory in Postcommunist Romania, 
edited by Alexandru Florian, 96–150. Series: Studies in Anti-Semi-



439

Recent Bibliography, 2018–2021 (With Selected Academic Research)

tism. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2018. https:// 
doi.org/10.2307/j.ctt2050vp3.8 | https://muse.jhu.edu/book/57526. [On 
Velimirovich as a “virulently antisemitic Bishop” — p. 106]

Širka, Zdenko S. “Transformation in the Theology of Tradition: A Study of 
Justin Popović and His Hermeneutical Presuppositions.” Ostkirchliche 
Studien, Band 67, Heft 1–2 (2018): 325–344.

Šoljević, Saša. “The Status of Serbian Orthodox Church in the Republic of Bos-
nia and Herzegovina after the Ratification of the Constitution in 1974.” 
Godišnjak: Scientific Journal for Theology, Year XVII, No. 17 (December, 
2018): 126–140 (in Serbian) / Шо ље вић, Са ша. „Ста тус СПЦ у РС БиХ 
по сле до но ше ња Уста ва из 1974. го ди не“. Го ди шњак — ча со пис Бо го
слов ског фа кул те та Св. Ва си ли је Остро шки, го ди на XVII, број 17 
(де цем бар 2018): 126–140. https://doi.org/10.7251/CPBFSVO1817126S. 
[On malicious claims in Yugoslav press that Bishop Nicholai Velimirovich 
founded the brotherhoods of worshipers within the organization “Zbor” of 
Dimitrije Ljotić — p. 137]

Academic Research on Bishop Nicholai Velimirovich / Академска 
истраживања о Еп. Николају Велимировићу:

In 2018, G. A. Kechagias defended a BA thesis on the impacts of Orthodox The-
ology on Christian education in the 20th century at the University of Thessaloniki.

In this thesis, the author paid attention to the contribution of Bishop 
Nicholai Velimirovich (pp. 26–30, 52–55), especially on pp. 65–78 — with a 
whole chapter dedicated to the project of “revolutionary pedagogy” set by 
Bishop Nicholai Velimirovich as an answer to different kinds of ideological 
demands of the 20th century.

The supervisor of this thesis was Professor Iraklis Rerakis [Ηρακλής 
Ρεράκης] from the Aristotle University of Thessaloniki:

Κεχαγιάς, Γεώργιος Αντωνίου. “Οι επιδράσεις της Ορθόδοξης Θεολογίας κατά 
τον 20ο αιώνα στην Χριστιανική αγωγή.” [Kechagias, Georges Antoniou. 
“The impacts of Orthodox Theology in the 20th century on the Christian 
education.”] Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολο-
γίας / Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Theology, School of 
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Social Theology and Christian Culture, 2018. 95 pp. https://ikee.lib.auth.gr/
record/299192 | https://doi.org/10.26262/heal.auth.ir.299192.

Nikolaos Seretis defended his MA thesis on the Serbian Orthodox Church 
during the Nemanjić Dynasty at the Hellenic Open University in Patras. In 
this thesis, Seretis referred to Nicholai Velimirovich and his work on Saint Sava 
of Serbia [i.e. Velimirovich’s Life of St. Sava] several times (on pp. 51, 58, 62–63, 
81, 86–88, 163). Supervisors of this thesis were Prof. Georgios Nektarios Lois 
[Γεώργιος Νεκτάριος Λόης] and Prof. Anastasios Maras [Αναστάσιος Μαράς]:

Σερέτης, Νικόλαος. “Η Ορθοδοξη Εκκλησια στην Σερβια την περιοδο των 
Νεμανια (13ος – 14ος αιωνασ).” [Seretis, Nikolaos. “The Serbian Orthodox 
Church during the Nemanjic Dynasty (13th and 14th centuries AD).”] Δι-
πλωματική εργασία / Postgraduate Dissertation, Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο, Πάτρα / Hellenic Open University, Patras, 2018. 173 pp.  
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/40622.

During the same year, in September 2018, Patrik Szeghő defended his doctoral 
thesis on pro-Yugoslav British intellectuals in the context of WWI at the Facul-
ty of Humanities at the Eötvös Loránd University in Budapest, Hungary. Szeghő 
referred to the role and influence of Nicholai Velimirovich on pp. 136–137, 139, 
141, 145, 203. The supervisor of Szeghő’s thesis was Professor Gábor Búr:

Szeghő, Patrik. “The Champions of Lasting Peace: Pro-Yugoslav British Intellec-
tuals’ Crusade for a United Southern Slav State in the Course of the Great 
War.” Ph.D. Thesis, Faculty of Humanities at the Eötvös Loránd University in 
Budapest, 2018. 321 pp. URI: http://hdl.handle.net/10831/40539 | https://edit.
elte.hu/xmlui/handle/10831/40539 | https://doi.org/10.15476/ELTE.2018.137 | 
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=EN&vid=19083.

2019:

Bishop Nicholai’s Works / Дела Еп. Николаја:

Ве ли ми ро вић, Све ти Вла ди ка Ни ко лај. Азбу ка исти не и дру ге ду хов не 
по у ке. Бе о град: Ind Me dia Pu blis hing, 2019.
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[Велимировић], Све ти Ни ко лај Жич ки. Ди ван: на у ка о чу де си ма. Еди-
ци ја „Ста зе“, књ. 24. Бу два: Ма на стир Под ма и не, 2019.

Monographs / Монографије:

Szwat-Gyłybowa, Grażyna, ed., in cooperation with Dorota Gil and Lech 
Miodyński. Lexicon of Migrating Ideas in the Slavic Balkans (18th–21st c.). 
Vol. 3: Conservatism, Liberalism, and Nation. Warszaw: Institute of Slavic 
Studies, Polish Academy of Sciences — The Slavic Foundation, 2019. (in 
Polish) / Szwat-Gyłybowa, Grażyna, red.; Dorota Gil, Lech Miodyński, 
wsp. red. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–
XXI wiek. Tom 3. Konserwatyzm, liberalizm, naród. Warszawa: Insty-
tut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk — Fundacja Slawistyczna, 2019. 
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1078. The following articles are par-
ticularly interesting [reffering to Velimirovich]:

Gil, Dorota, and Katarzyna Sudnik. “Konserwatyzm (Serbia i Czar-
nogóra),” 39–51;

Gil, Dorota. “Naród (Serbia),” 178–191.
Szwat-Gyłybowa, Grażyna, ed., in cooperation with Dorota Gil and Lech 

Miodyński. Lexicon of Migrating Ideas in the Slavic Balkans (18th–21st 
c.). Vol. 4: Modernity, Secularization, and Progress. Warszaw: Insti-
tute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences — The Slavic Foun-
dation, 2019. (in Polish) / Szwat-Gyłybowa, Grażyna, red.; Dorota Gil, 
Lech Miodyński, wsp. red. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich 
Bałkanach, XVIII–XXI wiek. Tom 4. Nowoczesność, sekularyzacja, 
postęp. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk — Fun-
dacja Slawistyczna, 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1080. The 
following entries are considerably interesting:

Kubik, Damian. “Nowoczesność (Serbia i Czarnogóra),” 35–47;
Kubik, Damian. “Postęp (Serbia),” 160–171.

Szwat-Gyłybowa, Grażyna, ed., in cooperation with Dorota Gil and Lech 
Miodyński. Lexicon of Migrating Ideas in the Slavic Balkans (18th–21st c.). 
Vol. 5: Culture, Schooling, and Humanism. Warszaw: Institute of Slavic 
Studies, Polish Academy of Sciences — The Slavic Foundation, 2019. (in 
Polish) / Szwat-Gyłybowa, Grażyna, red.; Dorota Gil, Lech Miodyński, 
wsp. red. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–
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XXI wiek. Tom 5. Kultura, kształcenie, humanism. Warszawa: Insty-
tut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk — Fundacja Slawistyczna, 2019. 
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1081. The following articles are es-
pecially interesting:

Sudnik, Katarzyna. “Kultura (Czarnogóra),” 33–42;
Gil, Dorota. “Kultura (Serbia),” 56–66.

Szwat-Gyłybowa, Grażyna, ed., in cooperation with Dorota Gil and Lech 
Miodyński. Lexicon of Migrating Ideas in the Slavic Balkans (18th–
21st c.). Vol. 6: Education, Tradition, and Universalism. Warszaw: Insti-
tute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences — The Slavic Foun-
dation, 2019. (in Polish) / Szwat-Gyłybowa, Grażyna, red.; Dorota Gil, 
Lech Miodyński, wsp. red. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich 
Bałkanach, XVIII–XXI wiek. Tom 6. Oświata, tradycja, uniwersalizm. 
Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk — Fundacja 
Slawistyczna, 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1082. The fol-
lowing entry is particularly interesting:

Gil, Dorota. “Tradycja (Serbia),” 123–133.
Kreutz, Michael. The Renaissance of the Levant Arabic and Greek Discours

es of Reform in the Age of Nationalism. Judaism, Christianity, and Islam 
— Tension, Transmission, Transformation, Volume 13. Berlin — Bos-
ton: De Gruyter, 2019. https://doi.org/10.1515/9783110634006. [Referring 
to Velimirovich as an antisemite — p. 152]

Vasiljević, Maxim L., ed. The Serbian Christian Heritage of America: The Histori
cal, Spiritual, and Cultural Presence of the Orthodox Diaspora in North Amer
ica, 1815–2019. Monographs of Serbian History and Culture, No. 2. Los Ange-
les — Chicago — New York — Toronto — Belgrade: Sebastian Press, 2019.

Radosavljević, Jovan. On Bishop Nicholai — What Contemporaries Say: Se
lected Texts of Prominent Admirers on the Holy Bishop and His Work. Pre-
pared by Jovan Radosavljević; photos by German Avakumović. Valjevo: 
Diocese of Valjevo, 2019 [provisional translation into English; original ti-
tle in Serbian] / Ра до са вље вић, Јо ван. О Вла ди ци Ни ко ла ју — шта 
са вре ме ни ци ка жу: иза бра ни тек сто ви ис так ну тих по што ва ла ца 
о Све том Вла ди ци и ње го вом де лу. При ре дио Јо ван Ра до са вље вић; 
фо то гра фи је Гер ман Ава ку мо вић. Ва ље во: Епар хи ја ва љев ска, 2019.

Jevtić, Bishop Atanasije. Patrology. Book 5. Holy Fathers and Teachers of the 
Church in the East from Photius (9th century) to the fall of Constantinople 
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(1453). Belgrade — Trebinje — Los Angeles: Faculty of Orthodox Theol-
ogy at the University of Belgrade — Diocese of Zahumlje and Herzegov-
ina — Diocese of Western America, 2019 [provisional translation into 
English; original title in Serbian] / Јев тић, Епи скоп Ата на си је. Па тро
ло ги ја. Књ. 5. Све ти Оци и учи те љи Цр кве на Ис то ку од Фо ти ја (9. 
век) до па да Ца ри гра да (1453. г.). Бе о град — Тре би ње — Лос Ан ђе-
лес: Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
— Епар хи ја за хум ско-хер це го вач ка — Епар хи ја за пад но-аме рич ка, 
2019. [Re fer ring to Bishop Nicholai Ve li mi ro vich — pp. 146, 284]

Gačić, Aleksandra, ed. When the Dreams of a Romantic Yugoslavian Sink: The 
Emigration Diary of Dr. Bogumil Vošnjak. Ljubljana: Archive Society of 
Slovenia, 2019 [provisional translation into English; original title in Slo-
venian] / Gačić, Aleksandra, ur. Ko zatonejo sanje romantičnega Jugoslo
vana: izseljenski dnevnik dr. Bogumila Vošnjaka [Ureditev in transkripcija 
vira, avtorica spremne študije Aleksandra Gačić]. Viri / Arhivsko društvo 
Slovenije, št. 42. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2019. [Referring 
to Velimirovich — pp. 139, 320]

Chinyakova, Galina P. Tale of the Sky. A Book about how the Creation of God: 
Nature, the World of Wild Animals and Domestic Animals, Birds of the 
Sky and Fish of the Sea — Obey the Saints of God and Serve Them. 2nd ed. 
Moscow: Publishing House of the Moscow Patriarchate, 2019 [provision-
al translation into English; original title in Russian] / Чинякова, Гали-
на П. Сказка о небе. Kнига о том, как творение Божие: природа, мир 
диких зверей и домашних животных, птиц поднебесных и рыб мор
ских — слушается святых угодников Божиих и служит им. Изд. 2-е, 
исправ. и доп. Москва: Издательство Московской Патриархии Рус-
ской Православной Церкви, 2019. [Referring to Velimirovich’s teaching 
— pp. 7, 10, 15ff]

Ramet, Sabrina P., ed. Orthodox Churches and Politics in Southeastern Eu
rope: Nationalism, Conservativism, and Intolerance. Palgrave Studies 
in Religion, Politics, and Policy. Cham, Switzerland: Palgrave Macmil-
lan, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24139-1. [Referring to Ve-
limirovich as a pro-fascist — p. 9, antisemite and racist — pp. 95, 112, 
115–117, 122, 127]

Subotić, Jelena. Yellow Star, Red Star: Holocaust Remembrance af
ter Communism. Ithaca [New York]: Cornell University Press, 2019.  
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https://doi.org/10.1515/9781501742415. [Referring to Velimirovich as an 
antisemite — pp. 46, 73]

Čavoški, Kosta, and Aleksandar Kostić, eds. Slobodan Jovanović — Life, 
Work, Times: on the Occasion of the 150th Anniversary of His Birth. 
English translation Jelena Mitrić, Tatjana Ćosović, Tanja Ružin 
Ivanović. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2019.  
https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8986. [Referring to Bishop Nicholai 
Velimirovich — pp. 68, 180, 399, 487]

Ćulibrk, Jovan, Bishop of Pakrac and Slavonia, ed. New Martyrs: Polyper
spective I. Collected Papers. Belgrade: Museum of Genocide Victims, 
2019 (in Serbian) / Ћу ли брк, Јо ван, ур. Но во му че ни ци: по ли пер спек
ти ва I. Збор ник ра до ва. Бе о град: Му зеј жр та ва ге но ци да, 2019.  
URL https://www.2.muzejgenocida.rs/izdanja-muzej-zrtava-genocida-
beograd/strucni-casopisi-i-zbornici/novomucenici. [Reffering to 
Velimirovich — pp. 7, 11, 14–15, 61–62, 77–78]

Va tas hki, Ata nas Ru me nov. Re li gion and Sci en ce — Op po si tion or Union. 
Ve li ko Tar no vo: Fa ber Pu blis hing Ho u se, 2019 [pro vi si o nal tran sla-
tion in to En glish; ori gi nal ti tle in Bul ga ri an] / Ва та шки, Ата нас Ру-
ме нов. Ре ли гия и на у ка — про ти во по ставяне или еди не ние. Ве ли-
ко Търно во: Из да тел ство „Фа бер“, 2019. [Re fer ring to Ve li mi ro vich 
— pp. 276, 278, 288, 302]

Ma rek, Pa vel. Bis hop Go razd (Pavlík): A Li fe ti me Se a rch for the Per fect 
Chu rch for the 20th Cen tury (in Czech) / Ma rek, Pa vel. Bi skup Go razd 
(Pavlík): životní příběh hledání ideální církve pro 20. století. Olo mo uc: 
Uni ver zi ta Pa lackého  v Olo mo u ci, 2019. [Re fer ring to Ve li mi ro vich — 
pp. 153, 154, 216, 235, 265, 556]

For more monographs interesting for Nicholai studies published in 2019, cf. this 
issue of the Nicholai Studies, ie. below, “Book Notes (2018–2022),” pp. 507–511.

Articles / Чланци:

Vesnić, Radoslav. “Milenko Vesnić. A Peasant Who Became One of the Most 
Important Serbian Diplomats.” Savindan, year XXIX, no. 29 (January 
27, 2019): 11–14 [provisional translation into English; original title in 
Serbian] / Ве снић, Ра до слав. „Ми лен ко Ве снић. Се ља че ко је је ста-
са ло у јед ног од нај зна чај ни јих срп ских ди пло ма та“. Са вин дан, го-
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ди на XXIX, бр. 29 (27. ја ну ар 2019): 11–14. [On the di plo ma tic mis sion 
to the Uni ted Sta tes in 1917–1918; ac cor ding to the aut hor, a mem ber of 
this mis sion, lead by Mi len ko Ve snić, was Nic ho lai Ve li mi ro vich — p. 13]

Marić, Marina. “[The Serbian Cemetery in Libertyville:] Saint Bishop 
Nicholai and Saint Bishop Mardarije. Two Saints who watch over the 
Serbs in America.” Orthodoxy, Vol. LIV, No. 1246 (February 15, 2019): 30–
33 [provisional translation into English; original title in Serbian] / Ма-
рић, Ма ри на. „[Српско гро бље у Ли бер ти ви лу:] Све ти Вла ди ка Ни-
ко лај и Све ти Вла ди ка Мар да ри је. Два све ти те ља ко ја бди ју над 
Ср би ма у Аме ри ци“. Пра во сла вље: но ви не Срп ске Па три јар ши је, 
го ди на LIV, бр. 1246 (15. фе бру ар 2019): 30–33.

Dimitrijevic, Vladimir. “Serbian Political Emigration and Tito’s Yugoslavia.” 
National Interest XV, Vol. 34, No. 1/2019 (2019): 147–169 (in Serbian) / 
Дими три је вић, Вла ди мир. „Срп ска по ли тич ка еми гра ци ја и Ти-
то ва Ју го сла ви ја“. На ци о нал ни ин те рес, го ди на XV, Vol. 34, број 
1/2019 (2019): 147–169. https://doi.org/10.22182/ni.3412019.7. [Reffering 
to Velimirovich — p. 148, his letter to Winston Churchill — pp. 151–154, 
his political attitudes — pp. 156–157, 161]

Isić, Momčilo, Olivera Dumić, Dejana Banković, and Nebojša Đokić. [“Spir-
itual Environment”] “The National Christian Community: God—Prayer 
Movement.” In The Church of the Venerable Mother Paraskeva and Parish 
Life in Lapovo: 1919–2019, edited by Predrag Dragojević, 267–281. Lapo-
vo: Kolor press, 2019 [provisional translation into English; original ti-
tle in Serbian] / Исић, Мом чи ло, Оли ве ра Ду мић, Де ја на Бан ко вић, 
и Не бој ша Ђо кић. „[Духовно окружење] На род на хри шћан ска за-
јед ни ца Бо го мо љач ки по крет“. У Храм пре по доб не ма ти Па ра ске ве 
и па ро хиј ски жи вот у Ла по ву: 1919–2019., уре дио Пре драг Дра го је-
вић, 267–281. Ла по во: Ко лор прес, 2019. [On ac ti vi ti es of God–Wor-
shi per’s mo ve ment and its con nec tion to Bis hop Nic ho lai Ve li mi ro vich 
— pp. 268–274, 279–281]

Shkarovsky, M. V. “Economic activities and the financial situation of the 
Russian St. Panteleimon monastery on Mount Athos in the 1910–1930s.” 
Bulletin of Church History, No. 1–2 (53–54) (2019): 228–260 (in Russian) 
/ Шкаровский, Михаил Витальевич. „Экономическая деятель-
ность и материальное положение русского Свято-Пантелеймо-
новского монастыря наАфоне в 1910–1930х гг.“. Вестник церковной 
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истории, No. 1–2 (53–54) (2019): 228–260. eLIBRARY ID: 39130359 
/ https://elibrary.ru/item.asp?id=39130359. [On connections of Veli-
mirovich with Russian Athonite monks, p. 255]

Kostryukov, Andrey A. “‘Physician, heal thyself ’ (Luke 4:23). Professor S. V. 
Troitsky against the ‘Eastern Papacy’ of Constantinople.” Vestnik Pravo
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toriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, Iss. 87 (2019): 141–148 (in 
Russian) / Кострюков, Андрей Александрович. „«Врачу, исцелися 
сам» (Лук. 4, 23). Профессор С. В. Троицкий против «восточно-
го папизма» Константинополя“. Вестник Православного Свято
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ков, Андрей Александрович. „Подготовка Московского совеща-
ния глав и представителей поместных православных Церквей 1948 
г.“ Российская история, № 1 (2019): 197–206. eLIBRARY ID: 37073078 
/ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37073078. https://doi.org/10.31857/
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Danilec, Jurij, and Pavel Marek. “Success, or Defeat? On the Orthodox 
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нального этапа XXVII Международных Рождественских образо
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English; original title in Serbian] / Ма то вић, Ма ри ја на. „Пре глед Цр
кве Епар хи је жич ке о ча чан ским го ди на ма Вла ди ке Ни ко ла ја“. У 
Фраг мен ти о Чач ку 2, при ре ди ла Ма ри ја на Ма то вић, 94–109. Ча-
чак: На род ни му зеј „Ча чак“, 2019. https://www.cacakmuzej.org.rs/files/
FRAGMENTI_O_CACKU_II.pdf.
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Milovanović, Aleksandra Djurić, and Radmila Radić. “Women in the 
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rary Situation.” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 
Vol. 39, Iss. 6, Article 2 (November 2019): 1–29. Available at: https:// 
digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol39/iss6/2. [Reffering to Veli-
mirovich — pp. 15–17, 22]
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Mission of St Justin Popović: International Thematic Conference Proceed
ings, edited by Vladimir Cvetković and Bogdan Lubardić, 65–83. Belgrade 
— Niš: Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade 
— Faculty of Orthodox Theology at the University of Belgrade — Center 
for Byzantine–Slavic Studies, University of Niš, 2019 (in Serbian) / Шир ка, 
Зден ко. „Ју стин По по вић о Лу те ру и про те стан ти зму“. У Ми сао и ми
си ја Све тог Ју сти на По по ви ћа: ме ђу на род ни те мат ски збор ник, ур. 
Вла ди мир Цвет ко вић и Бог дан Лу бар дић, 65–83. Бе о град — Ниш: Ин-
сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду — Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду — 
Цен тар за ви зан тиј ско-сло вен ске сту ди је Уни вер зи те та у Ни шу, 2019.

Miljević, Milan I., and Dušan R. Bajagić. “Relationship of the Serbian Orthodox 
Church by Social Policy in Various Political Times.” In Social Politic in Ser
bia at the Crossroads of Centuries: International Thematic Collection of Pa
pers, edited by Milan Miljević, 105–127. (in Serbian) / Ми ље вић, Ми лан 
И., и Ду шан Р. Ба ја гић. „Од нос Срп ске Пра во слав не Цр кве пре ма со-
ци јал ној по ли ти ци у раз ли чи тим по ли тич ким вре ме ни ма“. У So ci jal na 
po li ti ka u Sr bi ji na ras kr šću ve ko va: te mat ski zbor nik ra do va me đu na rod nog 
zna ča ja = So cial Po li tic in Ser bia at the Cros sro ads of Cen tu ri es: In ter na ti o
nal The ma tic Col lec tion of Pa pers = Со ци а ль ная по ли ти ка в Сер бии на 
пе ре крест ке ве ков: ме жду на род ный те ма ти че ский сбор ник до ку мен
тов, ur. Mi lan Mi lje vić, 105–127. Be o grad: Vi so ka ško la so ci jal nog ra da — 
[Симферополь]: Крым ский фе де ра ль ный уни вер си тет име ни В. И. 
Вер над ско го, 2019. [Reff e ring to Ve li mi ro vich — pp. 105, 118–121]

Miljković Matić, Jelena. “On the Scientific Use of the Term People.” Politi
cal Review (XXX) XIX, Vol. 62, No. 4/2019 (2019): 109–134 (in Serbian) / 
Миљ ко вић Ма тић, Је ле на. „У при лог на уч ној упо тре би пој ма на род“. 
По ли тич ка ре ви ја: ча со пис за по ли ти ко ло ги ју, по ли тич ку со ци о
ло ги ју, ко му ни ко ло ги ју и при ме ње ну по ли ти ку, го ди на (XXX) XIX, 
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Vol. 62, бр. 4/2019 (2019): 109–134. https://doi.org/10.22182/pr.6242019.6. 
[Reffering to Velimirovich — pp. 113, 123]

Smo lensky, N. I., V. E. Bag da saryan, O. N. Na u mov, V. V. Zhu ra vlev, I. I. Sha-
rifzha nov, and S. I. Resnyansky. “The Ob jec ti vity of Hi sto ri cal Know led-
ge (Ro und Ta ble).” Bul le tin MSRU. Se ri es: Hi story and Po li ti cal Sci en ce, № 
4 (2019): 86–120 (in Rus sian) / Смо лен ский, Н[иколай]. И[ванович]., 
В[ардан]. Э[рнестович]. Баг да сарян, О[лег]. Н[иколаевич]. На у мов, 
В[алерий]. В[асильевич]. Жу ра влев, И[змаил]. И[брагимович]. Ша-
риф жа нов, и С[ергей]. И[ванович]. Реснянский. „Про бле ма объек-
тив но сти исто ри че ско го по зна ния (круглый стол)“. Вест ник Мо сков
ско го го су дар ствен но го област но го уни вер си те та. Се рия: Ис то рия 
и по ли ти че ские на у ки, № 4 (2019): 86–120. eLI BRARY ID: 41272189 / 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41272189. http://doi.org/10.18384/2310-
676X-2019-4-86-120. [In his ex po si ti on en ti tled “Truth in the Ort ho dox 
Chri stian Doc tri ne” (108–112), Resnyansky con si ders the con tri bu tion ma-
de to this to pic by Ve li mi ro vich (thro ugh a per so no lo gi cal ap pr o ach to the 
pro blem — po in ting to Christ’s an swer to Pi la te — pp. 109–110), as well as 
Ju stin Po po vić (p. 110)]

La i ti la, Te u vo. “Ort ho dox Chri stian Re ne wal Mo ve ments in Ea stern Eu ro pe 
(Re vi ew).” Jo u r nal of Con tem po rary Re li gion, Vol. 34, No. 1 (2019): 220–
224. https://doi.org/10.1080/13537903.2019.1585055.

Di mi tri je vić, Vla di mir. “Ort ho dox Mo ve ment of Ser bian Pe o ple and the 
Re ne wal of Mo na sti cism” (in Ser bian) / Ди ми три је вић, Вла ди мир. 
„Пра во слав ни по крет бо го мол ни ка и об но ва срп ског мо на штва“. 
У Пра во слав но мо на штво: те мат ски збо р ник по све ћен ар хи
ман дри ту Ди о ни си ју (Пан те ли ћу), ду хов ни ку ма на сти ра Све
тог Сте фа на у Ли пов цу, по во дом се дам де це ни ја ње го ве мо на шке 
слу жбе, ур. Дра ги ша Бо јо вић, 235–250. Ниш: Цен тар за цр кве не 
сту ди је, 2019.

Cvet ko vić, Vla di mir. “Sa int-Sa va hood bet we en Chri stian Phi lo sophy and 
Ide o logy of Na ti o na lism: Sa int Ni ko laj Ve li mi ro vić and Sa int Ju stin Po-
po vić” (in Ser bian) / Цвет ко вић, Вла ди мир. „Све то са вље из ме ђу 
хри шћан ске фи ло со фи је и иде о ло ги је на ци о на ли зма: Све ти Ни ко-
лај Ве ли ми ро вић и Ју стин По по вић“. У Исто ри ја срп ске фи ло зо фи
је IV: при ло зи ис тра жи ва њу, ур. Ири на Де ре тић и Алек сан дар Кан-
дић, 173–219. Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2019.
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Se me nen ko, I. S. “Ho ri zons of Re spon si ble De ve lop ment: From Di sco ur se to 
Go ver nan ce” (in Rus sian) / Се ме нен ко, Ири на Ста ни сла вов на. „Го ри-
зонты ответ ствен но го раз ви тия: от на уч но го дис кур са к по ли ти че-
ско му упра вле нию“. Po lis. Po li ti cal Stu di es / По лис. По ли ти че ские ис
сле до ва ния, № 3 (2019): 7–26. https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.02. 
[Re fer ring to Ve li mi ro vich — pp. 9, 26]

Academic Research on Bishop Nicholai Velimirovich / Академска 
истраживања о Еп. Николају Велимировићу:

In May 2019, Jovana Đurić defended her BA thesis at the Institute of Ethnol-
ogy of the Faculty of Arts at Charles University in Prague. In her thesis, she 
claims that Bishop Nicholai Velimirovich was a kind of an inspirer of Serbian 
nationalism — pp. 28–29. The supervisor of this thesis was Prof. Petr Janeček:

Djuric, Jovana. “Crime and Turbofolk as a Cover to Autocracy? Nationalism 
in Serbia at the End of the 20th Century” / “Zločin a turbofolk jako krytí 
autokracie? Nacionalismus v Srbsku na konci 20. Století.” BA Thesis / 
Diplomová práce, Ústav etnologieFilozofická fakulta Univerzita Karlova, 
Prague 2019. 95 pp. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/107385 | 
http://hdl.handle.net/20.500.11956/107385.

Neđeljko Knežević defended his BA thesis at the University in East Sara-
jevo — i.e. at the Orthodox Theological Faculty of Saint Vasilije of Ostrog 
in Foča. The topic of Knežević’s thesis, defended in 2019, is Njegoš in the 
works of Bishop Nicholai, especially in his study The Religion of Njegoš. He 
criticized the conclusions of earlier researchers in the field, i.e. Snežana Lj. 
Adamović (p. 9, n. 35).

This thesis is defended at the Department of Patrology; the supervisor of 
the thesis was Prof. Zoran Jelisavčić:

Knežević, Neđeljko. “Njegoš in the Work of Bishop Nicholai Velimirovich.” 
BA Thesis, Orthodox Theological Faculty of Saint Vasilije of Ostrog in 
Foča — University in East Sarajevo, 2019. 36 pp. (in Serbian) / Кне же-
вић, Не ђељ ко. „Ње гош у дје лу Вла ди ке Ни ко ла ја“. Ди плом ски рад, 
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Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Све тог Ва си ли ја Остро шког, 
Фо ча — Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву, 2019. 36 стр.

Ju la Ka me no vić, in her the sis on the jo ur nal Po ru ka and Slo bo dan Jo va no vić, 
men ti o ned the con nec tion bet we en Jo va no vić and Ve li mi ro vich (pp. 20, 75). 
The su per vi sor of her the sis was Prof. Mi ra Ra do je vić [Мира Радојевић]:

Ka me no vić, Ju la. “Slo bo dan Jo va no vić and the jo u r nal Po ru ka.” MA The-
sis, Fa culty of Phi lo sophy at the Uni ver sity of Bel gra de, 2019. 83 pp. (in 
Ser bian) / Ка ме но вић, Ју ла. „Сло бо дан Јо ва но вић и ча со пис По ру
ка“. Ма стер рад, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
2019. 83 стр. http://147.91.75.9/manage/shares/ZRAD/IS0110190738.pdf.

In his MA the sis on the trial of Ar chbis hop Ste pi nac, Uroš Ko stić men ti o ned 
the ro le of Ve li mi ro vich in a wi der con text (on pp. 6–7, 14, 22, 31–32, 40, 42, 
45, 52, 60, 79). The su per vi sor of this the sis was Prof. Mi ra Ra do je vić:

Ko stić, Uroš. “Trial of Ar chbis hop Ste pi nac and the Yugo slav press.” MA The-
sis, Fa culty of Phi lo sophy at the Uni ver sity of Bel gra de, 2019. [83 pp.] (in Ser-
bian) / Ко стић, Урош. „Су ђе ње над би ску пу Сте пин цу и ју го сло вен ска 
штам па“. Ма стер рад, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, 2019. [83 стр.] http://147.91.75.9/manage/shares/ZRAD/IS2905191512.pdf.

In her MA the sis on Kse ni ja Ata na si je vić, de fen ded at the Fa culty of Phi lo-
sophy at the Uni ver sity of Bel gra de, Sve tla na La lić men ti o ned the in flu en ce 
and con tri bu tion of Ve li mi ro vich (pp. 57, 61–64). The su per vi sor of this the-
sis was Prof. Lju bo drag Di mić [Љубодраг Димић]:

La lić, Sve tla na. “Kse ni ja Ata na si je vić (1894–1981).” MA The sis, Fa culty 
of Phi lo sophy at the Uni ver sity of Bel gra de, 2019. 88 pp. (in Ser bian) 
/ Ла лић, Све тла на. „Ксе ни ја Ата на си је вић (1894–1981)“. Ма стер 
рад, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 2019. 88 стр. 
http://147.91.75.9/manage/shares/ZRAD/IS1410190639.pdf.

In January 2019, Savka M. Karan defended her doctoral thesis at the Fac-
ulty of Political Sciences at the University of Belgrade. In this thesis, Karan 
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referred to Velimirovich’s use of the term “All–Man,” his cooperation with 
Dimitrije Mitrinović, and his personal shift after the experience in Ohrid 
— pp. 137–138. The supervisor of her thesis was Prof. Zoran Kinđić from the 
University of Belgrade:

Karan, Savka M. “Messiah in the New Age Movement as Antipode to 
Savior in the Christian Tradition.” Doctoral Dissertation, Faculty 
of Political Sciences at the University of Belgrade, 2019 (in Serbian) 
/ Ка ран, Сав ка М. „Ме си ја у New Age по кре ту као ан ти под спа-
си те ља у хри шћан ској тра ди ци ји“. Док тор ска ди сер та ци ја, Фа-
кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2019. 292 pp.  
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18007 | URI http://eteze.
bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7922.

On December 12, 2019, Miroslav Kota defended his doctoral thesis on coun-
terintelligence service in WWI. Kota is referring to the role of Nicholai Veli-
mirovich in the events of the World War on pp. 102, 288, 393–394. The super-
visor of this thesis was Prof. Stjepan Matković from the University of Zagreb:

Kota, Miroslav. “The Role of the Central Counterintelligence Service in the 
World War One.” Doctoral thesis, Faculty of Croatian Studies at the 
University of Zagreb, 2019 (in Croatian) / Kota, Miroslav. „Uloga sre-
dišnje defenzivno doglasne službe u Prvom svjetskom ratu“. Doktor-
ski rad, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, 2019. 616 pp. 
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:730343.

On December 24, 2019, Dražen D. Pavlica defended his Doctoral Disserta-
tion at the Faculty of Philosophy at the University of Belgrade. The topic of 
Pavlica’s dissertation is Ecumenism in a sociological perspective. In this the-
sis, the author paid attention to the attitudes of Bishop Nicholai Velimirov-
ich. In Pavlica’s opinion, Velimirovich was not homo antiecumenicus (pp. 
158–159), although there is a kind of Orthodox anti–Western sentiment in 
Velimirovich’s thought (pp. 174–175).

The supervisors of this thesis were Professor Milan Vukomanović 
from the Faculty of Philosophy at the University of Belgrade, and Mirko 
Blagojević from the Institute of Social Sciences in Belgrade:
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Pavlica, Dražen D. “Ecumenism in Sociological Perspective: Social-Historical 
Horizon, Theoretical Framing and Inter-Confessional Challenges.” Doc-
toral Dissertation, Faculty of Philosophy at the University of Belgrade, 2019 
(in Serbian) / Pa vli ca, Dra žen D. „Eku me ni zam u so ci o lo škoj per spek ti-
vi: dru štve no hi sto rij ski ho ri zont, te o rij sko uokvi re nje i (in ter)kon fe si o-
nal ni iza zo vi“. Dok tor ska di ser ta ci ja, Fi lo zof ski fa kul tet Uni ver zi te ta u Be-
o gra du, 2019. 233 pp. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12235 |  
https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12235.

2020:

Bishop Nicholai’s Works / Дела Еп. Николаја:

Velimirovici, Sfântul Nicolae. Credinţa în Evanghelie. Suta de capete de la Liu
bostinia. Trad. din lb. sârbă Nicola Savici. Bucureşti: Editura Sophia, 2020.

Velimirovici, Sfântul Nicolae, Episcopul Ohridei şi Jicei. Tâlcuire la Tatăl 
nostru. Traducător Adrian Tănăsescu-Vlas. Ediţie îngrijită Ionuţ şi Slad-
jana Gurgu. Bucureşti: Editura Predania, 2020.

Velimirovici, Sfântul Nicolae, Episcopul Ohridei şi Jicei. Prorociri despre vre
murile noastre. Prin fereastra temniței. Traducere din limba sârbă de Io-
nuț şi Sladjana Gurgu. Bucureşti: Editura Predania, 2020.

Velimirovici, Sfântul Nicolae. Cugetări și predici la Învierea Domnului Pre
oţie. Traducere din limba sârbă de Ionuț şi Sladjana Gurgu. Bucureşti: 
Editura Predania, 2020.

Vélimirovitch, Saint Nicolas. “Poèmes extraits du Prologue d’Ohrid Vies 
des saints, hymnes, réflexions et homélies pour chaque jour de l’année.” 
Contacts: revue française de l’orthodoxie, LXXII année, no. 269 (Janvier–
Mars 2020): 145–149.

Velimirovich, St. Nicholai. “Love Your Friends!” Svetodavec / Giver of Light: 
Our Vision of the World, Year II, Issue 3 (2020): 20–23 [provisional trans-
lation into English; original title in Bulgarian] / Велимирович, Св. Ни-
колай. „Обичайте своите приятели!“. Светодавец: нашата визия 
за света, година II, брой 3 (2020): 20–23.

(Велимирович), Святитель Николай. „Слово в Неделю 29 ю по Пяти-
десятнице“. Вестник Германской Епархии Русской Православной 
Церкви за границей, № 6/2020 (2020): 21–24.
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(Velimirović), Hl. Nikolaj, Bischof von Žiča. “Predigt zur 29. Woche nach 
Pfingsten Evangelium über die Heilung von zehn Aussätzigen, Lk 17,12.” 
Der Bote der deutschen Diözese der Russischen Orthodoxen Kirche im 
Ausland, № 6/2020 (2020): 22–24.

Monographs / Монографије:

Andralis, Charalambos. Saint Nicholai Velimirovich: Extensive Life and An
thology of Discourses. Athens: Ear Publications, 2020 [provisional trans-
lation into English; original title in Greek] / Άνδραλης, Χαράλαμπος. 
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: εκτενής βίος & ανθολόγιο λόγων. Αθήνα: 
Εκδόσεις Έαρ, 2020.

Kyritsis, Vaios. Nicholai Velimirovich. Bishop of Žiča and Ohrid. Thessalon-
iki: Kyriakidi Brothers Publishing, 2020 [provisional translation into 
English; original title in Greek] / Κυρίτσης, Βάιος. Νικόλαος Βελιμίρο
βιτς. Μητροπολίτης Ζίτσης και Αχρίδος. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακί-
δη Εκδόσεις, 2020.

Markovich, Slobodan G., ed. Freemasonry in Southeast Europe from the 19th 
to the 21st Centuries. Belgrade: Zepter Book World — Institut for Europe-
an Studies — Dosije Studio, 2020.

Jovanović, Hadži Nenad M. Serbian Thinkers on the Christian Foundations of 
the Monarchy. Belgrade: Center for the Study of Religion and Religious 
Tolerance, 2020 [provisional translation into English; original title in 
Serbian] / Јова но вић, Ха џи Не над М. Срп ски ми сли о ци о хри шћан
ским осно ва ма мо нар хи је. Бе о град: Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги-
је и вер ску то ле ран ци ју, 2020. [Reff e ring to Ve li mi ro vich’s ide as — pp. 
34, 70, 74–75, 110, 132ff]

Szwat-Gyłybowa, Grażyna, ed., in cooperation with Dorota Gil and 
Lech Miodyński. Lexicon of Migrating Ideas in the Slavic Bal
kans (18th–21st c.). Vol. 7: Clericalization, Confessions, and Refor
mation. Warszaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of 
Sciences — The Slavic Foundation, 2020. (in Polish) / Szwat-Gyły-
bowa, Grażyna, red.; Dorota Gil, Lech Miodyński, wsp. red. Leksy
kon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek. 
Tom 7. Klerykalizacja, konfesje, reformacja. Warszawa: Instytut Sla-
wistyki Polskiej Akademii Nauk — Fundacja Slawistyczna, 2020.  
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https://hdl.handle.net/20.500.12528/1518. The following papers are 
particularly interesting:

Gil, Dorota. “Klerykalizacja (Serbia),” 47–58;
Gil, Dorota. “Konfesje (Serbia),” 121–132;
Gil, Dorota. “Reformacja (Serbia i Czarnogóra),” 172–180.

Szwat-Gyłybowa, Grażyna, ed., in cooperation with Dorota Gil and Lech 
Miodyński. Lexicon of Migrating Ideas in the Slavic Balkans (18th–21st c.). 
Vol. 8: Capitalism, Homeland, and Politics. Warszaw: Institute of Slavic 
Studies, Polish Academy of Sciences — The Slavic Foundation, 2020. (in 
Polish) / Szwat-Gyłybowa, Grażyna, red.; Dorota Gil, Lech Miodyński, 
wsp. red. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–
XXI wiek. Tom 8. Kapitalizm, ojczyzna, polityka. Warszawa: Insty-
tut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk — Fundacja Slawistyczna, 2020. 
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519. The following papers are of par-
ticular interest [referring to Velimirovich]:

Gil, Dorota. “Ojczyzna (Serbia),” 104–115;
Kubik, Damian. “Polityka (Serbia),” 175–185.

Szwat-Gyłybowa, Grażyna, ed., in cooperation with Dorota Gil and Lech 
Miodyński. Lexicon of Migrating Ideas in the Slavic Balkans (18th–21st c.). 
Vol. 10: Subordinate Entries. Warszaw: Institute of Slavic Studies, Polish 
Academy of Sciences — The Slavic Foundation, 2020. (in Polish) / Szwat-
Gyłybowa, Grażyna, red.; Dorota Gil, Lech Miodyński, wsp. red. Leksykon 
idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek. Tom 10. Hasła 
podporządkowane. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 
— Fundacja Slawistyczna, 2020. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521. 
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Gil, Dorota. “Dositejevština (Serbia),” 82–86;
Gil, Dorota. “Europa (Serbia),” 101–105;
Gil, Dorota. “Idea kosowska (Serbia),” 137–144;
Kubik, Damian. “Idea wielkoserbska (Serbia),” 146–149;
Gil, Dorota. “Naród-bogonośca (Narod-bogonosac) (Serbia),” 237–241;
Gil, Dorota, and Lech Miodyński. “Njegoš jako idea (Czarnogóra)”, 

249–255;
Gil, Dorota. “Serbska psychologia narodowa (Serbia),” 289–293;
Gil, Dorota. “Serbski faszyzm,” 293–296;
Gil, Dorota. “Svetosavlje (Świętosawie) (Serbia),” 305–308.
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института, Выпуск № 36 (2020): 129–156. eLIBRARY ID: 44512981 /  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44512981 / https://doi.org/10.25803/
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ско-ру ских све то гор ских ве за: по ве за ност Епи ско па Ни ко ла ја Ве-
ли ми ро ви ћа са Стар цем Си лу а ном, Ар хи ман дри том Со фро ни јем и 
дру гим ру ским све то гор ци ма“. Те о ло шки по гле ди LI II (2/2020): 513–
554. https://doi.org/10.46825/tv/2020-2-513-554.

Petrović, Srećko. “A Few Remarks on the Study of the Bishop Nicho-
lai Velimirović’s Legacy.” (in Serbian) / Пе тро вић, Срећ ко. „Пар уз-
гред них на по ме на о про у ча ва њу на сле ђа Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли-
ми ро ви ћа: не ки ис тра жи вач ки про бле ми“. Те о ло шки по гле ди LI II 
(3/2020): 827–832. https://doi.org/10.46825/tv/2020-3-827-832.

Ivanović, Tamara. “The Protocols of the Elders of Zion: An Active Gener-
ator of Antisemitism, Political Extremism, and Conspiracy Theories.” 
CHDR — Center for History, Democracy, and Reconciliation, Novi Sad 
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/ https://chdr-ns.com/ (in Serbian) / Iva no vić, Ta ma ra. „Pro to ko li si-
on skih mu dra ca: ak tiv ni ge ne ra tor an ti se mi ti zma, po li tič kog eks tre mi-
zma i te o ri je za ve re“. Cen tar za isto ri ju, de mo kra ti ju i po mi re nje, No vi 
Sad / https://chdr-ns.com/. URL https://chdr-ns.com/wp-content/uplo-
ads/2020/10/Tamara-Ivanovic-Protokoli-sionskih-mudraca-1.pdf. [Ref-
fering to Velimirovich as an anti-Semite — pp. 12, 19]

Academic Research on Bishop Nicholai Velimirovich / Академска 
истраживања о Еп. Николају Велимировићу:

In 2020, Hieromonk Mihail (Miloš) Milošević defended his graduate the-
sis on Bishop of Bačka Irinej Ćirić (1884–1955) at the Aristotle Universi-
ty of Thessaloniki. The thesis is written in Greek language. Milošević paid 
some attention to the cooperation and ties of Bishop Irinej and Bishop 
Nicholai Velimirovich, i.e. to the role of Velimirovich in the context — 
pp. 12, 29–32, 38, 47–48, 53, 121. The Supervisor of Milošević’s research 
was Prof. Elias Evangelou [Ηλίας Ευαγγέλου] from the Aristotle Univer-
sity of Thessaloniki:

Μιλόσεβιτς, Μίλος (π. Μιχαήλ) Ντράγκαν. “Μια ιστορική και οικουμενική 
προσωπικότητα της Σερβικής εκκλησίας, ο επίσκοπος Μπάτσκας Ειρη-
ναίοσ Τσίριτσ (1884–1955)” [Milošević, Miloš (Fr. Mihail) D. “An Histori-
cal and Ecumenical Personality of the Serbian Orthodox Church: Bishop of 
Bačka Irinej Ćirić (1884–1955)”]. Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοι-
νωνικής Θεολογίας / Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Theol-
ogy, School of Social Theology and Christian Culture, 2020. 153 pp. https:// 
ikee.lib.auth.gr/record/319276 / https://doi.org/10.26262/heal.auth.ir.319276.

Josef Darwin Candelario defended his MA thesis on the application 
of the traditional Orthodox Christian missionary approach in Ameri-
ca, mentioning briefly the ideas and the contribution of Bishop Nicho-
lai Velimirovich (pp. 132–133, 173). Candelario’s thesis is written in Eng-
lish. The Supervisor of Candelario’s research was Prof. Soultana Lambrou 
[Σουλτάνα Λάμπρου] from the Aristotle University of Thessaloniki:
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Candelario, Josef Darwin. “The Missionary Work of the Brothers Cyr-
il and Methodios Based on the Primary Sources, and its Applica-
tion in America (18th–21st C.).” MA Thesis, Faculty of Pastoral and 
Social Theology of the School of Theology of Aristotle Universi-
ty of Thessaloniki, 2020. 222 pp. http://ikee.lib.auth.gr/record/322274 /  
https://doi.org/10.26262/heal.auth.ir.322274.

Natalia Vladimirovna Korosteleva earned a BA degree in Orthodox Theolo-
gy from the Department of Theology of the Missionary Institute in Ekater-
inburg in 2020. The topic of her research was the preaching of Bishop Nich-
olai Velimirovich. The Supervisor of Korosteleva’s research was Prof. Natalia 
Alexandrovna Dyachkova [Наталия Александровна Дьячкова] from the 
Missionary Institute in Ekaterinburg:

Korosteleva, Natalia Vladimirovna. “Missionary Preaching in the Works 
of St. Nicholai of Serbia: Genre and Thematic Originality.” BA The-
sis, Educational Organization of Higher Education “Missionary Insti-
tute,” Department of Theology, Ekaterinburg, 2020. 132 pp. [provisional 
translation into English; original title in Russian] / Коростелева, На-
талия Владимировна. „Миссионерская проповедь в сочинениях 
святителя Николая Сербского: жанровое и тематическое своео-
бразие“. Выпускная квалификационная работа бакалавра, Него-
сударственное частное учреждение — образовательная организа-
ция высшего образования «Миссионерский институт», Кафедра 
теологии, Екатеринбург, 2020. 132 стр. http://www.uralsky-missioner.
ru/accounts/1/upload/cfiles/1korosteleva.pdf.

Deacon Hadži Nenad M. Jovanović defended his MA thesis dedicated to 
issues of the Christian foundations of monarchy in Serbian thought at the 
University of Belgrade — at the Religion in Society, Culture and Europe-
an Integration Master programme of academic studies offered by the Uni-
versity of Belgrade in Belgrade. In his research, Jovanović paid attention 
to the ideas and influence of Bishop Nicholai Velimirovich. The Supervi-
sor of Jovanović’s research was Prof. Miroljub Jeftić [Мирољуб Јевтић] 
from the Faculty of Political Sciences at the University of Belgrade:
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Jovanović, Hadži Nenad M. “Serbian Thinkers on the Christian Founda-
tions of the Monarchy.” MA Thesis, University of Belgrade, 2020. 275 pp. 
[provisional translation into English; original title in Serbian] / Јова но-
вић, Ха џи Не над М. „Срп ски ми сли о ци о хри шћан ским осно ва-
ма мо нар хи је“. Ма стер рад, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 2020. 275 стр.  
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:21473.

In his MA the sis on the God Wor ship per mo ve ment in the King dom of 
Yugo sla via, de fen ded at the Fa culty of Phi lo sophy at the Uni ver sity of Bel-
gra de, Mi lan Vu ko vić de als with the ro le of Bis hop Nic ho lai in this mo ve-
ment. The su per vi sor of this the sis was Prof. Lju bo drag Di mić from the 
Faculty of Phi lo sophy at the University of Belgrade:

Vu ko vić, Mi lan. “The God Wor ship per Mo ve ment in the King dom of 
Yugo sla via.” MA The sis, Fa culty of Phi lo sophy at the Uni ver sity of 
Bel gra de, 2020. 60 pp. (in Ser bian) / Ву ко вић, Ми лан. „Бо го мо-
љач ки по крет у ју го сло вен ској кра ље ви ни“. Ма стер рад, Фи-
ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2020. 60 стр.  
http://147.91.75.9/manage/shares/ZRAD/IS0504211205.pdf.

In December 2020, Hamza Memišević earned a MA degree at the Fac-
ulty of Political Sciences at the University of Sarajevo. In his MA the-
sis [entitled: “Bosniaks and the Independent State of Croatia: Forcing or 
Free Choice”], defended on December 3, 2020, Memišević claims (with-
out referencing to any source) that the engagement of Bishop Nicholai 
Velimirovich on the eve of WWII sought to stigmatize and anathematize 
the Muslims of the Balkans (pp. 16, 33–34). The Supervisor of Memišević’s 
research was Prof. dr. Šaćir Filandra from the University of Sarajevo:

Memišević, Hamza. “Bosniaks and the Independent State of Croatia: Forcing 
or Free Choice.” MA Thesis, University of Sarajevo, Faculty of Political 
Sciences, 2020. 74 pp. [provisional translation into English; original title 
in Bosnian] / Hamza Memišević. „Bošnjaci i NDH: Moranje ili slobodan 
izbor“. Magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih 
nauka, 2020. 74 str. https://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/2021/02/
Bosnjaci-i-NDH-Moranje-ili-slobodan-izbor-Hamza-Memisevic.pdf.
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In his doc to ral pro ject in ap plied arts, de fen ded at the Uni ver sity of Arts 
in Bel gra de, Ste fan Pe šić re fer red to Ve li mi ro vich’s works (on pp. 16, 18, 
21, 27, 31, 55, 120). The su per vi sor of this pro ject was Prof. Mi ro slav La zo-
vić [Мирослав Лазовић]:

“Sche ma monk — An Equ al to An gels Al lman.” A Doc to ral Art Pro ject, Fa-
culty of Ap plied Arts, Uni ver sity of Arts in Bel gra de, 2020. 123 pp. (in 
Ser bian) / Пе шић, Сте фан З. „Схим ник — рав но ан ђе о ски све чо-
век“. Док тор ски умет нич ки про је кат, Фа кул тет при ме ње них умет-
но сти, Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, 2020. 123 стр. http://
eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/440 | https://nardus.mpn.gov.rs/
handle/123456789/17217.

At the very end of 2020, a Ph.D. degree was awarded to Emil Bjørn Hilton 
Saggau by the Faculty of Theology of the University of Copenhagen. In his 
Ph.D. thesis, Saggau dealt with the role and contribution of Bishop Nicho-
lai Velimirovich, especially in the chapter entitled “Velimirović and the re-
turn to St. Sava.” The Supervisor/Advisor of this research was Prof. Carsten 
Selch Jensen from the University of Copenhagen:

Saggau, Emil Bjørn Hilton. “Only Unity Will Save the Serbs: Eastern Or-
thodox History, Memory and Politics in Montenegro Post-Yugosla-
via.” Ph.D. Thesis, University of Copenhagen, Faculty of Theology 
(December 18, 2020).

2021:

Bishop Nicholai’s Works / Дела Еп. Николаја:

Velimirović, Bischof Nikolaj. Der Krieg und die Bibel. Aus dem Serbi-
schen übersetzt von Dragan Milaković. Wachtendonk: Edition Ha-
gia Sophia, 2021.

Velimirovici, Sfântul Nicolae, Episcopul Ohridei şi Jicei. Prin dragostea ta și 
noi iubim. 500 de cugetări despre credință, dragoste și nădejde. Bucureşti: 
Editura Predania, 2021.



488

Nicholai Studies, Vol. II, No. 4 (2022): 427–505

Velimirovici, Sfântul Nicolae. Gânduri despre bine și rău. Traducere din lim-
ba sârba de Ionuţ şi Sladjana Gurgu. Bucureşti: Predania, 2021.

Velimirovici, Sfântul Nicolae. De la print la sfant. Viata Sfântului Sava Arhi
episcopul Serbiei. Bucureşti: Editura Predania, 2021.

Monographs / Монографије:

Matić, Zlatko, Aleksandar Đakovac and Rade Kisić, eds. The Place of Eccle
siology in Modern Systematic Theology. Belgrade: Faculty of Orthodox 
Theology at the University of Belgrade, 2021 [provisional translation into 
English; original title in Serbian] / Ма тић, Злат ко, Алек сан дар Ђа ко-
вац и Ра де Ки сић, ур. Ме сто екли си о ло ги је у са вре ме ном си сте
мат ском бо го сло вљу. На уч ни скуп — ко ло кви јум, 11. фе бру ар 2021. 
(on li ne). Збор ник ра до ва. Бе о град: Пра во слав ни бо го слов ски фа-
кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду — Ин сти тут за Си сте мат ско бо-
го сло вље, 2021. http://isb.pbf.rs/wp-content/uploads/zbornik-2021-
mesto-eklisiologije-u-sistematskom-bogoslolju.pdf.

Ćulibrk, Jovan, Bishop of Pakrac and Slavonia, and Stefan Radojković, eds. 
New Martyrs: Polyperspective V. Collected Papers. Belgrade: Museum of 
Genocide Victims, 2021 (in Serbian) / Ћу ли брк, Јо ван, и Сте фан Ра дој-
ко вић, ур. Но во му че ни ци: по ли пер спек ти ва V. Збор ник ра до ва. Бе о-
град: Му зеј жр та ва ге но ци да, 2021. URL https://www.2.muzejgenocida.
rs/izdanja-muzej-zrtava-genocida-beograd/strucni-casopisi-i-zbornici/
novomucenici. [Reffering to Velimirovich — p. 169]

Cvetković, Vladimir. Justin Popović: A Synthesis of Tradition and Innovation. 
Belgrade: Institute for Philosophy and Social Theory, 2021 (in Serbian) / 
Цвет ко вић, Вла ди мир. Ју стин По по вић: Син те за тра ди ци је и ино
ва ци је. Би бли о те ка „По себ на из да ња“. Бе о град: Ин сти тут за фи ло-
зо фи ју и дру штве ну те о ри ју Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2021.

Hieromonk Ephraim. The Angelic Life: A Vision of Orthodox Monasticism. 
Kodiak, Alaska: St. Nilus Skete in Alaska, 2021. [Reffering to Velimirov-
ich’s teaching — pp. 8, 165, 458–459]

Clark, Roland. Sectarianism and Renewal in 1920s Romania: The Limits 
of Orthodoxy and NationBuilding. London: Bloomsbury Academ-
ic, 2021. http://dx.doi.org/10.5040/9781350100985. [Reffering to Veli-
mirovich’s symbolism — p. 23]
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Adamović, Snežana Lj. Petar II Petrović Njegoš in the Critical Thought of Nich
olai Velimirovich. Valjevo: The Voice of the Church, 2021 (in Serbian) / 
Ада мо вић, Сне жа на Љ. Пе тар II Пе тро вић Ње гош у кри тич кој ми
сли Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа. Ва ље во: Глас Цр кве, 2021.

Janković, Milan D., ed. Reflections  Saint Nicholai of Serbia in the Mis
sionary Letters. Belgrade: M. D. Janković, 2021 [provisional translation 
into English; original title in Serbian] / Јан ко вић, Ми лан Д., прир. Ре
флек си је  Све тог Ни ко ла ја Срп ског у Ми си о нар ским пи сми ма. Бе-
о град: М. Д. Јан ко вић, 2021.

Lompar, Rastko. Dimitrije Ljotić — A Teacher or A Pharisee: Zbor, Christian
ity, and Religious Communities: 1935–1945. Belgrade: Catena Mundi, 2021 
(in Serbian) / Лом пар, Раст ко. Ди ми три је Љо тић — учи тељ или фа
ри сеј: Збор, хри шћан ство и вер ске за јед ни це: 1935–1945. Би бли о те ка 
„По себ на из да ња“. Бе о град: Ca te na mun di, 2021.

Bo jo vić, Dra gi ša, ed. Eight Cen tu ri es of the Ser bian Ort ho dox Chu rch in 
Mon te ne gro — from the Ze ta Bis ho pric to the Me tro po li ta na te of Mon te
ne grin and Lit to ral (The ma tic Col lec tion). Niš: In ter na ti o nal Cen ter for 
Ort ho dox Stu di es — Cen ter for Church Stu di es, 2021 [pro vi si o nal tran-
sla tion in to En glish; ori gi nal ti tle in Ser bi an] / Бо јо вић, Дра ги ша, ур. 
Осам ве ко ва Срп ске Пра во слав не Цр кве у Цр ној Го ри — од Зет ске 
епи ско пи је до Ми тро по ли је цр но гор скопри мор ске (те мат ски збо
р ник). Ниш: Ме ђу на род ни цен тар за пра во слав не сту ди је — Цен-
тар за цр кве не сту ди је, 2021.

Bo eckh, Ka trin, und Di et mar Schon, (Hg.). Der Blick auf den An de ren: kat
ho lischort ho do xe Selbst und Fremd wa hr neh mung Be te i lig te. Schrift en 
des Ost kir che nin sti tuts der Diözese Re gen sburg; Band 7. Re gen sburg: 
Ver lag Fri e drich Pu stet, 2021.

Doe, Norman, ed. Church Laws and Ecumenism: A New Path for Christian 
Unity. Series “Law and Religion.” Abingdon, UK: Routledge, 2021.

For more monographs interesting for Nicholai studies published in 2021, cf. this 
issue of the Nicholai Studies, ie. below, “Book Notes (2018–2022),” pp. 514–516.

Articles / Чланци:

Puzović, Vladislav. “St. Hieromartyr Platon, Bishop of Banja Luka (Eighty 
Years since His Martyrdom) (1941–2021).” Crkva / The Church: Calen
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dar of the Serbian Orthodox Patriarchate for the Year 2021 (2021): 89–92 
[provisional translation into English; original title in Serbian] / Пу зо-
вић, Вла ди слав. „Све ти Све ште но му че ник Пла тон Епи скоп ба ња-
луч ки (осам де сет го ди на од му че нич ке кон чи не) (1941–2021).“ Цр
ква: Ка лен дар Срп ске Пра во слав не Па три јар ши је за про сту 2021. 
го ди ну (2021): 89–92.

Puzović, Predrag. “Hieromartyr Sava Trlajić, Bishop of Upper Karlovac (80 
Years since His Martyrdom) (1941–2021).” Crkva / The Church: Calen
dar of the Serbian Orthodox Patriarchate for the Year 2021 (2021): 93–96 
[provisional translation into English; original title in Serbian] / Пу зо-
вић, Пре драг. „Све ште но му че ник Са ва Тр ла јић, Епи скоп гор њо-
кар ло вач ки (80 го ди на од ње го вог му че нич ког упо ко је ња) (1941–
2021)“. Цр ква: Ка лен дар Срп ске Пра во слав не Па три јар ши је за 
про сту 2021. го ди ну (2021): 93–96.

Milin, Sava. “Saint Nicholai of Žiča: On the Occasion of the 30th Anniver-
sary of the Transfer of His Holy Relics from America to Serbia and the 
140th Anniversary of His Birth.” Crkva / The Church: Calendar of the 
Serbian Orthodox Patriarchate for the Year 2021 (2021): 97–100 [provi-
sional translation into English; original title in Serbian] / Ми лин, Са-
ва. Све ти Ни ко лај Жич ки: по во дом 30 го ди на од пре но са ње го вих 
све тих мо шти ју из Аме ри ке у Ср би ју и 140 го ди на од ро ђе ња“. Цр
ква: Ка лен дар Срп ске Пра во слав не Па три јар ши је за про сту 2021. 
го ди ну (2021): 97–100.

Dević, Nemanja. “Njegoš, Works that are Immortal: On the Occasion of 170 
Years since His Repose (1851–2021).” Crkva / The Church: Calendar of the 
Serbian Orthodox Patriarchate for the Year 2021 (2021): 101–104 [provision-
al translation into English; original title in Serbian] / Де вић, Не ма ња. 
„Ње гош, де ла ко ја су бе смрт на: по во дом 170 го ди на од ње го вог усну-
ћа (1851–2021)“. Цр ква: Ка лен дар Срп ске Пра во слав не Па три јар ши је 
за про сту 2021. го ди ну (2021): 101–104.

Lubardić, Bogdan. “Dostoevsky, Faith and Christianity: On Occasion of the 
200th Anniversary of the Writer’s Birth and 140th Anniversary of the 
Writer’s Repose.” Crkva / The Church: Calendar of the Serbian Orthodox 
Patriarchate for the Year 2021 (2021): 107–116 [provisional translation 
into English; original title in Serbian] / Лу бар дић, Бог дан. „До сто јев-
ски, ве ра и хри шћан ство (по во дом 200 го ди на од ро ђе ња и 140 го-
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ди на од упо ко је ња)“. Цр ква: Ка лен дар Срп ске Пра во слав не Па три
јар ши је за про сту 2021. го ди ну (2021): 107–116.

Luganskaja, Swetlana Alexejewna. “[Anhang I] Bischof Nikolaj und Patri-
arch Gavriil auf ihrem Leidensweg in Dachau.” In Heiliger Bischof Ni-
kolaj Velimirović, Der Krieg und die Bibel, 157–184. Wachtendonk: Edi-
tion Hagia Sophia, 2021.

Kostadinović, Vladan. “[Anhang II] Bischof Nikolaj Velimirović — das Le-
ben im Exil.” In Heiliger Bischof Nikolaj Velimirović, Der Krieg und die 
Bibel, 185–218. Wachtendonk: Edition Hagia Sophia, 2021.

Midić, Dalibor. “Hadžije of Niš. Pilgrimage and Pilgrims of Niš and its Sur-
roundings.” The Voice of the Diocese of Niš / Glas Eparhije niške, Fifth Se-
ries, No. 19 (1/2021): 39–40 [provisional translation into English; orig-
inal title in Serbian] / Ми дић, Да ли бор. „Ха џи је Ни ша. Хо до ча шће 
и хо до ча сни ци Ни ша и око ли не“. Глас Епар хи је ни шке: Гла си ло 
Епар хи је ни шке за хри шћан ску про све ту и кул ту ру, Пе та се ри ја, 
бр. 19 (1/2021): 39–49.

Sto ja no vić-Šeš lak, Iva na. “Cul tu ral he ri ta ge in Ko so vo thro ugh the eyes 
of Re bec ca West.” (in Ser bian) / Сто ја но вић Ше шлак, Ива на. „Кул-
тур на ба шти на на Ко со ву очи ма Ре бе ке Вест“. Са бор ност XV 
(2021): 127–141. https://doi.org/10.5937/sabornost2115127S. [On Bis-
hop Nic ho lai — pp. 136–137]

Sti jo vić, Ra da. “The New Vo lu me of the Dic ti o nary of the Ser bian Lan-
gu a ge” [pro vi si o nal tran sla tion in to En glish; ori gi nal ti tle in Ser bi an] 
/ Сти јо вић, Ра да. „Но ви том Реч ни ка срп ског је зи ка“. По ли ти ка, 
го ди на CXVI II, број 38509 (су бо та, 6. фе бру ар 2021) [субо тњи до-
да так По ли ти ке „Кул ту ра –у мет ност –на у ка“, го ди на LXV (6. фе-
бру ар 2021): 10]. [Ac cor ding to the aut hor, Ve li mi ro vich was one of 
the “ban ned” aut hors who se works we re among the so ur ces for the 
Dic ti o nary of the Ser bian Lan gu a ge / Reč nik srp skog je zi ka — li ke Dra-
gi ša Va sić, Slo bo dan Jo va no vić, Ju stin Po po vić, etc.]

Bakić-Hayden, Milica. “Images of India in South Slavic Literatures.” Serbian 
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tions of Njegoš at the Faculty of Philology at the University of Belgrade 
in May 2021. In her thesis, Martinović paid attention to the contribution 
of Bishop Nicholai Velimirovich, to whose works she gave plenty of refer-
ences (cf., for instance, pp. 6–8, 11–15, 18–23, … — and also the list of ref-
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Srećko Petrović

* * *
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640 стр., 21 cm. ISBN 978–5-4261–0184–5.
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ma nia. Se ri es: Stu di es in An ti-Se mi tism. Blo o ming ton, In di a na: In-
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of 23rd Con gress of the So ci ety for the Law of the Eastern Chur ches, De
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Чи ня ко ва, Га ли на П. Сказ ка о не бе. Kнига о том, как тво ре ние Бо
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wistyczna, 2019. 215 pp. ISBN 978–83–64031–98–4 / ISSN 2545–1774.  
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