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Abstract: The foundation of the Bitola Seminary was to a great ex-
tent possible due to efforts of Bishop Josif Cvijović (1878–1957), so its fate 
was tied to him. The idea to open a seminary arose shortly after his en-
thronement, in the summer of 1921. The seminary was built in very dif-
ficult conditions because Bitola, as a border town on the outskirts of the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, was largely destroyed and dev-
astated. On the other hand, there was a lack of material resources be-
cause opening this new school was not foreseen in the state budget. Bish-
op Josif, in his efforts to open a seminary, was extremely supported by 
the then Bishop Nicholai of Ohrid.

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

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

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

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

Увод

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

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

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

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

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

Улога Светог Владике Николаја у оснивању 
богословије у Битољу

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

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

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

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

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

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

Fig. 1. Bitola Theological Seminary / Сл. 1. Богословија у Битољу
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R. R. Re e der) пр ва је по сла ла обил ну по моћ, за хва љу ју ћи 
Епи ско пу Ни ко ла ју ко ји се по овом пи та њу за у зео код на-
уч ни ка Ми ха и ла Пу пи на.

Епархија охридско–битољска

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

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

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

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

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

Свети Владика Николај и богословија

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Син. бр. 6585/зап.1658 од 18. ав гу ста 1932. го ди не.
12 Син. бр. 4055 од 23. ав гу ста 1932. го ди не.



375

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

пре дао је од ли ко ва ње про та ма и одр жао при сут ни ма бе-
се ду о пра зни ку Све тог оца Ни ко ла ја.13

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

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

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

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

14 „Из школ ског ле то пи са“, 10.
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сић,15 Во ји слав Ста мен ко вић, Дра го мир Ма рић и Ла зар Тр-
кља. Из Епар хи је охрид ско-би тољ ске пра ви раз ред упи сао 
је са мо је дан кан ди дат.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 Епи скоп шу ма диј ски Са ва [Вуковић], Срп ски је рар си од де ве тог до два
де се тог ве ка (Бе о град —Под го ри ца — Кра гу је вац: Ка ле нић, 1996), 143.
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Је ро те ја по се тио Бо го сло ви ју, и том при ли ком осве тио 
Све то сав ску спо мен че сма у школ ском дво ри шту. У Би то-
љу је Па три јарх о Бо го сло ви ји ре као:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *
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