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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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The author of the paper researched in the Provincial State Archives 
of Kosovo and Metohija in Priština and received the exclusive right to 
publish the photos and material he collected. Bishop Nicholai’s letter is 
published for the first time.
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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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