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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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