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

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

The backbone of the presentation on the announced topic is an empir-
ical experiment with the aim of pointing out the significance of the works 
of St. Nicholai of Ohrid and Žiča. With the deep conviction that many Or-
thodox Christians share such experiences in an immediate way, the au-
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thor’s reflections on the mentioned topic are conveyed. At the same time, 
the acquired knowledge indicates a high degree of analogy with the con-
tent of the Troparion from the service to St. Nicholai of Ohrid and Žiča.

Key words: Saint Nicholai Velimirovich of Ohrid and Žiča, Lake 
Ohrid, Lelić, Bialystok, Petar II Petrović Njegoš.

Путокази Светог Николаја Велимировића1
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Апстракт: Око сни цу из ла га ња на на ја вље ну те му чи ни ем пи-
риј ски оглед са ци љем ука зи ва ња на зна чај те ко ви на Све тог Ни-
ко ла ја Охрид ског и Жич ког. Са ду бо ким уве ре њем да мно ги пра-
во слав ни хри шћа ни де ле та ква ис ку ства на не по сре дан на чин 
пре но се се ре флек си је ау то ра на на ве де ну те му. Сте че на са зна ња, 
исто вре ме но, ука зу ју на ви сок сте пен ана лог но сти са са др жа јем 
тро па ра из слу жбе Све том Ни ко ла ју Охрид ском и Жич ком.

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

Увод

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

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

Златоусти проповедниче Васкрслог Христа, 
путовођо рода српскога крстоноснога у векове

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

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

Распевана лиро Духа Светога

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

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

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

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

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

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

Поносе и љубави монаха, 
радовање и похвало свештеника

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

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

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

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

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

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

Учитељу покајања, свенародни Владико, 
человођо богомољне војске Христове

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

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

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

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

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

Свети Николаје Српски и свеправославни,  
са свима светима Небеске Србије

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

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

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

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

моли Јединог Човекољупца  
да подари мир и слогу роду нашему.

* * *
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