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St. Nicholai of Žiča on Socio–Political Topics

V. Rev. John D. Finley
Department of Missions and Evangelism for the  
Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America, 
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St. Athanasius Academy of Orthodoxy Theology, 
Santa Ynez, CA
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Abstract: The advice of St. Bishop Nicholai of Ohrid and Žiča (1881–
1956), written nearly 100 years ago rings evermore true as it did during that 
period of history. With all the troubling current events in our world, we 
need a reference point to focus both our perspective and response to them.

Key words: Bishop Nicholai Velimirovich (1881–1956), Prologue of 
Ohrid, Anarchy, Tyranny, Apostasy, Conquest, Freedom and Slavery, Good 
Citizens, Leaders, Peace, Ruling Over Others, Society.

In our day and age, the advice of St. Nicholai of Žiča written 
nearly 100 years ago rings evermore true as they did during that 
period of history. With all the troubling current events in our 
world, we need a reference point to focus both our perspective 
and response to them. The sage wisdom and keen spiritual in-
sight of St. Nicholai has been both a comfort and an inspiration 
to me over the years.

In compiling for myself, a topical index of subjects con-
tained in the Prologue of Ohrid, the following categories ap-
pear under the general heading of Socio-political: (In alphabet-
ical order) Anarchy and Tyranny, Apostasy, Conquest, Freedom 
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and Slavery, Good Citizens, Leaders, Peace, Ruling Over Oth-
ers, Society, and The Will of the People.

Since the Prologue has been presented in multiple languages, 
and in multiple editions, the references will simply be given ac-
cording to the dates of the calendar year and whether the reference 
may be found in the Reflection or the Homily of that day.1

May we be comforted, inspired, enlightened, and warned by 
these prophetic words of Bishop St. Nicholai.

On Anarchy and Tyranny

We see much today in terms of mob rule, with rioting, looting, 
random vandalism, protests, and the like. Many world leaders 
are accused of being tyrants by their detractors. In this homily, 
St. Nicholai helps us to focus our definitions in terms of anar-
chy as mob rule and tyranny as one ruling over many by force 
and offers the practice of catholicity and mutual obedience as 
the solutions to such extremes.

July 11, Homily: About obedience and humility

“Likewise, you younger, submit yourselves, unto the elder. Yes, all of you 
be subject one to another, and be clothed with humility” (1 Peter 5:5).

Here is the principle of the true catholicity of Orthodoxy! It is based on 
the unconditional obedience of the younger toward the elders and on 
reciprocal obedience of equals among themselves, and on the humility 
of both the elders and the younger. Humility is a good word but better 
still is the word humbleness and the best word is “humble-mindedness”: 
in essence, humble-mindedness corresponds exactly to the Greek word 
which the apostle used in his epistle and humble-mindedness signifies 
lowly thoughts about oneself and higher thoughts about God and con-

1 With a view to the possibility of some future critical study, in the bibliogra-
phy at the end of this review, we will add references to several editions of the 
Prologue of Ohrid in Serbian and English.
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stant admission of one’s helplessness, one’s ignorance, one’s viciousness, 
one’s unworthiness and constant recognition of God’s power, God’s wis-
dom, God’s mercy and God’s dignity.

God is the only King of mankind. That is why God opposed the wishes 
of the Israelites that a king be appointed for them from among the peo-
ple. God rules and men serve God. Those who rule and those who sub-
mit are equally the servants of God. When it is known and recognized 
that God is King and that all men are servants of God then, by this, the 
foundation of catholicity is established, the foundation of the angelic so-
ciety. Upon this foundation then is built the House of God, the angelic 
society, with the help of the obedience of the younger toward the elders 
and on reciprocal obedience of peers among themselves and upon the 
humble-mindness of all. In this manner, two terrible evils are avoided in 
the world: tyranny, i.e., one ruling over many by force, and anarchy, i.e., 
mob rule, thereby avoiding mono-tyranny or poli-tyranny.

The principle of catholicity is an organic principle, i.e., the principle of 
life. This is the principle of mutual service, mutual help and mutual love. 
Brethren, may God endow us with wisdom to have recourse toward this 
saving principle in our lives.

Lord Jesus, obedient and humble Lover of Mankind, implant and con-
firm in us obedience to Your law and mutual obedience out of love and 
humble-mindedness toward Your unutterable power and wisdom. To 
Thee be glory and praise forever. Amen.

In this reflection, St. Nicholai observes that a weak man usually 
protects himself by hypocrisy and the strong man protects him-
self by tyranny.

August 01, Reflection:

A weak man usually protects himself by hypocrisy and the strong man 
protects himself by tyranny. That no man can defend his life before God 
either by hypocrisy or by tyranny is clearly shown to us by the exam-
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ple of the holy elder Eleazar and King Antiochus. When the tyrannical 
king brought Eleazar to trial and compelled him to eat pork if he desired 
to save his life, Eleazar adamantly rejected that. Then some of Eleazar 
friends handed him a piece of other meat, not swine’s meat, begging him 
to eat that in the presence of the king and the people in order to safe-
guard both his life and his conscience. The elder refused this offer say-
ing to his friends: “Hypocrisy is not becoming to me, an old man, to the 
scandal of many young people.” The elder Eleazar was slain in the body, 
but he saved his soul. 

The punishment of God came upon the tyrannical King Antiochus 
while he was still living. A dreadful disease from within overcame him 
and his body swarmed with worms and the stench from his body spread 
afar. In his despair, the king remembered the shedding of the innocent 
blood of thousands and thousands of human beings who, by his order, 
were unmercifully murdered and frightened of God, he began to con-
fess the one God whom, before that, he persecuted by persecuting His 
faithful ones. However, heavenly mercy did not manifest itself on him.

On Apostasy

In this homily, St. Nicholai warns that whenever the faithful 
alienate themselves from God, God weaves a whip from the un-
believers to bring the believers to their senses.

May 13, Homily: About how God uses the unbelievers in order to 
punish the believers

“Nebuchadrezzar, the king of Babylon, my servant” (Jeremiah 25:9).

Is not this a difficult saying? Who can be fed by it? The pagan king, the 
idolatrous king, the Lord call him His servant. If the servant of God is 
one who knows the True God and who adheres to the law of God, how 
then can one be a servant of God who does not know the True God and 
who does not adhere to the law of God? Truly, the true servant of God 
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is he who knows the True God and who keeps the law of God but when 
he, to whom God has given the knowledge about Himself and His law, 
perverts knowing into unknowing and law into lawlessness, then God 
takes as His servant that ignorant one so as to punish the apostates. For, 
an apostate from god is worse than a pagan and an apostate from the 
law of God is lower than an idolater by birth.

Therefore, when Israel, as the ancient Church of God, alienated itself 
from God and the law of God, God chose Nebuchadrezzar for His ser-
vant to punish Israel, the Apostate.

Therefore, when the Christian peoples in Asia and Africa through nu-
merous heresies alienated themselves from God, God took as His ser-
vant the Arabs to punish Christians in order to bring them to their 
senses.

And when the Christian peoples in the Balkans alienated themselves 
from God and God’s law, God invited the Turks as His servants to pun-
ish the apostates that by punishment to bring them to their senses.

Whenever the faithful alienate themselves from God, God weaves a 
whip from the unbelievers to bring the believers to their senses. And, as 
the faithful consciously and willingly turn away from God, so the un-
believers unconsciously and unwillingly become servants of God; the 
whip of God.

But God takes the unbelievers only temporarily in His service against 
the believers. For the land of Nebuchadrezzar, the same Lord says, He 
will visit it for its lawlessness and “make it perpetual desolations” (Jere-
miah 25:12), then will a servant against a servant be found? For God did 
not take the Babylonians for a servant because of their goodness and 
faith, rather because of Israel’s wickedness and unbelief.

O Righteous Lord, help us by Your Spirit Most-high, to always adhere 
to You, the One, True God and Your own saving law. To Thee be glory 
and praise forever. Amen.



16

Nicholai Studies, Vol. III, No. 5 (2023): 11–40

In this homily, St. Nicholai recalls the apostasy of Jerusalem at 
the time of Christ, again warning that when believers fall away 
from the Faith: they become worse than the unbelievers who 
never knew the true faith.

August 19, Homily: About the power of the Lord and the weakness 
of idols

“Behold, the Lord rideth upon a light cloud and shall come into Egypt: 
And the idols of Egypt shall be moved at His presence” (Isaiah 19:1).

Fleeing from King Herod, the “Pharaoh” of Jerusalem, the Lord came to 
Egypt. The true Israel is not reckoned according to the place, but accord-
ing to the spirit and deeds. At the time of the birth of the Lord, great-
er evil [Herod] reigned in Jerusalem than had ever reigned in the Egypt 
of the Pharaohs—as it often happens when believers fall away from the 
Faith: they become worse than the unbelievers who never knew the true 
Faith. Such is the case in our days, with the rulers in Russia who aposta-
tized from Christ. [This was written in 1928 — Ed.] At that time, Egypt 
was a kinder and more hospitable place for the Savior of the world than 
was Jerusalem. Compare the words of the prophet with the words of the 
angel in Righteous Joseph’s dream: Arise, and take the young Child and 
His mother and flee into Egypt (Matthew 2:13), and immediately you 
will be convinced that the words of Isaiah do not refer to anyone oth-
er than Christ the Lord. You will be convinced of this even more when 
you hear the words of the other prophet who says: Out of Egypt I called 
My son (Hosea 11: 1).

What does “a light cloud,” on which He [the Lord] will come to Egypt, sig-
nify? This signifies the body of the Lord, in which He clothed His divinity, 
for the body of man is as a dense cloud in which the soul resides. There-
fore, this is the prophetic vision of the Incarnate Lord. Some interpreters 
also think that “a light cloud” signifies the Most-pure Mother of God who, 
by long fasting and prayer and other ascesis, made her body as light as a 
cloud. The body of the Theotokos was “light as a cloud” especially because 
of her overcoming of the passions that weigh down the human body.
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O All-merciful Lord, Who desires salvation for all mankind, and does 
not look to see who is a Jew and who is an Egyptian: save and have mer-
cy on us, for we continuously hope in Your Name. To Thee be glory and 
praise forever. Amen.

Conquest 

In this homily, St. Nicholai reminds us that Christ conquered 
the world and the Christian Faith is the ultimate conquest over 
the fallenness and corruption of this age.

January 15, Homily on the victorious faith

“And this is the victory that overcometh the world, even our faith” (I 
John 5:4).

Christ the Lord conquered the world. That, brethren, is also our victory. 
The apostles conquered the world and that is our victory. The saints, vir-
gins and martyrs conquered the world and that is our victory. Brethren, 
there is nothing more powerful in the world than the Christian Faith. 
The swords that struck this Faith became blunt and broken, but the Faith 
remained. The kings who fought against this Faith were smothered un-
der the anathema of their evildoings. The kingdoms that waged war 
against this Faith have been destroyed. The towns that rejected this Faith 
lay demolished in their ruins. The heretics who corrupted this Faith per-
ished in soul and body, and under anathema they departed from this 
world, but this Faith remained.

Brethren, when the world pursues us with its temptations—the tempta-
tion of external beauty, the temptation of riches, the temptation of plea-
sure, the temptation of transient glory—with what shall we resist and 
by what shall we be victorious, if not by this Faith? In truth, we prevail 
by nothing except by this invincible Faith, which knows of something 
greater than all the wealth of this world.
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When all the temptations of this world reveal the opposite side of their 
faces—when beauty turns into ugliness, health into sickness, riches into 
poverty, glory into dishonor, authority into humiliation, and all-blos-
soming physical life into filth and stench—by what shall we overcome 
this grief, this decay, this fifth and stench, and preserve ourselves from 
despair, if not by this Faith? In truth, by nothing except this invincible 
Faith, which teaches us eternal and unchangeable values in the King-
dom of Christ.

When death shows its destructive power over our neighbors, over our 
relatives and our families, over our flowers, over our crops, over the 
works of our hands, and when it turns its irresistible teeth even on us—
by what shall we conquer the fear of death, and by what shall we unlock 
the doors of life, stronger than death, if not by this Faith? In truth, by 
nothing except this invincible Faith, which knows about the resurrec-
tion and life without death.

O Lord Jesus, Conqueror of the world, help us also to conquer the world 
by our faith in Thee. To Thee be glory and praise forever. Amen.

Freedom and Slavery

In this homily, St. Nicholai turns the worldly definitions of free-
dom and slavery on their heels and points us to true freedom 
in Christ.

January 16, Homily on how we are all free only if we are slaves of Christ

“For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord’s freeman: 
likewise, also he that is called, being free, is Christ’s servant (I Corinthi-
ans 7:22).

The great news that Christianity daily announces to the world is that a 
thing is evaluated at its full value not according to its external appear-
ance, but by its essence. Evaluate things not according to their color and 
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shape but according to their meaning. Evaluate a man not by his posi-
tion and property but by his heart—in which his feelings, his reason and 
his will are united.2

According to this (which is always a new teaching for the world), he who 
is outwardly enslaved is not a slave, and he who possesses outward phys-
ical freedom is not free. According to worldly understanding, a slave is 
one who enjoys the world the least, and a free man is one who enjoys the 
world the most. According to Christian understanding, a slave is one 
who enjoys the least from the living Christ, while a free man is one who 
enjoys the most from the living Christ.

Further, according to worldly understanding, a slave is one who carries 
out his own will less frequently and the will of others more frequently, 
while a free man is one who carries out his own will more often and the 
will of others less often. However, according to Christian understand-
ing, a slave is one who carries out his own will more often and the will 
of God less often, while a free man is one who carries out the will of 
God more frequently and his own will less frequently. To be a slave of 
the Lord is the only true and worthy freedom of man—and to be a slave 
to the world and to one’s self, to sin and vice, is the only fatal slavery. A 
man might think of kings on their thrones: are there any men on earth 
more free? Yet, many kings were the most base and the most unworthy 
slaves of the earth. Of shackled Christians in the dungeons, a man might 
think: are there any slaves on earth more miserable? However, the Chris-
tian martyrs in the prisons felt like free men, and they were filled with 
spiritual joy! They chanted Psalms and raised up prayers of gratitude to 
God. Freedom that is tied to grief and sorrow is not freedom, but slav-
ery. Only freedom in Christ is tied to unspeakable joy. Lasting joy is the 
mark of true freedom.

O Lord Jesus, the only Good Lord, Who grantest us freedom when Thou 
bindest us more strongly to Thyself, make us Thy slaves as soon as possi-

2 This is likely an indirect reference to the human heart (feelings), mind (rea-
son), and will, which is a common theme in St. Nicholai’s writings.
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ble, that we would cease to be slaves of cruel and unmerciful masters. To 
Thee be glory and praise forever. Amen.

In the following homily, St. Nicholai describes how the mind 
and freedom are inseparable, observing that when the mind 
loses its absolute guiding power over the soul, then there aris-
es in the soul many disparate guiding principles—which bring 
about confusion, chaos and destruction. In addition, he alludes 
to the Prayer of the Office of the 6th Hour, encouraging us to 
nail our minds to Christ as to a cross in order not to lose or 
abuse our God-given freedom.

July 05, Homily: About sobriety of mind

“Wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end 
for the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ” 
(1 Peter 1:13).

Brethren, the mind is the guide of the soul and adviser to the soul. God 
gave the animals only a soul [an irrational soul], and that is why He did 
not give them freedom but guides them with His mind. God gave man 
a soul [a rational soul] and a mind—and with the mind, freedom. The 
mind and freedom are inseparable. Thus, all the tales of certain philoso-
phers—concerning how man truly has a mind but does not possess free-
dom—are vain. It is clear from daily experience that freedom is an in-
separable companion of the mind. Yet, as man does not possess a perfect 
mind, so he does not possess perfect freedom, but stands under the di-
rection and guidance of God. God alone has a perfect mind and perfect 
freedom. We, therefore, are only the “image and likeness” of the mind 
and the freedom of God. We possess a mind sufficient to know the will 
of God and enough freedom to be able to decide to fulfill the will of 
God. When the mind loses its absolute guiding power over the soul, 
then there arises in the soul many disparate guiding principles—which 
bring about confusion, chaos and destruction.
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What is the meaning of the apostle’s words: Gird up the loins of your 
mind and be sober? They mean: “Do not allow your mind to fantasize 
but concentrate the mind on contemplating the Law of God.” They also 
mean: “Do not allow your mind to abuse your God-given freedom, by 
plunging the soul into slavery to the flesh, the world and the devil; but 
nail the mind to Christ as to a cross, so that your soul may resurrect in 
Christ.” Further, they mean: “Close your mind off from all self-willed 
imaginations, by which it becomes intoxicated and falls prey to the devil; 
and keep the mind girded in the narrowness of your heart, where it will 
become sober through prayer, and pure through tears.” It means, in es-
sence: “Train your mind not to misuse your freedom by reviling the Liv-
ing and Merciful God and by deadening you soul through the passions.”

O Lord Jesus, Mind of God and Wisdom of God, help us to gird our 
minds, that we may think only of what is from You and what is Yours—
that our minds may lead our souls soberly to salvation. To Thee be glo-
ry and praise forever. Amen.

We usually think of slavery as coming only from an external 
force motivated by greed and gluttony. In light of the dreadful 
judgement, however, St. Nicholai warns against vain extrava-
gance, spiritual nothingness, and wayward women, as the main 
causes for slavery, bondage, and the destruction of the State.

August 11, Homily: About how ugliness comes with sin

“Instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a girdle a 
rent; and instead of well set hair baldness …and burning instead of 
beauty” (Isaiah 3:24).

This is the word about extravagant and wayward women, about the 
daughters of Zion who have become haughty and “walk with stretched 
forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go and 
making a tinkling with their feet” (Isaiah 3:16). What was it that made 
the Hebrew women proud? Was it virtue? Virtue never made anyone 
proud for, in fact, virtue is a cure against pride. Was it the strength of a 
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people and the stability of the State? No, on the contrary, the prophet 
exactly fortells the imminent bondage of the people and the destruc-
tion of the State. 

And, as one of the main causes for slavery and destruction, the proph-
et cites vain extravagance, spiritual nothingness and wayward women. 
What, therefore, made them so proud and haughty? Ornaments and em-
broideries stranded beads and necklaces, trinkets and hairpins, garters 
and girdles, perfumes and rings, quivers and mirrors. Behold, this is what 
made them proud and haughty! Exactly, all of this is an expression of 
their ignorant pride but the true cause of their pride is spiritual nothing-
ness. From spiritual nothingness comes pride and that external melange 
[mixture] of colors which women drape over their bodies is only an ob-
vious manifestation of their ignorant pride. What will become of all this 
in the end? Stench, disheveledness, baldness and burning. This will occur 
when the people fall into bondage. As usually happens: first, the spirit is 
enslaved by the body and then the body is enslaved by an external enemy.

Thus, that will be even then when the inescapable conqueror of our bod-
ies comes death. Sweet smells will not help in the grave, the kingdom of 
stench. Neither will there be a need for girdles for a naked spine [skel-
eton]. Neither will braided hair save the skull from baldness nor all the 
beauty from the black remains of burning. This is the inescapable fate of 
the most beautiful, the healthiest the wealthiest and the most extrava-
gant women. But this is not the greatest misfortune. The greatest misfor-
tune is that the souls of these women with their stench, disheveledness, 
baldness, and burning will come before God and before the heavenly 
hosts of the most beautiful of God’s angels and righteous ones. For the 
stench of the body connotes the stench of the soul from depraved vices; 
a disheveled body connotes the insatiability of the soul for bodily plea-
sures; the baldness of the body connotes the baldness of the soul of good 
works and pure thoughts; burning of the body connotes the burning of 
the conscience and the mind.

O, how dreadful is the vision of Isaiah, the son of Amos; dreadful then 
and even dreadful today; dreadful, because it is true.
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O, Lord Holy and All-pure, help the women who make the sign with 
Your Cross, that they may remember their souls and to cleanse their 
souls before Your Righteous Judgment, so that their souls, together, with 
their bodies do not become eternal stench. To Thee be glory and praise 
forever. Amen.

St. Nicholai reminds us that true equality is achieved through 
baptism, and how the proud and the lowly are all as one — 
equal in baptism.

August 23, Homily about John the Precursor [the Forerunner] and 
how Isaiah prophesied concerning him

“The voice of him that cries in the wilderness: Prepare ye the way of the 
Lord, make straight in the desert a highway for our God” (Isaiah 40:3).

When a king wants to visit a certain place, he sends before him in ad-
vance his heralds. To an unusual king an unusual herald is appropriate. 
The herald of Christ the King in the wilderness was Moses; in Jerusalem, 
the Prophets; in Nazareth, the Archangel; in Bethlehem, the Magi of the 
East; on the Jordan, John. Not one king in the history of mankind has 
had such heralds. St. John the Baptist was also as unusual and special as 
were the other heralds of Christ. He was the voice crying in the two-fold 
wilderness: in the wilderness of Jordan and in the human wilderness. 

Just as the wilderness of Jordan was fruitless and dry, so the wilderness 
of the human spirit, was unfruitful and dry. John was not able to make 
the human wilderness green and fruitful, but he cleared and plowed it 
and, in that way, was preparing the earth and leveled it [the earth] for 
the great Sower Who, by His coming, brings with Him the seed and the 
rain to sow the seed of knowledge and the rain of grace from on high to 
make it green and be fruitful. By repentance, John prepared the way and 
by baptism in water, made the path straight. The way and the paths these 
are the souls of men. By repentance, the souls of men were prepared 
to receive the seed of Christ and by baptism in water to bury that seed 
deep in the earth of their heart. The proud and the lowly when they are 
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immersed naked in the water are all as one, equal in their nothingness 
before the majesty of the All-glorious Christ the Savior: “Every valley 
shall be exalted and every mountain and hill shall be made low” (Isaiah 
40:4). The word here is not about earthly valleys and hills but of lowly 
and proud men. As corpses in the grave are all the same before the eyes 
of a living man, thus all sinners, lowly and proud, slaves and masters are 
equal before the living God.

Such a wondrous vision was seen by Isaiah, the son of Amos, the proph-
et of the living God, the one and true God.

O Lord, Heavenly King, to Whom the heavenly hosts worship day and 
night, look down once again upon our nothingness and because of Your 
humiliation and passion for us, save us. To Thee be glory and praise for-
ever. Amen.

Good Citizens

In this reflection, St. Nicholai asserts that a country receives its 
value from good citizens. When we reverse this formula, think-
ing that men exist for the sake of the country, man is basical-
ly reduced to a machine whose value is based on production.

February 16, Reflection:

The most important thing in a meadow is grass. In a field, it is wheat. 
In a garden, it is vegetables. No one boasts about the enclosure of the 
meadow more than they do the hay in the meadow. Nor does anyone 
boast more about the shed in the field than they do the wheat in the 
field. Neither does anyone boast of the ditches more than they do the 
vegetables in the garden. Why do people boast about their countries; 
the roads throughout the country; the demarcations and boundaries 
of a country and cities throughout the country and everything else 
that is not more important from the enclosures of the meadows, nei-
ther the shed in the field, neither the ditches in the garden when it is 
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compared to the main crop, i.e., with man? Men do not exist for the 
sake of the country but the country exists for the sake of men. Christ 
did not come to save countries, but men. A country receives its val-
ue from good citizens. And what do evil people receive from a great 
country? Thorns in a spacious field.

Leaders

In this homily St. Nicholai reminds us that God used King 
Nebuchadnezzar to mow down evil among the disobedient 
Jews, but Christ plucked out evil by the roots.

May 15, Homily: About the prophesied and actual destruction of the 
idols of Egypt

“And the houses of the gods of the Egyptians shall burn with fire” (Jer-
emiah 43:13).

Who will burn them? “Nebuchadnezzar, the king of Babylon my ser-
vant,” said the Lord. This prophecy came true. Nebuchadnezzar con-
quered Egypt and he destroyed the houses of the false gods by fire; the 
idols of the Egyptians. He burned them but he did not destroy them for-
ever. For after that came the destruction of Babylon, again according to 
the prophecy of the holy Prophet Jeremiah and Babylon became and, 
even until today, remains “heaps, a dwelling place for dragons, an aston-
ishment and a hissing, without an inhabitant” (Jeremiah 51:37). 

But, in a tradition which was recorded by St. Epiphanius of Cyprus, there 
remained the other prophecy of Jeremiah about the final destruction of 
the idols of Egypt: “All the idols will fall,” says this prophecy, “and all that is 
made by hand will be destroyed at the time when the Virgin Mother comes 
here with the young Child born in a cave and placed in a manger.” And this 
prophecy was preserved by the pagan priests themselves who, from the time 
of Jeremiah, introduced the custom of depicting the Virgin as she reclines on 
a bed and her young Child wrapped in swaddling clothes lying in a manger.
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Nebuchadnezzar, the servant by God’s permission, could only have 
mowed evil but not pluck it out by the roots. But mowed evil, like mowed 
grass, grows again. When the Lord came to earth, He plucked out evil 
by the roots. Nebuchadnezzar, the servant, burned the temples and the 
idols but the temples were also rebuilt and new idols were made for they 
were not plucked out from the souls of men. 

When the Lord came and began His reign in the souls of the Egyptians, 
the temples and idols fell forever. So it is the same with the disobedient 
Jews who waged battle against God. Nebuchadnezzar, the servant, had 
taken them into bondage for seventy years and the offended Lord scat-
tered them throughout the entire world where many of them find them-
selves in dispersion today even after two-thousand years. This scattering 
of the Jewish people throughout the entire world was clearly prophesied 
by Jeremiah. And so, time justified the prophet of God in all his words.

O All-seeing Lord, grant us that we adhere to the words of Your true 
prophet. To Thee be glory and praise forever. Amen.

St. Nicholai observes how apostasy begins with leaders and 
equates a nation with the body of a man, illustrating how pain 
and faintheartedness in the head is felt throughout the body. He 
also observes that it is more difficult for the heart (i.e., the peo-
ple) to separate from God than the head (leaders).

August 04, Homily: About the sickness of apostasy (of leaders)

“The whole head is sick and the whole heart faint” (Isaiah1:5).

Brethren, God, the God of Sabaoth, is the source of health. Go out to the 
heights of God, you whose heads are troubled by superfluous works and 
still more by superfluous concerns and be imbued with health which 
comes from God, only from God. A sick head those are the leaders 
and the elders of the people and a faint heart- those are the people. The 
prophet presents an entire people as one body and shows how even with 
the body of a people, the same thing happens as with body of a man, i.e., 
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when one organ of the body is sick, then only that organ is sick, but from 
the sickness of this one organ, the entire body feels faint. 

So, it was with the people of Israel: the head was sick and from a sick 
head, the heart is faint. The leaders and the elders of Israel abandoned 
the law of God and followed their senses as their guides. Their sensual 
mind, tarnished, overly tarnished from the various worldly influences, 
they took as their direction for a correct life instead of the law of God. 
They fell into the hopeless darkness of idolatrous errors. And from the 
insanity of the head, the heart was faint. It is more difficult for the heart 
to separate from God than it is for the head, it is more difficult for a peo-
ple to separate from God than their elders, but when the head remains 
sick for a long time, then the heart is faint and yields. From corrupt lead-
ers, even a people finally stray from the path.

This is the vision of Isaiah, the son of Amos, the true prophet. Indeed, a 
true vision, both for then and for now, for the people of Israel and for the 
people of today. Brethren, look at the people whom you know best and 
you alone judge, is the head sick and is the heart faint?

O Lord, true and just, enlighten the head of every people with Your light 
and strengthen with Your might the heart of every people, so that our 
enemies will not rejoice and say that You have abandoned us. To Thee be 
glory and praise forever. Amen.

In this homily St. Nicholai describes the difficulties and dy-
namics which arise when children lead (oppression) and wom-
en rule (disorder.)

August 10, Homily: About the weakness of sinful ones

“As for my people, children are their oppressors and women rule over 
them” (Isaiah 3:12).

All that is of God is most beautiful and most wise. Everything created 
by God travels obediently along the path for which God has ordained it. 
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The stars move, animals live and the atmospheric currents conform — 
all according to the order established by God. Only man, the most in-
telligent creature, frequently falls into ignorance and leaving the path 
of God, invents new paths according to his thinking. Because of that, it 
could happen that instead of the elders, children become leaders and in-
stead of the husbands, wives begin to rule. When children rule oppres-
sion reigns and when women rule, disorder usually reigns. When this is 
permitted by God because this does not occur without the sin of a peo-
ple and without the permission of God then the people find themselves 
under punishment for their sins, in the same way as when war comes 
and the enemy subdues the land, for all oppression is war and every dis-
order is a punishment for sin.

Just as oppression and disorder are able to reign in a nation so, in the 
same way, they are able to reign in the soul of man. Immature and impi-
ous thoughts represent children and physical sensual theorizing, repre-
sent women. When immature and impious thoughts prevail, then they 
oppress man and drag him from evil to evil as when children judge; and 
when physical theorizing prevails over the spiritual, masculine wisdom, 
which is from God, then they rule over man as an evil woman. Under 
“women”, the prophet understands not only females, but also men with 
women’s weaknesses.

So that children’s ignorance and women’s whims do not overtake man, 
or a nation, it is necessary to strictly adhere to the law of God, prescribed 
by God for men as all created things adhere to the law of God, prescribed 
for them by God.

O Lord, Creator and our Lawgiver, illumine us and strengthen us. Illu-
mine us with the grace of the Spirit that we may always know Your law 
and strengthen us with the power of the Spirit to always adhere to Your 
law. To Thee be glory and praise forever. Amen.

In this Reflection, St. Nicholai speaks of a faithful and God-
fearing Ruler who is steadfast and has zeal for the sanctity of 
the Faith.



29

John D. Finley, St. Nicholai of Žiča on Socio–Political Topics 

September 17, Reflection:

A faithful and God-fearing ruler is a true blessing for all people. King 
Vatslav of the Czechs was such a ruler. His zeal for the sanctity of the 
Faith and his steadfastness remind us of the ancient ascetics. During the 
day he devoted himself to the affairs of the state, and at night to prayer. 
In winter, he often walked barefoot to the church for Matins with his old 
servant Podivoi. He often prepared and baked prosphora himself, espe-
cially when he desired to receive Holy Communion. 

Because of his care for the Faith, many churches were built, in which 
daily services to God were celebrated. He especially concerned himself 
with the poor and needy. He was a lover of peace, yet also a great and 
fearless hero. When the neighboring Prince Radislav attacked the Czech 
lands, Vatslav sent him a letter asking why he was waging war. The proud 
Radislav replied that he wanted Vatslav to cede all the Czech lands, and 
his throne, to him. Vatslav promptly amassed a large army and confront-
ed his enemy. Yet, pondering on the two powerful armies, he mourned 
that so many men would die, and sent a message to Radislav: “The quar-
rel is between you and me; you desire to rule the land of the Czechs and 
I will not yield. Agree to resolve this matter with a duel between the two 
of us. Why shed so much blood in a battle between two armies?” Prince 
Radislav agreed to this duel and was defeated by Vatslav. On his knees, 
he begged him for forgiveness.

St. Nicholai reminds kings and judges to serve God with fear 
and rejoicing since their service in the field of this life is the la-
bor of a hireling.

October 03, Homily on fear and joy in God

Serve the Lord with fear and rejoice in Him with trembling (Psalm 2:11).

The prophet of God speaks these words to earthly kings and judges, for 
they are inclined to pride and lasciviousness born out of the power and 
riches that are given to them. O you kings and judges-clods of dust be-
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neath the feet of God-do not forget that you are only the servants of God, 
hirelings from today until tomorrow! Of what does a hireling think, dig-
ging in the field all day? About the pay that he will receive in the eve-
ning. Of what is the hireling proud? Not of his labor, but rather his pay. 
In what does the hireling rejoice? In his labor, his sweat, or his pay? Nat-
urally, in his pay. O kings and judges, your service in the field of this life 
is the labor of a hireling. Therefore, with fear serve your Lord, who hired 
you: for you know not how your Lord will evaluate your labor in the end, 
or what pay He will render unto you. Serve with great humility, saying 
to yourself: We are unprofitable servants (Luke 17:10). Whether you will 
receive a reward or punishment when you go down into the grave and 
come before the King and Judge is uncertain. Therefore, fear must fill all 
the days of your service.

Rejoice in Him with trembling. Rejoice with a pure and holy joy, as the 
angels rejoice in the living and unapproachable God. The joy of Paradise 
is fragrant with purity and sanctity; but the malicious joy of hades is ac-
companied by rebellious laughter. Therefore, the joy of Paradise is eter-
nal, while the laughter of hades is turned to rage and groans.

Serve with fear, for the Lord is just; rejoice with trembling, for the Lord 
is exalted and holy.

O Lord our God-just and exalted, awesome and holy-all of our life on 
earth is service to Thee and joy in Thee. If we do not serve Thee, we serve 
our own destruction; and if we do not rejoice in Thee, we rejoice in our 
own evil works. We worship Thee and pray Thee to help us, that our ser-
vice be directed by fear of Thee, and that our joy be purified by our trem-
bling before Thee. To Thee be glory and praise forever. Amen.

Peace

St. Nicholai speaks of godless peace and exhorts leaders against 
seeking peace with injustice against justice.
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March 13, Homily: About the reconciliation of the wicked for the sake 
of evil

“Herod and Pilate became friends that very day, even though they had 
been enemies formerly” (St. Luke 23:12).

In His shame and humiliation, the Just Man does good to His enemies. 
He reconciles them. It is true, in this case, that their reconciliation did 
not imply mutual cooperation for some good deed but mutual perse-
cution of the Just One. At least the flame of hatred between them was 
extinguished and died out. That was the reward of the Just One. Pilate 
and Herod were enemies. On that day, when the Savior was brought for 
judgment, before the one and the other, they [Pilate and Herod]were 
reconciled. The Prince of Peace brought peace between the quarreling 
parties; peace which helped to hew out a cross for Him. But He also 
comes to be a willing sacrifice for the sins of many.

Even today common enemies make peace among themselves when they 
find it necessary to attack and condemn the Lord. There are many who kill 
one another until you mention the Name of the Lord to them. As soon as 
they hear that Name, they gradually make peace among themselves for the 
sake of attacking that Holy Name. It is easier for the unjust to tolerate the un-
just than it is for them to tolerate the just. It is easier for the unjust to come 
to an understanding and reconciliation with the unjust than with the just.

Even in some countries, the most quarrelsome parties seek reconcili-
ation among themselves when it is deemed necessary to decide what 
place should be given to the Lord Jesus Christ in the State, either to ren-
der Him the first place, which is befitting to Him, or the last place? To 
these questions sworn enemies reconcile among themselves in order 
that our Lord will be given the last place only. So, also, it was with the 
quarreling parties of Pharisees and Saducees who were reconciled and 
entered into a partnership against Christ.

Why is it that the Most Pure and the Most Needed had to be awarded 
the last place? Because, according to their thinking, the first place would 
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then be reserved for them. The same incentive was there between sworn 
enemies, the Pharisees and Saducees, when it was deemed necessary to 
seek to put Christ to death. The same incentive was the occasion that 
caused the reconciliation between Pilate and Herod when it was deemed 
necessary to judge that Christ had to be put to death.

O my brethren, let us not ever seek peace with injustice against justice. 
Rather, let us always seek peace with God, and that with a clear conscience. 

O God, help us so that we may always possess such a peace. To You all 
glory and thanks always. Amen.

St. Nicholai observes the destructive power of peace and pros-
perity without God. More specifically, he speaks of physical 
peace without interior peace, and physical feasting without in-
terior prosperity.

June 03, Homily: About the peace of the simple and the prosperi-
ty of the fools

“For the turning away of the simple shall slay them and the prosper-
ity of fools shall destroy them” (Proverbs 1:32).

Does peace kill? Yes, godless peace kills. Does prosperity destroy? Yes, 
prosperity without God and contrary to the laws of God can destroy. 
Simple are they who seek such a peace and they who run after such pros-
perity are fools. For, in essence, they do not seek peace but rather the 
sword and are not running after prosperity but rather after destruction. 
What is the peace of the simple and what is the prosperity of fools? The 
peace of the simple is physical peace and the prosperity of fools is phys-
ical feasting. King Herod wanted such a peace and he was consumed by 
worms. Jezebel wanted such a prosperity and dogs consumed her.

By what name would we call a man who, in deciding to build a house, 
thinks that he will place the roof in the air first and afterward erect walls 
and then lay the foundation of the house? We would call him a simple-
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ton and a fool. Much the same are all those who are attempting to es-
tablish peace in the world without interior peace and to establish exte-
rior prosperity for men without interior prosperity. The Christian Faith 
is the only one which builds from the foundation and the foundation 
is Christ, a firm and indestructible rock. Thus, the Christian Faith for 
the peace and prosperity of men builds on Christ. An internal, blessed 
and joyful peace is built on Christ the Lord and on this peace, external 
peace is built. So also is true and lasting prosperity. It is still better to say 
that true peace and true prosperity is like a well-built house and exter-
nal peace and prosperity are like the external adornments of the house. 
However, if the adornments fall, the house will stand but if the house is 
destroyed, will the adornments then hang in the air?

O my brethren, the Christian teaching is the only reasonable teach-
ing about peace and prosperity. All else is madness and foolishness. 
For, how could the servants build a mansion on the estate of the Mas-
ter without permission of the Master and without His help?

O Lord, the source of eternal true peace and true prosperity, save us 
from the peace of the simple and the prosperity of fools. To Thee be 
glory and praise forever. Amen.

Ruling over Others

St. Nicholai exhorts kings that inasmuch as a man is elevated by 
power and authority over people, so much closer should he be 
to God than the people over whom he is elevated.

June 08, Homily: About the King of kings

“By Me kings reign and princes decree Justice. By Me princes rule and nobles, 
even all the judges of the earth. I love them that love Me” (Proverbs 8:15-17).

Let not a king think that he rules by his wisdom and power for he will be 
mocked by the weak and the foolish. Let a ruler not think that he estab-
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lishes justice among the people by his intelligence and will, that he not 
think foolishness, which is even absurd for children. Let princes, rulers 
and judges not think that they rule according to someone else’s will and 
mercy contrary to God’s will and mercy for all those who forget God will 
be fatally damaged upon the ice on which they are sliding.

‘I love them that love Me,’ says the Lord. This, the Lord speaks in the 
first place to the kings, princes and judges of mankind. For, if they love 
the Lord, they are very dear to the Lord. If they love the Lord, the peo-
ple over whom they rule and judge win love Him also. And, if the people 
love the Lord, they will love their kings, princes and judges. Inasmuch 
as a man is elevated by power and authority over people, so much closer 
should he be to God than the people over whom he is elevated.

O my brethren, the Lord was crucified on a Cross for us and, by this, He 
showed His love for us. He Who was crucified for us truly loves us more 
than he who merely rejoices with us at the table. And yet when we love 
so many of our friends with us at the table, how then should we not love 
Him Who, out of love for us, was crucified on the Cross?

O Blessed Lord, open for us our spiritual sight that we may see the entire 
immeasurable depth of Your love and that we may be inflamed with love 
toward You! To You be glory and thanks always. Amen.

Society

St. Nicholai applies this verse not only to the Kingdom of God, 
but also to the principal on which the most prosperous human 
society is built. He also warns how the Devil can twist these 
words (word for word) to the destruction of our neighbors.

January 09, Homily: About the concern for the salvation of our neighbors

“No one should seek his own advantage, but that of his neighbor” (I Cor-
inthians 10:24).
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This is the principle of the saints of God, both now, at one time, always 
and forever. This is the principle on which society is built. Upon this 
principle can be established the most perfect, the most God-pleasing 
and the most prosperous human society. This is the saving principle for 
every type of difficulty with which contemporary men struggle, strug-
gle without victory and without hope. The holy soul is concerned with 
where the homeless will spend the night, how the hungry will be fed, 
how the naked will be clothed. The soul is concerned and prays to God 
that their neighbors be saved; that their hearts be filled with love to-
ward God; that their minds be directed toward God; that the wicked 
turn from the path of wickedness; that those wavering in the Faith be 
strengthened; that those who are strengthened be sustained; that those 
who have died see the Face of God; that the living be written in the Book 
of Life in the Kingdom of Light.

Therefore, be careful brethren, how even in like manner, word for word, 
can sound the destructive and antisocial principle of the devil. This prin-
ciple of the devil says: no one should look at their own body to preserve 
it in purity from sin, but rather everyone should look at the bodies of 
others in order to ruin and to destroy them. That no one should look at 
his own soul, how to save it, rather everyone should look at the soul of 
someone else in order to blacken it, to curse it, to impoverish it and to 
destroy it. Let no one look at his house, in order to build it, and renew it 
rather let everyone look at the home of another in order to burn it and 
demolish it. No one should look at his granaries in order to fill them, 
rather, one should look at the granaries of others in order to steal from 
them and to empty them. See, brethren, how this principle can be either 
a principle of good or a principle of evil; a sharp two-edged sword; an 
angel or Satan. See how this principle in the satanic spirit and form has 
taken momentum on all sides today!

O Lord, Holy Spirit, Who has released these holy words in the world 
through the tongue of the apostle of God as bright rays of the sun to il-
luminate and not to burn us, help us now to fulfill them in the proper 
heavenly sense to the glory of the Triune God and for the salvation of 
our souls. To Thee be glory and praise forever. Amen.



36

Nicholai Studies, Vol. III, No. 5 (2023): 11–40

Will of the people

St. Nicholai warns that the Lord will not save people against 
their will reminding us that the principle of salvation is that 
men voluntarily consent to salvation on the part of God.

February 16, Homily: About that awesome stone

“Everyone who falls on that stone will be [dashed] smashed to pieces” 
(St. Luke 20:18).

The Lord Christ is the corner stone. Judas fell on that stone and was 
smashed. Herod fell on that stone and he was smashed. Julian the Apos-
tate fell on that stone and he was smashed. Arius fell on that stone and 
he was smashed. The deniers and scoffers of Christ fell on that stone and 
were smashed as clay pots of a potter.

This stone fell on Sodom and Gomorrah and Sodom and Gomorrah 
were destroyed. This stone fell on Egypt and Egypt was destroyed. This 
stone fell on Jerusalem and Jerusalem was destroyed. This stone fell on 
the Jewish people and the Jewish people were scattered into pieces. This 
stone fell on many sinful generations and empires and those sinful gen-
erations and empires fell apart into dust and ashes.

The Lord forgave sinners seventy times seven but beyond that if sinners 
remain sinners, will the Lord save them against their will? He will not, 
for that is not the principle for the salvation of men. The principle of sal-
vation is that men voluntarily consent to salvation on the part of God. 
If men seventy times seven and more do not desire to be saved by God, 
then God will not save them. Then men will be smashed against that 
stone around which they cannot pass and are destroyed by that stone, 
which they have raised to cast far away from themselves. Can it be said 
that God is unmerciful Who saved the penitent thief on the cross? Can 
it be said that He is unjust when He handed over the thief to destruction 
who mocked Him even in the last hour of death?
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O Lord Almighty, save us! To Thee be glory and praise forever. Amen.

As a relevant addendum to these passages from the Prologue of 
Ohrid, I would like to conclude this reflection on St. Nicholai’s 
sayings concerning Socio-Political topics with a sobering ex-
cept from his Holy Week Homily, where St. Nicholai seems to 
make reference to the fallacy of Marxist Philosophy.

The Gospel on God Among the Criminals

(An excerpt from St. Nicholai’s Sermon for Great and Holy (Good) Friday, 
Homilies, Vol. 1)

The sixth and seventh criminals are those who hang, each on his cross, 
on Golgotha, one at Christ’s right hand and one at His left, as Isaiah the 
prophet foresaw and foretold: “He was numbered with the transgres-
sors.” (Is. 53:12) One of these criminals, even in his death-throes, is blas-
pheming, but the other is praying. Here are two men in the same predic-
ament: both of them nailed to a cross, both at the point of leaving this 
world and looking for nothing more from it. But what a great difference! 
Here is the answer to all who say: place people in the same material cir-
cumstances, give them all the same honor and possessions, and they 
will all have the same spirit. One criminal, near his last breath, mocks 
the Son of God: “If Thou be Christ, save Thyself and us!” (Luke 23:39), 
but the other begs the Lord: “Lord, remember me when Thou comest 
into Thy kingdom.” (23:42) The pain of crucifixion kills the one in both 
body and soul, but although it kills the other’s body, it saves his soul. 
Christ’s Cross is a scandal to the one, but salvation to the other.3

May we learn from St. Nicholai’s wise sayings that it is not im-
possible to speak to the social and political upheavals of our 

3 Nicholai Velimirovic, Bishop of Ochrid, Homilies: A Commentary on the 
Gospel Readings for Great Feasts and Sundays Throughout the Year. Volume 1: 
Great Feasts, Lent, Eastertide and Pentecost, translated by Mother Maria [Rule], 
introduction by Kallistos (Ware), Bishop of Diokleia (Birmingham, England: 
Lazarica Press, 1996), 197.
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time, and may we also imitate his style of indirect reference to 
current events, always leading the faithful to draw their perspec-
tives from the Holy Scriptures, from Christ and His Church, 
leading to the Kingdom of God not of this world.

Through the intercessions of our Holy Father Bishop Nicho-
lai, O Lord Jesus Christ our God, have mercy on us and save us.

* * *
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Abstract: The aim of this paper is to focus on the connections of 
Dimitrije Mitrinović (1887–1953) with the Serbian branch of his follow-
ers. Additionally, we will pay attention to the place of Nicholai Veli-
mirovich in the circle of Mitrinović’s network.

After research based on the archive material of the New Atlantis 
Foundation (Bradford), we show that the circle of panhumanists from 
the twenties of the last century was essentially the Serbian branch of 
Mitrinović’s network (Miloš Đurić, Pavle Jevtić, Vladeta Popović, 
Dušan Stojanović). Apart from the work on spreading the ideas of 
Mitrinović, this circle was devoted to occult practice, also under the 
leadership of a teacher from London.

Nicholai Velimirovich, who during his stay in London connected 
with Mitrinović’s environment, distanced himself from this group af-
ter the First World War, to their disappointment. The correspondence 
of Mitrinović’s followers with Mitrinović from the post–war years re-
veals how they saw this change in Velimirovich as an abandonment of 
joint work. In addition, some of Velimirovich’s words that they convey 
to Mitrinović reveal his clear desire to move away from them. As it is 
well known, Velimirovich continued on his way.

On the other hand, what is more important than the contacts 
is the influence of Mitrinović’s ideas. All the mentioned names are 
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bearers of a movement that has been called differently — most often 
“panhumanism.” We can say that Mitrinović’s group is the core and 
originator of panhumanism in the interwar culture, whose themes 
then spread to other authors. Considering the importance of pan-
humanism, the presence of this group in culture is longer (since 
the early twenties of the 20th century) and more influential than it 
would seem from the life of the two magazines, and this also means 
that Mitrinović was more present in the Serbian environment than 
it seems at first glance. Even if indirectly, he was present through 
his followers. Velimirovich, who accepted panhumanism during his 
younger years, however, later moved away from panhumanistic con-
cepts and Mitrinović.

Key words: Dimitrije Mitrinović, panhumanism, occultism, Pavle 
Jevtić, Vladeta Popović, Nicholai Velimirovich.
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Ап стракт: На осно ву ар хив ске гра ђе Фон да ци је Но ва Атлан-
ти да (Бред форд) по ка зу је мо да је круг пан ху ма ни ста из два-
де се тих го ди на про шлог ве ка су штин ски био срп ски огра нак 
Ми три но ви ће ве мре же (Ми лош Ђу рић, Па вле Јев тић, Вла де та 
По по вић, Ду шан Сто ја но вић). Сем ра да на ши ре њу иде ја Ми-
три но ви ћа, овај круг био је по све ћен окулт ној прак си, та ко ђе 
под вођ ством учи те ља из Лон до на.

1 Претходна, сажетија верзија овог рада објављена је 21. августа 2021. г. у 
интернет магазину посвећеном историји, књижевности и филму Stella polare. 
Захваљујем уредницима Оливери и Петру Драгишићу на сагласности за пренос.
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Ни ко лај Ве ли ми ро вић, ко ји се то ком свог бо рав ка у Лон до ну 
по ве зао са Ми три но ви ће вим окру же њем, по сле 1. свет ског ра та 
се од ове гру пе дис тан ци рао, на њи хо во раз о ча ре ње. Пре пи ска 
Ми три но ви ће вих след бе ни ка са Ми три но ви ћем из по сле рат них 
го ди на от кри ва ка ко су они ову про ме ну код Ве ли ми ро ви ћа ви-
де ли као на пу шта ње за јед нич ког ра да. По ред то га, не ке Ве ли ми-
ро ви ће ве ре чи ко је они пре но се Ми три но ви ћу от кри ва ју ње го ву 
ја сну же љу за од ма ком од њих.

Кључ не ре чи: Ди ми три је Ми три но вић, пан ху ма ни зам, окул-
ти зам, Па вле Јев тић, Вла де та По по вић, Ни ко лај Ве ли ми ро вић.

1

По сто ји пред ста ва о Ми три но ви ћу ко ја је по че ла да се 
фор ми ра још то ком Пр вог свет ског ра та („фан та стич не 
су ве сти сти за ле о ње му за вре ме ра та — да је оде вен у 
ин диј ске ту ни ке про во дио да не у фи ло зоф ској оса ми“),2 
а сва ка ко по сле 1918. го ди не — ка ко је Ми три но вић не-
ко ко се по ву као и на пу стио сво ју сре ди ну да би уто нуо у 
ми сти ци зам. Та ко о ње му пи ше и Вељ ко Пе тро вић у ен-
ци кло пе ди ји Ста но ја Ста но је ви ћа („одао се ми сти ци“), 
да ју ћи од ре ђе ну зва нич ност овој пред ста ви. Ве ли бор Гли-
го рић је имао не ма ло иро нич них ре чи за Ми три но ви ће ву 
по се ту зе мљи 1930. го ди не у пам фле ту Ми сти ка и ми сти-
фи ка то ри, али та ко је пи сао о њој и До бро сав Јев ђе вић, 
на идеј ним по зи ци ја ма дру га чи јим од Гли го ри ће вих („до-
ла зи нам у ста ву... апо сто ла... све моћ ни mum bo –jum bo“).3 
По сле Дру гог свет ског ра та ова се пред ста ва учвр сти ла. О 
Ми три но ви ћу као о не ком ко се го то во од мет нуо од до ма-
ће кул ту ре пи шу у не кро ло зи ма и ње гов ис пи сник, при ја-
тељ из мла до сти Бо ри во је Јев тић („за ро ња ва ње у за го нет-
ну област хин ду ског ре ли ги о зног ми сти ци зма ко ји ни је 

2 До бро сав Јев ђе вић, „Ак ци ја г. Д. Ми три но ви ћа“, Пре глед: ча со пис за по-
ли тич ки и кул тур ни жи вот, го ди на IV, бр. 5 (81) (1930): 611–613.

3 Јев ђе вић, „Ак ци ја г. Д. Ми три но ви ћа“, 611–613.
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ни кад имао ни ка кве ве зе с на шом сви ре пом и кр ва вом 
ју го сло вен ском ствар но шћу“)4 и мла ди Слав ко Ле о вац и 
опо зи ци о на Ре пу бли ка,5 док су иро нич ни пор трет „Ми-
тра Ми тро ви ћа“ ко ји да је Кр ле жа у За ста ва ма и чла нак 
у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је за пе ча ти ли ову сли ку у но вој 
Ју го сла ви ји на ста вља ју ћи и по ли тич ку дис ква ли фи ка ци ју 
ко ју је за по чео Гли го рић. И исто ри ча ри књи жев но сти ко-
ји су о ње му пи са ли на да ле ко објек тив ни ји на чин по ла-
зи ли су од то га да је Ми три но вић за слу жан за срп ску по-
е зи ју и кри ти ку до 1914. го ди не, а да по сле то га не ста је у 
све ту да ле ком и ге о граф ски и ду хов но. Тек је мо но гра фи-
ја Пре дра га Па ла ве стре из 1977. г. из не ла на све тло шта је 
за пра во Ми три но вић ра дио и пи сао у Бри та ни ји и пред-
ста ви ла ње го во де ло као це ли ну.

И за и ста, на кон не у спе лог по ку ша ја по врат ка 1930. го-
ди не он се ни је упу штао у до ма ће по ду хва те. Ње го вих 
чла на ка из ме ђу два ра та не ма у на шим ча со пи си ма, не ра-
чу на ју ћи три из 1929–1930. ко ји ма се пру жа по др шка но-
вој по ли ти ци ин те грал ног ју го сло вен ства. Ипак, ства-
ри ни су та ко јед но став не. Он је одр жа вао низ кон та ка та 
с љу ди ма из срп ске сре ди не до смр ти, ка ко на во ди Па-
ла ве стра (Бра ни слав Пе тро ни је вић, Па вле Ба ста јић, Ми-
ле на Па вло вић Ба ри ли, Ми ло рад Ми шко вић, Пе тар Ом-
чи кус).6 Ом чи кус је и у раз го во ри ма го во рио о по се ти 
Ми три но ви ћу пе де се тих. А то је са мо део име на. До пи си-
вао се и са Све ти сла вом Сте фа но ви ћем, Јо си пом Ко со ром 
и Јо си пом Сла вен ским. Бо жи дар Ко ва че вић ка же да је са 

4 Bo ri vo je Jev tić, „Di mi tri je Mi tri no vić (3)“, Ži vot: ča so pis za knji žev nost i kul-
tu ru, go di na II, broj 15 (1953): 440.

5 Не кро лог из Ре пу бли ке је са мо је дан од при ме ра то га ка ко се о ње му ми-
сли ло: „У ње га су не ка да по ла га не огром не на де, да ће он оства ри ти не што 
из ван ред но и ге ни јал но... Ве ли ке на де ко је су по ла га не у ње га ни је ис пу-
нио“ („Ми та Ми три но вић“, Ре пу бли ка: ор ган Ју го сло вен ске ре пу бли кан ске 
де мо крат ске стран ке, го ди на XX (8.9.1953)).

6 Пре драг Па ла ве стра, Дог ма и уто пи ја Ди ми три ја Ми три но ви ћа: по-
че ци срп ске књи жев не аван гар де, 2., по пра вље но и до пу ње но из да ње (Бе о-
град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2003), 343.
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Ми три но ви ћем об но вио по знан ство у Па ри зу 1930–1931.7 
По сто ја ла је и ве за с На ста си је ви ћи ма. У Ми три но ви ће-
вом ле га ту у Уни вер зи тет ској би бли о те ци у Бе о гра ду чу-
ва се Из там ног ви ла је та с по све том Мом чи ла На ста си-
је ви ћа.8 Жи во рад На ста си је вић је Ми три но ви ћа знао још 
из мин хен ског пе ри о да пре Пр вог свет ског ра та, кад га је 
Ми три но вић, ка ко све до чи, упо знао са сли кар ством им-
пре си о ни ста и по звао на сво је пре да ва ње о Кан дин ском.9 
Го ди не 1929. На ста си је вић је ура дио Ми три но ви ћев пор-
трет. Сли ка је да нас у Бри та ни ји, у ар хив ском фон ду Но ва 
Атлан ти да би бли о те ке Уни вер зи те та у Бред фор ду.10 Ко-
ли ко ми је по зна то, у до са да шњим пре гле ди ма сли ка ре-
вог опу са Ми три но ви ћев пор трет ни је по ми њан.11 (Сли ка 
у Вре ме ну ко ја пра ти Ми три но ви ћев ин тер вју 1930. мо гла 
би би ти упра во овај пор трет).12

7 Дра го слав Ада мо вић, Раз го во ри са са вре ме ни ци ма: ко је на вас пре суд но 
ути цао и за што? (Бе о град: При вред на штам па, 1982), 141.

8 Гли го рић је ус пут но по ме нуо ути цај Ми три но ви ћа на На ста си је ви ћа (Ve-
li bor Gli go rić, U vi ho ru, Bi bli o te ka „Po pu lar na knji ga“ / No lit (Be o grad: No lit, 
1975), 143) — те за ко ја, оправ да на или не, за слу жу је па жњу.

9 „Ми три но вић по зо ве све нас на пре да ва ње, па ка же ако тре ба, и да 
се ту че мо. Ја по ђем на пре да ва ње, али ре шим да се ни с ким не ту чем, 
а би ла је и гу жва на пре да ва њу јер су Шва бе зви жда ле. Ја одем ку ћи“. 
(Ана Бо ло вић и Мир ја на Мо кров чак Гли шо вић, прир., Успо ме не Жи-
во ра да На ста си је ви ћа (Гор њи Ми ла но вац: Му зеј Руд нич ко-та ков ског 
кра ја, 2016), 56.

10 У при ба вља њу ар хив ске гра ђе по мо гли су ми Ju lie Pa rry (По себ не зби-
р ке Би бли о те ке Уни вер зи те та у Бред фор ду) и Mi ke Tylde sley (The Mi tri no-
vić Fo un da tion) на че му им ср дач но за хва љу јем.

11 Па вле По по вић („Сли кар Жи во рад На ста си је вић“ (ма ги ста р ски рад, 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 1988), при ме рак Уни вер-
зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“) до но си по пис свих по зна тих 
На ста си је вић де ла где овог пор тре та не ма.

12 Уп. Љу бо мир Јо ва но вић, „[Један ре дак гост]. У Бе о град је до пу то вао 
из Лон до на, пр ви пут по сле ра та, ду хов ни во ђа пред рат не бо сан ске ре во-
лу ци о на р не омла ди не, по пу ла ри за тор Ме штро ви ће ве умет но сти, г. Ди ми-
три је Ми три но вић, књи жев ник и пу бли ци ста“, Вре ме, го ди на X, број 3051 
(су бо та, 28. ју на 1930): 5–6: 5.
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Го ди не 1926. Ми три но-
ви ће ве члан ке тра же По-
ли ти ка, Ле то пис Ма ти це 
срп ске и Срп ски књи жев ни 
гла сник.13 Ми та Ди ми три-
је вић (ни смо си гур ни да 
ли је исто ве тан та јан стве-
ном аван гард ном пи сцу 
истог име на, по зна том и као 
МИД), обра ћа ју ћи му се са 
„ти“, што не чи не дру ги бе о-
град ски ко ре спон ден ти, ка-
же да ће по ку ша ти да из деј-
ству је фи нан сиј ску по моћ 
за Ми три но ви ћа код кне за 
Па вла или пре ми је ра.14

По себ но је за ни мљи-
во пи смо Ми три но ви ћа Пе-
тру Жив ко ви ћу из де цем бра 
1929. г., да кле кад је Жив ко вић на ме сту пре ми је ра у вре-
ме лич ног ре жи ма кра ља Алек сан дра. Ми три но вић из 
по ли тич ких раз ло га пре по ру чу је ку по ви ну бри тан ских 
бри ке та и од го ва ра ју ћег ли фе ран та ко ји би ујед но оси-
гу рао кре дит Ју го сла ви ји код Бри та на ца, па до да је и да 
ће ја ви ти још о по ли ти ци и „на шем ра ду ов де“, на ро чи-
то код со ци ја ли ста.15 За не ти ми сти ци обич но не да ју кре-
дит не пре по ру ке ге не ра ли ма ко ји пред се да ва ју вла да ма у 
дик та ту ри. Ли фе рант је био из ве сни Иво Га бе ла, по знат, 
ка ко пи смо ка же, и Че до ми љу Ми ја то ви ћу, а ког на ла зи-
мо и ме ђу чла но ви ма Ми три но ви ће ве гру пе Но ва Евро-

13 Вла де та По по вић Ми три но ви ћу 1.11.1926. (Uni ver sity of Brad ford, 
New Atlan tis Fo un da tion, Spe cial Col lec ti ons. 1/7/12/36 — у да љем тек-
сту: NAF).

14 Пи смо од 14.5.1936. (NAF 1/7/11/21). Те го ди не је Ми три но вић имао озби-
љан здрав стве ни удар.

15 Ми три но вић Пе тру Жив ко ви ћу, 5.12.1929. (NAF 1/7/10/32).

Fig. 1. Portrait of D. Mitrinović, 
Vreme X, 3051 (June 28, 1930): 5 |  

Сл. 1. Портрет Д. Митриновића, 
Време X, 3051 (28. јун 1930): 5
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па. Га бе ла се огла сио у Вре ме ну по во дом Ми три но ви ће-
вог ин тер вјуа, бра не ћи га упра во од ути ска да је на пу стио 
до ма ћу сре ди ну, али и хва ле ћи Алек сан дров ре жим и са-

Fig. 2. Ž. Nastasijević’s portrait of D. Mitrinović from 1929. (NAF) |  
Сл. 2. Настасијевић портрет Д. Митриновића из 1929. г. (NAF)
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рад њу с Бри та ни јом.16 Пи та ње Ми три но ви ће вог од но-
са пре ма но си о ци ма ју го сло вен ске ме ђу рат не по ли ти ке 
углав ном је ве зи ва но за све до чан ство Бран ка Ла за ре ви-
ћа, ко ји је пре по ру чио Ми три но ви ћа кра љу Алек сан дру 
као уред ни ка но ве ре ви је по све ће не про мо ци ји ју го сло-
вен ства; ка ко је по зна то, су срет је за вр шио не слав но јер 
је Ми три но вић кра љу по чео да са ве ту је да ује ди ни три 
ре ли ги је у зе мљи, због че га је Алек сан дар по сле тра жио 
да му Ми три но ви ћа ви ше не до во де. Пи смо Жив ко ви ћу 
на го ве шта ва да су ве зе с но си о ци ма вла сти би ле ши ре, 
као и да су би ле ве за не за ње го ве по ли тич ке ак тив но сти у 
Бри та ни ји. При ме ти мо ус пут но да је ово мо жда је дан од 
од го во ра на пи та ње ко је у би о гра фи ја ма ни је до би ло пот-
пун од го вор: од че га је све Ми три но вић жи вео. Ко ли ко је 
још би ло та квих по сре до ва ња, с ка квом про ви зи јом?

Ина че, у истом бро ју Вре ме на у ком се ја вља и Га бе ла, 
чак на ис тој стра ни, Че до миљ Ми ја то вић ја вља о „ве ли ком 
успе ху на ше др жа ве Ју го сла ви је“: ли фе ро ва ње ен гле ског 
бри ке та ју го сло вен ској же ле зни ци, ко је је би ло под пи та-
њем због не скло но сти бри тан ских ин ду стри ја ла ца да да ју 
на кре дит, ус пе ло је јер је бри тан ска вла да да ла (по из у зет-
ку) сто по стот ну га ран ци ју. Ми ја то вић овај до го вор — очи-
глед но исти онај из пи сма Ми три но ви ћа — пред ста вља чи-
та ла штву као успех но вог ре жи ма.17 Овим нам се от кри ва 
по не што од Ми ја то ви ће ве мо гу ће ве зе с Ми три но ви ћем.

За вре ме ра та и по сле ра та Ми три но вић је у пре пи сци са 
Сло бо да ном Јо ва но ви ћем и Ада мом При би ће ви ћем, те са па-
ро хи јом Св. Са ве. Го ди не 1951. на ла зи мо га као чла на Удру же-
ња срп ских пи са ца у из гнан ству, осно ва ног те го ди не.18 Из пи-

16 Иво Га бе ла, „Од но си из ме ђу Ју го сла ви је и Ве ли ке Бри та ни је. По во дом 
из ла га ња г. Ми три но ви ћа“, Вре ме, го ди на X, број 3071 (пе так, 18. ју ла 1930): 3.

17 Чед[омиљ]. Ми ја то вић, „Је дан ве ли ки успех на ше др жа ве Ју го сла ви је“, 
Вре ме, го ди на X, број 3071 (пе так, 18. ју ла 1930): 3.

18 Jo vi ca Tr ku lja i Ži vo ta La zić, prir., Po ru ka. List Ju go slo ven skog na rod nog od-
bo ra: Lon don, 1950–1959, re print iz da nje (Be o grad: Slu žbe ni gla snik, 2007), Ок-
то бар 1951, бр. 4 и 5, стр. 28.
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сма ко је му Цр њан ски ша ље,19 ви ди мо да Ми три но вић ни је 
мо гао (или хтео) да при су ству је скуп шти ни, али и да је по-
ну дио свој стан за са стан ке. Ме ђу тим, у еми грант ској По ру-
ци, ко ја је по ме ну ла ње го во члан ство у удру же њу, ка сни је у 
ве сти ма о пре да ва њи ма одр жа ним у Удру же њу, не сре ће мо и 
ње го во име. Шта ви ше, са ма По ру ка 1953. уоп ште не по ми ње 
Ми три но ви ће ву смрт, ма да се ре дов но из ве шта ва о смр ти-
ма дру гих еми гра на та. (Удру же ње пи са ца се од Ми три но ви-
ћа опро сти ло го во ром Ко сте Ст. Па вло ви ћа).20 И тај при мер 
је мо жда обра зац ње го вог од но са са до ма ћом сре ди ном — не-
што што мо же мо опи са ти као исто вре ме ни кон такт и дис тан-
цу (од нос ка кав је, уо ста лом, имао и са сво јом по ро ди цом).

Уоп ште, оно што фа сци ни ра код Ми три но ви ћа већ на 
пр ви по глед је сте број љу ди с ко ји ма је био у кон так ту (и то 
ка квих). Је дан не дав ни рад га опи су је из ра зом net work spe ci-
a list.21 И ма да по сто је две до бре би о гра фи је, Пре дра га Па ла-
ве стре и Ен др јуа Риг би ја, (а ко ли ко срп ских пи са ца има две 
би о гра фи је), тај чи сто би о граф ски, го то во по зи ти ви стич ки 
део ра да, још увек ну ди от кри ћа. Исто, уо ста лом, ва жи ва жи 
и за ње го ве свет ске кон так те. Тек од не дав но је, за хва љу ју-
ћи ис тра жи ва њу Мар ка Па зи ја ко ји је чи тао ко пи је днев ни-
ка Али сте ра Кро у ли ја у ар хи ву, по зна та ве за с ен гле ским ма-
гом: Кро у ли је срео Ми три но ви ћа у Бер ли ну 1930, истог да на 
кад и Адле ра (мо гу ће за јед но).22 О че му су раз го ва ра ли?23

19 Пи смо Цр њан ског Ми три но ви ћу од 5.6.1951. За хва љу јем Гви ду ван Хен-
ге лу (Gu i do van Hen gel) на усту пље ној фо то гра фи ји пи сма.

20 Не над В. Пе тро вић, Ди ми три је Ми три но вић (Винд зор: Ава ла, 1967), 31–32.
21 Da vid Gra ham Pa ge, “Pi o ne ers of Eu ro pean Fe de ra lism: The New Eu ro pe 

Gro up and New Bri tain Mo ve ment (1931–1935)” (A the sis sub mit ted in par tial 
ful fil ment of the re qu i re ments for the de gree of Ma ster of Phi lo sophy The Uni-
ver sity of Sheffi  eld Fa culty of Arts and Hu ma ni ti es De part ment of Hi story, Oc-
to ber 2016), 66, https://etheses.whiterose.ac.uk/15438/.

22 Mar co Pa si, Ale i ster Crow ley and the Temp ta tion of Po li tics (Lon don and New 
York: Ro u tled ge, 2014), 69, 78, https://doi.org/10.4324/9781315729565.

23 Пре ма све до че њу Мај ка Тил дсли ја, се кре та ра Ми три но ви ће ве за ду-
жби не (ра ни је За ду жби на Но ва Атлан ти да), ка да је кра јем де ве де се тих го-
ди на јед на аме рич ка из да вач ка ку ћа по ка за ла ин те рес за об ја вљи ва ње тек-
сто ва ко је је За ду жби на ну ди ла раз ли чи тим из да ва чи ма, ис по ста ви ло се да 
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Ка да је реч о ме ђу рат ној гру пи срп ских след бе ни ка Ми три-
но ви ћа, обич но се на во де Ни ко лај Ве ли ми ро вић (ко ји се 
сре ди ном два де се тих у свом „охрид ском пе ри о ду“ окре нуо 
од њих), Ми лош Ђу рић, Па вле Јев тић и Ду шан (Јо ван) Сто-
ја но вић. Јев тић је пр ви срп ски ин до лог, с док то ра том сте-
че ним у Лон до ну (SO AS), пре во ди лац Бха га вад ги те; Сто ја-
но вић, ко ји је док то ри рао на Со ло во јо ву у Ен гле ској, ау тор 
је сту ди ја о ру ској ре ли гиј ској фи ло зо фи ји и Бе рг со ну. Њи-
ма тре ба при кљу чи ти и Вла де ту По по ви ћа, осни ва ча бе о-
град ске ка те дре за ан гли сти ку. Па ла ве стра гру пу срп ских 
ми три но ви ће ва ца ве зу је за постоја ње крат ко трај ног ча-
со пи са Пре те ча (1928).24 Треба додати и да су они били 
активни и око часописа Дру штве на об но ва (1929–1930) о 
чему ће овде више бити речи. Палавестрин је за кљу чак да 
је гру па би ла крат ког ве ка и огра ни че ног ути ца ја. Овај за-
кљу чак за слу жу је пре и спи ти ва ње, чак и кад се оста ве на 
стра ну не ке мо гу ће фак то граф ске ко рек ци је.25 Ако се осло-

иста ку ћа об ја вљу је и Кро у ли ја. Ва јо лет Мак Дер мот, Ми три но ви ће ва уче-
ни ца и та да шњи се кре тар За ду жби не (пре ми ну ла 2006. го ди не), од мах је 
за тра жи ла пре кид кон так та с из да ва чем с об ја шње њем да је „г. Ми три но-
вић“ упо зо ра вао да се с Кро у ли јем не ма ју ни ка ква по сла.

24 Па ла ве стра, Дог ма и уто пи ја, 332–333; Пре драг Па ла ве стра, „Суд би на 
и де ло Ди ми три ја Ми три но ви ћа“, пред го вор у: Ди ми три је Ми три но вић, 
Са бра на дје ла. Књ. 1. О књи жев но сти и умјет но сти [приредио и пред го-
вор на пи сао Пре драг Палавестра], Би бли о те ка „Кул тур но на сље ђе Бо сне 
и Хе р це го ви не“ (Са ра је во: Свје тлост, 1991), 9–153: 113.

25 Као ета пе он по ми ње су срет Ми три но ви ћа и Па ре жа ни на још 1926. у 
Бе чу, по се ту Бе о гра ду на ред не, а по том упут ства оку пље ни ма око Пре те-
че, из да та пре ко бра та Ми ли во ја, о све оп штој по ве за но сти, син те тич ком 
све чо ве чан ству, мо рал ној об но ви и уло зи Ср би је, Ју го сла ви је и Сло вен ства 
у то ме. Ме ђу тим, сам Па ре жа нин на ме сту ко је Па ла ве стра ци ти ра ка же да 
су се пр ви пут сре ли у Бе чу, али тек три де се тих. То би мо гла би ти и ома шка 
у пам ће њу. Овај при мер не ума њу је зна чај Па ла ве стри не мо но гра фи је, већ 
по ка зу је по те шко ће у ис тра жи ва њу Ми три но ви ће ве би о гра фи је и ре кон-
струк ци ји ње го ве мре же (Рат ко Па ре жа нин, Мла да Бо сна и Пр ви свет ски 
рат (Мин хен: [Искра], 1974), 25–26; у по но вље ном из да њу из 2013. и 2014. 
г. под на сло вом Га ври ло Прин цип у Бе о гра ду: Мла да Бо сна и Пр ви свет ски 
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ни мо и на ар хив ску гра ђу при ме ти ће мо да је ова гру па чвр-
шћа од не ке ефе мер не ре дак ци је.

Ве ли ми ро ви ћа, Јев ти ћа, Сто ја но ви ћа и По по ви ћа за 
Ми три но ви ћа ве зу је за јед нич ки бо ра вак у Бри та ни ји то-
ком ра та. Јев тић и Сто ја но вић би ли су те о ло зи по обра зо-
ва њу, шта ви ше мо на си (оту да су не ки Сто ја но ви ће ви ра до-
ви пот пи са ни с Ду шан, не ки с Јо ван, а не ки и с оба име на), 
ко ји су на пу сти ли мо на шки чин, ма да су оста ли ве за ни 
за Цр кву. Ка сни је су обо ји ца ра ди ли за Прес би ро. Ми ло-
ша Ђу ри ћа Ми три но вић је знао још из вре ме на сту ди ја.26 
Ме ри Стен сфилд По по вић по ми ње ка ко је то ком дво го ди-
шњег бо рав ка Вла де те По по ви ћа у Лон до ну два де се тих го-
ди на, због док то ра та, Ми три но вић био „мо ћан ути цај“ са 
сво јом „еклек тич ком фи ло зо фи јом, ори јен тал ном ре ли ги-
јом, те о зо фи јом, ан тро по зо фи јом...“, и да је упо знао По по-
ви ћа с но вим на чи ном ми шље ња.27 Ина че, не до вољ но уо-
че на ве за ме ђу Ђу ри ћем и Ми три но ви ћем је сте и хр ват ски 
фи ло зоф Ал берт Ба за ла, ког је Ми три но вић слу шао, а код 
ког је Ђу рић по сле ра та док то ри рао, што је вред но па жње 
јер је Ба за ла ира ци о на ли ста и „ме та ло ги чар“, као и ау тор 
јед не од пр вих књи га о па ра пси хо ло ги ји у ме ђу рат ном пе-
ри о ду у Ју го сла ви ји. Ми лош Ђу рић је пи сао пред го вор за 
Јев ти ћев пре вод Бха га вад ги те, а Сто ја но вић за Ђу ри ћев 
пре вод Та го ро вог На ци о на ли зма.

Око ових ча со пи са — о ко ји ма у ис тра жи ва њу ни је ви-
ше пи са но — ор га ни зо ва ли су се јав но и по лу фор мал но. Вла-
сник Дру штве не об но ве био је Ми три но ви ћев брат Че до мил, 
глав ни уред ник Ми лош Ђу рић, а у ре дак ци ји су уз Ми три но-

рат [Београд: Ca te na mun di, 2013; 2., до пу ње но из да ње — Бе о град: Ca te na 
mun di, 2014] ови де ло ви су из о ста вље ни). Ипак, у до ступ ној пре пи сци не 
ви ди мо Па ре жа ни но во име, за раз ли ку од оста лих из Ср би је.

26 Па ла ве стра, „Суд би на и де ло“, 113. Па ла ве стра не ула зи у пи та ње са др-
жи не Пре те че, а Дру штве ну об но ву са мо по ми ње.

27 Ma ri ja Stansfiеld-Po po vić, “Vla de ta Po po vić — A Pro fi le,” у Збо р ник ра до ва 
по во дом че тр де се то го ди шњи це осни ва ња Ка те дре за ен гле ски је зик и књи-
жев ност (Бе о град: Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Од сек 
за ан гли сти ку, 1969), 21–24: 23.



52

Nicholai Studies, Vol. III, No. 5 (2023): 41–70

ви ћа би ли Ни ко Жу па нич и Бо гу мил Во шњак, та ко ђе име на 
из лон дон ских да на Пр вог свет ског ра та. Па вле Јев тић по ми-
ње да су Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ми три но вић, Бог дан и Па вле 
По по вић и Ни ко Жу па нич би ли цен тар про па ганд не и оба-
ве штај не слу жбе у Лон до ну.28 Ду шан Сто ја но вић био је је дан 
од уред ни ка Пре те че, а при ло ге су углав ном да ва ли и дру ги 
бли ски Ми три но ви ћу, по пут Ми ла на Бу ди ми ра ко ји га је знао 
из пред рат ног до ба. Пре те ча, ча со пис за на ци о нал ну и хри-
шћан ску кул ту ру об ја вљи вао је ме си ја ни стич ке сло ве но фил-
ске члан ке, као и оне по све ће не ре ли ги ји, па и при ло ге ју го-
сло вен ских ан тро по зо фа (Кла ра и Ста ни слав Жу пић, Ни ко ла 
Кр стић). Иза шла су све га три бро ја, све то сав ски, ус кр шњи и 
ви дов дан ски. Дру штве на об но ва по кре ну та је с на ме ром да 
по др жи уво ђе ње лич ног ре жи ма и ин те грал ног ју го сло вен-
ства: Ни ко Жу па нич у бро ју у ком на на слов ној стра ни из-
ла зи сли ка кра ља Алек сан дра и Ми три но ви ћев текст За Ју-
го сла ви ју, из ра жа ва на ду да ће Rex Iu go sla vi ae „у нај ско ри јем 
вре ме ну“ по ста ти ни шта ма ње не го Im pe ra tor to ti us Sla vi ae.29 
Ча со пис от кри ва и ве зу са Ми три но ви ће вим европ ским кон-
так ти ма. Об ја вљу је се пре вод од лом ка из Си де рич ног ро ђе-
ња Ери ха Гут кин да30 чи ју за кључ ну ре че ни цу мо же пот пи са-
ти би ло ко од на ших ко сми ста: „Да се об но ви мо и ми и свет у 
си де рич ном ро ђе њу, зве зда ни је из над свих зве зда“. Гут кинд је 
јед но од име на нај те шње ве за но за Ми три но ви ћа, а овај спис 
је ути цао на ње га пре пре ла ска у Ен гле ску. Из ла зе и два члан-
ка Сти ве на Гре је ма, Ми три но ви ће вог бли ског при ја те ља и ка-
сни је му жа ње го ве се стре. Он је из ме ђу два ра та бо ра вио че-
сто у Ју го сла ви ји, по се ћу ју ћи и Ни ко ла ја, али ова по се та је, 

28 Па вле Јев тић, „На ши у Ен гле ској за вре ме ра та“, На род на од бра на, го-
ди на XI, бр. 30 (1936): 566. Из ја ва зах те ва ни јан си ра ње у све тлу свих из во-
ра ко је да нас има мо (пра ви ди пло ма та по пут Ј. Јо ва но ви ћа Пи жо на у днев-
ни ку с при лич ном ири та ци јом го во ри о не ки ма од ових име на), али опет 
ин те ре сант на због сли ке ко ја се ну ди јав но сти.

29 Ни ко Жу па нич, „Im pe ra tor Scla vo ni ae“, Дру штве на об но ва, го ди на I, 
бр. (10. но вем бар 1929): 2.

30 Ерих Гут кинд, „Ужас по дне ва. Из књи ге Си де рич ко ро ђе ње“, Дру штве-
на об но ва, го ди на I, бр. 3 (24. но вем бар 1929): 6.
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ка ко ми сли Гре је мов би о граф, ве за на упра во за Ми три но ви-
ћев про је кат.31 У јед ном тек сту он упу ћу је „мла ду и сна жну 
ју го сло вен ску ра су“ да по ђе прав цем ко јим је во ди краљ, ве-
ли ки ли бе рал ни сим бол, „нај ве ћи ко га је има ла ју го сло вен-
ска исто ри ја“. (Из истог ча со пи са са зна је мо да је Гре јем про-
вео ме сец да на у Ју го сла ви ји.32 Ма да сам Ми три но вић ни је 
на и шао на раз у ме ва ње код кра ља Алек сан дра, из Гре је мо ве 
ка сни је књи ге о мар сељ ском атен та ту ви ди мо да је ен гле ски 
ау тор раз го ва рао с ви ше љу ди из вла сти, с дво ра, као и са кне-
зом Па влом и кра љи цом Ма ри јом).

Ова кво по ве зи ва ње љу ди бли ских Ми три но ви ћу опет 
бо ље мо же мо раз у ме ти у ши рем кон тек сту ње го вих кон-
та ка та. На чин на ко ји је он оку пљао љу де при ву као је па-
жњу ис тра жи ва ча ко ји су се тру ди ли да ве лик број име на 
и не увек ја сне при ро де од но са не ка ко раз ја сне, ко ри сте ћи 
сли ке кон цен трич них кру го ва33 или Ве но вих ди ја гра ма ко-
ји се пре кла па ју.34 Не дав но ис тра жи ва ње Г. ван Хен ге ла је 
де таљ ни је по ка за ло ис пре пле те не ве зе са Гут кин дом, Ван 
Еде ном и Кан дин ским.35 Ин те лек ту ал на исто ри ја (или мо-
жда бо ље исто ри ја ин те лек ту а ла ца) ов де се при ка зу је кроз 
за ми сао мре же. Та кве мре же — ко је обе ле жа ва ју европ ски 

31 Сти вен Гре ам, „Краљ и ен гле ска ин те ли ген ци ја“, Дру штве на об но ва, 
го ди на II, бр. 3 (18. ја ну ар 1930): 1–2 (на слов на стра на); Сти вен Гре ам, „Ју-
го сло ве ни и Ру си“, Дру штве на об но ва, го ди на II, бр. 5 (2. фе бру ар 1930): 1 
(пр ви пут у Ју го сло вен ској по шти).

32 Mic hael Hug hes, Beyond Holy Rus sia. The Li fe and Ti mes of Step hen Gra ham 
(Cam brid ge, UK: Open Bo ok Pu blis hers, 2014), 240, https://doi.org/10.2307/j.ctt5vjtr4.  
Гре јем се на кон по чет не оп чи ње но сти одво јио од оних ко ји су Ми три но-
ви ћа по сма тра ли као гу руа.

33 An drew Rig bey, Ini ti a tion and Ini ti a ti ve. An Ex plo ra ti on of the Li fe and Ide as 
of Di mi tri je Mi tri no vić, Ea stern Eu ro pean Mo no graphs, Num ber 164 (Bo ul der, 
Co lo.: East Eu ro pean Mo no graphs; di stri bu ted by Co lum bia Uni ver sity Press, 
New York, 1984), 162.

34 Pa ge, “Pi o ne ers of Eu ro pean Fe de ra lism,” 66.
35 Gvi do van Hen gel, Vi dov nja ci: sno vi đe na Evro pa, ru ko vo di lac pre vo di lač-

kog ti ma Je li ca No va ko vić-Lo pu ši na; srp ska re dak ci ja Je li ca No va ko vić-Lo pu-
ši na, Mi la Vo ji no vić; hr vat ska re dak ci ja Gi o ia-An a  Ul rich Kne že vić, Ra do van 
Lu čić Lutz, Klep si dra / Clio (Be o grad: Clio, 2020).
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кул тур ни пеј заж још од ху ма ни зма — на чин су на ко ји мо-
же мо опи са ти и ње го ве кон так те ов де. Ми три но вић при-
па да јед ној европ ској мре жи. У Бри та ни ји фор ми ра дру гу, 
ко ја се са сто ји од ви ше кру го ва: од јав них лич но сти по ве за-
них с истим дру штве ним ци ље ви ма, па до пра вих по кло ни-
ка. Као што у Бри та ни ји има сво ју мре жу, та ко се је дан њен 
крак пру жа и у Ју го сла ви ји.

3

У ли те ра ту ри се сре ће још је дан тер мин ко јим су опи си ва-
не гру пе око Ми три но ви ћа: то је сек та или култ. Ка ко је по-
зна то, не са мо што је Гли го рић Ми три но ви ћа про звао као 
ми сти фи ка то ра, већ је и це лу гру пу око Пре те че опи сао као 
мал те не сек ту ко ја оче ку је до ла зак ме си је — ве ро ват но са мог 
Ми три но ви ћа из Лон до на, за шта му је на зив ча со пи са на ро-
чи то био ре чит. Гли го ри ћев текст је по ле мич ки, пам флет ски, 
али од овог не тре ба бе жа ти. Тим пре што се Гли го рић об ра-
чу на ва с они ма чи јим је сло вен ско –ме си ја ни стич ким по гле-
ди ма ко ју го ди ну пре то га и сам био бли зак. Ни је Гли го рић 
био уса мљен. Већ 1921. го ди не Тин Ује вић, ко ји се с Ми три но-
ви ћем по сва ђао за рат них да на, зо ве га: „окул ти ста, спи ри-
ти ста, хип но ти зер и ис точ ни ми ста гог Ми тро вић“.36 Ни ко-
лај Ве ли ми ро вић у Ин диј ским пи сми ма по ми ње да „Ду ша на 
Ми три но ви ћа“ у Лон до ну ин диј ски уче ни ци сма тра ју но вим 
ава та ром.37 Се дам де се тих се у јед ном ин тер вјуу Ми лан Ка-
ша нин, ина че уз др жан на по хва ла ма, Ми три но ви ћа при се ћа 
као ге ни ја ко ји је об ли ко вао ње го ву ге не ра ци ју — али до да-
је и: „Хтео је, на кра ју, да осну је не ку но ву ве ру у ко јој би он 

36 Tin Uje vić, „Uz spo me ni cu Vla di mi ra Ga ći no vi ća“, Ju go sla ven ska nji va, go-
di na V, br. 46 (1921): 732–734: 733.

37 Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ин диј ска пи сма, у: Вла ди ка Ни ко лај [Велимировић], 
Ре чи о Све чо ве ку. Ин диј ска пи сма. Из над Ис то ка и За па да. Сред њи си стем. 
Ни че и До сто јев ски. Шек спир — Све чо век, Иза бра на де ла Вла ди ке Ни ко ла-
ја у 10 књи га, књ. 2 (Ва ље во: Глас Цр кве, 1996), 203. Име на по сто је ћих осо-
ба Ве ли ми ро вић да је не знат но из ме ње на, та ко да су Ин диј ска пи сма и не-
ка вр ста „ро ма на с кљу чем“.
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био Бу да, Христ. И ње га, и оста ле из ње го ве ге не ра ци је збу-
нио је Лон дон. И Ис ток“.38 Ко ли ко мо жда го во ри о Ми три но-
ви ћу, из ја ва још ја сни је по ка зу је сли ку о ње му ко ју су са вре-
ме ни ци има ли. Слич на по ре ђе ња ко ри сти ли су и они ко ји су 
лич но сре та ли Ми три но ви ћа окру же ног уче ни ци ма у Бри-
та ни ји. Ви ла Мју ир, ко ја га је ду го зна ла, ко ри сти ла је реч 
cult. Аме рич ки пе сник Џон Гулд Фле чер опи су је гру пу Но ва 
Ен гле ска ре чи ма „ат мос фе ра лу де сек те“.39 Све до чан ства ко-
ја се по ја вљу ју у но ви јем ис тра жи ва њу из о штра ва ју ову сли-
ку. Ре ци мо, јед на од ве жби ко ју је да вао уче ни ци ма зва ла се 
„не го ва ње не-за ви сно сти“ (fo ste ring non –de pen dency). А овај 
на из глед бе за злен тер мин за пра во је зна чио да је Ми три но-
вић од ре ђи вао ко ће с ким има ти сек су ал не од но се.40 Ту Ми-
три но вић за и ста по чи ње да ли чи на гу руе по пут Ошоа. До-
ста то га за ви си од де фи ни ци је кул та. Та ко се не где на сто ји 
до ка за ти да се по на ша ње Ми три но ви ће вог кру га не укла па у 
кла сич ну де фи ни ци ју вер ског кул та.41 (Али, култ на ат мос фе-
ра се мо же узе ти и у ши рем сми слу, за шта до бар при мер да-
ју не ки умет нич ки ми љеи, по пут Ваг не ро вог бај рој тског кру-
га или кру га око Ште фа на Ге о р геа).

Оправ да но је због све га то га пи та ти се ка кво је би ло ме-
сто Ми три но ви ћа у кон крет ним на да ма срп ских след бе ни-
ка. Да ли је он био гу ру или чак за и ста пре те ча, ме си ја све-
чо ве ка? И код ње го вих срп ских исто ми шље ни ка мо же мо 
на и ћи на тон обо жа ва ња из ког зра чи учи тељ ска ау ра. При-
ме ра ра ди, 1927. го ди не Ду шан Сто ја но вић пи ше о Ми три но-
ви ћу као о не ком ко се на ста вља на До сто јев ског и Со ло вје-
ва иде јом о све чо ве ку, али их и пре ва зи ла зи јер је укљу чио 
ис точ на уче ња — бу ди зам, ве дан ту, Еги пат, ан тич ке ми сте-
ри је, Лао Цеа. Ми три но ви ће ва син те за вред но сти ши ра је 
од ма ко је дру ге, ни шта ма ње не го „син те за те о кра ти је, те-

38 Мар ко Не дић, „Раз го во ри с Ми ла ном Ка ша ни ном“, Ље то пис Срп ског 
кул тур ног дру штва Про свје та, све зак 7 (2002): 241.

39 Van Hen gel, Vi dov nja ci, 276; Pa ge, “Pi o ne ers of Eu ro pean Fe de ra lism,” 57.
40 Van Hen gel, Vi dov nja ci, 231.
41 Pa ge, “Pi o ne ers of Eu ro pean Fe de ra lism,” 58 и да ље. 
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о со фи је и те ур ги је“. Сто ја но вић је уз ви сио Ми три но ви ћа и 
у на ци о нал ној кул ту ри, јер га про гла сио син те зом „му шког“ 
Ме штро ви ћа и „жен ског“ Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, ка ко год 
ово раз у ме ли.42 Осам го ди на на кон не у спе ле по се те, Па вле 
Јев тић пи ше ње го вим о ак тив но сти ма у Ује ди ње ном кра-
љев ству (ини ци ја ти ве Но ва Евро па и Но ва Бри та ни ја) упра-
во на гла ша ва ју ћи да га та мо по шту ју као учи те ља и „ско ро 
но вог ме си ју“. Не ли би се Јев тић ни да га опи ше ро ма неск но, 
али — су де ћи по успо ме на ма — и исти ни то: „са очи ма ко је 
про ди ру... он обич но се ди са скр ште ним но га ма“ и ис ти че се 
„ис точ њач ким из гле дом“.43 Јев тић за о би ла зно пре ко ре ва зе-
мља ке што Ми три но вић ни је на и шао на од јек код њих. Не-
дво сми сле но је да он де ли ен ту зи ја зам бри тан ских уче ни ка 
за Ми три но ви ће ву ви зи ју бу дућ но сти.44 Тек сто ви след бе ни-
ка или опо не на та као што је Гли го рић по ка зу ју да су опа же-
ни као гру па, као део јед ног по кре та, где су Ми три но вић и 
Ве ли ми ро вић по себ но апо стро фи ра ни.45

42 Ду шан Сто ја но вић, „Иде ја све чо ве ка. Мо гућ но сти сло вен ске фи ло со-
фи је“, Хри шћан ски жи вот: ме сеч ни ча со пис за хри шћан ску кул ту ру и цр-
кве ни жи вот, го ди на VI, број 3–4 (1927): 88–98.

43 Ми три но ви ћа и Пол Сел вер опи су је као ми сте ри о зног учи те ља с Ис-
то ка („Стран ци о Ми три но ви ћу“, у: Ди ми три је Ми три но вић, Са бра на дје-
ла. Књ. 3. По е зи ја и ан тро по фи ло со фи ја [сакупио Пре драг Па ла ве стра; би-
бли о гра фи ју из ра ди ла Ли ди ја Омчикус], Би бли о те ка „Кул тур но на сље ђе 
Бо сне и Хер це го ви не“ (Са ра је во: Свје тлост, 1991), 221). Вре ди по ме ну ти 
да у успо ме на ма на Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа (у при год ном члан ку по во-
дом смр ти) Ми о драг Пур ко вић ко ри сти слич ну сли ку за вла ди ку: „Али, 
из над све га, у ње му је би ло не чег ма гич ног. Ње го ве там не, све тле [sic!] и 
про дор не очи ми слим да ни ко ни је мо гао да гле да. Ја сам се за ре као ви-
ше пу та да из др жим тај по глед, и ни сам мо гао. Те Ни ко ла је ве очи хип-
но ти са ле су љу де и они су оста ја ли као ома ђи ја ни“ (Ми о драг Пур ко вић, 
„О епи ско пу Ни ко ла ју“, у: Tr ku lja — La zić, Po ru ka. List Ju go slo ven skog na-
rod nog od bo ra, re print iz da nje, 1. мај 1956, бр. 37, стр. 7).

44 Па вле Јев тић, „У Лон до ну жи ви је дан Ју го сло вен ко ји на ме ра ва да 
пре по ро ди Ве ли ку Бри та ни ју“, Вре ме, го ди на XVI II, бр. 5950 (не де ља, 14. 
ав густ 1938): 9.

45 Нпр. Здрав ко Ја го дић у при ло гу „Суд би на на шег све чо ве ка“ (Хри шћан-
ска ми сао: ме сеч ни ча со пис за хри шћан ску кул ту ру и цр кве ни жи вот, го ди-
на III, број 5 (1937): 69–70) из два ја Ни ко ла ја, Ми три но ви ћа, Ђу ри ћа.
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4

Ка да по гле да мо ар хив ску гра ђу — пи сма ко ја се чу ва ју у 
фон ду За ду жби не Но ва Атлан ти да у Би бли о те ци Уни вер-
зи те та у Бред фор ду — до би ја мо но ву сли ку ове гру пе ко ја 
по твр ђу је го ре из не те те зе. По да ци из пи са ма ко ја су срп-
ски след бе ни ци пи са ли Ми три но ви ћу, до сад не на во ђе ни 
у ис тра жи ва њи ма, ба ца ју но во све тло на овај ин те лек ту-
ал ни кру жок.46

Бе о град ски ми три но ви ћев ци би ли су гру па устро је на 
по пут бри тан ских. Шта ви ше, би ли су у кон так ту са Ми-
три но ви ће вим бри тан ским уче ни ци ма — Ли ли јан Слејд, 
Фи ли пом Ме ре ом и Ва ле ри Ку пер. Ку пе ро ву у пи сми ма по-
ми њу и Сто ја но вић и Јев тић и В. По по вић. Дру ги уче ник, 
Алан Пор тер, вр ло ак ти ван пре да вач у Ми три но ви ће вим 
кру жо ци ма, на ро чи то о адле ров ској пси хо ло ги ји, до ла зио 
је у Бе о град да им др жи пре да ва ња. И то ком два де се тих не-
ки од срп ских след бе ни ка по се ћи ва ли су Лон дон. Јев тић је 
та мо про вео две го ди не то ком док тор ских сту ди ја; По по-
вић је та ко ђе док то ри рао у Лон до ну; Сто ја но вић је био ата-
ше за штам пу у Лон до ну 1929–1931.

Из пре пи ске се ви ди да су би ли у ме ђу соб ном кон так ту, 
као пра ва гру па, не тек ре дак ци ја оку пље на око ча со пи са, те 
да из ве шта ва ју Ми три но ви ћа о по је ди нач ном ра ду, као и о 
дру ги ма из кру жо ка. Ду шан Сто ја но вић пи ше Ми три но ви-
ћу да је „углав ном ра дио бу ди зам“, са мо му је кри во што не-
ма до бру гра ма ти ку па ли ја или сан скр та. „Али нај о сет ни ји 
је гу би так што сам та ко да ле ко од Вас“ јер му све те ства ри 
из гле да ју дру га чи је кад их Ми три но вић ин тер пре ти ра. По-
ред ра да на Со ло вјо ву (где је „езо те ри ка оста ла не так ну та“) 
оба ве шта ва и да ће пи са ти о Бу ди.47 (У Ми сли је 1924. об ја-

46 Ово је не дав но по ме ну то у ра ду: Ema Burg ham, “The Ele venth Ho ur: 
Di mi tri je Mi tri no vić and His Net work: Pro ce e dings of a Sympo si um at the 
Uni ver sity of Brad ford,” Südosteuropäische Heft e, Jg. 4, Nr. 2 (2015): 65–68, 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-454673.

47 Ду шан Сто ја но вић Ми три но ви ћу 1.7.1923. (NAF 1/7/12/12).
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вио чла нак о бу ди зму). Вла де та По по вић из ве шта ва да је бо-
ра вио у Дор на ху48 где је упо знао ви ше ан тро по зо фа (Гин-
тер Вах смут, Емил Молт, по све ћен вал дор фској пе да го ги ји, 
брач ни пар Ка уф ман — мо жда бри тан ски ма те ма ти чар и ан-
тро по зоф Џорџ Ка уф ман),49 као и да сту ди ра Штај не ра, Ши-
реа и Ерн ста Ву да.50 Јев тић пи та Ми три но ви ћа за ми шље ње 
тре ба ли и он да оде у Дор нах.51 Ви ди мо ка ко су укљу чи ли 
Ми ло ша Ђу ри ћа: Па вле Јев тић пи ше за ње га да је „ва трен 
иде а ли ста“ ко ји је оду ше вљен и же ли да са зна ви ше о „све-
му“,52 Сто ја но вић та ко ђе из ве шта ва Ми три но ви ћа да је Ђу-
рић „вр ло оду ше вљен“ њим.53

У пи сми ма се че сто по ми ње та јан стве ни „рад“. Сто ја но-
вић ко ри сти и из раз „рад на ше бра ће“.54 Он Ми три но ви ћу 
пи ше: „Ва ши пу те ви да ле ко во де а све што је на ме ње но за 
веч но по ла ко се ства ра и не ви дљи во“. Док че ка да му Ми-
три но вић по ша ље Бла вац ку, он за кљу чу је да Ми три но вић 
ра ди у Бри та ни ји, а „ов де“ се мо ра ра ди ти од луч но.55 Ово 
по ка зу је да су се ак тив но сти Ми три но ви ће вих уче ни ка у 
Лон до ну и Бе о гра ду ви де ле као део јед ног по кре та. По мен 
Бла вац ке или По по ви ће во на во ђе ње срод них на сло ва ни је 
уса мље но, ли те ра ту ра је уве ли ко цир ку ли са ла. Сто ја но вић 
оба ве шта ва да чи та Штај не ра и Мак са Хајн дла, да је до био 
пре да ва ња од Слеј до ве, а под се ћа да Фи ли па Ме реа тре ба 
опо ме ну ти за Гур ђи је вљев си стем („обе ћао је да ће по сла-
ти“).56 Јев тић (у Лон до ну) по твр ђу је да је при мио Тај ну док-
три ну по ру че ну по Ми три но ви ће вом пре да ва њу и пи та да 

48 Ме сто у Швај цар ској где се на ла зи Ге те а нум, ме ђу на род но се ди ште ан-
тро по зоф ског по кре та.

49 Вла де та По по вић Ми три но ви ћу 6.10.1925. (NAF 1/7/12/24).
50 Вла де та По по вић Ми три но ви ћу 10.9.1925. (NAF 1/7/12/26).
51 Па вле Јев тић Ми три но ви ћу 28.8. б. г. (NAF 1/7/13/50).
52 Па вле Јев тић Ми три но ви ћу 28.8. б. г. (NAF 1/7/13/50).
53 Сто ја но вић Ми три но ви ћу 17.7.1925. (NAF 1/7/12/25).
54 Сто ја но вић Ми три но ви ћу 3.9.1926. (NAF 1/7/12/35).
55 Сто ја но вић Ми три но ви ћу 11.1.1926. (NAF 1/7/12/29).
56 Сто ја но вић Ми три но ви ћу 3.9.1926. (NAF 1/7/12/35).
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ли су му по треб на пре да ва ња Штај не ра,57 док у дру гом по-
твр ђу је њи хов при јем.58

Ак тив но сти гру пе по ка зу ју да је по сто ја ла ње на уну тра-
шња, чак езо те рич на стра на. Вла де та По по вић пи ше да се 
он, ње го ва су пру га Ме ри Стен сфилд По по вић,59 Сто ја но вић 
(„Џон“) и Ми три но ви ћев брат Че до мил са ста ју сва ке су бо-
те уве че и чи та ју Бха га вад ги ту, Све тло на пу ту (те о зоф ски 
спис Меј бел Ко линс), Ро зен крој цер ску за ми сао све та Мак-
са Хајн дла, а „у ви ше ма хо ва да вао сам по не што из Гу ра вло-
ве јо ге“. Мо гу ће да је ово нео бич но име ис кри вље но од Гур-
ђи јев. По по вић по ми ње да га све бо ље раз у ме. Че тврт ком се 
По по вић ви ђао са Ми ло шем Ђу ри ћем, књи жев ни ци ма Си-
ни шом Кор ди ћем и Бо жи да рем Ко ва че ви ћем, па тим по во-
дом из ве шта ва Ми три но ви ћа да су по че ли да се „уду бљу ју“; 
по не кад је до ла зио и Вла ди мир Ву јић. Ови са стан ци укљу-
чи ва ли су окулт ну прак су. Прак ти ко ва ли су ве жбе на ве де-
не у Хајн дло вој Ро зен крој цер ској за ми сли све та (The Ro sic-
ru cian Co smo –Con cep tion) по пут енер гет ских,60 ве чер њих и 
ју тар њих ве жби, а по ми њу се и не ке на зва не no n–i den ti fi ca-
tion и de tac hment.61 Из гле да да је за ве жбе по сто ја ла и по де ла 
на му шку и жен ску гру пу; у овој дру гој би ле су су пру га Че-
до ми ла Ми три но ви ћа и Ве ра Ми три но вић. У ше сто чла ној 
му шкој гру пи Јев тић је хтео да ди ску ту је о will –to –po wer, на 
шта их је Ми три но вић под сти цао, као и о „срп ском про гра-
му“, о ком је би ло ре чи у Лон до ну, али су они ви ше прак ти-
ко ва ли уну тра шње ве жбе по По по ви ће вом про гра му.6263

57 Јев тић Ми три но ви ћу 16.3.[1925]. 1/7/13/44. За пи сма ко ја не ма ју го ди ну, 
осла њам се на прет по ста вље ну го ди ну на ве де ну у ка та ло гу ар хив ске гра-
ђе фон да Но ве Атлан ти де.

58 Јев тић Ми три но ви ћу 14.3.[1925]. 1/7/13/43.
59 Лек тор за ен гле ски је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту од 1926. г.
60 По по вић Ми три но ви ћу 19.12.1926. (NAF 1/7/12/33).
61 По по вић Ми три но ви ћу 1.12.1926. (NAF 1/7/12/36).
62 Јев тић Ми три но ви ћу не да ти ра но (NAF 1/7/11/20).
63 У за о став шти ни Ме ри Стен сфилд По по вић, ко ја се чу ва на Ка те дри за 

ан гли сти ку Фи ло ло шког фа кул те та, ме ђу бе ле шка ма за пре да ва ња на ла зи 
се и кра так за пис: „Кон цен тра ци ја. Са сто ји се у [нечит ко] све га што сла би 
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Мо гу се пра ти ти пла но ви за исту па ње у јав но сти. Јев-
тић пи ше (то ком бо рав ка у Ен гле ској) да се ви део са „цр-
ве ни ма“ и „зе ле ни ма“ (на ен гле ском) и да су раз го ва ра ли 
о „ши ре њу оп ште иде је“, али не пу тем фор мал не ор га ни-
за ци је. План Јев ти ћа је да се ор га ни зу је се ри ја пре да ва ња 
ко ја би де ло ва ла као обич на пре да ва ња, не за ви сна од Ми-
три но ви ћа, да се по зив ни це штам па ју без сим бо ла (под ву-
че но у пи сму, не зна мо ка кав сим бол), али да пра ва на ме-
ра бу де ши ре ње не ких њи хо вих иде ја64 — тј. пре да вач ки 
клуб би по слу жио као плат фор ма за Ми три но ви ће ве аген-
ду. Ре чит је опис Вла де те По по ви ћа ка ко је упо знао швај-
цар ску су пру гу при ја те ља По мо ри шца (сли ка ра Ва се?),65 
по зај мио јој Све ден бор га, Штај не ра и Ву да и за до вољ но 
при ме ћу је да ће за не ко ли ко ме се ци би ти спрем на за су-
бот ње са стан ке.66 Ово за и ста де лу је као вр бо ва ње. Из гле да 
да је Јев тић, ина че бли зак с Ми три но ви ће вим бра том Че-
до ми лом, имао до ста та квих за ду же ња. Он ја вља да је по-
чео да оку пља при ја те ље и го во ри о Ми три но ви ће вом ра-
ду.67 У су сре ту са Сли јеп че ви ћем (нај ве ро ват ни је Пе ром), 
за кљу чи ли су да иде ал да на шњег дру штва ни је све чо век, 
већ аме ри ка ни зам и бр зи на, као и да рад на про све ћи ва-
њу ни је ус пео, али да у на ро ду по сто ји же ља за не чим иде-
ал ним. Тим по во дом ви део се и с Хам зом Ху мом, а у пла ну 
је би ло и да срет не Све то за ра При би ће ви ћа и дру ге јав не 

или спре ча ва ду хов ни рад. Не тре ба мно го ужи ва ти, јер се сла бе ду хов не 
си ле. Тре ба се ли ша ва ти, јер се ли ша ва њем енер ги ја упу ћу је са мо ства ра-
лач ким ка на лом. Не сме се па жња де ли ти на дво је. Кад чо век ра ди, тре ба 
да ра ди, да ми сли о сво ме пред ме ту, а не да бу де ра се јан.“ Ово мо же би ти 
обич но рад но упут ство, али има и не че га што „ву че“ на ова кве ве жбе. За-
хва љу јем ко ле ги ни ци Са њи Јок си мо вић Па јић из би бли о те ке Ка те дре за 
ан гли сти ку што ми је омо гу ћи ла при ступ овој гра ђи.

64 Јев тић Ми три но ви ћу 3.3.1925. (NAF 1/7/12/19).
65 По мо ри шац је та ко ђе два де се тих јед но вре ме бо ра вио у Лон до ну, а био 

је бли зак Жи во ра ду На ста си је ви ћу с ко јим је био и у гру пи Зо граф.
66 По по вић Ми три но ви ћу 19.12.1926. (NAF 1/7/12/33).
67 Јев тић Ми три но ви ћу [16.12.1925?] (NAF 1/7/11/3).



61

Nemanja Radulović, The Belgrade Circle of Mitrinović’s Followers

рад ни ке.68 По ми ње Јев тић и да је упо знао не ке но ви на ре за 
ко је су, до ду ше, те о зо фи ја и бу ди зам са мо пој мо ви из но-
ви на, али да „за пр во вре ме“ мо гу да по слу же као „ме ди-
јум да се до ђе до пра вих љу ди“. Не ком учи те љу из Са ра је ва 
оду ше вље ном Ми три но ви ћем, ре као је да на ба ви Гут кин-
до ву књи гу. Јев тић раз ма тра и иде ју да Ми три но вић по-
ста не члан удру же ња но ви на ра ко је је при Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва, да би та ко сте као ди пло мат ски па сош.69 
Вла де та По по вић пре но си са оп ште ње Ми ло ша Ђу ри ћа да 
је осно ва на Цен трал на ли га за про у ча ва ње и на у ку на ро-
да са два на ест осни ва ча ме ђу ко ји ма су сем Ђу ри ћа, Ни ко-
ла Кр стић (књи жев ни кри ти чар и ан тро по зоф), Си ни ша 
Кор дић, Све ти слав Сте фа но вић, а пре ма Кор ди ћу, за ин-
те ре со ва ни су и кнез Па вле и Па вле Ра дић (по ли ти чар из 
ХСС, си но вац Стје па на и Ан ту на). По по вић по зи ва Ми-
три но ви ћа да бу де пред сед ник дру штва. На ме ра је да то 
бу де цен тар за ду хов не, на уч не и умет нич ке ак тив но сти и 
да се одр жа ва ју јав на пре да ва ња. Јед но је већ има ла Је ли-
са ва Ва вра, пред сед ни ца Ју го сло вен ског те о зоф ског дру-
штва, а у пла ну је би ло да јед но одр жи Бру но Херцл, ау тор 
књи га о оном што би смо да нас на зва ли ал тер на тив ном ме-
ди ци ном. Сем те о зо фа, ко је тре ба да ани ми ра Ва вра, план 
је био да се укљу че и ан тро по зо фи. По по вић по ми ње да је 
вла сник Ура ни је, где је ово оку пља ње одр жа но, Во ји слав 
Ку јун џић, ма сон.70 Још јед на ве за ко ју По по вић не по ми ње 
а за ко ју да нас зна мо, је сте што је Ку јун џић (ле кар и осни-
вач дру штва Огањ) био и те о зоф, пред сед ник бе о град ске 
те о зоф ске ло же „Ис ток“ и је дан од ма њег бро ја до ма ћих 
ма со на за ин те ре со ва них за езо те ри зам.71 Ми лош Ђу рић је 

68 Јев тић Ми три но ви ћу 25.8. NAF 1/7/11/25; не да ти ра но NAF 1/7/13/46.
69 Јев тић Ми три но ви ћу 28.8. б. г. (NAF 1/7/13/50).
70 По по вић Ми три но ви ћу 13.4.1926. (NAF 1/7/11/6).
71 За Ку јун џи ћа и бе о град ску те о зоф ску ло жу, ви ди: Не ма ња Ра ду ло вић, 

„Езо те рич на стру ја у срп ском и ју го сло вен ском сло бод ном зи дар ству“, Раз-
ви так: ча со пис за кул ту ру, умет ност и дру штве на пи та ња, го ди на LVI-
II/LIX , број 259–260 (2019/2020): 26–59.
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из гле да био у ло жи „Пре по ро ђај“, јед ној од две ко је су се 
под вођ ством Ку јун џи ћа на крат ко (1923–1925) одво ји ле од 
Ве ли ке ло же „Ју го сла ви ја“.72

Са чу ван је је дан на црт пи сма Ми три но ви ћа Ми ло шу Ђу-
ри ћу. По што је из гле да би ло ре чи о то ме да би и он до шао у 
Лон дон,73 Ми три но вић пи ше: „Же лим да од мах до ђе те ова-
мо ра ди до го во ра. По што су ов де По по вић, Јеф тић [sic] и 
Че да. Од лу ку о до ла ску ја ви те нај да ље за че ти ри да на. Оба-
ве сти те Че ди ну же ну да је Че да сти гао у Лон дон“.74 И ако 
оста ви мо на стра ну што је ово из гле да кон цепт, при мет но је 
да Ми три но вић Ми ло шу Ђу ри ћу пи ше на ред бо дав ним то-
ном — сва ка ко дру га чи је не го Пе тру Жив ко ви ћу.

* * *

Бе о град ска гру па би ла је део ши ре мре же и про жи ма ла се 
с лон дон ским кру гом уче ни ка, као део јед ног по кре та. На-
ме ра је би ла, ка ко на слу ћу је мо, не ка иде а ли стич ка об но ва 
дру штва, за шта је тре ба ло при до би ти ути цај не љу де и де-
ло ва ти пре ко ча со пи са. Ори јен тал ни и те о зоф ски кон цеп-
ти су слу жи ли у фор му ли са њу те об но ве. Из пи са ма нам 
из ми че тач но зна че ње „ра да“. „Рад“ се ко ри стио код мла-
до бо са на ца, али је то и из раз гру пе око Гур ђи је ва. Сем де-
ло ва ња у јав но сти, по сто јао је и рад и у уској гру пи и на 
се би. Ја сно је да је, сем пре да ва ња и чи та ња пре по ру че-

72 Из ја ва са мог Ђу ри ћа (Ар хив Ју го сла ви је 100–16–55); исто у: „Спи сак 
ма со на у Бе о гра ду“ (АЈ 100–14–50), ма да је по у зда ност по ли циј ских спи-
ско ва у том фон ду сум њи ва. Ина че је Ђу рић 27.2.1922. г. не сум њи во ини-
ци ран у ло жу „Шу ма ди ја“ (Окру жни ца бр. 45. Ве ли ке ло же „Ју го сла ви ја“, 
АЈ 100–4–18). Де лу је да је за вре ме Ку јун џи ће ве се це си је при стао уз ње га, 
али у спи ску ма со на ре гу ла ри зо ва них 1925. го ди не не на ла зи мо ње го во име 
ни у „Пре по ро ђа ју“ ни у „До си те ју Об ра до ви ћу“ (Окру жни ца Ве ли ке ло же 
„Ју го сла ви ја“ бр. 120 5.6.1925; Окру жни ца бр. 126 14.10.1925 (АЈ 100–4–18)).

73 Јев тић Ми три но ви ћу, не да ти ра но (NAF 1/7/13/46); при дру же но пи смо 
Че до ми ла Ми три но ви ћа на истом до ку мен ту ка же да је „мо гућ ност ра да 
је ве ли ка“ и да би и Ми лош Ђу рић до шао у Лон дон.

74 Ми три но вић Ми ло шу Ђу ри ћу, без да ту ма (NAF 1/7/13/48).
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не ли те ра ту ре, по сто ја ла и прак са ме ди та тив них, окулт-
них и јо гин ских ве жби. Де лу је да је и у Бе о гра ду по сто ја-
ла не ка ши ра и ужа гру па, што је ина че био Ми три но ви ћев 
ме тод ор га ни зо ва ња уче ни ка. Макс Хајн дел, на ког се по-
зи ва ју, био је дан ски окул ти ста, на ста њен у САД, осни-
вач дру штва The Ro sic ru cian Fel low ship, чи ја обим на књи-
га The Ro sic ru cian Co smo –Con cep tion из ла же ко смо го ни ју 
и ан тро по го ни ју из ве де ну из те о зо фи је и ан тро по зо фи-
је. Штај не ру, од ког је и учио, сро дан је ти ме што се сам 
свр ста ва у ли ни ју езо те рич ног хри шћан ства, од но сно спа-
ја њем те о зоф ске ми то ло ги је и хри шћан ства. Ово је вр ло 
бли ско Ми три но ви ћу, ког ин диј ски и те о зоф ски ути ца ји 
ни су од ве ли од хри шћан ства, већ је остао бли жи Штај не-
ру. Хајн дло ва књи га укљу чу је и прак тич не ве жбе (ју тар ње 
ве жбе кон цен тра ци је, ве чер ње ре тро спек ци је, обе усме ре-
не на про чи шће ње та ко да „ау ра по чи ње да си ја“). Два де-
се так го ди на ка сни је Бран ко Ла за ре вић у днев ни ку бе ле жи 
о по се ти Вла де ти По по ви ћу: „Ви дех чи тав низ те о зоф ских 
књи га и ме ђу њи ма на ен гле ском не ко ро зен крај це ров ско 
по сма тра ње све та и ва здан дру гих та квих књи га. У сво-
је вре ме до би јао их је од Ди ми три ја Ми три но ви ћа у Лон-
до ну...“75 Зна мо да је Ми три но вић сво је след бе ни ке че сто 
слао дру где да се упу те (код Гур ђи је ва, ре ци мо). И ов де ви-
ди мо да је По по ви ћа, мо жда и Јев ти ћа, слао у Дор нах. Пи-
смо В. По по ви ћа из гле да по ка зу је да је Ми три но вић био 
упу ћен у си стем Гур ђи је ва, па је бе о град ској гру пи про-
сле ђи вао ве жбе. Је дан чла нак По по ви ћа из истог пе ри о да 
об ја вљен у На род ној од бра ни са др жи тер ми но ло ги ју ко ја 
под се ћа на Гур ђи је ва и Ус пен ског. Пре ма фа зи раз во ја љу-
ди се, пи ше По по вић, мо гу свр ста ти у три гру пе ко је има-
ју до ди ре с ра зним вр ста ма „ре зер во а ра енер ги је“, ма лим, 
ве ћим и нај ве ћим. Гур ђи јев го во ри о јед ном не ис црп ном 
ре зер во а ру енер ги је, али кла си фи ку је „обич не“ љу де у три 

75 Бран ко Ла за ре вић, Днев ник јед но га ни ко га. Дру ги део (1947), при ре дио 
Ду шан Пу ва чић, Са бра на де ла Бран ка Ла за ре ви ћа, књ. 8 (Бе о град: За вод 
за уџ бе ни ке, 2007), 456.
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ти па. По по вић сма тра да су у Ин ди ји по сто ја ла сред ства за 
пре о бра жај у ви ши тип чо ве ка.76 (Ма да је да нас за пам ћен 
по ан гли стич ким ра до ви ма, По по вић је у ме ђу рат ном пе-
ри о ду об ја вио и не ко ли ко при ло га о јо ги и ду хов ном пре-
по ро ду, са свим у ду ху ми три но ви ћев ског кру га).

Ма да се нај че шће по ми ње ка ко је Ал фред Ораж, уред-
ник ча со пи са New Age и Ми три но ви ћев пр ви бри тан ски 
след бе ник, на пу стио Ми три но ви ћа због Гур ђи је ва, Ми-
три но вић је прак тич но це лог жи во та за др жао ин те рес за 
Гур ђи је ва и имао ве зе с овим кру гом. Још 1951. г. ге не ра лу 
Фу ле ру, свом ду го го ди шњем са рад ни ку (ина че ау то ру ви-
ше књи га о окул ти зму и јед но вре ме Кро у ли је вом уче ни-
ку) по слао је Гур ђи је вље во де ло Све и свја иза шло прет ход-
не го ди не.77 Био је до кра ја жи во та у кон так ту и са Чар лсом 
Но том, јед ним од ис так ну ти јих уче ни ка Гур ђи је ва. По во-
дом смр ти Ми три но ви ћа, Нот пи ше Ва ле ри Ку пер „био је 
пра во људ ско би ће... Био је је дан од ма ло број них љу ди с 
ко ји ма сам мо гао да раз го ва рам искре но и озбиљ но“78 и 
пред ла же јој да у да љем ра ду Ми три но ви ће ве иде је спо је 
с Гур ђи је вље вим. По да ци из ових пи са ма по ка зу ју да је не-
што од Гур ђи је вље вих ме то да већ два де се тих ин ди рект но 
сти гло и до бе о град ске ин те ли ген ци је. Ве жбе no n–i den ti-
fi ca tion и de tac hment мо жда су не ке из си сте ма са мог Ми-
три но ви ћа, као што су би ле и по ме ну та fo ste ring non –de-
pen dency или „ка ну“.79

Ма да не ма мо та чан на црт ра да бе о град ске гру пе (или 
гру па), по сто је упут ства за не што слич но на ме ње но гру па-
ма у Бри та ни ји. На и ме, Ми три но вић је оста вио план ра-
да за па ра ма сон ски ред са об ре ди ма на зван An thro po Ma-

76 Вла де та По по вић, „Ме то ди ду хов ног пре по ро ђа ја“, На род на од бра на, 
го ди на III, бр. 13 (1928): 210‒211; го ди на III, бр. 14 (1928): 232‒233; го ди на III, 
бр. 15 (1928): 244‒245.

77 Пи смо Фу ле ра Ми три но ви ћу 1.8.1951. (NAF 6/1/4/8).
78 Пи смо Чар лса Но та Ва ле ри Ку пер (сеп тем бар 1953?) NAF 1/8/7/96.
79 Van Hen gel, Vi dov nja ci, 231; 237.
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so nics of New Atlan tis.80 Тре ба ло је да се ред оку пља јед ном 
ме сеч но у од ре ђе ном зо ди јач ком зна ку. Об ре ди опо на ша-
ју ма сон ске — при ли ком отва ра ња ло же офи ци ри за у зи-
ма ју по ло жа је као у об ре ду кра љев ског сво да. Са др жи на 
об ре да је, ме ђу тим, као из Ми три но ви ће вих чла на ка и дру-
штве не ак тив но сти. Укљу че на су и пре да ва ња и ве жбе из 
Ерн ста Ву да и Штај не ра (Ка ко се сти чу са зна ња ви ших све-
то ва). По сто је упут ства за од ре ђе не по ло жа је те ла (у па-
ро ви ма) пре ма зна ци ма зо ди ја ка и њи хо вом зна че њу. По-
сто ји и до ку мен та ци ја за The Com pa ni ons of the New Or der, 
та ко ђе па ра ма сон ског ка рак те ра: ини ци ја ци ја, с ку ца њем 
на вра та, пи та њи ма и од го во ри ма, очи глед но је са ста вље-
на по угле ду на ма сон ску, као и уло ге офи ци ра. Ов де по сто-
је и упут ства за груп ну ме ди та ци ју. Овај аспект Ми три но-
ви ће вог ра да, као тај на стра на ње го вих по ли тич ких гру па, 
остао је не и зу чен. Те шко је ре ћи да ли је бе о град ска гру па 
ра ди ла баш исто вет но као и ове, али има не ких слич но сти, 
ба рем у ли те ра ту ри и ве жба ма ко је се по ми њу.

Чи та лац је при ме тио не до ста так јед ног име на: Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа. Он се од ове гру пе дис тан ци рао, на њи хо во 
раз о ча ре ње. По сле 1922. го ди не он ви ше и не ко ри сти тер-
мин све чо век.81 Ни је, ме ђу тим, до вољ но па жње по све ће но 
то ме ка ко су са ми Ми три но ви ће ви след бе ни ци гле да ли на 
ову про ме ну код Ни ко ла ја. А њи хо ва пре пи ска с Ми три но-
ви ћем от кри ва да су је ви де ли као на пу шта ње за јед нич ког 
ра да, као што и не ке Ни ко ла је ве ре чи ко је пре но се Ми три-
но ви ћу от кри ва ју ја сну же љу за од ма ком од њих. Па вле Јев-
тић 1923. го ди не пи ше да се Ни ко лај „по ву као“ и „оста вио 
нас“ — Јев тић за кљу чу је ка ко не же ли ни на ка кав на чин да 
им по мог не јер „сад из и гра ва не ког ‘бо го мољ ца’“, а до да-
је да му Бе се де под го ром и Мо ли тве на је зе ру ни су „бог зна 
шта“.82 Не ко ли ко ме се ци ка сни је до да је ка ко Ни ко лај ни је 

80 NAF 5/6/1.
81 Ра до ван Би го вић, Од све чо ве ка до Бо го чо ве ка. Хри шћан ска фи ло со фи ја 

Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа (Бе о град: Ра шка Шко ла, 1998), 180.
82 Јев тић Ми три но ви ћу 12.2.1923. (NAF 1/7/12/11).
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по ка зао „во љу за за јед нич ким и озбиљ ним ра дом“ као и да 
их из бе га ва.83 По жа лио се Јев тић и ка ко га је Ни ко лај опо-
ме нуо да се чу ва те о зо фи је, па пре но си и по ру ку вла ди ке: 
„Кад пи шеш Ми три но ви ћу по здра ви га. Ја не знам на ка кав 
за јед нич ки рад са мном ми сли? Је ли ти ре као што опре де-
ље ни је? Да ли је по след њих го ди на сту ди рао пра во сла вље? 
Мо жда га је бо лест на ве ла на то, јер стра да ње обич но при-
ве де чо ве ка пра во сла вљу“, на шта Јев тић до да је „као што 
ви ди те, исти Ни ко лај“.84 Већ 1925. го ди не Јев тић при ме ћу је 
да не ма од го во ра од Ни ко ла ја и бо ји се да не ће ни до ћи јер 
је чуо да „игра уло гу све ти те ља у Охри ду“, што је Ми три-
но вић већ пред о се тио.85 Ка ко је по зна то, Ни ко лај је на ста-
вио сво јим пу тем.

Оно што је ва жни је од са мих кон та ка та је сте ути цај са-
мих Ми три но ви ће вих иде ја. Сва на ве де на име на но си о ци 
су по кре та ко ји је раз ли чи то на зи ван — нај че шће пан ху-
ма ни зам. Мо же мо ре ћи да је Ми три но ви ће ва гру па је-
згро и за чет ник пан ху ма ни зма у ме ђу рат ној кул ту ри, чи је 
су се те ме по том ши ри ле и код дру гих ау то ра. С об зи ром 
на зна чај пан ху ма ни зма, при су ство ове гру пе у кул ту ри 
је ду же (већ од ра них два де се тих) и ути цај ни је не го што 
би се чи ни ло по жи во ту два ча со пи са, а то зна чи и да је 
Ми три но вић био у до ма ћој сре ди ни при сут ни ји не го што 
на пр ви по глед де лу је, ма кар и ин ди рект но, пре ко сво јих 
след бе ни ка. Раз вој кон цеп та све чо ве ка и пан ху ма ни зма 
као по кре та, од но сно идеј ни ути цај Ми три но ви ћа, за слу-
жу ју за себ но раз ма тра ње. Ов де смо хте ли да осве тли мо 
је дан до сад не по знат аспект ра да бе о град ског огран ка 
Ми три но ви ће ве мре же.

* * *

83 Јев тић Ми три но ви ћу 7.6.1923. (NAF 1/7/12/13).
84 Јев тић Ми три но ви ћу 28.8. б. г. (NAF 1/7/13/50).
85 Јев тић Ми три но ви ћу 25.8. б. г. (NAF 1/7/11/25).
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Abstract: In the Provincial State Archives of Kosovo and Metohi-
ja, in the legacy of the distinguished professor and dean of the Or-
thodox Theological Faculty Archpriest Stevan Dimitrijević, a letter 
from the Bishop Nicholai (Velimirovich) of Ohrid was found, ad-
dressed to Dimitrijević on December 12, 1921. It reveals the Bishop’s 
thoughts on the God Worshiper movement [or God–Prayer move-
ment — Bogomoljački pokret in Serbian], a brief mention of the dis-
orderly situation in the bishopric entrusted to him, as well as his 
position that the armed incursions of the Serbian army into the ter-
ritory of Albania, after the end of hostilities and after the end of the 
First World War, were wrong.

Bishop Nicholai did not comment extensively on Church issues, 
even though he was the canonical bishop of certain church munic-
ipalities in Northern Albania. Although he informed both the state 
Serbian authorities and the higher ecclesiastical authorities of the 
Serbian Orthodox Church about the fact that he was prevented from 
pastoral work and service in the mentioned geographical area, he did 
not describe it in more detail, because, most likely, he later talked 
verbally with archpriest Dimitrijević about all the mentioned issues 
in Southern and Old Serbia.
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Пи смо Вла ди ке др Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа  
про то је ре ју Сте ва ну Ди ми три је ви ћу  

12. де цем бра 1921. го ди не

Не ма ња Ан дри ја ше вић
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Уни вер зи тета у Бе о гра ду
ne ma nja.an dri ja se vic @gmail.co m
https://orcid.org/0000-0002-4598-5304

Ап стракт: Вла ди ка охрид ски др Ни ко лај Ве ли ми ро вић обра тио 
се 12. де цем бра 1921. пи смом про то је ре ју Сте ва ну Ди ми три је ви ћу, 
де ка ну Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та. Из до пи са се са зна-
ју по је ди ни по да ци о Бо го мо љач ком по кре ту, ло шем ста њу у Епар-
хи ји охрид ској, као и о од но су срп ске вој ске пре ма др жа ви Ал ба-
ни ји. Пи смо је про на ђе но у Ар хи ву про то је ре ја Ди ми три је ви ћа у 
При шти ни, и са да се пр ви пут об ја вљу је.

Кључ не ре чи: Вла ди ка др Ни ко лај Ве ли ми ро вић, про то је реј 
Сте ван Ди ми три је вић, Бо го мо љач ки по крет, Ср би ја, Ал ба ни ја.

Увод

У По кра јин ском др жав ном ар хи ву Ко со ва и Ме то хи је у 
При шти ни, у Зби р ци не ка да шњег про фе со ра и рек то ра 
Бо го слов ско-учи тељ ске шко ле у При зре ну, пр вог про фе со-
ра Исто ри је Срп ске Пра во слав не Цр кве (СПЦ) и пр вог де-
ка на Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та Уни вер зи те та 
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у Бе о гра ду, про то је ре ја Сте ва на Ди ми три је ви ћа, по ча сног 
док то ра бо го слов ских на у ка, на ла зи се део за о став шти не 
овог углед ног на уч ни ка и цр кве ног па сти ра.1 При ли ком 
ис тра жи ва ња по ме ну тог фон да, про на ђе но је пи смо ко је је 
Вла ди ка охрид ски др Ни ко лај Ве ли ми ро вић по слао про ти 
Ди ми три је ви ћу. Са др жај је кра так. Ни је про на ђен ни ка кав 
траг о то ме да ли је бе о град ски про та би ло шта пи сме но од-
го во рио охрид ском епи ско пу.

У при ло гу ра да на ла зи се це ло ку пан текст пи сма, ко је се 
пр ви пут об ја вљу је, као и кра так ко мен тар на ње гов са др жај.

1 О овом пре га о цу: Вла ди слав Пу зо вић, Пу те ви ма срп ске цр кве не исто-
ри је. На уч но на сле ђе про те Сте ве Ди ми три је ви ћа (Бе о град: Пра во слав-
ни бо го слов ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2021).

Fig. 1. V. Rev. S. Dimitrijević (1866–1953) | Сл. 1. Про та С. Ди ми три је ви ћ (1866–1953)  
(извор: Техничкa школa „Прота Стеван Димитријевић“, Алексинац,  

http://www.tehskolaal.edu.rs/)
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Fig. 2. Letter from Bp. Nicholai to Rev. S. Dimitrijević on December 12, 1921, p. 1 of 3 | 
Сл. 2. Пи смо Вл. Ни ко ла ја про ти С. Ди ми три је ви ћу 12. де цембра 1921. г., стр. 1 од 3
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При лог: Пи смо Вла ди ке др Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа про-
то је ре ју Сте ва ну Ди ми три је ви ћу 12. де цем бра 1921. го ди не

Епи скоп Охрид ски, [печатирано]
12 Дец. 1921.

Охрид.
Дра ги ми про то Сте во,

Мир Бож ји с то бом.

Ко ри стим се од ла ском Ха џи је Све то за ра за Бе о град, да ти 
на пи шем не ко ли ко ре чи.

Ја ви ми, мо лим те, да ли си при мио онај но вац из Па ри за? 
Хтео сам да се ја вим Гђи Џен кикс у Њу јорк, но не мо гу да 
јој пи шем а да не спо ме нем о том нов цу и упо тре би исто га.

Хтео сам да те мо лим, да по мог неш Дра го љу бу Ми ли во је-
ви ћу2 са ве том. Он сад же ли да по кре не не ки тре ћи лист 
„Хришћ. За јед ни ца“, по што је про бао два („Бо го мо ља“ и 
„Са бор ни ци“) и на пу стио. Ми смо го во ри ли у Кра гу јев цу 
са Дра гу ти ном Ди ми три је ви ћем од но сно по кре та ња ли ста 
„Хри шћа нин“, ко ји је био у сво је вре ме до бро при мљен у на-
ро ду. Оста ло је, да се то у Бе о гра ду ре ши. Ме ђу тим Дра го љуб 
ја вља, да се ни је спо ра зу мео с Дра гу ти ном, и сад хо ће да по-
кре не на сво ју ру ку лист, чи ју суд бу ни је те шко пред ви де ти.

Ко сти Лу ко ви ћу сам ре као, да мо ли те бе за ми шље ње, ка ко 
би се она штам па ри ја мо гла нај бо ље ис ко ри сти ти.

2 Ди пло ми ра ни те о лог Дра го љуб Ми ли во је вић (1898–1979) био је укљу-
чен у рад Бо го мо љач ког по кре та. По сле смр ти су пру ге за мо на шио се под 
име ном Ди о ни си је. Нај пре је био ви кар Па три јар ха срп ског Га ври ла До-
жи ћа, а по том епи скоп СПЦ у Аме ри ци и Ка на ди. За по чео је пр ви рас кол 
при СПЦ, и су дио се са овом вер ском за јед ни цом пред аме рич ким су до ви-
ма. Све ти Ар хи је реј ски Са бор га је раш чи нио и вра тио у ред ла и ка. Пред 
крај жи во та из гу био је све суд ске спо ро ве про тив СПЦ.
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Fig. 3. Letter from Bp. Nicholai to Rev. S. Dimitrijević on December 12, 1921, p. 2 of 3 | 
Сл. 3. Пи смо Вл. Ни ко ла ја про ти С. Ди ми три је ви ћу 12. де цембра 1921. г., стр. 2 од 3
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Он је био ми шље ња, да та штам па ри ја, као и цео по крет 
ре ли ги о зни, тре ба да сто ји у ве зи са Фа кул те том. Мо лио 
сам га, да пи та те бе и ка же ми тво је ми шље ње. Па ево 
про ђе ме сец да на — ни шта не до бих. Да ли је штам па ри-
ја при спе ла? Где је сме ште на? Ка ко би се рад с њом ор га-
ни зи рао? Да ли у Ра ко ви ци, или у Бе о гра ду? Да ли у ве зи 
с Фа кул те том, или са Си но дом?

Код нас је ова мо крш, ко ји те би ни је не по знат из При зре на. 
Се ло Лин пре бе гло је у Ма на стир Ка ли ште. Не са мо хри-
шћа ни но и оџа с [нејасна реч] „ком про ми то ва ним“. Био 
сам у Де бру. Тек што сам се вра тио. Та мо је још го ре. На ши 
хри шћа ни од Пи шко пе је до [нејасна реч] ро је се на на шем 
зе мљи шту. Та ко и ју жни је [нејасна реч, нај ве ро ват ни је ‘до-
ле’] око Тре би шта и [нејасна реч].

На ше под у зе ће пре ма Ал ба ни ји сло ми ло се са пот пу ним 
на шим по ра зом. На ша вој ска ушла је од Де бра пре ко Дри-
ма бли зу 30 км. Сад на ре ђе но по вла че ње у сво је гра ни це. 
Ко ће осве сти ти Бе о град јед ном за сваг да, да ви ди и зна да 
по сто ји ал бан ска др жа ва, и да је уза луд с вој ском про ди-
ра ти уну тра у Ал ба ни ју? Они, ко ји су на ре ди ли то на сту-
па ње мо ра ће ис ку си ти те шку ка зну. По се тио сам бол ни-
це у Де бру — жа лост, шта је ма ла ри ја по чи ни ла од на ших 
вој ни ка. Па гро бо ви! Па ми ли о ни нов ца! Али је све сто-
га, што се не ве ру је, да „ди вља ци“ ар на ут ски мо гу за сно-
ва ти др жа ву. У ства ри они су је за сно ва ли у Пи је мон ту, 
т. ј. у сред њој и ју жној Ал ба ни ји, и на ?. 1 ½ го ди ну да на   
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Fig. 4. Letter from Bp. Nicholai to Rev. S. Dimitrijević on December 12, 1921, p. 3 of 3 | 
Сл. 4. Пи смо Вл. Ни ко ла ја про ти С. Ди ми три је ви ћу 12. де цембра 1921. г., стр. 3 од 3
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и функ ци о ни ше не го ре од на ше др жа ве и још са ма ње 
ми ни ста р ских кри за не го код нас.

Ко ли ко је овај на род и од лу чан и спо со бан за др жа ву ви-
ди се и из фак та, нај но ви јег, што је вла ди ка Ја ков3 из Кор че 
про те ран и што је за сно ва на пра во слав на на род на ал бан-
ска цр ква, са ар на ут ским је зи ком у бо го слу же њу,4 ко ме су 
се Гр ци, на рав но, као и увек и сву да про ти ви ли.

Но о све му се не мо же ни пи са ти.

Наш на род но си не ко те шко бре ме гре ха, под ко јим кле ца 
са да као и до са да. Без јед ног све оп штег по ка ја ња, од вр-
ха до дна, и ми и на ши по том ци жи ве ће — жи во та ри ће — 
свој век у не до стој ним кри за ма.

Ва зда те искре но по шту је
и ср дач но по здра вља

твој Николаi

Осврт на пи смо Вла ди ке Ни ко ла ја

Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић из нео је у свом крат ком 
до пи су про то је ре ју Сте ва ну Ди ми три је ви ћу не ко ли ко по-
да та ка. Ука зао је на по тре бу да се по мог не Ми ли во је ви-
ћу, за ко га је на вео чи ње ни цу да по кре ће тре ћи лист, док 

3 Па на гис Ни ко лау Гин ки лас (Παναγής Νικολάου-Γκιγκίλας, 1878–1958) за-
вр шио је Те о ло шку шко лу у Хал ки. По сле мо на ше ња под име ном Ја ков 
(Ιάκωβος) ру ко по ло жен је у је ро ђа ко на 1894, је ро мо на ха, а по том и у чин 
епи ско па хри сту пољ ског 1908, са ти ту лом ви ка ра сми рн ског ми тр о по ли-
та. По том је по ста вљен за ми тро по ли та драч ког, да би 1919. био по ста вљен 
за ег зар ха ца ри град ског па три ја р ха за Кор чу. Де пор то ван је од ал бан ских 
вла сти у Сми р ну 1921. Иза бран је за ми тр о по ли та ми ти лин ског 1925, и на 
том ме сту остао је до смр ти.

4 Пре ма до са да шњим са зна њи ма, пр ва Ли тур ги ја на ал бан ском је зи ку од-
слу же на је 1921. г. упра во у Кор чи, док је пре вод ли тур гиј ских тек сто ва са чи-
нио све ште ник Те о фан Но ли већ 1908. го ди не у Аме ри ци, од но сно у Бо сто ну.
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су прет ход на два ко ја је за по чео пре ста ла да се уре ђу ју и 
об ја вљу ју, од но сно ни су по тра ја ла ду жи вре мен ски пе ри-
од. Иа ко се мо же на зре ти да је вла ди ка Ни ко лај сма трао 
да Ми ли во је вић не ће би ти ста лан ни ти ис тра јан ни са из-
да ва штвом тре ћег ли ста, он ипак мо ли Ди ми три је ви ћа да 
се име но ва ном ста ви на рас по ла га ње. Мо гло би се прет-
по ста ви ти да про та Ди ми три је вић има сли чан став о ра ду 
Ми ли во је ви ћа, па га вла ди ка сто га и умо ља ва да га, упр-
кос све му, по др жи. За ни мљи во је при ме ти ти да је Ми ли-
во је вић 25 го ди на ка сни је био у при ли ци да Епи ско пу Ни-
ко ла ју уз вра ти за ову па жњу. Ипак, то се ни је до го ди ло. 
Док је он био је ди ни епи скоп СПЦ у Аме ри ци и Ка на ди, 
Вла ди ка Ни ко лај се на кон ви ше го ди шњег бо рав ка у кућ-
ном при тво ру и ин тер ни ра ња у кон цен тра ци о ном ло го ру 
у Да хау трај но исе лио у Аме ри ку. Иа ко се уред но ја вио и 
ста вио на рас по ла га ње Епи ско пу Ди о ни си ју, чим је до шао 
из Евро пе при лич но из му чен због не ко ли ко го ди на про-
ве де них у из у зет но те шким усло ви ма, на и шао је на ве о-
ма лош од нос, не при хва та ње, чак и од ба ци ва ње од стра-
не нај ви шег кли ра сво је Цр кве у Епар хи ји ко ју је ви ше од 
две де це ни је пре то га упра во он осно вао и по кре нуо њен 
цр кве но-па стир ски рад.

У пи сму је за ни мљи во по ми ња ње Бо го мо љач ког по-
кре та, за ко ји је Ко ста Лу ко вић пред ло жио да „цео по-
крет ре ли ги о зни, тре ба да сто ји у ве зи са [Православним 
богословским] Фа кул те том“, док Вла ди ка по ста вља сле де-
ће пи та ње: „Да ли у ве зи с Фа кул те том, или са Си но дом?“. 
Овај на вод ука зу је ка ко Епи скоп Ни ко лај ни је сма трао 
да је Бо го мо љач ки по крет ва нин сти ту ци о нал ни, од но-
сно ка ко би тре ба ло „са мо стал но“ или „не за ви сно“ да бу-
де устро јен. На про тив, мо же се за кљу чи ти ка ко је он био 
уве рен да би га тре ба ло до ве сти у ди рект ну ве зу, или са-
рад њу, са Пра во слав ним бо го слов ским фа кул те том или 
чак Све тим Ар хи је реј ским Си но дом СПЦ. С об зи ром на 
чи ње ни цу да је Бо го слов ски фа кул тет за по чео са пре да-
ва њи ма и уста ље ним ра дом од 1920. го ди не, мо гло би се 
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по ста ви ти пи та ње да ли је Вла ди ка Ни ко лај же лео да до-
при не се син те зи под ви жни штва и ин сти ту ци о нал ног бо-
го слов ског обра зо ва ња. Од но сно, да ли је же лео да учи ни 
ко рак ка про жи ма њу и ди рект ној ве зи мо ли тве ног ти хо-
ва ња и ака дем ског бо го сло вља.

Ка да по ми ње „крш“, Вла ди ка Ни ко лај ука зу је на не до-
вољ но па жње и ор га ни за ци о не сла бо сти, ко је су би ле ка-
рак те ри стич не за по је ди не епар хи је СПЦ, по себ но у тек 
осло бо ђе ним те ри то ри ја ма, на Ју гу Ср би је.5

Епи скоп охрид ски по ме нуо је и упа де ко је је срп ска 
вој ска по вре ме но пред у зи ма ла на те ри то ри ји ал бан ске 
др жа ве фор ми ра не 1912. го ди не.6 То се за вр ши ло не у спе-
хом, а Вл. Ни ко ла ју би ло је по зна то да је на кон те вој не 
опе ра ци је „на ре ђе но по вла че ње у сво је гра ни це“. Вла ди-
ка про ти Ди ми три је ви ћу, ко ји је не ка да био пре да вач а 
по сле и рек тор Бо го слов ско-учи тељ ске шко ле у При зре-
ну, као и је дан од нај бо љих по зна ва ла ца на ци о нал не и цр-
кве не исто ри је Ста ре и Ју жне Ср би је, ука зу је на чи ње ни-
цу да су ти ко ра ци би ли по гре шни, због че га „Они, ко ји 
су на ре ди ли то на сту па ње мо ра ће ис ку си ти те шку ка зну“. 
Шта ви ше, по шту ју ћи ал бан ски на род и њи хо ву же љу да 
на кон фор ми ра ња сво је др жа ве при сту пе уре ђе њу уну тар 
сво јих ме ђу на род но при зна тих гра ни ца, он све до чи о то-
ме да је по ме ну ти ал бан ски на род „и од лу чан и спо со бан 
за др жа ву“, до ду ше уз про те ри ва ње ка нон ског пра во слав-

5 У пи та њу је про стор да на шње Ре пу бли ке Се вер не Ма ке до ни је.
6 Ши ру сли ку чи та ве про бле ма ти ке ви де ти у: Фи лип Лон гворт, Ства-

ра ње Ис точ не Евро пе (Бе о град: Clio, 2002). Тре ба ло би има ти у ви ду да је 
реч о че то ва њу. У тој вр сти чет ни штва уче ство ва ли су и по је ди ни кли ри ци 
СПЦ, при ме ра ра ди бу ду ћи Ми тро по лит скоп ски Јо сиф Цви јо вић. О тим 
вој ним опе ра ци ја ма, њи хо вој ре цеп ци ји код гра ђа на али и про пу сти ма у 
по ли ти ци пре ма Ма ке до ни ји и Ко со ву и Ме то хи ји, ви ди: Vla dan Jo va no-
vić, Ju go slo ven ska dr ža va i Ju žna Sr bi ja: 1918–1929: Ma ke do ni ja, San džak, Ko so-
vo i Me to hi ja u Kra lje vi ni SHS (Be o grad: In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je, 2002); 
Дми тар Та сић, Рат по сле ра та: Вој ска Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца на Ко со ву и Ме то хи ји 1918–1920 (Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2012); 
Dmi tar Ta sić, Pa ra mi li ta rism in The Bal kans: The Ca ses of Yugo sla via, Bul ga ria 
and Al ba nia 1917–1924 (Ox ford — New York: Ox ford Uni ver sity Press, 2020).
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ног Епи ско па Ја ко ва из Кор че, са ци љем да се осну је „пра-
во слав на на род на ал бан ска цр ква, са ар на ут ским је зи ком 
у бо го слу же њу“.7 Пре пре ку то ме Вла ди ка нај пре ви ди од 
стра не Грч ке Пра во слав не Цр кве, од но сно ње них (та да-
шњих) ре ал-по ли тич ких ин те ре са. Пра ва је ште та што се 
Вла ди ка Ни ко лај ни је ви ше рас пи сао о це лој про бле ма ти-
ци, већ је крат ко, али и до ста ре чи то, за кљу чио: „Но о све-
му се не мо же ни пи са ти“, јер би ње го во све до че ње би ло 

7 Бу гар ска на уч ни ца Те о до ра То ле ва утвр ди ла је у сво јој ди сер та ци ји 
пре суд ну уло гу Ау стро у гар ске у фор ми ра њу ал бан ске на ци је; уп. Те о-
до ра То ле ва, Ути цај Ау стро у гар ске им пе ри је на ства ра ње ал бан ске на-
ци је 1896–1908 (Влияни е то на Ав стро-Ун га рия за създа ва не то на ал бан-
ска та на ция 1896–1908), пре вод Го ран Игић (Бе о град: Фи лип Ви шњић 
— Ин сти тут за европ ске сту ди је, 2016). Ду шан Ба та ко вић на вео је да су 
Ал бан ци из Двој не Мо нар хи је до би ли не пот пи са ну исто ри ју ал бан ског 
на ро да — ко ју је са ста вио Лу двиг Та ло ци је, по себ не гр бов ни ке, књи жев-
ни је зик, гра ма ти ке, фи ло ло шке књи ге, и дру го, а по ме ну то цар ство пре-
суд но је ути ца ло и на ства ра ње ал бан ске на ци је; ви ди Ду шан Ба та ко вић, 
Ко со во и Ме то хи ја. Исто ри ја и иде о ло ги ја (Бе о град — Ва ље во — Ср би-
ње: Хри шћан ска ми сао, 1998), 64–65. Ка да је реч о Ал бан ској Пра во слав-
ној Цр кви, пр ви по ку шај до би ја ња ау то ке фал но сти за ову по ме сну Цр-
кву усле дио је 1922. го ди не, од но сно не ко ли ко ме се ци на кон пи сма Вла-
ди ке Ни ко ла ја. Исто ри чар цр кве проф. др Ђо ко Сли јеп че вић пи сао је о 
при сут но сти Ср ба у Ска дру и ши рој око ли ни, на ро чи то у де лу Срп ско 
ар ба на шки од но си кроз ве ко ве: са по себ ним освр том на но ви је вре ме. На-
вео је да је СПЦ та мо има ла свој ка нон ски клир и вер ни ке, те да пи та ње 
ју рис дик ци је тог ге о граф ског про сто ра ни је би ло де фи ни тив но ре ше но 
све до до би ја ња То мо са од Ца ри град ске Па три ја р ши је 1937. го ди не. Он 
твр ди да је по чет ком 20. ве ка, али и ра ни је, ју рис дик ци ја овог про сто ра 
при па да ла Епа р хи ји ра шко-при зрен ској Срп ске Цр кве. Ка сни је је Вла-
ди ка охрид ски Ни ко лај Ве ли ми ро вић био над ле жни ар хи је реј за по је-
ди на се ла на се ве ру Ал ба ни је. Он је оба ве шта вао и Све ти Ар хи је реј ски 
Си нод СПЦ и срп ске вла сти да му је оне мо гу ћен рад у по ве ре ној му епи-
ско пи ји. Сли јеп че вић је за кљу чио да од нос и др жав них (ал бан ских) и 
цр кве них (ца ри град ских) вла сти пре ма срп ској ма њи ни ни је био при ја-
тељ ски — уп. Ђо ко Сли јеп че вић, Срп ско ар ба на шки од но си кроз ве ко ве: 
са по себ ним освр том на но ви је вре ме (Мин хен: [б. и.] [самостално из да-
ње аутора], 1974), 275–291. По да так да је СПЦ пре по чет ка Дру гог свет-
ског ра та има ла свог над ле жног епи ско па „у Ал ба ни ји за Епар хи ју ска-
дар ску“, на вео је и Ми тро по лит Јо сиф Цви јо вић — уп. Ми тро по лит Јо-
сиф, С цр ни ша на го ри ша [рукопис на ма ши ни за куцање] (Бе о град: Му-
зеј СПЦ, На Св. Лу ку 1941. го ди не), 26.
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ви ше стру ко ко ри сно.8 Ипак, тре ба ло би има ти у ви ду да 
су Ве ли ми ро вић и Ди ми три је вић има ли при ја тељ ски од-
нос и бли ску са рад њу, те да су се ви ђа ли то ком до ла за ка 
у Бе о град охрид ског епи ско па, јер је у вре ме пи са ња овог 
пи сма Ди ми три је вић жи вео и ра дио у пре сто ни ци, због 
че га су на уч ни ци овај пе ри од ње го вог жи во та, слу же ња и 
ра да на зва ли „бе о град ски пе ри од“.9 Сто га се мо же прет-
по ста ви ти да су они ту те му раз ма тра ли при ли ком не ког 
од на ред них лич них су сре та, а не кроз пи сма. Кра так на-
вод у до пи су све до чи о то ме да им је по ме ну та те ма ти ка 

8 Ово је ве о ма ком пли ко ва на про бле ма ти ка, ко ја под ра зу ме ва ши ре 
упу ћи ва ње на про блем су ко ба, чак и ору жа них, ко ји су се на по ме ну-
том про сто ру од и гра ва ли и по сле Бал кан ских ра то ва, као и на кон Пр-
вог свет ског ра та. Ака де мик проф. др Бо гу мил Хра бак упу ћи вао је да су 
Ал бан ци на ста ви ли да вр ше раз бој нич ке и ору жа не упа де у осло бо ђе-
ној Ста рој Ср би ји и на кон за кљу че ња ми ров них уго во ра. О угро жа ва-
њу по је ди них ма на сти ра пи сао је Урош Ми ке тић, по себ но ука зав ши на 
на си лан од нос пре ма мо на штву Пећ ке Па три јар ши је. Ве ли ки број на уч-
ни ка ука зу је и на нео спор ну чи ње ни цу те ро ри стич ког де ло ва ња Ал ба-
на ца на Ко со ву а по себ но у Ме то хи ји, ко је су по зна те као „ка чач ке ак-
ци је“. Да би се спре чи ли на па ди Ка ча ка (од мет ни ка), ко ји су пљач ка ли 
имо ви ну и Ал ба на ца и Ср ба, про гла ше на је 1921. ак ци ја па ци фи ка ци је. 
Та да је вр ше на за пле на оруж ја, а опа сни јим од мет ни ци ма, од но сно по-
чи ни о ци ма те шких зло чи на, чак је про те ри ва на и по ро ди ца. Упра во је 
то го ди на на стан ка пи сма Вла ди ке Ни ко ла ја. Не би тре ба ло за бо ра ви-
ти и чи ње ни цу да је је дан број при пад ни ка по ли ци је или вој ске стра дао 
или био ра њен, што је узро ко ва ло пред у зи ма ње ме ра пре ма ка ча ци ма 
и ко ми та ма. Бо гу мил Хра бак, Ар ба на шки упа ди и по бу не на Ко со ву и у 
Ма ке до ни ји од кра ја 1912. до кра ја 1915. го ди не: на ци о нал но не раз ви је ни 
и не је дин стве ни Ар ба на си као ору ђе у ру ка ма за ин те ре со ва них др жа ва 
(Вра ње: На род ни му зеј, 1988); Урош Ми ке тић, „From a ‘Yugo slav Si be ria.’ 
The Diffi  cul ti es of the Pa tri ar chal Mo na stery of Peć 1919–1929“ („Из ‘ју го сло-
вен ског Си би ра’. Те шко ће Пећ ког па три јар шиј ског ма на сти ра 1919–1929. 
го ди не)“, То ко ви исто ри је № 3 (2020): 53–68; Ма ја Миљ ко вић Ђу ро вић, 
„Ко мит ске ак ци је на тлу ју жне Ср би је 1920–1928.“, Исто ри ја 20. ве ка № 
1 (1996): 113; Дра ги Ма ли ко вић, Ка чач ки по крет на Ко со ву и Ме то хи ји 
1918–1924 (Ле по са вић: Ин сти тут за срп ску кул ту ру, Ко сов ска Ми тро ви-
ца: Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у При шти ни, 2005); Вла дан Јо-
ва но вић, „Гу би ци ју го сло вен ске жан дар ме ри је у су ко бу са ка ча ци ма и 
ко ми та ма 1918–1934“, То ко ви исто ри је № 1/2 (2007): 9–19.

9 Пу зо вић, Пу те ви ма срп ске цр кве не исто ри је, 35–45.
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и про бле ма ти ка би ла ва жна, па је из тог раз ло га Вла ди ка 
Ни ко лај (крат ко) и про ко мен та ри сао.

За кљу чак

Из крат ког до пи са Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа про-
то је ре ју Сте ва ну Ди ми три је ви ћу мо же се из ву ћи не ко ли-
ко крат ких за кљу ча ка. Иа ко ни је био уве рен да ће Ми-
ли во је вић би ти ис тра јан у по кре та њу још јед ног ли ста 
ду хов не са др жи не, епи скоп охрид ски по др жао је ње гов 
по нов ни по ку шај и по тру дио се да тај вид по мо ћи Ми ли-
во је ви ћу оси гу ра и од стра не де ка на Пра во слав ног бо го-
слов ског фа кул те та и углед ног бе о град ског про те Сте ва-
на Ди ми три је ви ћа.

Ка да је реч о Бо го мо љач ком по кре ту мо же се за кљу чи ти 
да је по ме ну ти ар хи је реј пре да но мо трио и па зио на ан га-
жман ове за јед ни це ве ру ју ћих и тру дио се у ве зи са ње ним 
ор га ни за ци о ним да то сти ма, од но сно у овом слу ча ју ко ји је 
по ме нут у пи сму, око штам па ри је, ње ног по кре та ња и ра да. 
Он је ука зи вао на чи ње ни цу да би рад и де лат ност по кре та 
тре ба ло до ве сти у чвр сту ве зу и за јед нич ко де ла ње са вр-
хом Цр кве — Све тим Ар хи је реј ским Си но дом и вр хом нај-
ве ће цр кве не обра зов не ин сти ту ци је — Пра во слав ним бо-
го слов ским фа кул те том.

Ка да је те 1921. го ди не ис пи сао сво је пи смо, Вла ди-
ка Ни ко лај до та као се и ар ба на шког пи та ња, јед ног од 
кључ них на Бал ка ну, по себ но у све тло сти од но са Ср би-
је са ње ним ју жним су се дом. У том кон тек сту по ме нуо је 
и та мо шње не до вољ но раз гра ни че но и још увек не ре ше но 
цр кве но пи та ње, ко је је би ло у сен ци по ли тич ких де ша ва-
ња или гру бог из ли ва ња на ци о нал них осе ћа ња. Док из-
но си став о спо соб но сти ал бан ског на ро да да уре ди сво-
ју не ко ли ко го ди на ра ни је осно ва ну и при зна ту др жа ву, 
исто вре ме но осу ђу је про те ри ва ње ка нон ског пра во слав-
ног Епи ско па Ја ко ва. Крат ко по ми ња ње ове про бле ма ти-
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ке упу ћу је да су све ове те ме Епи ско пу Ни ко ла ју би ле ва-
жне и да су за о ку пља ле ње го ву па жњу. Бри нуо га је и став 
јед не по ме сне пра во слав не цр кве, Грч ке Пра во слав не Цр-
кве, ко ја је че сто, с јед не стра не, за не ма ри ва ла сво ју цр-
кве ну уло гу ста вља ју ћи ак це нат на ет но фи ле ти зам, док је, 
с дру ге стра не, по ка зи ва ла не до вољ но раз у ме ва ње за по-
тре бу јед ног ме ђу на род но при зна тог су бјек та — ал бан ске 
др жа ве — да има сво ју по ме сну пра во слав ну при зна ту и 
афир ми са ну за јед ни цу вер них.

Из на чи на на ко ји се Вла ди ка Ни ко лај обра ћа про ти Ди-
ми три је ви ћу са зна је се да су би ли упу ће ни је дан на дру гог 
и да су, нај ве ро ват ни је по вре ме но, раз ме њи ва ли ми шље-
ња. Крат ка ре че ни ца ко ју је ис пи сао као по се бан па сус, „Но 
о све му се не мо же ни пи са ти“, сва ка ко је ви ше слој на. Ука-
зу је да га фор ма пи сма огра ни ча ва па је мо жда нај бо ље, 
или и без бед ни је, да о та квим те ма ма ви ше про го во ре при-
ли ком усме ног су сре та. Пи смо до ста го во ри о лич ном од-
но су дво ји це ви со ких цр кве них ве ли ко до стој ни ка и ујед но 
до при но си упо зна ва њу де лат но сти ових две ју лич но сти. 
Са мим тим зна чај овог крат ког до пи са ни је за не ма рив, јер 
до дат но осве тља ва и па стир ску бри гу Вла ди ке Ни ко ла ја, и 
ука зу је на оби ље те ма ко ји ма се ба вио, а упу ћу је и на ње гов 
став да се на Бал ка ну по сле ра то ва, ло мо ва и те шких ме ђу-
на ци о нал них од но са ус по ста ви сре ђе ни је ста ње, ма кар по 
пи та њу цр кве ног жи во та и уре ђе ња.

* * *

Ре зи ме

У По кра јин ском др жав ном ар хи ву Ко со ва и Ме то хи је, у за-
о став шти ни углед ног про фе со ра и де ка на Пра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та про то је ре ја Сте ва на Ди ми три је-
ви ћа, про на ђе но је пи смо Вла ди ке охрид ског др Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа упу ће но Ди ми три је ви ћу 12. де цем бра 1921. 
го ди не. Из ње га се са зна је вла ди чи но раз ми шља ње о Бо-
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го мо љач ком по кре ту, кра так по мен о не сре ђе ном ста њу у 
епи ско пи ји ко ја му је по ве ре на, као и ње гов став да су ору-
жа ни упа ди срп ске вој ске на те ри то ри ју Ал ба ни је, по сле 
за вр шет ка рат них деј ста ва и по сле кра ја Пр вог свет ског 
ра та, би ли по гре шни.

Вла ди ка Ни ко лај ни је се ши ре упу штао у ко мен та ри са-
ње цр кве не про бле ма ти ке, иа ко је био ка нон ски епи скоп 
по је ди них цр кве них оп шти на у Се вер ној Ал ба ни ји. Иа-
ко је оба ве шта вао и др жав не срп ске вла сти и ви ше цр-
кве не вла сти Срп ске Пра во слав не Цр кве о то ме да му је 
оне мо гу ћен па стир ски рад и слу же ње на по ме ну том ге о-
граф ском про сто ру, он га ни је де таљ ни је опи си вао, јер је, 
нај ве ро ват ни је, ка сни је усме но раз го ва рао са про то је ре-
јем Ди ми три је ви ћем о свим по ме ну тим да то сти ма у Ју-
жној и Ста рој Ср би ји.

Ау тор ра да ис тра жи вао је у По кра јин ском др жав ном ар-
хи ву Ко со ва и Ме то хи је у При шти ни и до био је екс клу зив-
но пра во да мо же да об ја ви фо то гра фи је и ма те ри јал ко ји је 
при ку пио. Пи смо Вла ди ке Ни ко ла ја об ја вљу је се пр ви пут.

* * *

За хвал ност

Бла го дар ност за ко ри шће ње ар хи ве у При шти ни, ве о ма 
ко ле ги јал ну ат мос фе ру, као и одо бре ње за пу бли ко ва ње 
свих фо то гра фи са них и ске ни ра них ма те ри ја ла (тек сто ва, 
пи са ма, фо то гра фи ја и до ку ме на та) са чи ње них то ком ви-
ше днев ног ис тра жи ва ња ма ја 2021. го ди не ау тор ис ка зу је 
ди рек то ру Ар хи ва Бе дри ју Зи бе ра ју (Be dri Zybe raj) и про-
фе со ру Хи се ну Азе ми ју (Hysen Aze mi).
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Би бли о гра фи ја / Bi bli o graphy

Нео бја вље ни ар хив ски из во ри / Un pu blis hed Ar chi val So ur ces

Пи смо охрид ског епи ско па Срп ске Пра во слав не Цр кве др Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа про то је ре ју Сте ва ну Ди ми три је ви ћу од 12. де цем-
бра 1921. г., По кра јин ски др жав ни ар хив Ко со ва и Ме то хи је, Зби-
р ка Сте ве Ди ми три је ви ћа, рек то ра из При зре на, При шти на, Ре-
пу бли ка Ср би ја, ку ти ја број 4, LXVII / k – 4 – 149 – 1921 год.[ине].

Ру ко пис Ми тро по ли та скоп ског Јо си фа Цви јо ви ћа на ма ши ни за 
ку ца ње С цр ни ша на го ри ша, Му зеј Срп ске Пра во слав не Цр-
кве, бр. 5964, Све ти Лу ка [31. окт о бар] 1941. го ди не, Бе о град, 26.

Об ја вље ни ар хив ски из во ри / Pu blis hed Ar chi val So ur ces

Ве ли ми ро вић, Ни ко лај. Са бра на де ла, XIII. Ша бац: Ма на стир Све-
тог Ни ко ла ја Со ко, 2016.

Ли те ра ту ра / Li te ra tu re

Ба та ко вић, Ду шан. Ко со во и Ме то хи ја. Исто ри ја и иде о ло ги ја. Би-
бли о те ка Све ча ник: Хри шћан ска ми сао. Но ва се ри ја, књ. 6. Бе-
о град — Ва ље во — Ср би ње: Хри шћан ска ми сао, 1998, 64–65.

Ве ли ми ро вић, Ни ко лај. Са бра на де ла, 1–12. Ди сел дорф — Хи мел-
стир: Срп ска Пра во слав на Цр ква — Епар хи ја за пад но-европ-
ска, 1976–1986.

Јо ва но вић, Вла дан. „Гу би ци ју го сло вен ске жан дар ме ри је у су ко-
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Abstract: The purpose of this paper is to offer a brief overview of 
the life and activities of Archpriest Aleksa Todorović, a longtime as-
sociate of Bishop Nicholai Velimirovich.

As the administrator of the Diocese of Žiča, Bishop Nicholai trans-
ferred Fr Aleksa Todorović to Kraljevo in 1935. In the following years, 
Todorović was active in the God Worshipper movement [known also 
as God–Prayer movement, i.e. Godworshipping movement (in Ser-
bian — богомољачки покрет / bogomoljački pokret)] led by Bish-
op Nicholai, and from then on their cooperation and closeness began, 
which would last until Velimirovich’s death.

In the God Worshipper movement, priest Todorović was the pres-
ident of the main administration, and in addition to the general as-
semblies, he initiated and organized regular quarterly assemblies in 
the Diocese of Žiča. For the great effort in the pastoral activity, Fr. 
Aleksa was honored with the rank of archpriest by Bishop Nicholai.

As a collaborator in various fields, Archpriest Aleksa Todorović 
followed Bishop Nicholai and regarded him as a spiritual father. Be-
tween the wars, he helped the organization and work of God Wor-
shipper communities in the Kingdom of Yugoslavia, and after World 
War II, he actively participated in the organization of the Serbian Or-
thodox Church in the diaspora — namely in West Germany. He was 
especially connected with Bishop Nicholai Velimirovich through the 
publishing house “Svečanik” from Munich.
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Collaboration of Velimirovich and Todorović bore significant 
fruits. With joint commitment and effort, under the direct leadership 
of Rev. Todorović, “Svečanik” printed several works by Bishop Nico-
lai, as well as dozens of other titles. After the death of Bishop Nicho-
lai Velimirovich, Todorović diligently continued the work on the edi-
tions of “Svečanik.”

Key words: Bishop Nicholai Velimirovich (1881–1956), Archpriest 
Aleksa Todorović (1899–1990), God Worshipper movement, “Svečanik” 
Library, Serbian Orthodox Church in Munich.
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Ап стракт: Овај рад за циљ има да по ну ди крат ки пре глед жи во-
та и де ло ва ња про те Алек се То до ро ви ћа, ду го го ди шњег са рад ни ка 
Епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа.

Као ад ми ни стра тор Епар хи је жич ке, Ве ли ми ро вић је 1935. го-
ди не све ште ни ка Алек су То до ро ви ћа пре ме стио за па ро ха у Кра-
ље ву. У на ред ним го ди на ма, То до ро вић је био ак ти ван у по кре ту 
бо го мо ља ца, ко јим је ру ко во дио Вла ди ка Ни ко лај, и од та да по чи-
ње њи хо ва са рад ња и бли скост ко ја ће тра ја ти све до Ве ли ми ро ви-
ће ве смр ти.

У бо го мо љач ком по кре ту све ште ник То до ро вић био је пред-
сед ник глав не упра ве, а по ред оп штих са бо ра, по кре тао је и ор га-
ни зо вао ре дов не тро ме сеч не са бо ре у Епар хи ји жич кој. За ве ли ки 
труд у па стир ској де лат но сти, Еп. Ни ко лај је о. Алек су од ли ко вао 
про то је реј ским чи ном.

Као са рад ник на раз ли чи тим по љи ма, про та Алек са То до ро-
вић сле дио је Вла ди ку Ни ко ла ја. Из ме ђу ра то ва по ма гао је ор га ни-
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за ци ју и рад бо го мо љач ких за јед ни ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а 
на кон Дру гог свет ског ра та ак тив но је уче ство вао у ор га ни за ци ји 
Срп ске Пра во слав не Цр кве у ди ја спо ри — Не мач кој. Са Вла ди ком 
Ни ко ла јем Ве ли ми ро ви ћем на ро чи то је био по ве зан пре ко из да-
вач ке ку ће „Све ча ник“ из Мин хе на.

Са рад ња Еп. Ни ко ла ја и про те Алек се да ла је зна чај не пло до-
ве. За јед нич ким за ла га њем и тру дом, под не по сред ним ру ко вод-
ством про те То до ро ви ћа „Би бли о те ка Све ча ник“ штам па ла је не-
ко ли ко де ла Епи ско па Ни ко ла ја, као и на де се ти не дру гих на сло ва. 
По упо ко је њу Вл. Ни ко ла ја, про та Алек са То до ро вић на ста вио је 
рад на из да њи ма „Све ча ни ка“.

Кључ не ре чи: Епи скоп Ни ко лај Ве ли ми ро вић (1881–1956), про-
та Алек са То до ро вић (1899–1990), Бо го мо љач ки по крет, Би бли о те-
ка „Све ча ник“, Срп ска Пра во слав на Цр ква у Мин хе ну.

Увод

Ме ђу уче ни ци ма Све тог Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа), Епи-
ско па охрид ског и жич ког, по себ но ме сто за у зи ма личност 
про то је ре ја-ста вро фо ра Алек се То до ро ви ћа, чу ва ра је дин-
ства Срп ске Пра во слав не Цр кве у За пад ној Евро пи. Као 
са рад ник на раз ли чи тим по љи ма, про та Алек са сле дио је 
Вла ди ку Ни ко ла ја, и до сво је ово зе маљ ске кон чи не остао је 
ве ран син свог ду хов ног ро ди те ља. Из ме ђу два свет ска ра-
та не у мор но је по ма гао ор га ни за ци ју и рад бо го мо љач ких 
за јед ни ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а на кон Дру гог свет-
ског ра та ак тив но је уче ство вао у ор га ни за ци ји Срп ске 
Пра во слав не Цр кве у ди ја спо ри — Не мач кој.

1. Крат ка би о гра фи ја про те Алек се То до ро ви ћа

Про та Алек са То до ро вић ро ђен је 3. апри ла 1899. го ди-
не у се лу Не гри шо ри, у Дра га че ву, на до мак Чач ка, од ро-
ди те ља Са ве и Је ле не. Кр сна сла ва по ро ди це То до ро вић 
је Све ти Ве ли ко му че ник Ге ор ги је — Ђур ђиц (3/16. но вем-
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бар). Основ ну шко лу То до ро вић је за вр шио у род ном ме-
сту, гим на зи ју у Чач ку, на кон че га се упи су је у Бо го сло ви ју 
Све тог Са ве у Срем ским Кар лов ци ма. За вре ме шко ло ва-
ња при ме тио га је је ро мо нах Ју стин (По по вић), ко ји му је 
пре да вао Све то Пи смо, Дог ма ти ку и Па тро ло ги ју. Пе то ра-
зред ну Бо го сло ви ју за вр шио је 1924. го ди не са од лич ним 
успе хом, на кон че га је успе шно по ло жио ис пит зре ло сти у 
пе ри о ду од 23. ма ја до 7. ју на исте го ди не.1 По ред То до ро-
ви ћа, Бо го сло ви ју су те го ди не за вр ши ли и: Јеф ти мир Но-
ва ко вић, Ми хај ло Ву ко са вље вић, Све то зар Гру јић, Ду шан 
Јон ту ло вић, Бра ни слав Пе тро вић, Жи во јин Ар сић, Алек-
сеј Ти тов, Ла зар Жи ва ди но вић, Стан ко Ми ла но вић, Пе тар 
Пе тро вић, Угље ша Је лић, Алек сан дар Ко ле сни ков, Ва си ли-
је Дов га нић, Ђор ђе По по вић, Вик тор Ца рев ски, Ми ха и ло 
По по вић, Бра ни слав Па вић и Во ји слав Илић.2

На кон за вр ше ног шко ло ва ња и по врат ка у род ни крај, 
Алек са То до ро вић исте го ди не сту па у брак са Ле ном Про-
тић, са ко јом је имао си но ве Ми ло ми ра, Све то ми ра и Ча-
сла ва. Ру ко по ло жен је у чин ђа кона 15. фе бру а ра 1925. го-
ди не, а следећег  дана у чин пре зви те ра — ру ком Епи ско па 
жич ког Је фре ма (Бо јо ви ћа) у Чач ку. По ста вљен је за па ро-
ха при Цркви Све тог Ахи ли ја у Ари љу.3 По лич ној мол би 
пре ме штен је са ариљ ске па ро хи је у ав гу сту 1926. го ди не, 
на па ро хи ју бре снич ку.4 О ње го вом па стир ском ра ду у Бре-
сни ци нај бо ље нам све до че ре чи игу ма на Ири не ја (Ва си ље-
ви ћа), ко ји са по но сом го во рио:

„За мо је по зна ва ње цр кве ног по ја ња, ти пи ка и мо ли тве-
но сти за слу жан је про та Алек са То до ро вић, под чи јим 

1 „Ис пит Зре ло сти у Бо го сло ви је Св. Са ве“, Гла сник: слу жбе ни лист Срп-
ске Пра во слав не Па три јар ши је, год. V, бр. 11 (1924): 173.

2 „Ис пит Зре ло сти у Бо го сло ви ји Св. Са ве“, 173.
3 „Слу жбе ни део“, Пре глед: по лу слу жбе ни ор ган све штен ства Епар хи је 

жич ке, год. VII, бр. 3 (1925): 34.
4 „Слу жбе ни део“, Пре глед: по лу слу жбе ни ор ган све штен ства Епа р хи је 

жич ке, год. VI II, бр. 7 и 8 (1926): 178.
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ру ко вод ством сам се вас пи та вао и ко ји ми је дао смер ни-
це за жи вот.“5

Од лу ком Епи ско па жич ког Је фре ма, ЕБр. 164/29, јед но вре-
ме про та То до ро вић оп слу жи вао је па ро хи ју у Мр ча јев ци-
ма, за јед но са све ште ни ком Ђур ђем Јо ва но ви ћем.6 Та ко ђе 
је оба вљао и ду жност Ар-
хи је реј ског на ме сни ка дра-
га чев ског и па ро ха пр ве 
гуч ке па ро хи је.

На кон смр ти Епи ско-
па Је фре ма, 3. ју на 1933. го-
ди не, до из бо ра но вог ар-
хи је ре ја, упра ву Епар хи је 
жич ке при мио је Па три јарх 
срп ски Вар на ва (Ро сић), а 
ад ми ни стра тив не по сло ве 
оба вљао је Епи скоп срем-
ски др Ти хон (Ра до ва но-
вић), ви кар Па три јар ха 
срп ског. На ред не го ди не, за 
епа р хиј ског ад ми ни стра то-
ра Све ти Ар хи је реј ски Си-
нод по ста вио је Епи ско-
па охрид ско-би тољ ског др 
Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа). 
До ла ском Вла ди ке Ни ко-
ла ја, све ште ник Алек са То-
до ро вић по чи ње ак тив но да са ра ђу је у ча со пи су Пре глед, 
по лу слу жбе ном ор га ну све ште нич ког удру же ња Епа р хи је 
жич ке, ко ји је из ла зио у Кра ље ву.

5 Ви ди: Син ђел Јо ван Мла де но вић, „† Игу ман Ири неј Ва си ље вић из ма-
на сти ра Све те Тро ји це у Ов ча ру“, Пра во сла вље: но ви не Срп ске Па три јар-
ши је, год. XIX, бр. 431 (1985): 15.

6 „Слу жбе ни део“, Пре глед: по лу слу жбе ни ор ган све штен ства Епар хи је 
жич ке, год. XI, бр. 6 (1929): 138.

Fig. 1. Archpriest Aleksa Todorović  
(Family album of the Cilerdžić family) |  

Сл. 1. Прота Алекса Тодоровић  
(Албум породице Ћилерџић)
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Еп. Ни ко лај, као ад ми ни стра тор Епа р хи је жич ке, од лу-
ком Е.Бр. 1151 од 23. ју ла (5. ав гу ста) 1935. го ди не, све ште ни ка 
Алек су То до ро ви ћа, по лич ној мол би, пре ме стио је за стал-
ног па ро ха упра жње не че твр те па ро хи је у Кра ље ву.7 Убр зо је 
То до ро вић по ста вљен за Ар хи је реј ског на ме сни ка жич ког.8 
Од 1936. го ди не Еп. Ни ко лај име но вао је То до ро ви ћа за стал-
ног чла на Ис пит не ко ми си је за стал не све ште ни ке, за пред-
ме те: Ли тур ги ка, Цр кве но пе ва ње и Цр кве но пра во.

У на ред ним го ди на ма про та Алек са био је вр ло ак ти ван 
у по кре ту бо го мо ља ца, ко јим је ру ко во дио Вла ди ка Ни ко-
лај, и од та да по чи ње њи хо ва са рад ња и бли скост ко ја ће 
тра ја ти све до Ве ли ми ро ви ће ве смр ти. У бо го мо љач ком 
по кре ту све ште ник То до ро вић био је пред сед ник глав не 
упра ве, а по ред оп штих са бо ра, по кре тао је и ор га ни зо вао 
ре дов не тро ме сеч не са бо ре у Епа р хи ји жич кој. За ве ли ки 
труд у па стир ској де лат но сти, Епи скоп жич ки Ни ко лај од-
ли ко вао је о. Алек су пра вом но ше ња цр ве ног по ја са и про-
то је реј ским чи ном.9

2. Про та Алек са за вре ме и по сле Дру гог свет ског ра та

За вре ме Дру гог свет ског ра та, про та Алек са био је глав ни 
све ште ник Срп ског до бро во љач ког кор пу са у Ср би ји, да би 
се са њи ма по ву као 1944. го ди не у Ис тру. Та мо је, скупа са 
оста лим при пад ни ци ма кор пу са, у ма ју 1945. го ди не био за ро-
бљен од Ен гле за и потом сме штен у ло гор Ебо ли код Са лер-
на у Ита ли ји. У апри лу 1947. го ди не за ро бље ни ци из ло го ра 

7 „Жич ка епар хи ја“, Гла сник: слу жбе ни ор ган Срп ске Пра во слав не Па три-
јар ши је, год. XVI, бр. 26–27 (1935): 475.

8 „Слу жбе ни део“, Пре глед: по лу слу жбе ни ор ган све штен ства Епар хи је 
жич ке, год. XVII, бр. 11–12 (1935): 298.

9 Вла ди мир Ко њи ку шић, ур., Пе де сет го ди на Срп ске пра во слав не цр кве-
не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996 = Fünfzig Ja hre der Ser bisch-Ort ho do xen 
Kir chen ge me in de in München 1946–1996: [споменица] (Мин хен: Срп ска пра-
во слав на цр кве на оп шти на / München: Ser bisch-Or to do xe Kir chen ge me in-
de, 1997), 21–22.
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Ебо ли де пор то ва ни су у не мач ки ло гор Му нстер ла гер (Mun-
ster la ger — крај града Мунстера (Munster) у не мач кој са вез ној 
држ ави Доња Саксонија). У ло го ру је спро ве де но ис пи ти ва ње 
за ро бље ни ка, како би била донета од лу ка ко од њих мо же да 
до би је ста тус ра се ље ног ли ца, а ко би као кви слинг био вра-
ћен у Ју го сла ви ју. Због оп ште свет ске си ту а ци је и за о штра ва-
ња од но са из ме ђу бив ших са ве зни ка, Ен гле зи су од у ста ли од 
екс тра ди ци је, те је про та То до ро вић остао у Не мач кој.10

Још током су жањ ства у ло го ру Ебо ли, про та се су срео 
са од ре ђе ним бо го сло ви ма, сту ден ти ма те о ло ги је и све-
ште ни ци ма, ко ји су на кон ра та такође би ли спро ве де ни у 
ло гор. У том срп ском из бе глич ком ло го ру мно ги бо го сло-
ви на ста ви ли су сво је шко ло ва ње, а ме ђу њи ма би тре бало 

10 Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у 
Мин хе ну 1946–1996, 22

Fig. 2. Archpriest Aleksa with seminarians — refugees (Family album of 
the Cilerdžić family) | Сл. 1. Прота Алекса са свршеним богословима — 

избеглицама (Породични албум породице Ћилерџић)
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спо ме ну ти једног питомца Владике Николаја из Епархије 
жи чке, До бри во ја Ћи лер џи ћа, уче ни ка При зрен ске бо го-
сло ви је.11 Сви они у про ти То до ро ви ћу ви де ли су ве ли ку 
уте ху и на ду — про ду же ну ру ку Епи ско па жич ког Ни ко ла-
ја. Бо го сло ви који су сво је шко ло ва ње на ста ви ли у Ебо ли ју, 
у бо го сло ви ји која је тамо привремено радила током 1946. 
го ди не, и ка сни је на другим местима, били су у кон так ту са 
Еп. Ни ко ла јем, који је не ко ли цину ових бо го сло ва и све-
ште ни ка по са ве то вао да не иду у пре ко о к еан ске зе мље, и 
дао им бла го слов да оста ну у Европи.12

Бла го сло вом Вла ди ке Ни ко ла ја, про та Алек са То до ро-
вић остао је у Не мач кој, а на кон из ла ска из ло го ра бо ра вио 
је Де се лу код Вар бур га, Лин гер ну код Емо са и Осте ро деу 
– Харц, ода кле је 29. ју ла 1950. го ди не кре нуо на сво ју но ву 
ду жно ст — ду жност па ро ха у Мин хе ну.13

3. Про та Алек са као па ро хиј ски све ште ник у Мин хе ну

Вер ски жи вот Ср ба у Мин хе ну по чео је у кон цен тра ци о-
ним, офи цир ским, рад ним или ма тич ним ло го ри ма за вре-
ме Дру гог свет ског ра та, док пр ви по че ци па ро хиј ског ор га-
ни зо ва ња да ти ра ју од 1945. го ди не. Го ди не 1946, тач ни је 24. 
апри ла те го ди не осно ва на је „Срп ска пра во слав на за јед ни-
ца за Не мач ку“ ко ја је при зна та и при хва ће на као део Епар-
хи је аме рич ко-ка над ске. Исте го ди не је при зна та и од стра-
не Ба вар ског Ми ни стар ства за обра зо ва ње и ве ру, 12. ју на 
1946. го ди не. Срп ска Пра во слав на Цр кве на Оп шти на Мин-

11 За Ћилерџића је Владика Николај издејствовао и стипендију за наставак 
шко ло ва ња на Универзитету у Минстеру — уп. До бри во је Ћи лер џић, Ре чи 
и бе се де: о сто го ди шњи ци ро ђе ња про то је ре ја ста вро фо ра До бри во ја Ћи-
лер џи ћа (4. април 1920 — 4. април 2020. го ди не), 2. из да ње (Врњци: Ин тер-
кли ма-гра фи ка — Ди сел до рф: Епар хи ја ди сел до рф ска и не мач ка, 2020), 16.

12 Уп. Ћи лер џић, Ре чи и бе се де, 16.
13 Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у 

Мин хе ну 1946–1996, 22.
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хен (пр во се ди ште Ma u-
er kir cher str. 8 München) 
осно ва на је 1947. го ди-
не, као на след ни ца „Срп-
ске пра во слав не за јед ни-
це за Не мач ку“. Цр кве на 
Оп шти на ме ња сво је се-
ди ште и за бо го слу же ња 
ко ри сти ка пе лу у Lu it pold 
Ka ser ne, Schwe re Re i ter Str. 
4 München 1948. го ди не.14 
Пр ви све ште ник и ор га-
ни за тор мин хен ске па ро-
хи је у пе ри о ду од ње ног 
осни ва ња 1946. го ди не до 
апри ла 1950. го ди не био је 
про то је реј Сер ги је Се ли-
ва нов ски.

Од ла ском про те Сер ги-
ја у Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве, у апри лу 1950. го-
ди не, на пред лог Управ ног 
од бо ра Цр кве не оп шти не 
мин хен ске, Епи скоп Ди о-
ни си је (Ми ли во је вић) одо брио је да за све ште ни ка у Мин-
хе ну бу де по ста вљен про та Алек са То до ро вић, ко ји се та да 
на ла зио у ен гле ској зо ни у Лин ге ну. Про та То до ро вић због 
ка шње ња по твр де ар хи је реј ског на ме сни ка про те М. Јо ва-
но ви ћа, ни је од мах до шао у Мин хен, те је Управ ни од бор 
био при мо ран да се обра ти с мол бом ру ском ми тро по ли ту 
у Не мач кој, да при вре ме ну ду жност па ро ха за Ср бе у Мин-
хе ну по ве ри ру ском све ште ни ку Сер ги ју Лип ском из ру-
ске па ро хи је у Му ра ну, ко ји је пре ра та слу жбо вао у Кра ље-

14 Срп ска Пра во слав на Цр ква Мин хен, „Хро но ло ги ја Цр кве не Оп шти-
не“, https://spcmuenchen.de/crkvena-opstina/ (по се ће но 1. новем бра 2022. г.).

Fig. 3. Archpriest Aleksa in Germany 
(Family album of the Cilerdžić family) | 

Сл. 3. Прота Алекса у Немачкој (Албум 
породице Ћилерџић)
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ви ни Ју го сла ви ји. Мол ба је по зи тив но ре ше на и од 11. ма ја 
1950. го ди не у Мин хе ну за по тре бе Ср ба до ла зи по вре ме но 
све ште ник Сер ги је Лип ски.15

Па ро хиј ске ду жно сти на па ро хи ји у Мин хе ну про та 
Алек са То до ро вић пре у зи ма 30. ју ла 1950. го ди не. За хва-
љу ју ћи С. Ма ра ви ћу, пред став ни ку срп ских ор га ни за ци ја 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма у Не мач кој, Свет ски 
са вез цр ка ва по чео је да да је фи нан сиј ску по моћ за из др жа-
ва ње срп ског све ште ни ка у Мин хе ну.

У но вем бру 1950. го ди не Ка пе ла Све тог Ни ко ла ја у Лу-
ит полд-ка сар ни мо ра ла је бити исе љена, а њен цр кве ни мо-
би ли јар при врем ено је пре ме штен у про сто ри је Све тог Ар-
хи је реј ског Си но да Ру ске За гра нич не Цр кве. У том пе ри о ду 
Ру ски Си нод исе ља вао се у Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, 
та ко да су 11. но вем бра 1950. го ди не згра да и Ка пе ла Све тог 
кне за Вла ди ми ра у ули ци Do na u str. 5 пре да те на ко ри шће-
ње Срп ској Пра во слав ној Цр кви. Сле де ћег ме се ца одр жа на 
је ван ред на сед ни ца Са ве та Цр кве не оп шти не мин хен ске, на 
ко јој је из вр шен из бор но вог Пред став ни штва.

Пр ву слу жбу у Ка пе ли Све тог кне за Вла ди ми ра у Мин-
хе ну про та То до ро вић слу жио је на Ту цин дан 5. ја ну а ра 
1951. го ди не. Од та да је про та оба вљао сва ко днев на бо го-
слу же ња за по тре бе Ср ба у Мин хе ну и око ли ни. Сва ка-
ко је ва жно спо ме ну ти и су срет про те Алек се са про том 
Хра ни сла вом Ђо ри ћем, по то њим Па три јар хом срп ским Ге-
р ма ном, по чет ком 1951. го ди не, ка да се Ђо рић упо знао са 
жи во том цр кве не за јед ни ци и оба ве стио Све ти Ар хи је реј-
ски Си нод Срп ске Пра во слав не Цр кве о при ли ка ма на ших 
исе ље ни ка у Не мач кој.16

Про та То до ро вић је од пр вих ме се ци слу жбо ва ња на 
мин хен ској па ро хи ји во дио бри гу о еми гран ти ма из та да-

15 „Ле то пис Цр кве не оп шти не у Мин хе ну“, у Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на 
Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996, 233.

16 Те го ди не кра јем ок то бра та да шњи Епи скоп мо ра вич ки Гер ман (про та 
Хра ни слав Ђо рић) у име Све тог Ар хи је реј ског Си но да по се тио је и Епи ско па 
жич ког др Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа) у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.
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шње ко му ни стич ке Ју го сла ви је, о че му све до чи и цр кве ни 
ле то пис у ко јем се на во ди сле де ће:

„Про ле ће 1951: У ло го ру Вал ка крај Нир нбер га Ср би су у 
за јед ни ци са дру гим пра во слав ним ста нов ни ци ма ло го ра 
у про ле ће 1951. го ди не оспо со би ли про сто ри је јед не ба ра-
ке за цр кву. И ако је по сто јао стал ни ру ски све ште ник, у 
Вал ку је по вре ме но до ла зио из Мин хе на и оба вљао слу жбе 
и про та То до ро вић. Вал ка је у то вре ме по стао цен трал ни 
са бир ни ло гор за не ве из бе гли це из зе ма ља Ис точ не Евро-
пе, кроз ко ји су про ла зи ли и сви Ср би ко ји су у ме ђу вре-
ме ну по бе гли из Ју го сла ви је. Ка сни је ће ову уло гу пре у зе-
ти Цир ндорф, исто код Ни рн бе р га.“17

Та ко су прог на ни вер ни ци у про ти Алек си на шли до бр ог 
па сти ра, ко ји им је не се бич но по ма гао у ту ђи ни. О бри зи 
про те мин хен ског о срп ским исе ље ни ци ма, ле то пи сац на-
во ди и сле де ће:

„Осим у Мин хе ну, про та Алек са То до ро вић оби ла зи и слу-
жи слу жбе: 

— у ло го ри ма у Ин гол шта ту, Лан дсху ту и Вла ки код Нир-
нбер га (од ле та 1955. и у Ци рн до р фу код Ни рн бе р га); 

— у Ка рл сфел ду крај Мин хе на, Ре ген сбур гу, Штар нбер гу, 
Ро зен хај му, Бад Ај блин гу, Бад Рај хен ха лу, Ту цин гу и Мур-
нау, а од 1955. и у Ам бер гу; 

— у са на то ри ју му у Га у тин гу код Пла не га и ста рач ком до-
му у До рн шта ту код Ул ма; 

— у за тво ри ма у Мин хе ну, Штра у бин гу и Ка и ска му. 

17 „Ле то пис Цр кве не оп шти не у Мин хе ну“, у Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на 
Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996, 235.



100

Nicholai Studies, Vol. III, No. 5 (2023): 89–112

—Та мо где ни је би ло на ших ка пе ла слу жба је оба вља на у 
раз ли чи тим про сто ри ја ма, чак и у би о скоп ској са ли. У не-
ким ме сти ма, као нпр. у Ро зен хај му, Ам бер гу и Лан дсху ту 
слу же но је у цр ква ма Ру са или Укра ји на ца. У не ким од го-
ре по ме ну тим ме сти ма би ла су гро бљи ма и гро бо ви ма Ср-
ба, из вре ме на ра та, као и на кон ра та, ко је је про та Алек са 
То до ро вић оби ла зио и опо јао.“18

На жа лост, Ба вар ско Ми ни стар ство за обра зо ва ње и ве-
ру као вла сник згра де у ули ци Do na u str. 5 да ло је от каз 19. 
ју ла 1952. го ди не, та ко да је про та То до ро вић ус пео да ка-
пе лу и цр кве не кан це ла ри је пре ме сти на дру гу ло ка ци ју у 
Мин хе ну, на адре су In fan te ri e str. 12. Да на 10. ав гу ста исте 
го ди не осве ће не су но ве про сто ри је Цр кве не оп шти не и 
па ро хи је мин хен ске, као и но ва ка пе ла по све ће на Све том 
кне зу Вла ди ми ру.

Од лу ком Све тог Ар хи је реј ског Си но да 11. сеп тем бра 
1952. го ди не, ди рект на над ле жност над срп ским вер ни ци-
ма у За пад ној Евро пи, као и у Ау стра ли ји, Афри ци и Ју-
жној Аме ри ци, по ве ре на је Па три јар ху срп ском Ви кен ти ју 
(Про да но ву), чи ме је пре ста ла над ле жност Епар хи је аме-
рич ко-ка над ске и ње ног Епи ско па Ди о ни си ја (Ми ли во је-
ви ћа) над срп ским цр кве ним ор га ни за ци ја ма у Не мач кој.

4. Са рад ња про те Алек се и Еп. Ни ко ла ја — „Све ча ник“

Кра јем 1952. го ди не, уз ве ли ке на по ре про те То до ро ви ћа и 
Вла ди ке Ни ко ла ја, иза шао је Све ча ник — ка лен дар за 1952. 
го ди ну са вер ском чи тан ком. То је би ла пр ва књи га у еди-
ци ји ко ја ће но си ти име „Би бли о те ка Све ча ник“ и ко ја ће 
у на ред ном пе ри о ду пред ста вља ти је дан од нај зна чај ни јих 
по ду хва та у це ло куп ном срп ском вер ском исе ље нич ком 

18 „Ле то пис Цр кве не оп шти не у Мин хе ну“, у Ко њи ку шић, Пе де сет го-
ди на Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996, 235–236.
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из да ва штву. Сва ка ко, у овом по ду хва ту про та ко ји је имао 
пред рат но ис ку ство у из да вач кој де лат но сти, уз ве ли ку по-
др шку Вла ди ке Ни ко ла ја успе вао је да у од ре ђе ној ме ри за-
до во љи вер ске по тре бе на шег на ро да у Не мач кој и у дру-
гим зе мља ма Евро пе и Аме ри ке.19

Са рад ња Еп. Ни ко ла ја и про те Алек се да ла је још пло-
до ва. За јед нич ким за ла га њем и тру дом, под не по сред ним 
ру ко вод ством про те То до ро ви ћа „Би бли о те ка Све ча ник“ 
штам па ла је не ко ли ко де ла Епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро-
ви ћа, ко ја су би ла те шко до ступ на у та да шњој Ју го сла ви ји:

• Же тве Го спод ње: од по чет ка до на шег вре ме на и до кра-
ја, пре ве де не и на ру ски је зик, 1952;

• Ка си ја на: на у ка о хри шћан ском по ји ма њу љу ба ви, 1952;
• Пе сме мо ли тве не Мо на ха Та ди је, 1952;
• Ди ван: на у ка о чу де си ма, 1953;
• Же тве Го спод ње, дру го до пу ње но из да ње, 1953;
• Псал тир: пра вил но ну ме ри сан и по де љен на ка ти зме за 

на род ну упо тре бу, при ре дио Епи скоп Ни ко лај, 1955;
• Је ди ни Чо ве ко љу бац: жи вот Го спо да Ису са Хри ста, 1958;
• Пр ви Бо жи ји За кон и Рај ска Пи ра ми да, 1959.

По ред књи га Вла ди ке Ни ко ла ја, у оквиру делатности ове 
издавачке куће штам па на су и де ла ар хи ман дри та др Ју сти-
на (По по ви ћа), др Ђо ке Сли јеп че ви ћа, др Ди ми три ја Нај-
да но ви ћа, др Ла зе М. Ко сти ћа и дру гих аутора.20

19 У пе ри о ду од 1947. до 1948. г., чла но ви Управ ног од бо ра Срп ске Пра во слав-
не Цр кве не Оп шти не Мин хен из да ју ча со пис Жи вот и де ло ко ји је из ла зио 
две го ди не и имао че ти ри бро ја. О овом ча со пи су, уп. Не ма ња Ан дри ја ше вић, 
„Пе ри о ди ка и из да ва штво Срп ске Пра во слав не Цр кве у Мин хе ну од 1945. до 
1980. го ди не (I)“, Књи жев на исто ри ја: ча со пис за на у ку о књи жев но сти, го ди-
на 54, бр. 176 (2022): 339–360: 342–346, https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.17.

20 Уп. Зо ран Ан дрић, „‘Све ча ник’ или ти ка ри ја ти де срп ске ду хов но сти у 
ди ја спо ри“, у Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на Срп ске пра во слав не цр кве не оп-
шти не у Мин хе ну 1946–1996, 86. Уп. та ко ђе и Ан дри ја ше вић, „Пе ри о ди ка 
и из да ва штво Срп ске Пра во слав не Цр кве у Мин хе ну од 1945. до 1980. го-
ди не (I)“, 346 и да ље.



102

Nicholai Studies, Vol. III, No. 5 (2023): 89–112

Први пут после завршетка рата, а заправо по следњи пут 
у ово зе маљском животу су се прота Алекса и Епископ Ни-

Fig. 4. Archpriest Aleksa and Bishop Nicholai at the consecration of the Church  
of Staint Sava in London, June 28, 1952 | Сл. 4. Прота Алекса и Епископ Николај 

на освећењу Цркве Светог Саве у Лондону, 28. јуна 1952. г. (извор:  
[Еп. Лаврентије Трифуновић, ур.], Споменица Западноевропске  

епархије: 1969–1984. [Б. м. : б. и., 1984], 74)
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ко лај Велимировић срели у Великој Британији, на освећењу 
Цр к ве Све тог Саве у Лондону о Видовдану 1952. године.

Ве ли ку част имао је про та То до ро вић 1954. го ди не — да 
28. ма ја у Мин хе ну до че ка кра ља Пе тра II Ка ра ђо р ђе ви ћа 
и да га бе се дом по здра ви на кон бо го слу же ња у хра му.21 Та-
ко ђе, и да уго сти ру ског Ар хи е пи ско па Алек сан дра, ко ји је 
бо го слу жио у мин хен ском Хра му Све тог кне за Вла ди ми ра 
8. ав гу ста исте го ди не.

Епи скоп жич ки др Ни ко лај (Ве ли ми ро вић) упо ко јио се 
5/18. мар та 1956. го ди не у Бо го сло ви ји Све тог Ти хо на у Са ут 
Ка на ну, у Пен сил ва ни ји.22 Вест о смр ти свог ду хов ног ро-
ди те ља про ту Алек су То до ро ви ћу упу ти ла је у да ле ку Аме-
ри ку, где се на кон опе ла опро стио са во ље ним Вла ди ком. У 
на став ку до но си мо из вод из бе се де про те Алек се, из го во-
ре не овом при ли ком:

„Вла ди ко све ти, ро ди те љу пре ми ли!

Ево тво га про те Алек се! До шао је из Евро пе да још је да ред ис-
пр о си бла го слов твој, до кле ни је за тво рен ков чег у ко ме ћеш 
по чи ва ти дон де док наш Го спод Бог бу де хтео, да це ли вам све ту 
де сни цу тво ју, Пре о све ће ни и Све ти вла ди ко, де сни цу нај чуд-
ни ју у срп ском на ро ду. Пи са ли су Ср би, али ни ко ни је пи сао као 
ти, Све ти вла ди ко. Пи са ли су че сто љу ди да ху ле на Бо га пи са-
њем и да гр де је дан дру го га, а ти, Све ти вла ди ко, пи сао си са мо 
да про сла виш име Бож је и да на у чиш Ср бе ка ко се Бог сла ви.

Све што си на пи сао све тло је и све то, Све ти вла ди ко. Мно-
го си го во рио, Зла то у сте наш! Че ка мо ми око те бе ов де да нам 
про го во риш још ко ју реч, ми ко ји смо те слу ша ли то ли ко де-
це ни ја, ишли, пре ла зи ли мно го де се ти на и сто ти на ки ло ме-

21 Краљ Пе тра II Ка ра ђо р ђе ви ћа по се тио је Мин хен и Храм Све тог кне-
за Вла ди ми ра и 19. ју ла 1957. го ди не.

22 Епи скоп шу ма диј ски Са ва Ву ко вић, Срп ски је рар си: од де ве тог до два-
де се тог ве ка (Бе о град: Евро — Под го ри ца: Уни рекс — Кра гу је вац: Ка ле-
нић, 1996), 377.
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та ра да чу је мо бе се ду тво ју, да чу је мо реч тво ју, да чу је мо по-
у ку тво ју. Ка ква ле по та, ка кво бо гат ство са мо у то ме! Са мо си 
све те ре чи го во рио. [...]

Ја сам ма ло час ре као да би сто ти не хи ља да Ср ба же ле ло да нас 
да бу де ов де, да се по кло не те би, Све ти вла ди ко, да це ли ва тво ју 
све ту де сни цу, да по гле да тво је све то ли це, да на сло ни гла ву на 
тво је гру ди у ко ји ма је се дам де сет и пет го ди на ку ца ло нај чуд-
ни је ср це срп ско. Ти, Све ти вла ди ко, ни си имао мр жње у ср цу 
ни за ко га. Ко ли ко си ти пу та на ре ђи вао на ма, тво јим све ште-
ни ци ма, да се мо ли мо Бо гу не са мо за свој на род не пре ста но, 
не го и за оста ле на ро де. Се ћа мо се, би ло је то у Жи чи, ка да си 
од ре ђи вао уз Ча сни пост: пр вог да на по ста ће мо да чи ни мо мо-
ли тве и да по сти мо за свој на род, па за тај на род, па ре дом за 
европ ске на ро де и ва не вроп ске на ро де. За сва ки на род ти си се 
мо лио. Ти си имао ме ста у сво ме ср цу за све љу де, за то што си се 
та ко учио од сво га нај див ни је га учи те ља, Го спо да Ису са Хри ста.

Да нас би, ка жем, же ле ли мно ги да до ђу и да се те би ов де по-
кло не. Али, ето, не мо гу. Ја сам је дан по тво јим мо ли тва ма и 
по тво ме бла го сло ву ус пео да до ђем са европ ског тла да ви-
дим тво је све то и све тло ли це, да це ли вам тво ју све ту де сни-
цу, да те от пра тим за јед но са оста лом бра ћом Ср би ма ко ји 
да нас жи ве на овом кон ти нен ту, да те от пра тим до тво га, ве-
ру јем, при вре ме ног гро ба. [...]

Пла че и ја ди ку је да нас бо го слов ска омла ди на и у При зре ну, 
и у Ра ко ви ци, и у Бе о гра ду. Сви су раз би ра ли: шта ра ди наш 
Ђе до, ка да ће нам до ћи Ђе до, шта нам пи ше Ђе до, ка кве је но-
ве књи ге при пре мио. Та ко раз би ра тво ја омла ди на бо го слов-
ска, дра ги и Све ти вла ди ко.

Сви, да кле, да нас зна ју, сви су по сло ве оста ви ли, па да нас 
пла чу и ја ди ку ју, жа ле и ка жу: Бо же, што се ова ко до го ди ло! 
Да, да, дра ги и Све ти вла ди ко, ти одав но ме ни пи шеш: мо ли 
се Бо гу да од ло жи не из бе жно. И Го спод је до пре не ко ли ко да-
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на од ла гао не из бе жно. Ти си бо ло вао, али си се са бо ле снич ке 
по сте ље по ди зао кре пак, и си лан, и сна жан, и реч ју и де лом и 
те лом. Да, пла чу сви та мо у Ср би ји, сви они ко ји оче ку ју спа-
се ње, ко ји оче ку ју да си не опет сло бо да у отаџ би ни на шој. [...]

Пла чу да нас мо на си и мо на хи ње по мно гим ма на сти ри ма срп-
ским и уз ди жу мо ли тве пре сто лу Све ви шње га за те бе, Све ти 
вла ди ко. Хте ли би ко ли ко би ло да се те би оду же за не из мер на 
до бро чин ства ко ја си чи нио њи ма. Да нас би би ле та ко ре ћи глу-
ве и не ме мно ге на ше све ти ње, вла ди ко Све ти, да те бе ни је би-
ло. Да нас са мо у тво јој епар хи ји Жич кој има сто ти не мо на хи ња 
ко је су из Бо го мо љач ког по кре та. Да, Бо го мо љач ки по крет, то 
је твој жи вот био, Вла ди ко, то је де ло тво је би ло. Ка да се по сле 
Пр во га бур но га свет ског ра та по че ле бу ди ти ду ше људ ске и тра-
жи ти хра не и пи ћа не бе сно га, по че ле су лу та ти та мо и ова мо, и 
би ли би Ср би за ро бље ни од мно гих и ра зних сек та ша и кри во-
ве ра ца, са ра зних стра на све та, да те бе ни је би ло да упу тиш, да 
ка на ли шеш, да од ре диш, да са бе реш, да ис пу ниш сна гом и рев-
но шћу. Да, да нас пла чу гор ко тво ји бо го мољ ци ши ром отаџ би-
не на ше, ко ји су са не из мер ном че жњом и же љом оче ки ва ли да 
им се опет вра тиш, да до ђеш, да се са ку пе на оне див не бо го мо-
љач ке са бо ре код Сту де ни це, код Жи че, код оста лих ма на сти ра, 
ка ко си ти већ био уо би ча јио да се др же го ди шњи бо го мо љач ки 
са бо ри. Пла ка ће они да нас! И пла че мо ми сви да нас. [...]

Ти си се тру дио да што ви ше ура диш, јер си осе ћао да се из ми чу 
да ни ово га жи во та. Ја мо рам са да ов де са мо то да ка жем: тру-
ди ћу се, Све ти вла ди ко, да се тво је ме зим че, да се тво је ми љен-
че, да се твој „Све ча ник“ одр жи, да про ду жи да ра ди оно ка ко 
си ти од ре дио ка ко си ти же лео. Не ће мо ћи она ко као кад си ти 
био, као кад је тво ја де сни ца би ла и мо гла да пи ше сва ко днев-
но и дан и ноћ, али ће мо се тру ди ти да се ис пу ни ама нет твој. И 
ни си оста вио са мо је дан ама нет, ти си оста вио без број ама не та, 
а сви се сли ва ју у је дан. Сли ва ју се сви у је дан: то је по ру ка сви-
ма на ма, свим Ср би ма, да се Ср би сло же, обо же и умно же. То 
је твој нај све ти ји за вет и нај све ти ји ама нет на ма Ср би ма. При-
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ма мо, Све ти вла ди ко! Ве ру јем и да при ма Срп ство ов де. При-
ми ло је то и Срп ство она мо на отаџ бин ском тлу. Тру ди ће мо се, 
да кле, да се сло жи мо, јер зна мо ако се не сло жи мо да ће оста-
ти кле тва тво ја на нас, ро ди те љу дра ги. Тру ди ће мо се да се за-
и ста обо жи мо, да бу де мо Бож ји на род, јер си се ти се дам де сет 
го ди на тру дио са мо у то ме прав цу да обо жиш твој на род срп-
ски. И тру ди ће мо се да се на род умно жи. Го во ри ће мо ми, срп-
ски све ште ни ци, срп ским кће ри ма, да ва ће мо са ве те ко је си ти 
оста вио, ка ква је њи хо ва ду жност и шта мо ра ју ра ди ти да би се 
Срп ство умно жи ло, јер смо за и ста мно го стра да ли.

Ето, дра ги и Све ти вла ди ко, не ко ли ко ре чи про му цах и ја ов-
де пред тво јим све тим те лом. Бла го сло ви ме и са да, јер се ја 
вра ћам у Евро пу. Мо ли се, Све ти вла ди ко Све ви шњем да ми 
до да сна ге да мо гу ис пу ни ти што си ми у за да так оста вио. 
Мо ли се и за оста ле. Ја те мо лим иа ко знам да ти то већ чи-
ниш. [...] Сла ва ти и хва ла!“23

5. Рад про те Алек се по упокојењу Епископа Николаја

Нарочиту љубав и пажњу пре ма де ци и омла ди ни про та 
Алек са не го вао је још као мла ди па ро хиј ски све ште ник у 
Епар хи ји жич кој, а то је на ста вио и касније, на па ро хи ја ма у 
Не мач кој, слу же ћи Бо гу и свом ро ду. Ин си сти рао је на вер-
ском вас пи та њу мла дих на ра шта ја, те је између осталога и 
његовим прегалаштвом 6. ок то бра 1958. го ди не при мин-

23 Ова бе се да об ја вље на је као по смрт но сло во про то је ре ја-ста вро фо ра 
Алек се То до ро ви ћа, из го во ре но на са хра ни Све тог Вла ди ке у ма на сти ру 
Све тог Са ве у Ли бер ти ви лу у Аме ри ци, под на сло вом „Си ја ћеш нам ти у 
та ми да на шњи це“, 2006. го ди не (у ча со пи су Две ри срп ске: ча со пис за на ци-
о нал ну кул ту ру и дру штве на пи та ња, го ди на VII, број 32 (4/2006: „За што 
је окле ве тан Све ти Ни ко лај Срп ски) (Оци 2006)), а ка сни је пре штам па на 
у: Ми ро љуб Ро глић и Сло бо дан Об ра до вић, прир., О, про кле те срп ске пр-
стен ли је и ћу при ли ћи. Кон кор дат са Ва ти ка ном и Кр ва ве ли ти је 1937. го ди-
не, Би бли о те ка Све до че ња, књ. 1 (Гор њи Ми ла но вац: Ик Лио, 2014), 133–142.
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хен ској па ро хи ји осно ва на до пун ска на ста ва — не дељ на 
шко ла са на ста вом ве ро на у ке. На ред не школ ске 1959/1960. 
го ди не у не дељ ној шко ли по ред ве ро на у ке учио се срп ски 
је зик, на ци о нал на исто ри ја и пе ва ње. Сва ка ко, ова шко ла 
по ста ла је ва жан део цр кве не за јед ни це у Мин хе ну.24 У за-
јед ни ци са не мач ким до бро вољ ним ор га ни за ци ја ма, про та 
То до ро вић је пре ко Цр кве не оп шти не ор га ни зо вао од мор 
за ви ше де се ти на де це па ро хи ја на у Schloss Schwan berg-у.

На жа лост, не сло га у српској еми гра ци ји би ла је вр ло при-
сут на ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка. Бив ши ге не рал Ра-
до ван По по вић и ак тив ни члан срп ске цр кве не за јед ни це у 
Мин хе ну ор га ни зо вао је и ус пео да ре ги стру је по себ но удру-
же ње под на зи вом „Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на у 
Мин хе ну“ (ју на 1962. г.), ко је је има ло за циљ да пре у зме цр-
кву и од стра ни про ту Алек су То до ро ви ћа из Мин хе на. Убр зо 
је ово удру же ње при шло рас кол нич ком Епи ско пу Ди о ни си ју 
(Ми ли во је ви ћу), ко ји је по слао и свог све ште ни ка у Мин хен.

Овај рас кол, ко ји је био са мо део рас ко ла на ста лог у то 
до ба ме ђу срп ским вер ни ци ма у Аме ри ци и За пад ној Евро-
пи, те шко је по го ди ло срп ску вер ску за јед ни цу у Мин хе ну, 
де ле ћи је на два та бо ра. На ред них го ди на, про та То до ро-
вић мо рао је да утро ши сил но вре ме и сна гу, не са мо због 
суд ских про це са око пра ва на цр кву пред не мач ким су до-
ви ма, већ и ра ди кон со ли да ци је рас ко лом по љу ља не срп-
ске пра во слав не за јед ни це у Мин хе ну. Па три јарх срп ски 
Гер ман (Ђо рић) по твр дио је 10. сеп тем бра 1962. го ди не ли-
сту про те То до ро ви ћа за фор ми ра ње но вог Управ ног од бо-
ра Срп ске Пра во слав не Цр кве не Оп шти не у Мин хе ну. Од-
бор у том са ста ву де ло вао је од 24. сеп тем бра 1962. го ди не 
до де цем бра 1968. го ди не, на че лу са про том То до ро ви ћем.25

24 Ор га ни зо ва ње до пун ске — не дељ не шко ле за де цу, пре у зе ло је од школ-
ске 1961/1962. го ди не „Удру же ње из бе гли ца из Ју го сла ви је у СР Не мач кој“, 
Об ла сни од бор за Ба вар ску, ко ји је имао сво је про сто ри је у цр кве ној згра-
ди у In fan te ri e str. 12.

25 „Ле то пис Цр кве не оп шти не у Мин хе ну“, у Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на 
Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996, 237.



108

Nicholai Studies, Vol. III, No. 5 (2023): 89–112

Де ле га ци ја Све тог Ар хи је реј ског Си но да Срп ске Пра-
во слав не Цр кве, пред во ђе на ви кар ним Епи ско пом мо ра-
вич ким др Са вом (Ву ко ви ћем) на свом пу то ва њу по За пад-
ној Евро пи, по се ти ла је 6. но вем бра 1963. го ди не Мин хен и 
про ту Алек су То до ро ви ћа. Циљ ове по се те био је про у ча-
ва ње и кон со ли до ва ње ста ња у срп ским пра во слав ним цр-
кве ним оп шти на ма на кон рас ко ла.

За вре ме свог слу жбо ва ња у Мин хе ну, про та Алек са је по-
ма гао ма на стир Хи лан дар на Све тој Го ри. Та ко се из јед ног 
са чу ва ног пи сма ви ди се да је про ти ном за слу гом оти шло и 
за мо на ши ло се у ма на сти ру Хи лан да ру че тво ри ца ње го вих 
ду хов них си но ва: Бран ко Вит ко вић (мо нах Гри го ри је), Бра-
ни слав Јо ва но вић (мо нах Ар се ни је), Кр ста Ан дрић (мо нах 
Си ме он) и Ми лан Ми шу лић (мо нах Ми тро фан).

У пе ри о ду од 10. ју на 1965. го ди не до 22. ма ја 1967. го ди-
не, од лу ком Па три јар ха Гер ма на, про та Алек са То до ро вић 
оба вљао је ду жност Ар хи је реј ског на ме сни ка за Не мач ку.

Премда да ле ко од отаџ би не, про та То до ро вић ни је за-
бо ра вио свој на род у ондашњој Ју го сла ви ји. Ме ђу мно-
гим до бро чин стви ма за ма ти цу, спо ме ну ће мо да је са ку-
пљао фи нан сиј ску по моћ за по стра да ле од зе мљо тре са 
у Ба њој Лу ци 1968. го ди не, ко ју је упу тио Епи ско пу ба-
ња луч ком др Ан дре ју (Фру ши ћу), као и по моћ за град њу 
хра ма у Бо сан ској Гра ди шци, 1972. го ди не. Та ко ђе, про та 
је че сто у Мин хе ну уго шћавао и мно ге посленике српског 
црквеног и културног живота из та да шње Ју го сла ви је: 
примера ради, угостио је гру пу сту де на та Бо го слов ског 
фа кул те та пред во ђе ним де ка ном др Бла го том Гар да ше-
ви ћем у про ле ће 1972. го ди не, као и Пр во бе о град ско пе-
вач ко дру штво ко је је у Мин хе ну одр жа ло и свој кон церт, 
3. ју ла 1974. го ди не.

На ван ред ном за се да њу Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра 
Срп ске Пра во слав не Цр кве у Бе о гра ду, 12. мар та 1969. го-
ди не, осно ва на је За пад но е вроп ска и ау стра лиј ска епар-
хи ја са се ди штем у Лон до ну. За пр вог епи ско па иза бран је 
та да шњи ви кар ни Епи скоп мо ра вич ки Ла врен ти је (Три-
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фу но вић), ко ји је усто ли чен у Лон до ну 30. мар та.26 Исте 
го ди не, Епи скоп Ла врен ти је пр ви пут по се тио је Мин хен, 
27. ју ла, и том при ли ком уз са слу же ње про те Алек се слу-
жио ар хи је реј ску Ли тур ги ју.

На кон ско ро три де це ни је про ве де не у Мин хе ну, од лу-
ком Епи ско па Ла врен ти ја од 19. ју ла 1979. го ди не, у осам-
де се тој го ди ни жи во та про то је реј-ста вро фор Алек са То до-
ро вић раз ре шен је ду жно сти ак тив ног па ро ха и упу ћен у 
за слу жну пен зи ју.

Про та Алек са мир но се упо ко јио у Го спо ду пред по ноћ 
6. ма ја 1991. го ди не у 91. го ди ни жи во та. О по след њим да-
ни ма про те Алек се То до ро ви ћа, чу ве ни исто ри чар др Ђо ко 
Сли јеп че вић за пи сао је:

„Све до кра ја свог зе маљ ског жи во та про то је реј Алек са То-
до ро вић је рев но вао и бо го слу жио. По зли ло му је но ћу из-
ме ђу из ме ђу Ве ли ке су бо те и Вас кр са. И ове ча сне по сте 
про вео је у по сту и мо ли тви, рев но сно и стро го на свој по-
зна ти на чин: без убла жа ва ња и про пу ста. И то је по ве ћа ло 
сла бост ко ју до но се ду бо ке го ди не: ди на ми ку ње го ве ду-
хов не сна ге ни је пра ти ла ње го ва фи зич ка моћ. На Вас крс 
је пре нет у бол ни цу. И по ред усрд ног за ла га ња ле ка ра ни је 
му би ло по мо ћи. Упо ко јио се на Ђур ђев дан...“27

По след ња про ти на же ља би ла је да ње го ви по смрт ни оста-
ци по чи ва ју у отаџ би ни. С об зи ром на то да је био еми грант, 
то је би ла вр ло сме ла же ља, ко ју ни је би ло ла ко оства ри ти. 
Са до ста на по ра и те шко ћа по след ња же ља му је ис пу ње на. 
Од Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну и од 
сво је са бра ће, па ро хи ја на и по што ва ла ца ис пра ћен је са ве-

26 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 50-го 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), 517.

27 др Ђо ко Сли јеп че вић, „Алек са То до ро вић, про то је реј“, у Ко њи ку шић, Пе-
де сет го ди на Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996, 23.
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ли ком па жњом и по што ва њем. Из Мин хе на га је мо ли твом 
ис пра тио грч ки епи скоп уз са слу же ње де сет све ште ни ка.

У Ка пе ли Све тог оца Ни ко ла ја на Но вом Гро бљу, тро-
ји ца ар хи је ре ја Срп ске Пра во слав не Цр кве уз са слу же ње 
три де сет се дам све ште ни ка и је да на ест ђа ко на слу жи ли су 
опе ло над од ром про те Алек се, ко ји је са хра њен на ру ској 
пар це ли Но вог гро бља у Бе о гра ду.

Про та Алек са То до ро вић ни је до че као да мо шти ње го-
вог ду хов ног оца — Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја (Ве ли ми ро-
ви ћа) бу ду пре не те из Аме ри ке у род ну Ср би ју.28 Не ду го по 
упо ко је њу про те Алек се, да на 4. ма ја 1991. го ди не, мо шти 
Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја до не се не су у за вет ни спо мен 
храм Све тог Са ве на Вра ча ру, у ко јем је слу жио ар хи је реј-
ску Ли тур ги ји Па три јарх срп ски Па вле (Стој че вић) уз са-
слу же ње ар хи је ре ја Срп ске Пра во слав не Цр кве. Истог да-
на по под не, ис пред вла ди ки них мо шти ју у хра му одр жа на 
је ака де ми ја, на ко јој је гро мо ви тим гла сом бе се дио про то-
је реј-ста вро фор Мла до мир То до ро вић, рек тор Кар ло вач ке 
бо го сло ви је, син про те Алек се То до ро ви ћа.29

* * *
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Abstract: Political Science, axiology, and history are united through 
the life and works of Nicholai Velimirovich. Bishop Nicholai moves from 
the rational to the empirical instance and overcomes the limitations of the 
causal in the understanding of man’s meaning on earth. For him, as for 
many spiritual individuals, life on earth is temporary and limited. Veli-
mirovich broke through the boundaries of the acausal and penetrated the 
spiritual orbit, which he easily interprets with a secular vocabulary.

Bishop Nicholai spent his life as a monk and Bishop (in the period 
from 1909–1956) at the geographical crossing between East and West. The 
period between monasticism (1909–1920) was the period of his fruitful 
oratory (1910–1912) and then political and agitation practice (1912–1918). 
After the diplomatic and humanitarian missions in the Anglo-American 
countries during the Great War, Velimirovich has ordained a Bishop, first 
of Žiča (1919–1920), then of Ohrid and Ohrid-Bitola (1920/21–1936), and 
again of Žiča (1936–1956).

The curriculum vitae attached here was written based on the liter-
ature of previous authors and the author’s separate research in Anglo-
American countries and the Republic of Serbia. The analyzes and results 
of this paper, as well as the diagram attached, should contribute to assem-
bling the entire picture of Nicholai Velimirovich’s life and as such repre-
sents an addition to existing scientific knowledge about the Serbian Bish-
op, all-Orthodox, and the world.
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Ап стракт: По ли ти ко ло ги ја, ак си о ло ги ја, исто ри ја (и со фи ја) 
сје ди ња ва ју се кроз жи вот и де ла Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа. Вла ди-
ка Ни ко лај се то ком жи во та кре ће од ра ци о нал не пре ко ем пи риј-
ске ин стан це и пре ва зи ла зи огра ни че но сти ка у зал ног у схва та њу 
чо ве ко вог сми сла на зе мљи. За ње га је, као и за мно ге ду хов не по-
је дин це жи вот на зе мљи при вре мен, ово вре мен, огра ни чен. Ве ли-
ми ро вић је про био гра ни це ака у зал ног и про дро у ду хов ну ор би-
ту ко ју ла ко ту ма чи све тов ним реч ни ком.

Мо на шки и вла ди чан ски жи вот (у пе ри о ду од 1909–1956), Вла-
ди ка Ни ко лај про во ди на ге о граф ском пре ла зу из ме ђу Ис то ка и 
За па да. Пе ри од из ме ђу мо на ше ња и епи скоп ске хи ро то ни је (1909–
1920), био је пе ри од ње го ве пло до но сне бе сед нич ке (1910–1912) по-
том и по ли тич ке и аги та ци о не (1912–1918) прак се. На кон ди пло-
мат ских и ху ма ни тар них ми си ја у ан гло а ме рич ким др жа ва ма 
то ком Ве ли ког ра та усле ди ло је хи ро то ни са ње Ве ли ми ро ви ћа у 
Епи ско па, нај пре жич ког (1919–1920), а по том избор за охрид ског и 
охрид ско-би тољ ског (1920/21–1936), па по но во жич ког (1936–1956).

Ов де при ло же ни жи во то пис на пи сан је на осно ву ли те ра ту ре 
и истраживања прет ход них ау то ра и за себ них ис тра жи ва ња ау-
тор ке у ан гло а ме рич ким др жа ва ма и у Ре пу бли ци Ср би ји. Ана-
ли зе и ре зул та ти овог ра да, као и при ло же ни ди ја грам тре ба да 
до при не су скла па њу це ло куп не сли ке жи во та Ни ко ла ја Ве ли ми-
ро ви ћа и као та кви пред ста вља ју до да так по сто је ћим на уч ним са-
зна њи ма о срп ском Епи ско пу, све пра во слав ном и свет ском.

Кључ не ре чи: Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Епи скоп, Жи вот Ни ко-
лаја Ве ли ми ро ви ћа, сту ди је.
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При каз жи во та Ни ко лаја Ве ли ми ро ви ћа

До бро на сле ђе

Ни ко лај Ве ли ми ро вић ро ђен је 23.12.1880. го ди не по ста ром 
или 5.1.1881.1 по но вом ка лен да ру,2 у Ле ли ћу по крај Ва ље ва 
у та да шњој кне же ви ни Ср би ји,3 као нај ста ри ји од де ве то-
ро де це.4 Сам Ве ли ми ро вић у сво јој би о гра фи ји пред упис 
на док тор ске сту ди је у Бер ну, на вео је да се ро дио на Бад њи 
дан (Фон Аркс 2007, 7).

Пре ци Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа су из Хер це го ви не, до-
шли пре ко Сре бре ни це из се ла Осат у ва љев ски крај и Ле-
лић. С дру ге стра не по сто је тврд ње да је пре ко оца Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић по ре клом из Цр не Го ре (М. Ве ли ми ро вић, 
интервју, 2020).5 Сли чан по да так на ла зи се и у Ен ци кло пе-
ди ји Пра во сла вља у ко јој Ата на си је Т. Ра ки та пи ше да Вла-

1 Ау тор Урс фон Аркс узи ма за да тум Ве ли ми ро ви ће вог ро ђе ња 4. ја ну ар 
1881. го ди не бу ду ћи да се го ди не из ме ђу 1800. и 1900. ра чу на ју са 12, а не са 13 
да на раз ли ке пре ма ста ром ју ли јан ском ка лен да ру (ви ше: Фон Аркс 2007, 7).

2 Све до 1919. го ди не ва жио је ста ри ка лен дар. 28.01.1919. го ди не, об ја вљен 
је у За ко ну Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, чл. 53), о из јед на ча ва њу 
но вог и ста рог ка лен да ра.

3 Ср би ја је би ла нај пре кне же ви на (од 1882. го ди не, Кра ље ви на), по том од 
1919. го ди не — Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

4 Вла ди ка Ни ко лај је ро ђен у за дру зи од пре ко три де сет чла но ва у по ро-
ди ци. Би ла је то „ја ка и ве о ма углед на ку ћа са ве ли ким има њем и ка пи та-
лом“ (Јан ко вић 2002, 2).

5 По да так се по ми ње у до ку мен тар ном фил му срп ског ре жи се ра Мла де-
на Ве ли ми ро ви ћа чи ја је по ро ди ца по ре клом из Цр не Го ре. Се ло За га рач 
на ла зи се из ме ђу Под го ри це и Це ти ња, Ка тун ска на хи ја у Цр ној Го ри. У 
њего вом фил му о пре ци ма фа ми ли је Ве ли ми ро ви ћа, из ме ђу оста лог, по-
ми ње се да је пле ме Ве ли ми ро вић по те кло из овог се ла. Је дан од пре да ка 
са по ро ди цом еми гри рао је нај пре у Бо сну. Од то г претка по ти че по ро ди-
ца Ни ко ла ја Ве ли ми ро вића. Ова породица се кра јем 18. ве ка из се ла Осат 
у Бо сни пре се ли ла у Ле лић крај Ва ље ва иа ко не под тим пре зи ме ном. Види 
филм: Мла ден Ве ли ми ро вић, За га рач, се ло мо јих пре да ка; раз го вор: Мла-
ден Ве ли ми ро вић, 12. октобар 2020. г.
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ди ка Ни ко лај по оцу во ди ис точ но-бо сан ско по ре кло, а 
још да ље, из Цр не Го ре (ви ше: Калезић 2002, 1322).

Сход но то ме, уз на ве де не референце и уз до зу опре за 
мо же се рећи сле де ће: мо гу ће је да су пре ци Вла ди ке Ни ко-
ла ја Ве ли ми ро ви ћа по те кли из Цр не Го ре. Уко ли ко је та ко, 
пре ци су еми гри ра ли нај пре у Хер це го ви ну а по том у Ле-
лић, где су се на се ли ли го ди на ма пре ње го вог ро ђе ња.6 Ме-
ђу тим, под пре зи ме ном Ве ли ми ро вић они су се на ста ни ли 
тек у ва љев ском кра ју. 

Де тињ ство

Ви ше ау то ра пи са ло је о де тињ ству и о жи во ту Ни ко ла-
ја Ве ли ми ро ви ћа.7 Отац Вла ди ке, Дра го мир, ка ко пи ше 
Јан ко вић, био је ре тко пи сме ни се љак у око ли ни Ва ље ва. 
Ни ко лај је, су де ћи пре ма ка сни јим ње го вим спи си ма, по-
што вао сво је ро ди те ље. Уоп ште но го во ре ћи, Вла ди ка је по-
што вао ста ри је љу де и хи је рар хи ју кроз за сту па ње по слу-
шно сти. По себ но је био при вр жен мај ци Ка та ри ни.8

Отац је кон тро ли сао област где су жи ве ли и мо рао је да 
ко ри сти из ве сно ди пло мат ско уме ће ка ко би спре чио мо гу-

6 По том ци Ве ли ми ро ви ћа по ти чу од Ан то ни ја Јо ва но ви ћа од ко јег су по-
те кла три си на — Ве ли мир, Си мо и Ра до сав, од ко јих су по том на ста ле по-
ро ди це: Ве ли ми ро ви ћи, Си ми ћи и Ра до са вље ви ћи. За се лак у којем су се 
они на ста ни ли ста нов ни ци Ле ли ћа ин тер но зо ву Бо шња ци (раз го вор: Је-
ро мо нах Ге ра сим (Де вић), вођен 15. децембра 2020. г., ма на стир Ле лић).

7 О Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу пи са ли су ре дом сле де ћи ау то ри: Нај да но вић 
1975; Ра до са вље вић 1986; Би го вић 1993, 1998; Ву ко вић 1996; Хе пел 2001; Hep-
pel 2003; Јан ко вић 2002; Фон Аркс 2007; До бри је вић 2007; Лу бар дић 2015; 
Ра до са вље вић 2019. По ред поменутих ау то ра, о Н. Ве ли ми ро ви ћу пи са но 
је у ен ци кло пе ди ји: Ен ци кло пе ди ји Пра во сла вља — Калезић 2002; у реч-
ни ку: Срп ски би о граф ски реч ник, књи га 2 — Попов 2006. го ди не и дру где. 
По ред до ма ће литературе, аме рич ка и бри тан ска пе ри о ди ка као и за пад-
ни ар хи ви чу ва ју бо га ту ба зу по да та ка о срп ском Вла ди ци.

8 Мај ка је има ла зна ча јан ути цај на мла дог Ве ли ми ро ви ћа. Према ње го-
вој же љи за мо на ше на је са име ном Ека та ри на 1943. го ди не (Ко лџић 2008, 
56; Ра до са вље вић 2019, 43–48).
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ће су ко бе. То је мо гло да ути че на Ни ко ла ја да по ред мо гу-
ће по ли тич но сти ко ја се про вла чи ла кроз по ро ди цу, раз ви-
ја и до бру ко му ни ка ци ју.9 Он је од де тињ ства мо рао да има 
не ку вр сту уме ћа у ба лан си ра њу са љу ди ма кроз ди пло ма-
тич ност, чи ме је реч и о до бром ге нет ском на сле ђу.10 С дру-
ге стра не мај ка Ка та ри на има ла је ја сно ћу го во ра и би стри-
ну до кра ја свог жи во та (Кол џић 2008, 57) ко је је на сле дио 
и бу ду ћи Епи скоп.

За вре ме бо рав ка на За па ду Вла ди ка Ни ко лај се не рет ко 
при се ћа свог род ног ме ста.11 Ве за но за то, Ни ко лај је у спи-
си ма пи са ним то ком Пр вог свет ског ра та12 по ја снио свој 
од нос пре ма по ре клу и пре ма бал кан ском на сле ђу ко ју но-
си од де тињ ства, где ис ти че ви ше раз ли чи тих ме ста раз-
вит ка сво је лич но сти:

„Ја сам ро ђен у Се вер ној Ср би ји, у гра ду, ко ји је играо знат-
ну уло гу у на шој са вре ме ној исто ри ји. Али вам ка жем, да 
ни је Ва ље во, мо је род но ме сто, про бу ди ло у ме ни мо ју срп-
ску ду шу, већ При леп, Ско пље и Охрид, ме ста где је не кад 
ве јао наш дух и цве та ле на ше вр ли не из ста ри на... Се вер на 
Ср би ја у на шем сред њем ве ку би ла је ви ше део на шег те ла 
не го на ше ду ше...“ (Ве ли ми ро вић 2016г, 645).

9 Ве ћи на чла но ва по ро ди це Ве ли ми ро вић по се до ва ла је дар ре то ри ке и 
ди пло ма тич но сти. Не ки су кре ну ли ње го вим пу тем (си но вац Јо ван по стао 
је епи скоп), дру ги су стре ми ли дру гачијим де лат но сти ма (дру ги си но вац 
Ти о сав, био је но ви нар, прав ник и су ди ја).

10 По ро ди ца Ве ли ми ро ви ћа мо ра ла је да развија ве шти ну ме ђу људ ског 
ба лан си ра ња и сна ла же ња (раз го вор, је ро мо нах Ге ра сим (Де вић), во ђен 1. 
августа 2020. г., ма на стир Ле лић).

11 Ле лић је за Ве ли ми ро ви ћа те мељ ка сни јег раз ви ја ња лич но сти и бо рав-
ка у дру гим зе мља ма. Пред крај жи во та ау то ри пи шу да је Ни ко лај тра жио 
пар че род не зе мље свог кра ја у ко ју ни је мо гао ви ше да се вра ти на кон еми-
гра ци је у по сле рат ном пе ри о ду.

12 Оно што се да за кљу чи ти из спи сâ Вла ди ке Ни ко ла ја је сте да је он из 
сво је по ро ди це уте ме љио не са мо вас пи та ње већ и ро до љу бље и па три о-
ти зам у из вор ним об ли ци ма. На ова кав за кљу чак на во де иде а ли ко је Вла-
ди ка ис ти че у сво јим ка сни јим го во ри ма и књи га ма.
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Зна чај пр во бит ног по ро дич ног окру же ња у жи во ту Ве-
ли ми ро ви ћа мо же се уви де ти и на осно ву мо ли тве по све му 
ау то би о граф ске, на пи са не за вре ме Дру гог свет ског ра та.13 
Ре чи ове по е ме ујед но све до че о пр вим зна чај ним мо мен-
ти ма срп ског Вла ди ке а ко је су га опре де ли ле у да љем жи-
во ту пре ма по ро ди ци, за јед ни штву, окре ну то сти Бо гу, ро-
ду, на ро ду (ви ше: Ве ли ми ро вић 2016д, 417).

Ни ко лај Велимировић је че сто обо ле вао у мла до сти.14 
Ме ђу тим и по ред фи зич ке сла бо сти, сна га ду хов но сти раз-
ви ја на од де тињ ства, ис по ље на пу тем ис точ не хри шћан-
ске вере бит на је од ред ни ца свих његових ка сни јих ак тив-
но сти. У том сми слу Ве ли ми ро вић хри шћан ске вред но сти 
ту ма чи кроз ми сао и де ло, те о ри ју и прак су и по сма тра их 
као ду хов ни про стор чо ве ка: „из над Ис то ка и За па да.“ У 
овом сми слу Вла ди ка Ни ко лај на сто ји да ука же да не по-
сто је крај но сти као та кве осим оних ко је чо век сам ства ра. 

Ве ли ми ро вић се то ком од ла за ка у ан гло а ме рич ке др жа-
ве при се ћа свог де тињ ства кроз сег мен те. Вла ди ка ука зу је 
да „жи вот ни је ни шта дру го до по ме ша ни ва тра и во да за-
јед но у истом су ду“ (Ве ли ми ро вић 2016ђ, 801), те да чо век 
од мла до сти тре ба да на у чи да жи ви у све ту раз ли чи то сти 
кроз раз у ме ва ње њи хо ве су шти не.

Мла дост

Шко ло ва ње (1892–1902)

О на став ку шко ло ва ња Ни ко ле Ве ли ми ро ви ћа као је ди ног 
ђа ка из око ли не Ва ље ва ко ји је до био ту мо гућ ност и о да ру 

13 Ни ко лај то ком да на за ро бље ни штва пи ше о се ћа њу на за јед нич ке мо-
ли тве „под ве дрим не бом“ у Ле ли ћу („Мо ли тва су жња у там ни ци“).

14 Не ко ли ко пу та Ни ко лај је то ком де тињ ства из бе гао си гур ну смрт: у 
ре ци Град цу то ком су сре та ње го ве мај ке са хај ду ци ма, по том од бо ле сти 
тзв. шкро фу ла за вре ме фа кул тет ских да на као и од ди зен те ри је на кон по-
врат ка из Ру си је.
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го вор ни штва ко ји је бу ду ћи епи скоп та ко ђе су пи са ли на-
ве де ни ау то ри.

Шко ла у око ли ни Ва ље ва би ла је сме ште на у окви ру ма-
на сти ра Ће ли је. Та лен те и ин те ли ген ци ју Ве ли ми ро ви ћа 
ме ђу пр ви ма је при ме тио учи тељ Ми ха и ло Сту па ре вић. По 
ње го вом са ве ту Ни ко лај упи су је гим на зи ју у Ва ље ву, 1892. 
го ди не (Јан ко вић 2002, 3–4). 

У вре ме гим на зиј ских да на уо че на је ау тен тич на лич ност 
Ве ли ми ро ви ћа док се на кра ју шко ло ва ња и на фа кул те ту 
зна ло за ње гов из ван ре дан дар го вор ни штва. Ка ко је ис ти ца-
но, био је ро ђен но ви пра во сла вац злат ног го во ра због че га је 
из ме ђу оста лог до био сле де ће опи се: Но ви Зла то уст (Ра до-
са вље вић 1986, 14), или Но ви Хри зо стом (Фон Аркс 2007, 7), 
или Дру ги Иса и ја (До бри је вић 2007, 28). Сва ка ко овај свој дар 
Вла ди ка Ни ко лај је уса вр ша вао по себ но то ком гим на зиј ских 
да на (ви де ти: Ча и ро вић и То до ро вић 2019, 178).

По треб но је спо ме ну ти и по чет ну же љу Вла ди ке Ни ко ла-
ја по пи та њу из бо ра фа кул тет ских сту ди ја. На кон за вр ше-
них шест раз ре да гим на зи је Ни ко ла Ве ли ми ро вић је од лу-
чио да на ста ви обра зо ва ње на бе о град ској Вој ној ака де ми ји. 
Би ва од би јен са обра зло же њем да не ма до вољ ну фи зич ку 
сна гу за вој ску (Калезић 2002, 1322). На кон до би ја ња од би-
је ни це Ни ко лај упи су је ста ру Бо го сло ви ју. По след ња кла са 
би ла је оку пље на у вре ме рек то ра Сте ва на Ве се ли но ви ћа, ка-
ко пи ше Јан ко вић, те се до стој но оду жи ла и Цр кви и др жа-
ви да ју ћи јед не од нај бо љих цр кве них је рар ха ко ји су пре ко 
пе де сет го ди на слу жи ли обе ма (Јан ко вић 2002, 5). Ипак, за 
вре ме шко ло ва ња, у те жим усло ви ма и без нов ца, Ни ко лај 
до би ја бо лест шкро фу ла15 (ту бер ку ло зе лим фних чво ро ва на 
вра ту) од ко је се ле чио све до шко ло ва ња у Швај цар ској.

Срод ну про фе си ју у сми слу ја ког ор га ни за ци о ног устрој-
ства про на ла зи у ор га ни за ци ји Цр кве.16 Чи ни се да је ка сни-

15 Ви ше: Јан ко вић 2002, 5.
16 Бу ду ћи да Цр ква као чвр ста ор га ни за ци о на це ли на по се ду је слич но 

устрој ство као вој ска а вој ска се не ба ви ди пло ма ти јом већ је јед на од из-
вр шних вла сти у за шти ти др жа ве, Цр ква мо ра да ба лан си ра, из ме ђу оста-
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ји из бор Ве ли ми ро ви ћа да стек не обра зо ва ње за све ште ни ка 
Срп ске Цр кве био сро дан пр во бит ној же љи за слу жби у вој-
сци. За пра во Ни ко лај је сје ди нио ове две уло ге то ком ра то ва 
(1912–1918/19). У Бал кан ским ра то ви ма и на по чет ку Пр вог 
свет ског Вла ди ка је служио као вој ни све ште ник.

Ве ли ми ро вић до вр ша ва сту ди је 1902. го ди не те по чи ње 
са учи тељ ским ра дом у се ли ма Ле ско ви це и Дра чић на до-
мак Ва ље ва. Исте го ди не опро штај ним го во ром на ма ту-
ри про фе со ри и ко ле ге уви ђа ју ње гов го вор нич ки дар. Ње-
го ва ин тер пре та ци ја ве ре ни је би ла кла сич на, исто вет на и 
по на вља на. У ово вре ме по стао је ви дљив дар го вор ни штва 
будућег Вла ди ке због че га су га, из ме ђу оста лог, спо ме ну-
ти ау то ри ис та кли као Но вог Зла то у стог. Убе ђе ње и па три-
о ти зам по себ но ка сни је ис по ље ни у ра ду за срп ску др жа ву 
до ве ли су Ни ко ла ја до још јед не жи вот не уло ге, јед ног од 
ди пло ма та Кра ље ви не Ср би је то ком Пр вог свет ског ра та.

По зна то је да је Вла ди ку Ни ко ла ја од мла до сти при вла чи-
ла шко ла и све о бу хват ност ви ше те о риј ских на у ка као што 
је и он сво јим ин те лек том при вла чио по је дин це та да шње 
срп ске ин те лек ту ал не и цр кве не ели те. Ме ђу пр ви ма ко ји је 
за па зио ње го ву уче ност и дар го вор ни штва17 био је ути цај-
ни про та Алек са Илић, у то вре ме уми ро вљен. По звао га је 
да са њим са ра ђу је на пи са њу за ли ст ко ји је та да уре ђи вао.18

 Ни ко лај је у ово вре ме са ра ђи вао и са дру гим све тов-
ним и цр кве ним ли сто ви ма Сто га, про та је, гле да ју ћи ау-
тен тич ну да ро ви тост мла дог Ни ко ле, уви део да ће он би ти 
је дан од бу ду ћих пред вод ни ка срп ске Цр кве у на сту па ју-
ћем вре ме ну. Илић је за пи сао да је Краљ Пе тар I Ка ра ђор-

лог и са вла шћу и са они ма ко ји су на вла сти, да са ра ђу је са њи ма па и са 
они ма са ко ји ма се не сла же, а ра ди до бро би ти на ро да (раз го вор, је ро мо-
нах Ге ра сим (Де вић), во ђен 1. августа 2020. г., ма на стир Ле лић).

17 Вла ди ка Ни ко лај је на пи сао и по зо ри шну дра му при ка за ну у ва љев-
ском по зо ри шту, ко ја је из гу бљена то ком ра то ва за осло бо ђе ње др жа ве.

18 Про та Алек са Илић (1842–1920) ни је био за до во љан та да шњом је рар хи-
јом па је по чео да уре ђу је и из да је лист Хри шћан ски ве сник. Имао је ути ца-
ја на мла дог Ве ли ми ро ви ћа по чев ши од гим на зиј ских да на.
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ђе вић тра жио да му се ука же на до бре уче ни ке ко ји би би-
ли ве ро до стој не бу ду ће вла ди ке19 и ко ји ће во ди ти Цр кву и 
пред ста вља ти др жа ву и на тај на чин. Овај ра ни ји на го ве-
штај срп ског Кра ља био је ис пу њен исту па њем Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа у јав ност Ср би је.

Учи тељ (1902–1904)

Пр ви по сао на кон фа кул те та и за вр ше не ма ту ре био је по-
сао учи те ља у Дра чи ћу, за се о ку ју жног Ва ље ва. Ни је по-
зна то мно го о овој слу жби осим о при ја тељ ству са све ште-
ни ком Сте ва ном По по ви ћем (Јан ко вић 2002, 7). Од 1904. 
ра дио је као учи тељ у се лу До ње Ле ско ви це.

По че так ра да у на ста ви Ве ли ми ро вић је на ста вио ка сни-
јим по слом на став ни ка при прав ни ка Бо го сло ви је „Све ти 
Са ва“ у Бе о гра ду. Као учи тељ у око ли ни Ва ље ва, Ни ко ла 
се при пре мао за упис на док тор ске сту ди је. У овом пе ри о-
ду Ве ли ми ро вић по чи ње да ис тра жу је до дат ну ли те ра ту ру, 
не пред ви ђе ну на став ним пла ном и про гра мом.20

Сту ди је (1905–1909)

На кон до би ја ња по др шке и пре по ру ке ми тро по ли та Срп-
ске Цр кве, Ди ми три ја (1846–1930)21 и Кра ља Пе тра I Ка ра-
ђор ђе ви ћа (1844–1921), по ста је сти пен ди ста Ми ни стар ства 
за ве ру и про све ту те од ла зи на да ље шко ло ва ње.

Ве ли ми ро ви ћу је нај пре би ло по ну ђе но да као и ве ћи на 
дру гих Ср ба бо го сло ва на ста ви сво је шко ло ва ње у Ру си ји. 

19 „Спре ма мо се за ве ли ку др жа ву Ју го сла ви ју. Хо ћу да по ша љем на шко-
ло ва ње љу де ко ји ће да бу ду вла ди ке у но вој др жа ви. Рас пи тај се ко ја би то 
де ца би ла.“ Про та Илић од го во рио је: „Јед ног бих ти од мах мо гао ре ћи: Ни-
ко ла Ве ли ми ро вић“ (ви ше ви де ти у: Илић 1931; Јан ко вић 2002).

20 До сре ди не сво јих два де се тих го ди на Вла ди ка Ни ко лај је про чи тао мно-
го број на де ла ве ли ких ге ни ја: Ње го ша, До сто јев ског, Пу шки на и Тол сто ја, 
Шек спи ра и Ге теа, али и Ни чеа, Марк са, Игоа, Вол те ра (Јан ко вић 2002, 18). 

21 Ди ми три је (Па вло вић) био је потоњи срп ски па три јарх, по чев ши од 
1920. го ди не ка да је обновљена Срп ска Па три јар ши ја.
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Ка ко твр ди Јан ко вић отац Ни ко лај је тра жио Уни вер зи тет 
у Евро пи кроз уви ђа ње да бо го сло ви шко ло ва ни на Ис то-
ку тог пе ри о да ни су до но си ли пло до но сне ре зул та те (Јан-
ко вић 2002, 9). Ни ко лај по том до би ја сти пен ди ју за сту ди је 
на Те о ло шком фа кул те ту на Ста ро ка то лич ком уни вер зи-
те ту у Бер ну, у Швај цар ској, 1904. го ди не. Овај фа кул тет 
био је при ла го ђен и пра во слав ним ђа ци ма.22

Ни ко ла Ве ли ми ро вић није био једини срп ски сту дент 
на За па ду.23 Та ко ђе Ве ли ми ро вић ни је је ди ни од Ср ба ко ји 
је до шао на сту ди је у Берн.24

У овом пе ри о ду ин те ре со ва ње Ве ли ми ро ви ћа иде ка 
зна њи ма за пад них на уч ни ка, пи са ца и фи ло зо фа за чи јим 
ре зул та ти ма он тра га ка ко би сте као уви де и у њи хо ве ана-
ли зе. Ова ис тра жи ва ња су му да ла број на са зна ња и ду би ну 
у про ми шља њу исто ри је али и пот кре пље ност хри шћан-
ског ис ку ства. На тај на чин Ни ко лај је сте као ши ру сли ку 
жи во та и све та ко ју до дат но по ре ди са са зна њи ма Ис точ не 
хри шћан ске Цр кве.

Бу ду ћи да је пут ка ве ли ком са зна њу усло вљен (и) отво ре-
но шћу ума, по ред на ве де ног мла ди Ве ли ми ро вић у ово вре-
ме про у ча ва ме та фи зи ку, фи ло со фи ју, ре ли ги ју и различите 
при сту пе. До дат но, Ни ко лај тра га за пи сци ма, на уч ни ци-
ма и фи лосо фи ма Ис то ка те про у ча ва де ла До сто јев ског и 
ин диј ских ми сли ла ца, упо зна је пред став ни ке ових на ци ја и 
про у ча ва исто ри ју Че шке, Јер ме ни је и дру гих. Упра во ова-
кав при ступ на уч ном са зна њу до вео је бу ду ћег епи ско па до 

22 Сту ди је на Фа кул те ту ка то лич ке те о ло ги је су по че ле 23.11.1874. го ди не 
ка да је пет про фе со ра и де вет сту де на та кре ну ло са на ста вом (ви ше ви-
де ти: Зу тер и др. 2019, 93). На зив Ста ро ка то лич ка цр ква од но си се на гру-
пу са мо стал них ка то лич ких цр ка ва ко је ни су под ју рис дик ци јом рим ског 
па пе (Јан ко вић 2002, 7).

23 Че да Мар ја но вић био је пр ви а на кон њих, мно ги сту ден ти на ста ви ли 
су њи хо вим сто па ма (Јан ко вић 2002, 8).

24 Пр ви Ср бин на сту ди ја ма у Бер ну био је Ра до слав фон Ра дић (Ra do-
slav von Ra dić, 1857–1907) ко ји ни је био упи сан на овај фа кул тет фор мал-
ним пу тем. Он је до био ли цен ци јат (по ча сни док то ра т) ко ји је је ди но до-
де љи ва н у то вре ме. 
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уте ме ље ња са зна ња о фи ло ка лиј ском при сту пу дру гим љу-
ди ма на ко јем он те ме љи свој лич ни при ступ све ту.

Увид о за па жа њи ма Ве ли ми ро ви ћа то ком бо ра ва ка у 
Ср би ји и Ен гле ској у вре ме сту ди ја про из ла зи из пре пи-
ске ко ју је Ни ко лај ду го во дио са мен то ром Еду ар дом Хер-
цо гом (Edu ard Her zog, 1841–1924), про фе со ром и епи ско-
пом25 ко ји је пре да вао Но ви За вет у то вре ме;26 у њи хо вој 
преписци мо же се уо чи ти ве ли ко ме ђу соб но по што ва ње.27 

То ком сту ди ја Ни ко ла Ве ли ми ро вић бо ра ви по пр ви 
пут у Лон до ну о че му све до чи ње го во пи смо које је 3. маја 
1909. го ди не послато де ка ну Фи ло зоф ског фа кул те та у Бер-
ну, Едвар ду Ми ле ру Хе су, у ком Ве ли ми ро вић пи ше како је 
на кон док тор ског ис пи та у Бер ну на ста вио у Лон дон као 
и да је „је дан се ме стар по се ћи вао ве ли ку би бли о те ку Бри-
тан ског му зе ја и при пре мао се за ис пит на исто риј ско-фи-
ло зоф ској гру пи“ (Ak ten der Phi lo sop hic hen Fa kul tat, Sta at-
sar chiv Bern, BB III, b 1299; уп. Фон Аркс 2007, 13). У при ло гу 
овог пи сма при ло жио је спи сак пре да ва ња ко је је по се ћи-
вао при ли ком бо рав ка у Ха леу као и то ком сту ди ја у Бер-
ну ко ји су би ли усло ви за при ја ву дру гог док то ра та. Пре-
ма спи ску пред ме та из уни вер зи тет ског про то ко ла глав ни 
пред мет ових сту ди ја би ла је свет ска исто ри ја.28

25 Едвард Хер цог био је све ште ник Ста ро ка то лич ке цр кве не оп шти не Ол-
тен ко ји је од 1876. го ди не ру ко по ло жен за пр вог би ску па Ста ро ка то лич ке 
швај ца р ске цр кве. Слу жио је у вре мен ском пе ри о ду од 48 го ди на. Био је 
про фе сор Уни вер зи те та у Бер ну (ви ше: Зу тер и др. 2019, 19).

26 Са чу ва не ко пи је пре пи ске Хер цо га и Ве ли ми ро ви ћа на ла зе се у ар хи ву 
би ску пи је ста ро ка то лич ке цр кве у Бер ну (= BA Be). Хер цог је пи сао днев-
ник и бе ле шке са чу ва не у истом (од 1896–1923) ко је све до че о то ме (ви де-
ти: Фон Аркс 2007, 12).

27 Про фе сор Хер цог је тра жио од свог док то ран да да пре по ру чи но ве срп-
ске сту ден те ко ји би мо гли да на ста ве сту ди је на истом фа кул те ту, по себ-
но уко ли ко Ис точ на Цр ква на ста ви да им ша ље, та ко на да ре не — „из у зет-
не си но ве“ ка кав је био он на њи хо вом фа кул те ту (ви де ти пи смо Е. Хер-
цо га Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу, док је бо ра вио у Лон до ну, из ја ну а ра 1909. 
г., Фон Аркс, 12, 14–17).

28 Спо ред ни пред ме ти би ли су: исто ри ја фи ло зо фи је, те фран цу ски је зик 
и књи жев ност. На вед е ни глав ни пред мет — свет ска исто ри ја — Ни ко ла је 
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Овим се за пра во да је од го вор на пи та ње ка ко је Ве ли-
ми ро вић мо гао да од бра ни док то рат из области исто ри је 
бу ду ћи да ни је сту ди рао исто ри ју већ фи ло зо фи ју и те о ло-
ги ју. Ве ли ми ро вић је наиме у вре ме бо рав ка на сту ди ја ма 
по се ћи вао и дру га пре да ва ња на оба фа кул те та (у Не мач кој 
и у Швај цар ској) те слу шао и исто риј ске пред ме те, по себ но 
свет ску исто ри ју ка ко би сте као услов да при ја ви и од бра-
ни ди сер та ци ју о исто ри ји Бо ке Ко тор ске.

Мо нах (1909)

Го ди не 1909. и на кон до вр ше них сту ди ја Ни ко ла се вра тио 
у Ср би ју. Јан ко вић пи ше да је сти гао из Бер на у Бе о град 
8. ју на 1909. го ди не са ди пло ма ма док то ра на у ка два по-
зна та европ ска фа кул те та, као те о лог и фи ло зоф и са зна-
њем глав них европ ских је зи ка. Ме ђу тим, срп ска јав ност 
је по ка за ла не по ве ре ње пре ма зна њу сте че ном у Евро пи, 
те про на шла да Ни ко ла Ве ли ми ро вић ни је имао до вр ше не 
раз ре де гим на зи је. Сход но то ме, исте 1909. го ди не у ко јој је 
по дру ги пут док то ри рао, Ни ко лај по ха ђа два за вр шна раз-
ре да Дру ге бе о град ске гим на зи је ка ко би од бра нио ма тур-
ски ис пит (Јан ко вић 2002, 9–10).29

У овом пе ри о ду Ни ко ла Ве ли ми ро вић по дру ги пут обо-
ле ва од ди зен те ри је. На кон оздра вље ња Ве ли ми ро вић при-
сту па ма на сти ру Ра ко ви ца у Бе о гра ду те на кон два ме се ца 

слу шао на уни вер зи те ту у Ха леу код про фе со ра Јо ха на Вил хем Рот штај на 
и Емил Ка у ча. С дру ге стра не у Бер ну је слу шао исти пред мет код Фи ли-
па Во ке ра, док је исто ри ју фи ло зо фи је слу шао опет у Ха леу код Хан са Фај-
хин ге ра, Хер ман Ебинг ха у са и Го свин Карл Уфу е са, те опет у Бер ну за исти 
пред мет код Лу двиг Штај на, Кар ла Прех те ра и Ал бер та Ле кле ра. Фран цу-
ски је зик и књи жев ност учио је код Еже на Ми шоа (Sta at sa rc hiv Bern, BB III, 
b 773–776; Фон Аркс 2007, 13). Током лет њег се ме стра 1909. го ди не  слу шао 
је пре да ва ња о ен гле ској син так си код про фе со ра Едвар да Ми ле ра Хе са. За 
пре да ва ња те о ло ги је у Бер ну не ма по да та ка (Фон Аркс 2007).

29 Оста ло је за бе ле же но да је при ли ком ње го вог из ла га ња о Хри сту пред 
ма ту ру на став нич ка ко ми си ја би ла то ли ко „за па ње на“ ре то ри ком и зна њем 
да се ни су усу ђи ва ли да да ље по ста вља ју пи та ња (Ан ђел ко вић 2003, 124). 
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бо рав ка би ва за мо на шен, 17. де цем бра 1909. го ди не. Већ 19. 
де цем бра ру ко по ло жен је чи ном је ро ђа ко на, док је 20. де-
цем бра исте го ди не по ста вљен за је ро мо на ха Срп ске Цр-
кве.30 По мо на ше њу до би ја име Ни ко лај.

О зна ча ју овог пе ри о да у жи во ту Ве ли ми ро ви ћа од но-
сно пре ла ска у ду хов но ми си о нар ство, пи ше А. Т. Ра ки та. 
Ау тор ис ти че по де лу жи во та Вла ди ке Ни ко ла ја у две зна-
чај не и бит но дру га чи је фа зе: фа зу сту ди ја на За па ду, где 
опи су је Ни ко ла ја као мла дог чо ве ка жељ ног зна ња и дру гу 
фа зу ко ја по чи ње од пре ла ска Ве ли ми ро ви ћа у чин мо на ха 
и је ро мо на ха (уп. Калезић 2002, 1322).

Ка ко је ра ни је спо ме ну то, чел ни ци Цр кве и др жа ве су 
и пре мо на ше ња по ла га ли на де у Ве ли ми ро ви ћа што се ка-
сни је по ка за ло успе шним пред ви ђа њем по себ но у вре ме-
ну ра то ва за осло бо ђе ње др жа ве (1912–1918). Као је ро мо нах, 
Ни ко лај убр зо по чи ње да др жи сво је бе се де пред омла ди-
ном у Бе о гра ду.31

Дру ги иза зов у по гле ду сту ди ја за Вла ди ку Ни ко ла ја до-
ла зио је из но ва од стра не по је ди на ца из соп стве не др жа ве. 
Иа ко вр ло обра зо ван по себ но за вре мен ски пе ри од о ко јем 
је реч, ка ко пи ше Јан ко вић, вра та у соп стве ној др жа ви за 
ње га „ни су би ла ши ром отво ре на.“ До че ка ла га је не до стој-
на си ту а ци ја по пи та њу по гле да на за вр ше не сту ди је. Бу-
ду ћи да је био по ста вљен за су плен та бе о град ске Бо го сло-
ви је „Све ти Са ва“, тра же но је од Ни ко ла ја да као европ ски 
ђак при бли жи ви ше пра во слав ној ве ри кроз сту ди ра ње у 
Ру си ји (Јан ко вић 2002, 10–11). Не по ве ре ње у ве ро до стој-

30 „Др Ни ко ла Ве ли ми ро вић при мио је 17. де цем бра мо на шки чин у ма на-
сти ру Ра ко ви ца и до био име Ни ко лај. У не де љу, 20. те ку ћег ме се ца, ру ко-
по ло жен је већ и за је ро мо на ха...“ (де таљ ни је ви де ти: Хри шћан ски ве сник, 
1909, 12, 926, као и Гла сник Пра во слав не Цр кве, 1909, 1, 63).

31 „Не ка вас ра ду је то ако ја из овог чи на бу дем ко ри стан дру штву у 
ко ме се на ла зим. Не ка вас охра бри то, јер кад се из овог чи на по ти сну-
тог дав но из пр вих по ча сти ре до ва, мо же учи ни ти је дан ми ни мум до-
бра, он да ку ди ка мо ће лак ше би ти ва ма чи ње ње до бра, ва ма ко ји не ће те 
би ти мо на си, као ја, но про фе со ри, офи ци ри, су ди је, по ли ти ча ри, ми ни-
стри“ (Јан ко вић 2002, 24).
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ност сту ди ја Ве ли ми ро ви ћа по ти ца ла је пре све га због чи-
ње ни це да је од бра нио сво је док то ра те у за пад ним др жа ва-
ма Евро пе (Фон Аркс 2007, 17).32

Спо зна ја Ру си је (1910–1911)

Ни ко лај Ве ли ми ро вић 1910. го ди не од ла зи у Ру си ју по на-
ло гу чел ни ка та да шње Срп ске Цр кве ка ко би до пу нио сте-
че но обра зо ва ње на Ду хов ној се ми на ри ји у Пе тро гра ду. 
Не ду го по до ла ску Ни ко лај уви ђа да ће из гу би ти вре ме на 
по но вље ним сту ди ја ма те о ло ги је те ко ри сти та мо шњи бо-
ра вак да оби ђе сре ди ште зе мље. При бли жно го ди ну да на 
бо ра вио је на тлу Ру си је где упо зна је ру ске све ти ње и пра-
во сла вље ру ског на ро да. У том пе ри о ду бо рав ка на пи сао је 
сту ди ју: Ре ли ги ја Ње го ше ва (1910), об ја вљи ва ну нај пре кроз 
сег мен те у ли сту Де ло.33

Бо ра вак у Ру си ји и упо зна ва ње са ру ским на ро дом оста-
ви ло је зна ча јан ду хов ни траг у Ве ли ми ро ви ћу бу ду ћи да је 
и то ком ка сни јих го ди на на ста вио да одр жа ва ве зе са ру-
ским при ја те љи ма и је ра р си ма (ви ше: Про тић 2016, 701–
702) и на те ри то ри ји Се вер не Аме ри ке.

Тре ћа озбиљ на бо лест за де си ла је Вла ди ку Ни ко ла ја то-
ком овог бо рав ка у Ру си ји. Ја ке зи ме су ве ро ват но ути ца ле 
на већ осла бље ни ње гов ор га ни зам (Јан ко вић 2002, 13). На-
кон из ле че ња усле дио је по зив да се вра ти из Ру си је у Ср-
би ју, ма ја 1911. го ди не.

32 Ау тор Урс фон Аркс као на по ме ну, ис та као је да је ово пред ста вља ло 
зна ча јан про блем за пра во слав це, ап сол вен те за пад них сту диј ских про гра-
ма те о ло ги је ко ји се по на вља не рет ко и у да на шње вре ме.

33 Овим де лом Вла ди ка Ни ко лај је по ка зао из у зе тан дар за књи жев ност 
а пу тем опи са фи ло зо фи је цр но гор ског вла ди ке, Пе тра Пе тро ви ћа Ње го-
ша и ње го вог пи са ња и пе сни штва. На осно ву овог де ла, Јо ван Ске р лић, са-
вре ме ник Ни ко ла јев и књи жев ни кри ти чар (1911) пи сао је о Ве ли ми ро ви-
ћу: „Мла ди бе о град ски про фе сор бо го сло ви је Ни ко лај Ве ли ми ро вић ни је 
ма ње ин те ре сан тан од це тињ ског вла ди ке. Срп ска Цр ква ни је има ла ли те-
рар ни јег пи сца ни нео р то док сни јег те о ло га“, Ске р лић 1913, 129–141).
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Пр ве зна чај не бе се де (1911–1912)

По по врат ку у Бе о град Ве ли ми ро вић по чи ње да ра ди на фа-
кул те ту34 у Бе о гра ду као на став ник при прав ник, ис ти чу ау-
то ри у Би о граф ском реч ни ку. Пре да вао је пси хо ло ги ју, фи ло-
зо фи ју, исто ри ју, ло ги ку, стра не је зи ке (Попов 2006, 121). У 
ње му се, пи ше Ан ђел ко вић, „са же ло сво те о ло шко и на уч-
но зна ње За па да и Ис то ка.“ Са гру пом ода бра них пред ме та 
Вла ди ка је пре да вао и пси хо ло ги ју (Ан ђел ко вић 2003, 125).

То ком ра да у на ста ви Ве ли ми ро вић је при сту пио јав-
ном жи во ту, кул тур ном и по ли тич ком (Попов 2006, 121). 
По том по чи ње да др жи пре да ва ња нај пре у бе о град ској Са-
бор ној цр кви, где се у тим при ли ка ма оку пља ла ин те лек-
ту ал на ели та пре сто ни це, омла ди на и оста ли ко ји су же-
ле ли да чу ју бе се де мла дог и шко ло ва ног док то ра на у ка, 
мо на ха. У овој цр кви на ста ло је три на ест ис так ну тих ње-
го вих из ла га ња ко је је Ни ко лај ка сни је уоб ли чио у књи гу 
под насловом Бе се де под го ром.35

Овим бе се да ма, по том и књи гом Ни ко лај је сте као 
огром ну по пу лар ност, по себ но пре и за вре ме Бал кан ских 
ра то ва. Из да ња књи ге би ла су рас про да та. Исте го ди не, Њ. 
К. В. Пе тар Ка ра ђор ђе вић по ста вља Ве ли ми ро ви ћа за све-
ште ни ка хра ма у Оплен цу иа ко је за др жао по сао про фе со-
ра бо го сло ви је у Бе о гра ду (Попов 2006, 121).

На кон про сла ве де ка де по сто ја ња ли ста Про свје та у 
Са ра је ву и го во ра, у нај ма њу ру ку иза зов ног у вре ме ну 

34 Ов де ау то ри Реч ни ка ми сле, иа ко ни је ја сно ис так ну то, на ста ру бе о град-
ску Бо го сло ви ју бу ду ћи да је Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду 
зва нич но по чео са ра дом 1920. го ди не — у склопу Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

35 Ове бе се де Вла ди ка Ни ко лај је са брао у де ло сим бо лич ног на сло ва: Бе-
се де под го ром. Те ма ти ка бе се да, пр ко си вре ме ну у ко јем је жи вео, по себ но 
пред рат ној при ро ди Ср би је (1912). Са на сло ви ма бе се да: О омла дин ском пе-
си ми зму, О ми сли ма у огле да лу, Чи ја је зе мља и дру гим Ни ко лај је до спео у 
ви до круг јав но сти та да шње бе о град ске ели те али и до ве ћег де ла бал кан-
ског пред рат ног ау ди то ри ју ма. На осно ву то га усле ди ли су по зи ви да при-
су ству је и го во ри на број ним до га ђа ји ма и ју би ле ји ма. Не ки од зна чај них 
ју би ле ја у том сми слу би ли су у Са ра је ву и За гре бу.
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ствар не анек си је Бо сне од стра не Ау стри ја на ца, ре чи Ве ли-
ми ро ви ћа мо гу се ока рак те ри са ти као то ли ко хра бре ко ли-
ко и иза зов не у по сто је ћој си ту а ци ји тен зи је око ак ту ел ног 
про бле ма. Вла ди ка из ме ђу оста лог ка зу је овом при ли ком:

„Сво јом ве ли ком љу ба вљу и ве ли ким ср цем Ср би Бо-
сан ци су анек ти ра ли Ср би ју Бо сни“ (Ве ли ми ро вић 2016з, 
487–488). Због ових ре чи Ни ко лај је ухап шен из во за по по-
врат ку из Са ра је ва у Бе о град.36

Ра то ви (1912–1918)

У пе ри о ду из ме ђу по чет ка Бал кан ских ра то ва и пр вог свет-
ског су ко ба Ве ли ми ро вић је из го ва рао про по ве ди охра бре-
ња срп ском на ро ду, ка сни је об ја вље не у на став ку спо ме ну-
те књи ге бе се да но вим на зи вом књи ге: Из над гре ха и смр ти 
(1914). Ни ко лај Ве ли ми ро вић је био про фе сор бе о град ске 
Бо го сло ви је у вре ме ка да је на сту пио ду го трај ни рат ни пе-
ри од.37 Нај пре бал кан ски ра то ви, 1912. и 1913. го ди не. По том 
Ве ли ки рат ко ји је ка сни је тра ге ди јом чо ве чан ства пре ра-
стао у Пр ви у ни зу од два свет ска. У овим ра то ви ма, у го ди-
на ма од 1912–1918/19. Ни ко лај узи ма ак тив но уче шће.

Бал кан ски ра то ви до не ли су по тре бу за вој ним све ште-
ни ци ма ко ји ће вој ни ци ма на ра ти шту да ва ти мо рал ну и 
ду хов ну пот по ру. Ни ко лај се овом при ли ком сам при ја-
вљу је као до бро во љац и оста вља сво ју про фе сор ску пла-
ту за по тре бе вој ни ци ма и ста нов ни штву. То ком пр вог од 
бал кан ских ра то ва био је по ста вљен за све ште ни ка Глав ног 
шта ба Кра љев ске срп ске вој ске, ста ра ју ћи се за ду хов не по-
тре бе и мо рал но осна жи ва ње срп ске ар ми је.

36 Из тог раз ло га Вла ди ци Ни ко ла ју ка сни је ни је би ло до зво ље но да у За-
гре бу при су ству је про сла ви упри ли че ној у име Пе тра Пе тро ви ћа Ње го-
ша. Ипак, Ни ко ла је ва бе се да о Ње го шу би ла је про чи та на на овом су сре-
ту (Јан ко вић 2002, 19).

37 Са мо две го ди не био је су плент. У овој слу жби за де сио га је свет ски рат 
1914. го ди не и оку пи ра на срп ска др жа ва. Ти ме је пре стао жи вот у Ср би ји 
за мно ге слу жбе и ин сти ту ци је а ти ме и за Срп ску Цр кву.
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Све ти ар хи је реј ски Са бор са стао се 1913. го ди не ка ко 
би био иза бран епи скоп упра жње не Ни шке епар хи је. Ни-
ко лај је био нај по де сни ји за ту уло гу. На чу ђе ње мно гих 
од био је ову по ну ду, упо ран у сво јој од лу ци, пи ше Јан ко-
вић. Раз лог од би ја ња, ка ко је је ро мо нах об ја снио, би ло је 
не за до во ља ва ју ће ста ње у Срп ској Цр кви тог вре ме на као 
и ње гов по глед на епи скоп ско зва ње. До дат но, као епи ско-
пу би му би ло оне мо гу ће но да на пу шта епар хи ју на ду жи 
пе ри од (Јан ко вић 2002, 26).

С дру ге стра не иа ко се на са мом по чет ку Пр вог свет ског 
ра та Вла ди ка Ни ко лај до бро вољ но при ја вио за вој ног све-
ште ни ка, он ви ше не де лу је у окви ри ма вој ске већ при сту па 
дру гој ди пло мат ској струк ту ри сво је др жа ве за јед но са дру-
гим по је дин ци ма ода бра ним за спољ но по ли тич ке ми си је.

У вре ме Ве ли ког ра та би ло је нео п ход но упо зна ти на род 
и но си о це вла сти са ве знич ких др жа ва са стра да њи ма ко-
ја је пре жи вља ва ла Ср би ја у бор би за осло бо ђе ње. Вла ди ка 
Ни ко лај од овог пе ри о да ак тив но при сту па по ли ти ци сво-
је др жа ве, ка ко по по зи ву та ко и по соп стве ној ми си ји. До-
пис кра љев ске вла де срп ске др жа ве Ве ли ми ро вић је раз у-
мео крај ње озбиљ но.

У ди пло мат ским ми си ја ма то ком Ве ли ког ра та Ни ко лај 
ра ди на истом ци љу за јед но са Сло бо да ном Јо ва но ви ћем, 
Че до ми љом Ми ја то ви ћем, Ми ха и лом Пу пи ном, Јо ва ном 
Цви је ви ћем, Јо ва ном Жу јо ви ћем и дру ги ма (Попов 2006, 
121). Као и ве ћи на дру гих сло ве но фи ла, Вла ди ка Ни ко лај се 
за ла гао за ства ра ње за јед нич ке др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца ко ји су као на род исте ра се пре тен до ва ли да жи ве 
у ста њу не пре ста ног ми ра и сло ге. Ова кав став за сту па ли 
су број ни ју жно сло вен ски ин те лек ту ал ци38 иа ко се ка сни ја 
ова ква же ља по ка за ла уто пи јом.

38 По зна то је да су ова кав став из ме ђу оста лих, има ли и Краљ Пе тар I и 
Пре сто ло на след ник ре гент Алек сан дар, као и срп ска Вла да и број ни Сло-
вен ци и Хр ва ти (ви ше о те жња ма пред став ни ка Ју жних Сло ве на у по гле-
ду за јед нич ке др жа ве ви де ти: Во шњак 1928).
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Сред ње го ди не

Епи скоп жич ки, пр ви пут (1919–1920)

Кра јем апри ла 1919. го ди не Ве ли ми ро вић се на кон че ти-
ри го ди не про ве де не у ан гло а ме рич ким др жа ва ма вра тио 
у Ср би ју ка ко би био хи ро то ни сан. То ком ње го вог бо рав-
ка у Лон до ну од лу че но је да он бу де по ста вљен за епи ско па 
Жич ке епар хи је, што је учи ње но 19. ма ја 1919. го ди не. Исте 
го ди не Ве ли ми ро вић је по ста вљен за пред вод ни ка Пра во-
слав не на род не хри шћан ске за јед ни це.

Ка ко је на кон Пр вог свет ског ра та на род био ду хов но и 
мо рал но ре зиг ни ран ду го трај ним рат ним су ко би ма и де-
гра ди ран на па ди ма на Отаџ би ну, та ко су по је дин ци и гру-
пе фор ми ра ли тзв. Бо го мо љач ки по крет. Шта ви ше, по је ди-
ни ау то ри пи шу да су се вој ни ци у по је ди ним сег мен ти ма 
окре та ли спи ри ти зму по себ но то ком Ве ли ког ра та на фрон-
то ви ма (Мил кић 2016; уп. и Во ји но вић 1971, 345–362). Ме ђу-
тим та кав на род ни скуп ни је мо гао ак тив но и свр сис ход но 
да функ ци о ни ше без ду хов ног во ђе. Из тог раз ло га Вла ди-
ка Ни ко лај је од ре ђен од стра не Са бо ра СПЦ да ду хов но 
ру ко во ди овим по кре том чи ја је цен тра ла би ла у Кра гу јев-
цу од 1919–1941. го ди не (Мил кић 2016, 157–158).

Вла ди ка Ни ко лај је по што вао на род оку пљен око Бо-
го мо љач ког по кре та и свој од нос пре ма њи хо вом за јед ни-
штву и „чи сто ту и јед но став ност“ њи хо ве ве ре опи сао је 
у де лу Ди ван (1952).39 По ред ве ли ког бро ја верујућих људи 
Ве ли ми ро вић је оку пио и ду хов но шћу на дах нуо, број не 
бо го сло ве ме ђу ко ји ма су из ни кли из у зет ни по је дин ци у 
окви ру Срп ске Цр кве: Ју стин По по вић, Ра до је Ар со вић, Јо-
ван Ра па јић, Ди ми три је Нај да но вић и дру ги.

39 У пред го во ру де ла Ди ван Вла ди ка Ни ко лај пи ше о то ме ка ко је до шло 
до то га да он ста не у вођ ство бо го мо љач ког по кре та. Из ме ђу оста лог у књи-
зи пи ше да су по је дин ци у окви ру овог по кре та би ли ма хом до бри до ма-
ћи ни. По ка зи ва ли су сво јим де ли ма до бре жи во те и ве ћи ном су би ли по-
што ва ни у сво јим сре ди на ма.
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Сход но то ме, чи ње ни ца је да би Вла ди ка Ни ко лај учи-
нио мно го до дат ног ко ри сног по сла за Ср бе да је остао у 
Ве ли кој Бри та ни ји на кон за вр шет ка Ве ли ког ра та. Ме ђу-
тим он је сво јим по врат ком у Ср би ју (1919) до при нео ви ше, 
на дах нуо је и усме рио ре зиг ни ра ни на род, об но вио мо на-
штво и ор га ни зо вао цр кве не по сло ве у епар хи ја ма у ко ји-
ма је бо ра вио из ме ђу два ра та.

Овај пе ри од Вла ди чи ног жи во та зна ча јан је и по ње го-
вим број ним де ли ма учи ње ним за Цр кву и на род те зах те ва 
за себ ну сту ди ју по је ди на ца ко ји ће се ба ви ти ме ђу рат ним 
ак тив но сти ма Ве ли ми ро ви ћа.

Епи скоп охрид ски (1920/21–1936)

Крат ко вре ме Ве ли ми ро вић је био Епи скоп жич ки (1919–
1920/21). Пред ло гом од 1920. го ди не од лу че но је да Ни ко лај 
бу де пре ме штен у Охрид ску епар хи ју. У то вре ме охрид ска 
област је би ла осло бо ђе на од ото ман ске вла сти (уп. Хе пел 
2003, 47).40 Као но ви Вла ди ка, Ни ко лај је тре ба ло да об но ви 
цр кве ну ор га ни за ци ју ове обла сти.

То ком 1920. го ди не Ни ко лај Ве ли ми ро вић је при сту-
пио зна чај ним цр кве ним и др жав ним ми си ја ма у Ца ри-
гра ду,41 Ати ни, на Све тој Го ри и из но ва у Се вер ној Аме ри-
ци42 и Ве ли кој Бри та ни ји ра ди че га је тек на ред не го ди не 
(27. ју ла 1921. г.) пре шао у Епар хи ју са се ди штем у ма ке дон-
ском гра ду Охри ду.

40 Ср би су при па да ли охрид ској ју рис дик ци ји до 1219. го ди не, ка да Срп-
ска Пра во слав на Цр ква до би ја ста тус не за ви сно сти, за ко ји је ус пео да се 
за ло жи и да га оства ри Св. Са ва. У вре ме фор ми ра ња Охрид ска епар хи-
ја би ла је при лич но оси ро ма ше на и тре ба ло је из но ва ус по ста ви ти ор га-
ни за ци ју — Хе пел 2003.

41 Овом при ли ком између пи та ња ко ја је Вла ди ка Ни ко лај изнео у раз ма тра-
ње код Цариградске Патријаршије, а по прет ход ној мол би би ло је и пи та ње 
дру гог бра ка све ште ни ка — нарочито узи ма ју ћи у об зир да су то ком прет-
ход них ра то ва мно ги оста ли без сво јих су пру жни ка. Пред лог ни је усво јен.

42 То ком 1920/1921. го ди не Ни ко лај из но ва бо ра ви у Се вер ној Аме ри ци 
где ра ди на ор га ни за ци ји но ве Аме рич ко-ка над ске епар хи је Срп ске Цр кве.
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По треб но је при се ти ти се да је Ни ко лај не по сред но пре 
од ла ска у Охрид бо ра вио још два пу та и у Се вер ној Аме-
ри ци (1920–1921, и потом опет 1927. го ди не). Ак тив но је 
уче ство вао у ус по ста вља њу Срп ске пра во слав не епар хи је 
аме рич ко-ка над ске на те ри то ри ји север но а ме рич ког кон-
ти нен та. Шта ви ше, Ср би у Аме ри ци тра жи ли су од Си но-
да да пр ви срп ски вла ди ка у Аме ри ци бу де упра во Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић. Иа ко је пр во бит но био по ста вљен за ад ми-
ни стра то ра но ве епар хи је у овој др жа ви, Ни ко лај Ве ли ми-
ро вић пред ла же Ар хи ман дри та Мар да ри ја Уско ко ви ћа за 
но вог од но сно пр вог срп ског вла ди ку у Аме ри ци чи ји је 
пр ви ад ми ни стра тор био Вла ди ка Ни ко лај.

До дат но, то ком 1921. го ди не, раз ма тра ло се и у ве ћи ни 
слу ча ја одо бра ва ло да Вла ди ка Ни ко лај по ста не пр ви епи-
скоп Се вер но а ме рич ке епар хи је (Фон Аркс 2007, 24), док се 
за вре ме Пр вог ра та сма тра ло да он тре ба да по ста не Па-
три јарх срп ски (Фон Аркс 2007, 21). По ред то га, при ли ком 
по сле рат ног бо рав ка у САД Ве ли ми ро вић је имао за да так 
да уви ди си ту а ци ју Цр кве и срп ских исе ље ни ка и да по по-
врат ку у Ср би ју под не се о то ме из ве штај Си но ду.

Глав ни пред лог ко ји је Ни ко лај из нео у из ве шта ју би ло 
је осни ва ње Аме рич ко-ка над ске епар хи је Срп ске Цр кве у 
Се вер ној Аме ри ци. Уз спи сак дру гих пред ло га ово је пре-
ма ми шље њу Вла ди ке био пр ви и нај бит ни ји. По след њи се 
од но сио на цр кве но-школ ске оп шти не срп ске ди ја спо ре и 
њи хо во снаб де ва ње ре ле вант ни јом ли те ра ту ром као и да 
се осну је цр кве ни лист на срп ском је зи ку.

По ред на ве де ног, у грађи која се налази Епар хиј ском ар-
хи ву сред ње-за пад но а ме рич ком је ис так ну то како је тра-
же но да: тре ба из да ти спо ме ни цу са под те ма ма за бу ду ћи 
рад. Не ке од те ма би ле су: уче шће на кон фе рен ци ји са Ан-
гли кан ском цр квом; уче шће у ра ду на пр вом по ку ша ју са-
зи ва ња Ва се љен ског са бо ра; за ду жби на у Ле ли ћу и дру ге 
(Епар хиј ски ар хив сред ње-за пад но а ме рич ки,43 при сту пље-

43 Ови по да ци би ли су ар хи ви ра ни у Ли бер ти ви лу. Услед по пла ве ар хив-
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но да на: 6. августа 2021. г.). По ред Бо го сло ви је у Ли бер ти-
ви лу је би ло ус по ста вље но и срп ско гро бље.

Ве ли ми ро вић се ни је вра тио у САД већ је на ста вио ка 
Охри ду (Vu ko vić 1998, 76–79). Вла ди ка Ни ко лај по до ла ску 
у Охрид (зва нич но 27. јула 1921. г.), уви ђа да у овој уки ну тој 
Епар хи ји има мно го по сла у ор га ни за ци ји а ко је ће мо ра ти 
он да пре у зме (ви ше: Хе пел 2003, 47–78).

У Охри ду, Вла ди ка Ни ко лај, ка ко је то ка сни је сам ис та-
као, ис по ља ва се бе као ком плет ну, це ло ви ту лич ност. То-
ком сту ди ја на За па ду, он је по ку ша вао да ре ши број на жи-
вот на пи та ња ко ја је по ста вљао од мла до сти али и „мно ге 
про бле ме ве ре и жи во та“:

„И ми слио сам..., да сам ре шио мно ге за го нет ке. Ме ђу-
тим, ка да сам до шао у ве зу са кла си ци ма хри шћан ске ми-
сли и по чео их чи та ти, та да сам уви део да је мој труд био 
уза лу дан, јер су све про бле ме ко ји су ме не му чи ли, Све-
ти Оци ре ши ли пре то ли ко ве ко ва“ (на ве де но пре ма: Јан-
ко вић 2002, 13).

Ви ше ау то ра ис та кло је да је Охрид за Вла ди ку Ни ко ла-
ја би ла пу на и пра ва шко ла (ви ше: Нај да но вић 1975, 135; Лу-
бар дић 2015, 328–353; уп. такође Ан ђел ко вић 2003, 129). Све-
то гор ски мо на си и спи си Све тих Ота ца, као и це ло ку пан 
ње гов до жи вљај Охри да до ве ли су до зна чај ног ду хов ног 
ско ка у жи во ту Ве ли ми ро ви ћа. 

На кон су сре та са Све том Го ром и спи си ма Све тих Ота-
ца Ни ко лај ви ше ни је имао же љу да — „бли ста сво јим рас-
ко шним сти лом и им пре си о ни ра по на ша њем, ви ше га ни су 
до ти ца ле по хва ле, па ни грд ње. Ње го ва ду хов ност је до би-
ла ду би ну“ (Ан ђел ко вић 2003, 129). На кон ко нач ног до ла ска 
(1921) Вла ди ка је при сту пио ус по ста вља њу но ве Епар хи је.

ски из во ри су пре ба че ни у ма на стир Но ва Гра ча ни ца (New Gra ca ni ca Mo-
na stery, Il li no is).
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Охрид ско-би тољ ска епар хи ја

На кон што је Охрид ска епар хи ја уки ну та, Вла ди ка Ни ко-
лај би ва по ста вљен за Епи ско па но ве Охрид ско-би тољ ске 
епар хи је,44 чи је је се ди ште би ло у Би то љу (1930–1934). На-
кон по ста вља ња Ни ко лај уви ђа ко ли ко је си ро ма шних по-
ро ди ца жи ве ло у ма ке дон ском пре де лу и ко ли ко је де це 
оста ло без ро ди те ља у го ди на ма то ком и на кон ра та. Из тог 
раз ло га у овом пе ри о ду Вла ди ка осни ва си ро ти ште Бог-
дај,45 на че лу са На дом Аџић, ка сни је мо на хи њом Аном.

До дат но, спи са тељ ска де лат ност Ни ко ла ја Ве ли ми ро-
ви ћа до би ла је на ја чи ни то ком бо рав ка на Охри ду. По ред 
си ро ти шта, за нат ска и др во ре зач ка, те ико но пи сач ка сли-
кар ска шко ла на ста ле су у овом пе ри о ду под ру ко вод ством 
Вла ди ке Ни ко ла ја.

По је ди ни ау то ри ис ти чу да је Вла ди ка Ни ко лај у Охрид 
пре шао по сво јој же љи (Ву ко вић 1996, 375), или по свом 
зах те ву (Попов 2006, 121). С дру ге стра не, ис ти че се по да-
так из пи сма оца Ни ко ла ја упу ће ног Џор џу Бе лу на кон на-
пу шта ња Лон до на и по том Жич ке Епар хи је и пре ла ску у 
Охрид. У пи сми ма Бе лу и у пи сми ма са бри тан ским при ја-
те љи ма Ни ко лај пи ше да му је сме та ла охрид ска изо ло ва-
ност (Хе пел 2003, 47–78).

Ве ли ми ро вић се вра тио у Ср би ју из Охри да са сте че ним 
ис ку ством у ор га ни зо ва њу Цр кве и пра во слав ног на ро да у 
та да шњој Ма ке до ни ји. Ово ис ку ство по мо гло је Вла ди ци у 
ра ду са на ро дом оку пље ног око Бо го мо љач ког по кре та, као 
и у об но ви пра во слав ног мо на штва код Ср ба (раз го вор са 

44 Од вре ме на до но ше ња Уста ва СПЦ, 1931. го ди не, зах те вом Вла ди ке Ни-
ко ла ја Охрид ско –би тољ ска епар хи ја је сје ди ње на у јед ну са се ди штем у Би-
то љу (Ву ко вић 1996, 375).

45 Си ро ти ште Бог дај би ло је осно ва но за сву де цу без ро ди тељ ског ста-
ра ња, са је ди ним зах те вом Вла ди ке Ни ко ла ја да не бу де ис ти ца ња раз ли ка 
усме ре них на њи хо ву на ци о нал ност или ре ли ги ју. При ма на су је вреј ска и 
ром ска де ца исто као и ма ке дон ска и срп ска и би ло је укуп но 85 си ро ча ди 
(ви ше: Протић 2016, 813–889, 878).
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Ј. Ра до са вље вићем, 2020)46 и у ор га ни зо ва њу жен ског мо-
на штва ко је је до та да би ло за по ста вље но.47 Ово ис ку ство 
Вла ди ка је упо тре био као но ви Епи скоп жич ки (раз го вор 
са Ј. Ра до са вље вићем, 2020).

Епи скоп жич ки, дру ги пут (1936–1956)

Ни ко лај Ве ли ми ро вић је иза бран за Епи ско па Жич ког по 
дру ги пут, 21. јуна 1936. го ди не. О ра ду Вла ди ке на ор га-
ни за ци ји цр кве ног жи во та кроз ус по ста вља ње и об но ву 
ра да ма на сти ра, цр ка ва и мо на штва пи са но је од стра не 
ви ше ау то ра.48 До дат но, но ви Епи скоп за сту па по тре бу за 
об но вом цр кве не бе се де (ви ше: Ву ко вић 1996, 375–377). У 
овом пе ри о ду Вла ди ка Ни ко лај „... ни је при ву као Цр кви 
са мо на род не ма се не го је на дах нуо и јед ну ду хов ну ели-
ту...“ (Во ји но вић 1971, 353).

На кон Ве ли ког ра та Ве ли ми ро вић из но ва од ла зи у ми-
си је у Се вер ну Аме ри ку и Ује ди ње но Кра љев ство, као и у 
цр кве не ми си је у Ца ри гра ду, Ати ни, око ли ни Бал ка на, те 
ре дов но од ла зио на Све ту Го ру. Вла ди ка је овим при ли ка ма 
узео уче шћа на мно гим цр кве ним и др жав ним са стан ци-
ма (ви ше: Ву ко вић 1998, 377). Цр кве но-ди пло мат ски ан га-
жман усле дио је по од лу ци Срп ске Цр кве, а на кон ње го вих 
успе шних ми си ја у Ве ли ком ра ту. 

На стан ком кон кор дат ске бит ке (1937) Ни ко лај Ве ли ми-
ро вић ак тив но и сво јим го во ри ма и спи си ма шти ти ин-
те ре се Срп ске Цр кве и срп ске др жа ве. Шта ви ше, Вла ди-
ка је био је дан од пред вод ни ка бит ке про тив Кон кор да та 
(Попов 2006, 121).

46 Раз го вор са Ар хи ман дри том Јо ва ном Ра до са вље ви ћем, не ка да шњим ис-
ку ше ни ком и мо на хом у ма на сти ру Жи ча у вре ме Вла ди ке Ни ко ла ја Жич-
ког, во ђен да на: 20. јуна 2020. г. у ма на сти ру Ра ча у Ср би ји.

47 Ви ше у Ра до са вље вић 2019, 46. 
48 Раз ли чи ти аутори ука зу ју на фа зу жи во та Вла ди ке Ни ко ла ја ко ја је пре-

те жно фа за не и мар ства (раз го вор са Ј. Ра до са вље вићем, 2020). Украт ко, 
ау то ри ис ти чу да „с њим по чи ње јед на но ва епо ха“ (Во ји но вић 1971, 353).
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Оку па ци ја др жа ве и Дру ги свет ски рат (1941–1945)

Це ло куп ни пе ри од Дру гог свет ског ра та Вла ди ка Ни ко лај 
је за ро бље ник не мач ког оку па то ра пре ве зен нај пре из Жи-
че у Љу бо сти њу па ода тле у ма на стир Вој ло ви цу.

Ве ли ми ро вић је, ка ко су ис ти ца ли ње го ви са вре ме ни-
ци, до ми ни рао го во ри ма то ком ди пло мат ских ми си ја у са-
ве знич ким др жа ва ма,49 по себ но то ком че ти ри го ди не бо-
рав ка у Ве ли кој Бри та ни ји и у САД. Из ме ђу оста лог из тог 
раз ло га на кон оку па ци је др жа ве 1941. го ди не, при пад ни ци 
не мач ке вој ске у ра ту су до би ли за да так да ухап се срп ског 
вла ди ку у ма на сти ру Жи ча. Из истог раз ло га је не мач ка 
Вој на ко ман да до би ла на лог за хап ше њем Ве ли ми ро ви ћа 
бу ду ћи да су, оста лог, сма тра ли Вла ди ку шпи ју ном Ве ли ке 
Бри та ни је. Вој ска је пре тре сла ма на стир, са слу ша ла Ве ли-
ми ро ви ћа и тра жи ла од ње га да се од рек не чи на Епи ско па 
и пре пу сти Епар хи ју дру ги ма.50

Ни ко лај је ухап шен 12. ју ла 1941. го ди не. Ин тер ни ран је 
из Жи че нај пре у ма на стир Љу бо сти ња где про во ди ви ше 
од го ди ну да на до де цем бра 1942. На кон то га Вла ди ка је од-
ве ден у ма на стир Вој ло ви цу и у знат но го ре усло ве (Про-
тић 2016, 777–780).

Да не за ро бље ни штва Вла ди ка Ни ко лај ко ри сти за пи-
са ње не ких од нај по зна ти јих сво јих де ла: Те о дул, Ин диј-
ска пи сма, Срп ски на род као Те о дул, Му дра игу ма ни ја љу бо-
стињ ска, Сто слов о љу ба ви, Вој ло вич ки сто слов.51

У ма на стир Вој ло ви цу је у го то во исто вре ме до ве ден и 

49 Ви ше о го во ри ма и по зи тив ном ау то ри те ту Ве ли ми ро ви ћа при ли ком 
ње го вих ди пло мат ских ми си ја ви де ти: Во шњак 1928.

50 По ред на ве де ног, а пре ма се ћа њу Еп. Јо ва на Велимировића, и сам Ни-
ко лај је 1941. го ди не, на кон хап ше ња по све до чио да су га окри ви ли као бун-
тов ни ка и чо ве ка који је про тив Рај ха, окри вљу ју ћи га и за Је вре је (раз го-
вор са Ј. Ра до са вље вићем, 2020; уп. такође Протић 2016, 663).

51 Де ло под на зи вом Те о дул, као и не ко ли ко дру гих пи сао је зи ме 1941/42. 
у ма на сти ру Љу бо сти њи. Пи сао је мно го, ко ри сте ћи сва ки тре ну так вре-
ме на (раз го вор са Ј. Ра до са вље вићем, 2020).
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при тво рен та да шњи Па три јарх Га ври ло До жић.52 Ка ко пи-
ше Про тић, До жић и Ве ли ми ро вић би ли су јед ни од пред-
вод ни ка на род не опо зи ци је вла ди Цвет ко вић –Ма чек. Они 
су кра јем ле та, 16. септембра 1944. г. (Про тић 2016, 790), или 
14. септембра 1944. г. (Калезић 2002, 1322) би ли спро ве де-
ни из ма на сти ра Вој ло ви це у кон цен тра ци о ни ло гор на ју-
гу Не мач ке, Да хау и ту бо ра ви ли до сре ди не ја ну а ра 1945. 
го ди не (уп. Про тић 2016, 683).

Вла ди ка Ни ко лај и Па три јарх Гаврило До жић има ли су 
не за ви дан по ло жај као за ро бље ни ци и му че ни ци. Ра не ко-
је су има ла оба цр кве на је рар ха на кон из ла ска из ло го ра 
све до че о то ме (раз го вор са Ј. Ра до са вље вићем, 2020), као и 
грађа сачувана у не мач ким ар хив ским из во ри ма.53

Ка ко по ми ње Вла ди ка Јо ван Ве ли ми ро вић, ње гов стриц 
Ни ко лај је сва ку при ли ку ко ри стио да пи ше (Про тић 2016, 
661). Та ко је учи нио и на хар ти ји де бе лог вој нич ког то а лет 
па пи ра, је ди но до ступ ног у пе ри о ду за ро бље ни штва. У не-
из ве сним усло ви ма по све до че но је да је Ве ли ми ро вић на-
пи сао де ло ве ре че ни ца ко је су ка сни је об ја вље не у књи зи: 
Кроз там нич ки про зор. За ово де ло ста вио је на по ме ну да 
ни је до бро и да га не тре ба об ја вљи ва ти. Ме ђу тим, не пре-
гле да ни спи си на кнад но су до шли до јав но сти и не рет ко 
по при ми ли суд чи та ла ца.54

Из ло го ра Да хау Ве ли ми ро ви ћа и До жи ћа осло бо ди ла је 
са ве знич ка 36 ди ви зи ја, на кон што су при шли Киц би лу, 8. 
маја 1945. го ди не (Сли јеп че вић 1966, 664–665; Ву ко вић 377; 
Про тић 2016, 795). Аме рич ка пе ри о ди ка до дат но све до чи о 
то ме (нпр. The New York Ti mes — „Bis hop Nic ho lai Ve li mi ro-

52 Ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски Га ври ло До жић био је иза бран за 
Па три јар ха српског 1938. го ди не.

53 Ви ше о но ви јим са зна њи ма о по ло жа ју Вла ди ке Ни ко ла ја у ло го ру Да хау 
ис тра же них у ар хив ској гра ђи на тлу Не мач ке ви де ти код: Бе лић 2019, 244–245.

54 Ка ко је ово де ло об ја вље но на кнад но и без прет ход не ре цен зи је и одо-
бре ња Вла ди ке Ни ко ла ја да бу де пу бли ко ва но, та ко је мо гу ће да спо ме ну та 
књи га ни је у пот пу но сти де ло Ве ли ми ро ви ћа већ да је до пу ње на ре че ни ца ма 
дру гог ау то ра ко је упра во упу ћу ју на пред ме те ка сни је кри ти ке дру гих ау-
то ра. На слов та ко ђе ни је Вла ди чин већ је на кнад но уба чен као на зив књи ге.
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vich Di es at 91...“ 1956, 37). Ди ви зи ја по том пре ба цу је Ве ли-
ми ро ви ћа и До жи ћа у Ти рол (Фон Аркс 2007, 22). По том 
они пре ла зе у Салц бург где је Вла ди ка слу жио срп ским вој-
ни ци ма го то во три ме се ца у јед ној од ка пе ла у Не мач кој и 
Ау стри ји (Про тић 2016, 795).

У Не мач кој Вла ди ка Ни ко лај бо ра ви три ме се ца.55 Да на 
26. септембра 1945. г. пре ла зи из Салц бур га у Осна брик ка-
ко би до че као Кра ља Пе тра Дру гог, по прет ход ном на ло гу. 
У ок то бру 1945. Вла ди ка Ни ко лај пре ла зи из Не мач ке у Лон-
дон ка ко би за јед но са Па три јар хом Га ври лом До жи ћем ко ји 
је сти гао из Ри ма, кр стио пре сто ло на след ни ка Алек сан дра.

На кон чи на кр ште ња Па три јарх се вра тио у Ју го сла ви ју 
док је Вла ди ка Ни ко лај остао у Лон до ну (Ву ко вић 1996, 377) 
то ком на ред на два ме се ца (Про тић 2016, 795). Услед свог 
ан ти ко му ни стич ког ста ва као и услед не при ја тељ ског ста-
ва ко је је по сто ја ло пре ма ње му у по сле рат ној зе мљи Ни ко-
лај до но си од лу ку да се ви ше не вра ћа у сво ју др жа ву. Та ко-
ђе ра ди дру га чи је но во у спо ста вље не по ли ти ке Ује ди ње ног 
Кра љев ства на кон Дру гог свет ског ра та у од но су на по ли-
ти ку то ком Пр вог свет ског ра та, он ни је мо гао да оста не ни 
у бри тан ској пре сто ни ци. Епи скоп срп ски ви ше ни је био 
при хва ћен у Ен гле ској ка ко је то би ло ра ни је.

Из тог раз ло га, по чет ком ја ну а ра 1946. го ди не Ве ли ми-
ро вић сти же у САД бро дом Кра љи ца Ели за бе та.56 Вла ди ка 
Ни ко лај је на кон пре ла ска на те ри то ри ју Се вер не Аме ри ке 
не ко ли ко ме се ци про вео у ку ћи код Рад ми ле и Ду ша на По-
по ви ћа57 док ни је пре шао на те ри то ри ју срп ског ма на сти ра у 
Ли бер ти ви лу (Или но ис).

55 У ово вре ме на кон ме се ци про ве де них у кон цен тра ци о ном ло го ру Вла-
ди ка Ни ко лај је, ка ко опи су је је дан од ау то ра, био вид но слаб и бо ле стан 
па су мо ра ли да га но се (Про тић 2016).

56 На истом бро ду и у исто вре ме пу то вао је и Вин стон Чер чил (Про тић 2016).
57 Рад ми ла По по вић је ка сни је по све до чи ла сво јој се стри чи ни Ге ор ги-

ни да у то вре ме ни је зна ла да ће у ку ћи ње не по ро ди це бо ра ви ти бу ду ћи 
Све тац, та да шњи Епи скоп жич ки (раз го вор са Ге ор ги ном Ка ле зић, во ђен 
21. новембра 2020. го ди не).
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Остр во (но ве) сло бо де (1946–1956)

На кон Дру гог свет ског ра та Вла ди ка жич ки Ни ко лај Ве ли-
ми ро вић сти гао је у Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве где су га 
Ср би до че ка ли са па жњом и одо бра ва њем (Јан ко вић 2002, 
116). С дру ге стра не, по сле дру гог свет ског су ко ба име Вла-
ди ке Ни ко ла ја је би ло на цр ним ли ста ма та да шње Ју го сла-
ви је те су и ње го ва пи са на де ла би ла ду го за бра ње на.

Од ја ну а ра/фе бру а ра 1946. го ди не, Ве ли ми ро вић се на-
ла зи на те ри то ри ји Аме ри ке те на ред них де сет го ди на 
про во ди као ми си о нар, ду хов ни па стир, те о лог и ува же-
ни про фе сор. У том сми слу био је зна чај но пре по знат ме-
ђу при пад ни ци ма дру гих пра во слав них на ро да у Аме ри ци.

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве по ста ле су но ви и крај њи 
дом Вла ди ке Ни ко ла ја. Ве ли ка са ве знич ка др жа ва омо гу-
ћи ла је Ни ко ла ју, не са мо бо ра вак и ка сни је до би је но др жа-
вљан ство, већ и ње го вим по сред ством до во ђе ње срп ских 
еми гра на та ко ји ма је би ла по треб на по моћ на кон ра та. То 
је сва ка ко би ло мо гу ће оства ри ти нај пре по сред ством зна-
ме ни тих Ср ба у Аме ри ци, по том и за ла га њем Ве ли ми ро ви-
ћа и ње го вих по знан ста ва.

Вла ди ка Ни ко лај је до био до зво лу за стал ни бо ра вак у 
САД 23.01.1948. го ди не (Про тић 2016, 797). На тлу „остр ва 
сло бо де“, од но сно „оке а на сло бо де“, ка ко је име но вао Се вер-
ну Аме ри ку,58 Ни ко лај на ста вља свој рад пу тем цр кве них, 
спи са тељ ства и про фе сор ских ак тив но сти, на ен гле ском, 
срп ском и на ру ском је зи ку. Вла ди ка је ве ро вао да мо же ви-
ше да учи ни за свој на род и др жа ву на тлу стра не др жа ве те 
је ра дио не у мор но за до бро бит срп ског на ро да59 (разговор 

58 Вла ди ка Ве ли ми ро вић је, по све му су де ћи, да вао за себ на и спе ци фич-
на име на за од ре ђе не ге о граф ске про сто ре у ко ји ма је бо ра вио. Ср би ја је 
за ње га би ла — Ср ба ди ја, се ло Ле лић — Бо жи је се ло, Аме ри ка — Остр во/
оке ан сло бо де...

59 Слич но речима којим је Ни ко лај Велимировић опи сао ак тив но сти Све-
тог Са ве Не ма њи ћа, могло би се за па зи ти и рећи за де ло ва ње Вла ди ке Ни-
ко лаја у за пад ним др жа ва ма: Био је — „му дар у пла ни ра њу и ис тра јан у из-
вр ша ва њу“ (Ве ли ми ро вић 2016з, 726).
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са Ј. Сто ко вићем).60 С дру ге стра не Ве ли ми ро вић гу би др жа-
вљан ство Ре пу бли ке Ју го сла ви је, да ту ма 27. јула 1952. го ди не 
ре ше њем Ми ни ста р ства ино стра них по сло ва ФНРЈ.

До кра ја свог жи во та Ни ко лај Ве ли ми ро вић пре да је, ми-
си о на ри, бе се ди и пи ше. На те ри то ри ји САД Вла ди ка Ни ко-
лај је др жао пре да ва ња на ви ше фа кул те та (Попов 2006, 122).

По ред про фе со р ског ра да на Бо го сло ви ји у Ли бер ти-
ви лу (Ser bian Ort ho dox Chu rch of The o logy Sa inth Sa va, Li-
bertyvil le, Il li no is), Вла ди ка је био пре да вач и у Њу јор ку на 
Ака де ми ји Све тог Вла ди ми ра (Ort ho dox The o lo gi cal Aca-
demy of Sa int Vla di mir, Yon kers, NY) и у Семинарији Све тог 
Тихона у Са ут Ка на ну (Sa int Tik hon’s Ort ho dox The o lo gi cal 
Se mi nary, So uth Ca naan, Pennsylva nia).

О зна ча ју ми си о нар ског ра да Вла ди ке све до чи из ме ђу 
оста лог и ти ту ла ко ју је до био од спо ме ну тог њу јор шког 
Уни вер зи те та Ко лум би ја. Уни вер зи тет у Њу јор ку про сла-
вио је сво јих 192 го ди не по сто ја ња те је овим по во дом до-
де лио Епи ско пу Ни ко ла ју по ча сни док то рат као ака дем ски 
знак при зна ња за ње гов ис так ну ти рад.

У овим го ди на ма жи во та Вла ди ка Ни ко лај ства ра спи се 
и књи ге у ко ји ма је ути снуо сво је до та да шње жи вот но ис-
ку ство и на уч но-ства ра лач ки и ду хов ни опус.61

По сле дич но, од бо рав ка у не мач ком ло го ру то ком Дру-
гог свет ског ра та, по чео је да обо ле ва (Попов 2006, 122). 
Свет је на пу стио 18. мар та 1956. го ди не, у САД, у ру ском ма-
на сти ру у Пен сил ва ни ји. Са хра њен је у пор ти цр кве по све-
ће не Све том Са ви у Ли бер ти ви лу, за ду жби не Све тог Мар-
да ри ја Ли бер ти вил ског. Ње го ви по смрт ни оста ци пре не ти 
су 3. ма ја 1991. го ди не у ле лић ку цр кву ко ју је Ни ко лај по ди-
гао за јед но са оцем пре Дру гог свет ског ра та, где се и да нас 
на ла зе у окви ру ма на сти ра. Део мо шти ју остао је у гроб ном 

60 Раз го вор са Јо ва ном Сто ко ви ћем из Чи ка га, во ђен 10. ав гу ста 2021. го-
ди не у Чи ка гу.

61 Де ла из овог пе ри о да у ко ји ма је ис та као су шти ну жи во та и ве ре из хри-
шћан ске ви зу ре су: Ка си ја на, Зе мља Не до ђи ја, Же тве Го спод ње, Ди ван, и 
један не до вр ше ни спис, де ло Је ди ни Чо ве ко љу бац.
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ме сту где је Вла ди ка био са хра њен у ком плек су ма на сти ра 
Све тог Са ве, као траг Ве ли ми ро ви ћа Ср би ма и пра во слав-
ни ма на тлу Се вер не Аме ри ке.

Све тац

При ли ком за се да ња Све тог ар хи је реј ског са бо ра Срп ске 
Пра во слав не Цр кве, до не та је од лу ка да се Ни ко лај Ве ли-
ми ро вић ка но ни зу је у но вог Све ти те ља срп ског и све пра-
во слав ног, као Све ти Вла ди ка Ни ко лај Охрид ски и Жич ки, 
19. ма ја 2003. го ди не.62 Да на 24. ма ја 2003. го ди не из вр ше на 
је ка но ни за ци ја у Хра му Све тог Са ве у Бе о гра ду. Ова од лу-
ка ис та кла је лич ност Ве ли ми ро ви ћа и оно што је на род у 
ве зи са њим осе ћао по себ но у пе ри о ду ње го вог ми си о нар-
ства на кон свет ских ра то ва.

С тим у ве зи то ком по след њих го ди на жи во та, по себ но 
то ком про фе сор ског и спи са тељ ског ра да на тлу Се вер не 
Аме ри ке, Ср би у ди ја спо ри и мно ги од пред став ни ка пра-
во слав них на ро да,63 осе ти ли су дух Вла ди ке Ни ко ла ја. Из 
тог раз ло га за њих про гла ше ње Вла ди ке Ве ли ми ро ви ћа за 
Светог, 2003. го ди не ни је би ла но вост већ оче ки ва ни да тум.

Не сум њи во је да је Вла ди ка Ни ко лај, су де ћи пре ма до-
при но су ње го вих ак тив но сти, и сам пред ста вљао до каз 
ис ка за не по тре бе на ро да у да том вре ме ну и про сто ру.64 

62 Пра зник Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа обе ле жа ва се два пута у го ди ни: на 
дан смр ти, 18/5. мар та, и о да ну пре но са ње го вих мо шти ју из САД у Ср би-
ју, 3. ма ја/20. априла.

63 Ср би и број ни дру ги пра во слав ци (и Аме ри кан ци) на те ри то ри ји Се-
вер не Аме ри ке по но сни су на осве до че ну све то ст срп ског ве ли ка на као 
и чи ње ни цу да је по след ње тре нут ке свог жи во та про вео на те ри то ри ји 
њихове земље. По том ци еми гра на та, са вре ме ни ка Ни ко ла ја Велимировића 
по твр ди ли су ве за ност Ср ба за Вла ди ку по себ но од ње го вог ко нач ног 
пре ла ска у Аме ри ку. Оста ли су по да ци за бе ле же ни и у сре ди шту Аме ри-
ке, гра ду Сент Лу ис о до ла ску Ве ли ми ро ви ћа 1921. го ди не (раз го во ри во-
ђе ни са по том ци ма еми гра на та срп ске ди ја спо ре у Чи ка гу и Сент Лу и су, 
ју ла 2019. и ав гу ста 2021. го ди не).

64 Мно ги пред став ни ци срп ске ди ја спо ре у Се вер ној Аме ри ци по све до чи-
ли су да је чин ка но ни зо ва ња Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа у Све ти те ља пред-
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Дру гим ре чи ма Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа је још за вре ме 
ње го вог жи во та на род сма трао све тим да ром срп ском на-
ро ду у да том вре ме ну и окол но сти ма.65

Са зна ња о зна ча ју Епи ско па Ни ко ла ја за пра во слав не 
хри шћа не по сто је ћа су и у Ру си ји; занимљиво је што је у 
руском ма на сти ру Све тог Ти хо на у Аме ри ци Ни ко лај про-
вео по след ње ме се це жи во та. О пре по зна тљи во сти ли ка 
Вла ди ке Ни ко ла ја код ру ског на ро да го во ри, из ме ђу оста-
лог и по да так да на сво ду на о са Сре тењ ског ма на сти ру у 
Мо скви (Мо сков ский Сре тен ский мо настырь), по ред фре-
са ка дру гих ру ских све та ца, сто ји и фре ска Све тог Ни ко ла-
ја Охрид ског и Жич ког, је ди ног од срп ских Све тих.66

Са по сто је ће вре мен ске дис тан це, чи ни се да је Ве ли ми-
ро вић у по је ди ним сво јим де ли ма дао де скрип ци ју ка сни-
јег соп стве ног до вр ше ног сми сла:

„Смрт јед ног чла на по ро ди це је гу би так за це лу по ро ди цу. 
Смрт кра ља или на род них хе ро ја је гу би так за сав на род. 
Али, гу би так све ти те ља је гу би так за мно ге на ро де, па чак 
и за цео свет. Јер, исти ни ти све ти тељ је као не бе ски свеж 
ва здух за не жни је људ ске ду ше“ (Ве ли ми ро вић 2016з, 775).

ста вљао за њих по себ ну ва жност као сво је вр сна по твр да за јед ни штва око 
истог ду хов ног ве ли ка на пра во слав них на ро да на тлу уда ље не стра не др жа ве.

65 Сто ко вић је по твр дио зна чај Вла ди ке Ве ли ми ро ви ћа за Ср бе и пра-
во слав не у Аме ри ци и у овом вре ме ну (раз го вор са Ј. Сто ко ви ћем, 2021).

66 Сим бо ли ка по што ва ња мо сков ског ста нов ни штва пре ма срп ском Вла-
ди ци мо же се ви де ти у Сре тењ ском ма на сти ру у Мо скви на чи јем сво ду се 
на ла зи фре ска Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа као је ди ног Све ти те ља Срп ске Цр-
кве ме ђу фре ска ма дру гих ру ских Све та ца и Све ти тељ ки као и по опи су 
Вла ди ке од стра не ру ских мо на ха и пи то ма ца ду хов не се ми на ри је у Аме-
ри ци (ви ше: Про тић 2016, 703–711). По ред то га ру ски на род по шту је зна-
чај уло ге Ве ли ми ро ви ћа у Ве ли ком ра ту (ви ше: Mo skva-loft.ru, “Svt. Ni ko-
lai Velymi ro vich. Sa int Ni ko lai Serbsky: Ap ho risms. Pri de and hu mi lity,” https://
moskva-loft.ru/en/svt-nikolai-velimirovich-svyatitel-nikolai-serbskii-aforizmy.
html, при сту пље но: 17. јула 2021. г.).
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За кљу чак

Раз ли чи те жи вот не уло ге Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, срп ског 
те о ло га и фи ло со фа, Епи ско па жич ког и охрид ског и по ли-
тич ког иза сла ни ка вра ћа ју се у сре ди ште ана ли за до ма ћих 
и стра них ау то ра.

Ве ли ми ро вић од де тињ ства тра га за по твр дом по сто-
ја ња хри шћан ских вред но сти ко је про на ла зи нај пре у по-
ро дич ном окру же њу. Ни ко лај у мла до сти по ста вља број на 
пи та ња о сми слу жи во та на ко ја тек ка сни је на ла зи це ло-
ви те од го во ре. То ком сту ди ја Ве ли ми ро вића ин те ре су-
ју све о бу хват на свет ска зна ња ко ја ис тра жу је нај пре кроз 
фи ло со фи ју и исто ри ју. Тач ку спо ја сво јих ин те ре со ва ња 
Ве ли ми ро вић про на ла зи у те о ло ги ји, ко ју уоб ли ча ва кроз 
фа кул тет и док тор ске сту ди је, по том и кроз прак су.

Ни ко лај Ве ли ми ро вић у том сми слу пра ви па ра ле лу из-
ме ђу по сту ла та ис точ не хри шћан ске ве ре са ге о граф ским 
по ло жа јем Бал ка на и из но си сво је за кључ ке у ви ше сво јих 
де ла ме ђу рат ног пе ри о да. Сход но то ме, по ред то га што је 
био иза сла ник сво је др жа ве у Ве ли ком ра ту, Вла ди ка Ни-
ко лај је у зна чај ном пе ри о ду жи во та на Бал ка ну и Евро пи 
(1912–1946) био и по ли тич ки ана ли ти чар и ди пло ма та.

По знан ства која је ус по ста вио то ком сту ди ја и ме-
ђу соб но по што ва ње са про фе со ри ма као и другим по-
знаницима у Ве ли кој Бри та ни ји ко је је сте као то ком ис-
тра жи ва ња по мо гли су Вла ди ци Ни ко ла ју да ка сни је 
ди пло мат ски де лу је и да до при не се пру жању по мо ћи срп-
ском на ро ду и у Ве ли ком ра ту.

Ве ли ми ро вић је бо ра вио у Жи чи у вре ме ка да је по чео 
но ви рат. Тра гич ним од лу ка ма пред вод ни ка по сле рат них 
по ли тич ких дик та ту ра но ви европ ски и свет ски су коб тра-
јао је од 1941–1945. го ди не. Бор бе са истим оку па то ром од 
прет ход ног свет ског пу та на спо ља шњем ни воу као и тр-
ве ња ме ђу по де ље ним стра на ма на уну тра шњем по ли тич-
ком по љу др жа ве про из ве ле су иза зов не го ди не за Ср би ју, 
на Бал ка ну и у све ту ка кве ви ше не тре ба да се по на вља ју.
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На осно ву ис ку ства и на осно ву ге о по ли тич ке ана ли зе 
ко ју спро во ди по себ но од 1912. го ди не Ве ли ми ро вић из во-
ди за кључ ке. У скла ду с тим Ни ко лај по сма тра хри шћан ску 
суд би ну Бал ка на као јед ну тра гич ну епо пе ју ка ја ипак упу-
ћу је на оп ти ми зам.

У скла ду са тим Ве ли ми ро вић као ду хов ни пред вод ник 
и ви зи о нар са ве ту је по је дин це и на ци ју/е, ко ја је нај бо ља 
по зи ци ја, ка ко ду хов на та ко и ге о граф ска, по ли тич ка, дру-
штве на. Тај по ло жај, стра те шки и тен ден ци о зно тре ба да 
бу де не где „из над Ис то ка и За па да“67 и на пу ту ка ме сти ма 
ко је ме та фи зич ки об ја шња ва као про стор „Рај ске пи ра ми-
де“ (ви ше: Ве ли ми ро вић 2016а, 336). Из тог раз ло га Вла ди ка 
је упо зо ра вао на род да се кре ћу жи вот ном ста зом по сре-
ди ни си гур ног пу та, оног ко ји су до бро ута ба ли све ти љу-
ди из пр о шло сти а ко ја во ди ка по зна њу „Исти не“ и до бра.

Ка да је у пи та њу осо бе ност лич но сти, Ве ли ми ро вић је 
по ред ви ше та ле на та и да ра го вор ни штва по зна вао пси ху 
љу ди те је умео да ко му ни ци ра та ко да до пи ре „до ума и ду-
ше чо ве ка“. Су де ћи по све до че њи ма по је ди них са вре ме ни-
ка Вла ди ке Ни ко ла ја он је по се до вао из ван ред не ко му ни-
ка циј ске спо соб но сти и ве шти ну оп хо ђе ња са по је дин ци ма 
и гру па ма, те ди пло ма ти ју у при сту пу чо ве ку.68

Из ме ђу оста лог Ни ко лај је ис ти цао фи ло ка лиј ски при-
ступ по је дин цу и на ро ду, на ци ји и ра си свих ста нов ни ка у 
све ту без из у зет ка. Вла ди ка је за сту пао став да ова кав при-
ступ во ди ме ђу соб ном ува жа ва њу на те ме љу хри шћан ских 
и мо рал них вред но сти пре све га.

Упра во отво рен став ка љу ди ма и ши ри при ступ на уч ном 
са зна њу до вео је Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа до ко смо по лит ског 
ду ха у са гле да ва њу све та око се бе и хри шћан ског по гле да као 

67 Ви ше о опи су вла дар ског по ло жа ја Ису са Хри ста као и о ге о по ли тич-
ком по ло жа ју Бал ка на, ви де ти у: Ве ли ми ро вић 2016б.

68 Са вре ме ни ци Ве ли ми ро ви ћа пре не ли су сво ја за па жа ња и све до че ња 
оче ви да ца о Вла ди ци Ни ко ла ју у сво јим днев ни ци ма и ме мо а ри ма. Ви ше 
ви де ти код сле де ћих ау то ра: Во шњак 1928; Жу јо вић 1986; Јо ва но вић 2015; 
Ми ја то вић 2017.
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трај ног опре де ље ња у бив ствов ању. Са мим тим и до опре де-
ље ња Ве ли ми ро ви ћа у про ми шља њу са мог жи во та као нај ве-
ће вред но сти ко ја је да та љу ди ма у та квом све ту и за отво ре-
ност и прин цип ме ђу соб ног раз у ме ва ња и ува жа ва ња свих 
на ро да без об зи ра на њи хо ве раз ли ке у ма ком по гле ду.

Дру гим ре чи ма, це ло жи вот но ан га жо ва ње Вла ди ке Ни-
ко ла ја, те о ло шко, дру штве но или по ли тич ко би ло је усме-
ре но упра во на по вра так ових вред но сти по сма тра ју ћи од 
тач ке вре ме на и окол но сти ма у ко ји ма је он жи вео.

У том сми слу го то во је не мо гу ће са же ти ана ли зу жи во та 
Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа у је дан сту диј ски рад. Не-
ис црп но де ло ва ње на осве шта ва њу срп ског и сло вен ских 
на ро да пре све га пред ста вља ло јед ну од жи вот них ми си-
ја Вла ди ке Ни ко ла ја. Обим на пи са на гра ђа Вла ди ке део је 
све до чан ства ње го вог вре ме на док су ак тив но сти ко је је 
имао остав шти на ши рег до ме та и на ци о нал ног зна ча ја.

По сто је ће ин те ре со ва ње за жи вот и ак тив но сти Ве ли ми-
ро ви ћа ука зу је на на ста вак ис тра жи ва ња и у све ту. Чи ње ни-
ца да ра сте по пу лар ност Ве ли ми ро ви ћа у за пад ним др жа-
ва ма исто ко ли ко и на Ис то ку (Ру му ни ја, Јер ме ни ја), по ред 
зе ма ља у ко ји ма је бо ра вио го во ри у при лог по тре би ду бљег 
из у ча ва ња за кљу ча ка до ко јих је Вла ди ка Ни ко лај до шао.

У скла ду са на ве де ним нео п ход но је до дат но ан га жо ва-
ње у по гле ду ис тра жи ва ња ши рег оп се га ана ли за Вла ди ке 
Ни ко ла ја. Шта ви ше ра зно лик на уч ни опус Ве ли ми ро ви ћа 
мо же пред ста вља ти пред мет ис тра жи ва ња по себ них сту-
ди ја бу ду ћих ау то ра у на сту па ју ћем вре ме ну.

* * *

При ло зи
Ди ја грам: Фа зе жи во та Епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа69

69 Гра фич ки при каз који доносимо ниже на стао је при ли ком ис тра жи ва-
ња и пи са ња док тор ске ди сер та ци је ау тор ке ове сту ди је и као та кав ов де 
је пр ви пут из ло жен на уч ној јав но сти.
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Figure 2. St. Nicholai Velimirovich at St. Tikhon’s Seminary (photo credit: Goran Veljković, 
Duhovni Lug, Kragujevac) | Прилог 2. Св. Николај Велимировић у Семинарији Светог 

Тихона (фото: Горан Вељковић, Духовни Луг, Крагујевац)
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Ово ве о ма до бро осми шље но де ло др Сне жа не Ада мо вић, 
са ста вље но као дип тих или као две при ро де сје ди ње не у јед-
ној лич но сти, сво јим на чи ном из ра де, то јест ме то дом, ука-
зу је на сву ком плек сност ли ка и де ла Све тог Вла ди ке Ни-
ко ла ја. Прин ци пом „но вог ви на у но ве ме хо ве“, ау тор(ка ) 
ус по ста вља рав но те жу и склад у до бро из ба лан си ранοм од-
но су „во де“ и „ви на“ (грч. κρασί — ви но, од κρᾶσιν — ме ша-
ви на), то јест сла би је и ја че хра не. Та кав ис тан чан при ступ 
пре вас ход но из и ску је до бро по зна ва ње ма те ри је и ем пи риј-
ско зна ње да се ве што из дво ји крат ка и ја сна ми сао ко јом се 
раз два ја бит но од не бит ног.

По себ ну но ту овој „ме ша ви ни“ да је си гур ност у ста ву и 
ста бил на ми сао ко ја про ис хо ди из сме ло сти и хра бро сти ау-
то ра да из не се још увек ак ту ел ни про блем „но вог“ и „ста рог“ 
у Срп ској Цр кви, пр о бле ма ти за ци јом ли ка Све тог Вла ди ке 
Ни ко ла ја. Пре ма са вре ме ном ис тра жи ва њу Ни ко ла је вих де-
ла, што је за нас ве о ма ин те ре сант но, он се ја вља као пред-
став ник и пред вод ник по ја ве не чег „но вог“ у Срп ској Цр кви. 
Та Ни ко ла је ва по ја ва би ла је, ка ко сто ји у „Со зер ца њу“, „нео-
бич на и плод на но ви на у кул тур ном, про свет ном, со ци јал ном 
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и цр кве ном жи во ту“ (стр. 11). По ре чи ма пи сца: „У про свет-
ном је упо зо ра вао све вас пит не сло је ве дру штва од ми ни стар-
ства про све те пре ко уни вер зи те та и гим на зи ја до струч них 
и основ них шко ла да без бо жно про све ћи ва ње на ро да во ди у 
про паст. У мо рал ном је ис ти цао да на род на ели та мо ра сво-
јом мо рал ном чи сто том да пред ња чи сво ме на ро ду. У со ци-
јал ном је гр мео и про тив нај ма ње ко руп ци је бо га та ша, на ро-
чи то по ли ти ча ра. У цр кве ном је по зи вао све штен ство на чист 
и че стит жи вот, ре дов на бо го слу же ња, го то вост за пре гор и 
жр тву“ (стр. 12), где за кљу чу је да: „Са овим бе се да ма на ста-
је чи та ва ду хов на ре во лу ци ја, уз ви ше но шћу пре по ро да зби-
ва се не ка вр ста ре не сан се цр кве ног жи во та“ (Исто). Упра во 
то га и до во ди у ве зу са Св. Јо ва ном Зла то у стим. Ле по ту „злат-
них уста“, по ред је зи ка и пра ви ла ре то ри ке чи ни и „но ви на-
чин“ сло бо дан од сте га си сте ма или око ва фор ме. Та ле по та 
је, да кле, не за ми сли ва без сло бод не и чвр сте ве ре у Бо га, не-
по ко ле бљи ве на де у Ње га и без у слов не љу ба ви пре ма Ње му. 
У спон та ном су сре ту са та квим ду хом сло бо де ре чи и из ра за, 
ко ји из сло бод не љу бе ће ве ре по ти че, про ве тра ва се од уста-
ја лог ва зду ха уну тра шњи про стор ду ше слу ша ла ца жељ них 
све жи не Ду ха Све то га, Веч не Исти не и Веч ног сми сла — Бо га 
Ло го са. Као и Зла то у сти, ко ји са под сме хом го во ри о „ци пе ла-
ма омла ди не у Кон стан ти но по љу“, а са жа ло шћу што је „хи по-
дром пу ни ји од Цр кве“ и без стра ха као „лав ри че“ да „по но во 
бе сни Иро ди ја да и на та њи ру тра жи гла ву Јо ва но ву“ и Ни ко-
лај се не ус те же да слич ним сти лом и је зи ком пи ше и го во ри, 
што је за та да шњу Цр кву би ло не што „но во“, „не пра во слав-
но“, што иза зи ва „са бла зан“.

У Ни ко ла је вом пак ту ма че њу Ње го ша на зи ре се пр о бле-
ма ти за ци ја и јед не дру ге „ла жне ди ле ме“, ко ја у овом де лу 
не по сто ји, а то је: да ли је Ни ко лај те о лог или пе сник, те о-
лог или бе сед ник — про по вед ник, те о лог или ми сли лац, фи-
ло соф, ми си о нар? Го то ве од го во ре, на ова и слич на пи та ња, 
пи сац не да је што го во ри о озбиљ но сти са мог ау то ра. О оно-
ме што мо же да се про на ђе у књи га ма Др Сне жа не Ада мо-
вић би ће ви ше ре чи у на став ку.
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Со зер ца ње Бе се да под го ром

На пр вом ме сту, лич но бих ис та као ди дак тич ку ди мен зи ју са-
мог де ла. По себ на ана ли за сва ке од три на ест бе се да Све тог 
Вла ди ке Ни ко ла ја, пи са на јед но став ним је зи ком, омо гу ћа ва 
да се са ла ко ћом раз у ме сва ка бе се да из угла оми ли ти ке и ре-
то ри ке. Учи тељ ским при сту пом, као во дич и пе да гог, ау тор 
нам отва ра вра та тра ди ци о нал ног цр кве но-на род ног го во ра 
ко јег пра ти ле по та је зич ког из ра за. Ру ко во ђен не ви дљи во по-
шту ју ћи ред, чи та лац по ла ко, од уских, за ко је је знао, са да 
уви ђа ши ро ка про стран ства и мо гућ но сти, то јест све по тен-
ци ја ле „срп ског го во ра“ са гле да ва ју ћи не са гле ди ве хо ри зон те 
сво га на сле ђа. То на сле ђе га опо ми ње да је ње гов циљ осло бо-
ђе ње од за ко на са вре ме не око ли не ко ја ду шу и дух гу ра у бо цу 
за бо ра ва и смрт. Ожи вља ва њем на сле ђе не, а опет увек но ве, 
„сло бо де го во ра“, омек ша ва се ср це и ум, те они по ста ју „ела-
стич ни“ и при јем чи ви за не по зна то, за ме та фи зич ко, за жи-
во га Бо га и исти ни тог чо ве ка — за Бо го чо ве ка ко га је про по-
ве дао Све ти Вла ди ка Ни ко лај као Исти ну и Вред ност.

Ци ља ју ћи ди рект но у цен тар као бо го цен тар, пре ци-
зним на во ди ма и без им про ви за ци је у де фи ни ци ји, све де но 
на ни во јед но став ног, вр ло ве што је из бег ну то пре те ри ва ње 
у за мр ше ним об ја шње њи ма и ком пли ко ва ним ре че нич ним 
кон струк ци ја ма ко је тре ба ју да фа сци ни ра ју и оста ве не мим 
чи та лач ку пу бли ку. На про тив, не ма „гу ше ња“ у чи та њу. Та-
ко ђе, не ма ни на мет ну тих од го во ра ни ти оба ве зу ју ћих де-
фи ни ци ја. Ви ше је реч о скри ве ном им пе ра ти ву да се о Ни-
ко ла ју чи та и учи још ви ше, а са мим тим да се чи та и учи још 
ви ше оно ме че му се и Ни ко лај учио. Не мо гу ће је ис тра жи ва-
ти Ни ко ла ја а не ис тра жи ва ти све оно о че му је про по ве дао.

На дру гом ме сту, по сво јој фор ми и су шти ни, књи га ни-
је „по ле мич ко де ло“. Кри ти ка Ни ко ла ја и оних ко ји Ни ко ла-
ја кри ти ку ју је из бег ну та. Она по сто ји са мо у слу ча ју ау то ро-
ве са гла сно сти са Ни ко ла јем, то јест као по зи тив на кри ти ка. 
Рас пра ве и не до у ми це „за“ и „про тив“ Све тог Вла ди ке Ни ко-
ла ја, ко је ви ше „ума ра ју“ а ма ње пру жа ју кон крет ну до бро-
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бит, за ме ње не су оним еле мен ти ма ко је обо га ћу ју чо ве ков на-
чин из ра жа ва ња и раз ми шља ња про тив но све по пу лар ни јој 
по вр шно сти. За то је ово де ло ди дак тич ко. Чи та њем учи мо се. 
С тим у ве зи, ње го ва вред ност по фор ми и са др жа ју је и ње-
го ва мо гу ћа при ме на као ре фе рен це и ли те ра ту ре, са јед не, и 
као по моћ на ли те ра ту ра у оп штој упо тре би са дру ге стра не, а 
на ро чи то у цр кве ном бе сед ни штву, ко је је „уме ће и ве шти на“ 
(стр. 41). Кроз ана ли зу фор ме (стр. 50, 56, итд.) от кри ва нам се 
су шти на Ни ко ла је вог бе сед ни штва где глав ни са др жај чи не 
„основ на пи та ња ве ре“. Ни ко лај ни је про сто „бе сед ник“ или 
„зла то у сти про по вед ник“, већ на пр вом ме сту Па стир, ри бар 
ко ји ба ца мре же (Апо стол), ло пов и раз бој ник ко ји је до шао 
„да за пле ни плен“. Он је чо век еван ђел ских ди мен зи ја ко га ка-
рак те ри ше ем пи риј ска ве ра у Хри ста Бо го чо ве ка.

На кра ју, у Го спо ду Ису су Хри сту се на ла зи сва сло же ност 
и ком плек сност Ни ко ла је ве лич но сти. Као и Онај ко га је про-
по ве дао, и сам је по стао „ка мен спо ти ца ња“, „сте на са бла зни“, 
„знак пре по реч ни“ и „лу ка ви бе сед ник“. Ба вље ње ње го вим 
ре чи ма зах те ва ис цр пан и му ко тр пан рад, на ро чи то због ње-
го ве са вре ме но сти. На то ја сно ука зу је ова књи га учи тељ ским 
усме ра ва њем ка ду би ни и сми слу хри шћан ског на сле ђа, бо-
го слов ске ли те ра ту ре и пре да ња Ота ца Цр кве, цр кве ног пе-
сни штва, умет но сти и жи вих ме ђу људ ских од но са. На рав но, 
на уч но-ис тра жи вач ки при ступ де ли ма Све тог Вла ди ке Ни-
ко ла ја зах те ва озбиљ ност и ду би ну. На тај на чин, онај ко ји чи-
та и ис тра жу је Ни ко ла ја мо ра до ћи до то га да је Ни ко лај са мо 
„по сред ник“ и „слу га“ — „раб“ Хри ста Бо го чо ве ка, Си на Бо-
жи јег и Бо га очо ве че ног. Уче ћи о Ни ко ла ју ти све сно и не све-
сно учиш о Хри сту, чак и ка да га Ни ко лај не спо ми ње. То уче-
ње је из град ња на „ка ме ну“ (Хри сту), а не без ум на град ња на 
„пе ску“, „бес прав но“, „сти хиј ски“ и „ди вље“. То овој књи зи да-
је еду ка тив ну вред ност ко ју ако усво јиш твој срп ски је зик, ко-
јим да нас све ви ше „му мла мо“ а не го во ри мо, би ће чист, ја сан, 
јед но ста ван, сло бо дан од тру лог го во ра на ше сва ко днев ни це.

И да за кљу чим ти ме да ау тор у „Со зер ца њу“ са Ни ко ла је-
вим „Бе се да ма“ ком пли ку је „реч“ јер „реч“ ни је про ста ствар. 
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Ре чи има ју и свој ред и по ре дак и ло ги ку и зна че ње. Оне су ве-
за не за ми сао ко ја се не ви ди и за ствар ност ко ја се ви ди. Шта 
то зна чи? То кон крет но зна чи да је циљ Ни ко ла је вих ре чи из-
го во ре них у Бе се да ма под го ром, да по ста ну опи пљи ва ствар-
ност, ре ал ност ко ју зо ве мо — жи вот. За то је и за кљу чак ове 
књи ге Хри стос — ова пло ће на и ви дљи ва Реч не ви дљи вог Бо га 
Оца, то јест хри сто цен три зам као те мељ ни бо го слов ски ме тод 
Цр кве ко ји је и ме тод у бе сед ни штву Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја.

Пе тар II Пе тро вић Ње гош у кри тич кој ми сли  
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа

Дру ги део дип ти ха пред ста вља „твр ду хра ну“ ко јом до ми ни-
ра ка ко ака дем ска оштри на та ко и из ра же на „при стра сност“ 
ау то ра у ви ђе њу Св. Пе тра Лов ћен ског Тај но вид ца у ту ма-
че њу Св. Вла ди ке Ни ко ла ја чи је де ло — „Ре ли ги ја Ње го ше-
ва“, пред ста вља цен трал ну осу јед не „ре ли гиј ске те о ри је“ и 
„прет-по став ке“ у ис тра жи вач ком при сту пу Ње го ше вих де-
ла. Овај спој на уч ног и ре ли гиј ског ни је ну жно по се би не-
при хва тљи во у из на ла же њу од го во ра на ве чи то пи та ње — 
пи та ње би ћа (по сто ја ња).

По ред им пре сив ног зна ња ко је по се ду је, по ред све у куп не 
тех но ло ги је, ма ши на и ве штач ке ин те ли ген ци је, на уч ни од-
го вор чо ве ка на пи та ње би ћа још увек из о ста је. У ре ли ги ји 
пак, то ни је слу чај. Ре ли ги ја зна. Од го вор је — Бог. Еко ном ски 
на пре дак и про грес дру штва, сва на уч на до стиг ну ћа мо дер-
ног све та ко ји ра пид но за ста ре ва ис пред на уч не фан та сти ке 
ко ја све очи глед ни је по ста је ре ал ност у ау то ма ти зо ва ној хи-
пер про из вод њи, ро бот ској за ме ни чо ве ка, ау то мо би ли ма без 
во за ча и ра то ва њу са бес пи лот ним ле те ли ца ма, још у Је ван-
ђе љу по Ма те ју, да кле ре ли ги ји, де фи ни са но је као „ис ку ше-
ње хле ба“, или пр во ис ку ше ње ко јим ђа во ку ша Хри ста ко ји 
је као чо век „оглад нео“. Са вре ме но ку ша ње чо ве ка До сто јев-
ски опи су је кроз сво је ли ко ве а на ро чи то у „Ве ли ком ин кви-
зи то ру“. У аскет ској ли те ра ту ри сто ма ко у га ђа ње је грех ко ји 
чо ве ка во ди у смрт, али не због вр сте и ко ли чи не хра не. Код 



159

Dušan Đaković, Contemplation of the Sermons at the Foot of the Mount ...

Пла то на пред ста вља пре пре ку за фи ло со фи ју ко ја је не мо гу ћа 
на кон „два та њи ра па су ља“. Да кле, пи та ње би ћа (по сто ја ња) 
код Ње го ша и Ни ко ла ја је ре ли гиј ски до жи вљај као жи во тра-
га ње за од го во ром са оне стра не би ћа ми мо ау то ма ти ке. Од-
го вор на ве чи то пи та ње не тра жи се у ком фо ру ка би не та, ни-
ти га да ју на уч ни си сте ми, не да је га ни хлеб — ма те ри ја ли зам 
(„Чо век је оно што је де“, L. Fe u er bach). Са дру ге стра не, не да је 
га ни са мо Бог ко ме се у мо ли тви „Оче наш“ обра ћа мо ре чи ма 
„хлеб наш на су шни дај нам да нас“. Ре ли ги ја Ни ко ла ја и Ње го-
ша не уки да „хлеб на су шни“ већ га осми шља ва, осве ћу је, це-
ли ва, бла го си ља, ло ми и раз да је глад ни ма. Не ба ца га у ђу бре 
ни ти му се кла ња као идо лу.

Као и „Со зер ца ња“, ово де ло је и сво је вр стан уџ бе ник из 
ко га се нај пре учи а не са мо по вр шно по јед но ста вљу је ма те-
ри ја ко јом се ба ви. У окви ри ма би блиј ске ре ал но сти за о де-
ну те оде жда ма на ци о нал ног, кул тур ног и вер ског иден ти те-
та, Ни ко ла је ва ин тер пре та ци ја Ње го ша до сти же вр ху нац у 
ду хов ном иден ти те ту сло бод ног од је ре си ет но фи ле ти зма, 
кон фе си о на ли зма и „ло кал па три о ти зма“ ко ји раз гра ђу је 
ду шу сва ког по је дин ца гу бе ћи та ко „оба два сви је та“. Сва ки 
вид идо ло по клон ства ра за ра јед но би ће Цр кве Хри сто ве ко-
ја је из не дри ла ова два „ог ње на сту ба“ на Пар те но ну по све-
ће ном бо го чо веч но сти.

Чи та ње са исто риј ске дис тан це зах те ва и раз у ме ва ње ду-
ха вре ме на из ко га од ре ђе но де ло по ти че. Да кле, и по ред 
ван вре мен ске уни вер зал но сти Ни ко ла је ве и Ње го ше ве ми-
сли, не тре ба иг но ри са ти исто риј ске окви ре њи хо ве пи са не 
ре чи. Оно је вре ме про све ти тељ ства или ате и за ци је Евро-
пе са свим сво јим по сле ди ца ма ма ни фе сто ва них у Пр вом и 
Дру гом свет ском ра ту, и на на ше очи, као ни ка да од по ста ња 
све та, у су ро вом уни шта ва њу пла не те од стра не чо ве ка без 
Бо га. Ма да, не из о ста је ни од го вор при ро де — ми кро ко смо-
са, ко га на срп ском је зи ку ни ко та ко ни је див но „от пе вао“ 
као Лов ћен ски Тај но ви дац. Иа ко је Ње гош те о ло шки ди ску-
та би лан, пе снич ки је ге ни ја лан („Не мо же би ти бо го слов 
онај ко ни је и пе сник“, Ста рац Пор фи ри је). Гла гол ποιέω — 
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пра ви ти, чи ни ти, од име ни це ποίησις — по е зи ја. Оту да, пот-
пу но бо го слов ки тач но на ста је и Ње го ше во пе ва ње: „Све-
мо гу ћа по е зи ја Твор ца, окру же на кру ном тво ре ни ја“. Што и 
Ни ко лај по твр ђу је: „Бог пе ва — да кле ства ра и обрат но. Бог 
ства ра као пе сник што са ста вља пе сме. Де ла ње Бо жи је је по-
е зи ја, де ло Бо жи је то је пе сма...“ (стр. 26).

Хва та њем у ко штац са ви ђе њи ма Вла ди ке Пе тра, Вла ди-
ка Ни ко лај у Пе тро вом ли ку пре по зна је свој, што ау тор ле-
по при ме ћу је да се „сли чан слич ном ра ду је“. Ме ђу тим, у том 
ра до сном су сре ту не из о ста је нео п ход на тре зве ност у бо го-
слов ском ту ма че њу, што Ни ко лај и те ка ко про ја вљу је, где 
ка же сле де ће: „Ин ди ви ду ал ност ве ре мо же да по слу жи и као 
нај по у зда ни ји пут ка нај бо љем Хри шћан ству, али и као нај-
по у зда ни ји пут ка пот пу ном оту ђе њу од сва ког Хри шћан-
ства. Ње гош се у свом ин ди ви ду ал ном вер ском са мо за бо ра-
ву од по чет ка упу тио јед ном на ро чи том Хри шћан ству. Сам 
мо ра да ис тру ли, да би вас кр сао — то је ме тод Хри шћан ски“ 
(стр. 61). И на ста вља: „Ни ка да ни је дан све ште ник хри шћан-
ски ни је ма ње ре као о Хри сту не го овај це тињ ски пр во све-
ште ник“ (стр. 61–62). Да би на кра ју ипак до шли до за кључ ка 
да су две основ не хри шћан ске исти не при сут не у Ње го ше-
вој ми сли а то су: ова пло ће ње Хри сто во [„Син до стој ни Оца 
пре вјеч но га обу ка’ се у че ло вје че ство“] и Хри сто во Вас кр се-
ње [„...вас кр се њем смрт си по ра зио, не бо тво јом хва лом од-
је ку је, зе мља сла ви сво га Спа си те ља“].

Ри зик ко ји је Ни ко лај пре у зео на се бе у сле до ва њу за Ње-
го шем го во ри о ве ли чи ни не то ли ко ње го вог ин те лек та већ 
пре све га ње го вог ср ца, кључ ног ор га на за „по зна ње“ у је-
вреј ско-би блиј ском пре да њу. Го то вим ср цем Ни ко лај се уз-
ди же из над на ше про сеч но сти ра зу ма и ума те иза зи ва ди-
вље ње сво јим си гур ним „хо да њем по во ди“. Мо је пи та ње је: 
Ко да нас мо же да пра ти Вла ди ку Пе тра и Ни ко ла ја а да за 
тре ну так не по то не бар јед ном но гом у уз бур ка но мо ре ма-
ло вер ја за пљу снут та ла си ма сум ње?

* * *
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Nicholai Studies in the AtlaSerials PLUS®
Chicago, IL, September 15, 2022
The jo u r nal Nic ho lai Stu di es is in clu ded in the Atla Se ri als PLUS® 
(Atlas PLUS®) col lec tion of jo ur nals of the Ame ri can The o lo gi cal Li-
brary As so ci a tion (https://www.atla.com/research-tool/atlas-plus/).

This means that the journal Nic ho lai Stu di es is also available 
on the EBSCOhost Research Platform (https://www.ebsco.com/).

* * *

Nicholai Studies in the Index Copernicus
Warsaw, Poland, September 23, 2022
The jo u r nal Nic ho lai Stu di es pas sed the eva lu a tion pro cess po si-
ti vely and is in de xed in the ICI Jo ur nals Ma ster List da ta ba se for 
year 2021 at the In dex Co per ni cus In ter na ti o nal da ta ba se (https://
journals.indexcopernicus.com/search/details?id=123446).

* * *

Symposium Dedicated to St. Nicholai Velimirovich
Valjevo, Serbia, September 24–25, 2022
In ho nor of the ju bi lee of Sa int Bis hop Nic ho lai — 140 years sin ce 
his birth, 65 years sin ce his de ath, and 30 years sin ce the tran sfer 
of his re lics from Li bertyvil le to his na ti ve Le lić, the Di o ce se of Va-
lje vo or ga ni zed a Sympo si um de di ca ted to the work of Sa int Bis-
hop Nic ho lai on Sep tem ber 24, 2022. This event oc cur red on the 
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16th an ni ver sary of the re-esta blis hment of the Di o ce se of Va lje vo; 
the Sympo si um was held in the hall of the Hig her Pu blic Pro se cu-
tor’s Offi  ce in Va lje vo.

At this Sympo si um, Bis hop Isi hi je (Ro gić) of Va lje vo ad dres-
sed the au di en ce with an ope ning spe ech. In the first part of this 
me e ting, de a con Dra gan Ka ran, pro fes sor at the Fa culty of Or-
thodox Theology in Bel gra de, 
spo ke on the to pic of “Pa sto ral 
Ac ti vi ti es of Sa int Bis hop Nic-
ho lai.” Vla di mir Me de ni ca spo-
ke on the to pic “The Chri stian 
Un der stan ding of Lo ve ac cor-
ding to Bis hop Nic ho lai.”

In the bre ak bet we en the two 
ses si ons, the brot her hood of the 
Le lić mo na stery, led by he gu-
men Ge or gi je (Mi ćić), pre pa red 
a lun cheon for the par ti ci pants 
and gu ests of the Sympo si um in 
the Le lić mo na stery. In the se-
cond part of the Sympo si um, 
Kse ni ja Kon ča re vić, pro fes sor 
of the Fa culty of Phi lo logy in 
Bel gra de, spo ke on the do xo logy of God in Prayers by the La-
ke of Bis hop Nic ho lai Ve li mi ro vich. The last to pic that was pre-
sen ted con cer ned the Pro lo gue of Ohrid by Bis hop Nic ho lai. The 
mo de ra tor of the Sympo si um was Fr. Bran ko Čo lić.

The fol lo wing day, Sun day, Sep tem ber 25, 2022, the ce le bra-
tion of the ju bi lee of Sa int Bis hop Nic ho lai was ro un ded with 
the Holy Li turgy in the Le lić Mo na stery.

The vi de os of both ses si ons of the Sympo si um in ho nor of Sa int 
Bis hop Nic ho lai are ava i la ble on li ne — via Ra dio Is toč nik’s You Tu-
be chan nel: https://www.youtube.com/watch?v=44CgLaOnLR8 
and https://www.youtube.com/watch?v=QU7jEGai7Uc.

Mo re in for ma tion on Sympo si um is ava i la ble on the web si te 
of the Di o ce se of Va lje vo — https://www.eparhijavaljevska.rs/.
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* * *

Premiere of the Documentary “Saint Jakov of Tumane”
Topola, Serbia, November 2, 2022
As it was an no un ced in the Nic ho lai Stu di es (Vol. I, No. 2 (2021): 
576), Boš ko Mi lo sa vlje vić, a mo vie di rec tor from Bel gra de, fi-
nis hed a do cu men tary mo vie on the li fe and he ri ta ge of St. Ja-
kov (Ra do je) Ar so vić.

The pre mi e re of this do cu men tary was held in Li brary 
“Ra do je Do ma no vić” in To po la (Šu ma di ja), on Wed nes day, 
No vem ber 2, 2022.

The do cu men tary ta kes us 
thro ugh the child hood of Ra-
do je Ar so vić, then thro ugh the 
diffi  cult years of the World War 
I, and then thro ugh Ar so vić’s 
education in Fran ce. In Mont-
pel li er in 1924, he ob ta i ned his 
doc to ra te, and when it se e med 
that he wo uld ha ve a po si tion in 
Ser bian di plo macy or an aca de-
mic ca re er, a mi ra cu lo us tran sfor ma tion to ok pla ce — Ra do-
je Ar so vić, thro ugh the spi ri tual gu i dan ce of Bis hop Nic ho lai, 
took a diff e rent path... The nar ra tors in the film are Bo jan Ži ro-
vić and Đor đe Mar ko vić. On Sa int Ja kov Ar so vić spo ke Presby-
ter Oli ver Su bo tić, Pro to de a con Lju bo mir Ran ko vić, Ne ma nja 
De vić as well as monks and nuns of Serbian Orthodox mo na ste-
ri es, and among them el dress Glikerija who met Ja kov Ar so vić... 
Played by Ili ja Sto ji mi ro vić, Bran ki ca Se ba sti ja no vić, Bo jan Iv-
ko vić, Mar ko Šeš li ja, the do cu men tary was co-pro du ced by LHS 
stu dio, Ar tpro jekt te am, Co ol tu re Sr bi ja and UTS pro duc tion, 
and it was shot on aut hen tic lo ca ti ons in Ži ča, Lju bo sti nja, Tu-
ma ne, Ra br o vo... Boš ko Mi lo sa vlje vić was the pro du cer of the 
do cu men tary, and Mi lan Ki će vac was the exe cu ti ve pro du cer.

A te a ser for this do cu men tary can be vi e wed on You Tu be at 
https://youtu.be/E1hkFKcbBsA.
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* * *

Nicholai Studies in the ERIH PLUS
Bergen, Norway, November 9, 2022
The jo u r nal Nic ho lai Stu di es: In ter na ti o nal Jo u r 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 is ap pro ved for in clu sion in ERIH PLUS (The Eu ro pean 
Re fe ren ce In dex for the Hu ma ni ti es and the So cial Sci en ces — 
ERIH PLUS). The ERIH PLUS li sting of the jo u r nal is ava i la-
ble at http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihp-
lus/periodical/info?id=504200.

* * *

Academic Research on St. Nicholai Velimirovich in Greece
Thessaloniki, Greece, November 10, 2022
In November 2022, Archimandrite Sergije S. Puškar defended 
his Ph.D. thesis on St. Nicholai Velimirovich. The thesis was de-
fended at the Faculty of Theology of the Aristotle University of 
Thessaloniki.

In his thesis, Archimandrite Sergije examines the personali-
ty and feat of life of St. Nicholai. His research is based on a large 
number of textual evidence from primary sources, archival ma-
terials and relevant research literature. The missionary activities 
of the Saint are considered in detail in this thesis — according to 
the description available via the Library of the Aristotle Univer-
sity of Thessaloniki.

The supervisor of the thesis was Prof. Ilias Evangelou 
[Ηλίας Ευάγγελου]. This Ph.D. thesis is written and defend-
ed in Greek language:

Sergije S. Puškar, “Η ζωή, το Ιεροαποστολικό έργο, και τα δι-
δάγματα του Αγίου Νικολάου (Βέλιμιροβιτς) της Σερβί-
ας” [“The Life, Missionary Work, and Teachings of Saint 
Nicholai (Velimirovich) of Serbia”], Ph.D. thesis, Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, 
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Τμήμα Θεολογίας, Θεσσαλονίκη, November 10, 2022. DOI:  
https://doi.org/10.26262/heal.auth.ir.342883.

It is interesting to note that a year ago a Ph.D. thesis — which also 
deals with the contribution of Bishop Nicholai — was defend-
ed at the same Faculty. Namely, Nikola M. Stančić defended his 
Ph.D. thesis at the Faculty of Theology of the Aristotle University 
of Thessaloniki on December 7, 2021. The supervisor of this the-
sis was Prof. Tryfon Tsompanis [Τρύφων Τσομπάνης]. In his the-
sis, dedicated to the ministry of the word of God in the Serbian 
Orthodox Church during the 19th and 20th century, Stančić pre-
sented a set of figures (18 preachers) involved in the ministry of 
the word, the historical context in which they worked, lived, and 
taught theology, as well as their homiletic works for the purpose 
of analyzing the subject matter of their homilies. A chapter of 
this thesis is dedicated to the analysis of the contribution of Bish-
op Nicholai [“2.4 Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς,” pp. 143–186].

According to the author of this research, two of the funda-
mental characteristics of the ministry of the word in the Serbi-
an Orthodox Church are: 1) the Christology of both St Nicholai 
Velimirovich and St Justin Popović, and 2) the Serbian people’s 
sense of justice stemming from their historical rights and her-
itage in Kosovo. The thesis, written and defended in Greek [on 
450 pages], is fully available online:

Nikola M. Stančić, “Οι διάκονοι και η διακονία του λόγου στη 
Σερβική Εκκλησία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα” [“Minis-
ters and Ministry of the Word in the Serbian Orthodox 
Church during the 19th and 20th Centuries”], Ph.D. the-
sis, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολο-
γική Σχολή, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστια-
νικού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, December 7, 2021. DOI: 
https://doi.org/10.26262/heal.auth.ir.336619.

In addition to several thesis defended in Greece in the past few 
years, mentioned in the list of recent research and publications 
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which is published in the previous issue of the Nicholai Studies 
[Vol. II, No. 4 (2022): 427–505], there is also some ongoing re-
search. For instance, Very Reverend Archimandrite Jovan Madžić, 
a Master student at the Faculty of Theology at the Kapodistrian 
and National University of Athens, is finishing his M.Th. thesis 
entitled “Ο Χριστός ως ‘Πανάνθρωπος’, Θεάνθρωπος και Μόνος 
Φιλάνθρωπος όψεις Χριστολογία του Αγ. Νικολάου Βελιμίρο-
βιτς” [“Christ as the ‘All-Man,’ God–Man and the Only Lover of 
Humankind — Aspects of Christology of St. Nicholai Velimirov-
ich”], which should be defended during this year, God willing.

* * *

Academic Research on St. Nicholai Velimirovich in Russia
Moscow, Russia, December 23, 2022
In December 2022, Aleksandar Prvulj defended his M.Th. the-
sis on the theological insights regarding patriotism in the works 
and teachings of St. Nicholai Velimirovich. This thesis was de-
fended at the Faculty of Theology of the Russian Orthodox Uni-
versity of Saint John the Divine [Российский православный 
университет святого Иоанна Богослова] in Moscow.

The supervisor of this thesis was Prof. Nikolaj Nikolaevich 
Pavlyuchenkov [Николай Николаевич Павлюченков]. This 
thesis is written on 101 pages:

Александар Првуль, „Богословское обоснование национа-
лизма и патриотизма в насследии Святителя Николая 
Сербского (Велимировича)“ [“Theological Justification of 
Nationalism and Patriotism in the Legacy of St. Nicholai of 
Serbia (Velimirovich)”], M.Th. thesis / Выпускная квали-
фикационная работа магистра, Философско-богослов-
ский факультет, Российский православный универси-
тет святого Иоанна Богослова, Москва, 23 декабря 2022.

Srećko Petrović
* * *
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