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Р
авно пре тридесет година (5/18. 
марта 1956), на Светог Мученика 
Конона и Преподобног Марка Под-

вижника, починуо је у Господу Вла-
дика Николај Охридски и Жички. Тога 
дана ушао је и он у свети Календар 
Цркве Христове, „а Календар пред-
ставља један део тајанствене Књиге 
живота” (Откр.3,5), како је рекао сâм 
Свети Владика у поговору свога Охрид–
ског Пролога.

У том истом Охридском Прологу 
рекао је Свети Владика Николај и ово:

„Календар је сав у именима, а та 
имена значе да је личност – све. Све 
што је около, и поред, и на личности, 
са вечног видика нити се броји нити 
рачуна: царства и државе, блага и 
круне, направе и културе, части и 
славе – све је то подчињено личности, 
у служби личности, ништавно према 
личности. Светитељска личност јесте 
Христов карактер душе, више или мање 
поновљен у многима и многима. Свети-
тељи су очишћена огледала, у којима 
се огледа красота и сила величанствене 
личности Христове. Они су род на 
Дрвету Живота, Дрво је Христос, а 
род су Светитељи. Дрво се познаје по 
роду, јер „дрво добро родове добре 
рађа” (Мт.7,17). Или, као грожђе на 
чокоту, тако су Светитељи узрасли на 
Христу (Јн.15,1-5). Или, што је сунце 
усред звездâ и цар усред великашâ 
својих, то је Христос усред Светитељâ. 
Има два пута и оба права: од Христа 
ка Светитељима, и од Светитеља ка 
Христу. Христом се објашњавају Свети-
тељи. Светитељима се доказује Христос”.

Последње Владичине речи пред-
стављају објашњење и њега самога, 
објашњење његове велике и свете лично-
сти. Данас када славимо његов триде-
сетогодишњи свети спомен, кад про-
слављамо његов победоносни у Христу 
прелазак из овога пролазнога у онај 
вечни Божји свет, ред је да се подсе-
тимо на његов светли хришћански живот 
и његову вишеструку богословско-
црквену делатност. Јасно је по себи да у 
једном краћем осврту није никако 
могуће обухватити све стране Нико-
лајеве личности и делатности. Зато ћемо 
се задовољити само указивањем на 
неке црте и неке мисли из живота и рада 
Светог Епископа Охридског и Жичког.

Николај је рођен 23. децембра (по 
старом календару) 1880. године у 
ваљевском селу Лелићу, од родитељâ 
Драгомира и Катарине, побожних 
српских земљорадника, типичних 
представника наше народне чести-
тости и побожности. Из своје родне 
куће и села млади Никола је понео, и 
кроз сав свој живот носио, отворе-
ност и једноставност српске право-
славне душе, дубину народне мудрости 
и лепоту народног језика. Николај је 
заиста био и остао народни човек у 
најизворнијем смислу и најпотпу-
нијем садржају те речи. Мало сеоско 
српско пастирче остало је непатворено 
народни човек и после свих студија и 
путовања по Европи и Америци, као 
и после путовања по Светој Гори, Грч-
кој и хришћанском Истоку, као и када 
је постао црквени Архипастир у Жичкој 
и Охридско-Битољској Епархији, а и 
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онда када је био заробљеник у немачким 
тамницама и логорима, и као изгнаник 
изван своје земље у далекој Америци.

Николај се школовао најпре у Мана-
стиру Ћелијама (основна школа), па у 
Ваљеву (гиманзија) и Београду (бого-
словија). Затим је студирао у Берну, 
Женеви, Лондону и Петрограду. Докто-
рирао је из теологије (О Васкрсењу 
Христовом) и из философије (Филосо-
фија Џорџа Берклија). Но ови доктора-
ти нису ни издалека главни израз и 
карактеристика његове богословске и 
философске учености и његове велике 
урођене мудрости.

Николајево образовање било је у 
почетку више 
општекултурно, 
философско и ре-
лигиозно, а мање 
богословско, пра-
вославно, библиј-
ско-светоотачко, 
које карактерише 
његов потоњи пе-
риод живота, по-
знат као охрид-
ско-жички. Јер, 
треба признати 
да постоје два периода у Николајевом 
коначном формирању, доохридски и 
охридско-жички. Зато и имамо, уопш-
тено речено, и две врсте Николајевих 
дела: она до Охридског Пролога и она по-
сле њега.

Уствари, и још пре Охридског Про-
лога (који је изашао 1928. године) Ни-
колај се обратио непосредније Јеванђељу 
Христовом, што се нарочито види у 
његовим Омилијама (изашле 1925.г.), 
где је већ на почетку истакао мото: да 
за њега, и за свако људско биће, једино 
Христово Јеванђеље уистину „напаја 
живот људски у овоме свету и веку, 
јер Јеванђеље није књига него сила, 
сила животворна и радостотворна, 
сила што храни и поји, сила што мртве 

васкрсава.” За Николаја је, од Охрида 
па надаље, Јеванђеље Христово постало 
и остало једини програм и личнога и 
саборнога црквено-народнога живота 
и рада. „Наш је програм – Јеванђеље”, 
говорио је он од тада и писао, нарочито 
пред многим и разним овосветским 
идеологијама и партијама.

Овакав јеванђелски Николај почео 
је да се пројављује ускоро по доласку 
у древни словенски и православни 
Охрид. Из Охрида је Николај сваке 
године одлазио у посету суседној 
Светој Гори и њеним монасима по-
движницима. Од побожних Охриђана 
и још побожнијих Светогораца Нико-

лај се научио живој 
активној вери и сва-
кодневној умно-
срдачној молитви. 
О томе, између ос-
талога, сведоче и 
његове тада наста-
ле Молитве на је-
зеру (1922. године). 
Као уводни мото у 
ове, од искреног 
покајања и благо-
датног надахнућа 

исткане и заиста потресне молитве, 
Николај је истако познате речи из 
опела над умрлима: „Ти си Бог који је 
сишао у ад и окове си сужњâ раски-
нуо”, што сигурно има и аутобио-
графско значење, како то показују и 
његове даље молитве у овој необичној 
и реткој књизи. У дубоком, такорећи 
земљотресном покајању Николај је тада 
доживео у себи „старога човека” као 
„дрво живота које се смањило у трн 
на друму, те доживео у себи и „новога 
човека” који од тог „трна” може поста-
ти „дрво живота” у Христу. У Молит–
вама на језеру – на православном Ох-
ридском језеру – Николај је, у живом 
искуству покајничке и препородне 
православне молитвености, схватио 
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да „свака права молитва јесте борба 
са смрћу и одрицање (=побеђивање) 
смрти. И опет: свака права молитва 
јесте борба за живот и утврђивање 
живота”. Такво животно искуство, 
истинско хришћанско и православно, 
могла му је дати само вера у Христово 
Васкрсење и живо црквено општење 
са Живим и Васкрслим Христом. Управо 
зато, тих охридских дана писао је 
Епископ Николај:

„Христос је васкрсао – значи: живот 
је јачи од смрти. Христос је васкрсао 
– значи: зло је слабије од добра. Христос 
је васкрсао – значи: све добре наде 
човека и човечанства су оправдане. 
Христос је васкрсао – значи: сви про-
блеми живота су потврдно решени, 
главне и мучне загонетке су одгонетну-
те, ланци таме, жалости и смрти су 
раскинути, јер је Христос васкрсао” 
(Мисли о добру и злу, 1923.г.).

Николај је у Охриду дошао у непо-
среднији додир и са Светим Оцима 
Цркве, са њиховим богонадахнутим 
богословским и подвижничким делима. 
Говорио је и признавао: да је раније 
налазио да постоје многи нерешени, 
и нерешиви проблеми духа и живота 
људског, али када је упознао Свете 
Оце Православне Цркве – а то је било 
у Охриду и Светој Гори –, тада је увидео 
да су они све те проблеме већ одавно 
решили, и то благодарећи Христу Бо-
гочовеку, у Кога су поверовали и Кога 
су истински доживели. Као и они, раније, 
тако је сада и Владика Николај – тај наш 
светоотачки „Охридски пустињак” – 
нашао у Христу Господу, Богу овап-
лоћеном и очовеченом ради спасења 
света и човека, истинити кључ за 
коначно решење свих својих и свих 
општечовечанских философско-религи-
озних проблема. Од тада је његов жи-
вотни став гласио:

„Бог изнад свега, а човек пре свега. 
То је основна тема Христова Јеванђеља. 

Цело откривење Господа Христа своди 
се на ово двоје: на Бога и на човека. 
Христос је показао свету правога Бога 
и правога човека. Својом личношћу 
Он је јавно и јасно показао и какав је 
прави Бог и какав је прави човек”.

Од охридских дана па даље кроз 
цео живот Николај је сав прожет 
Емануилом=С нама је Бог, Бог Живи 
и Оваплоћени у Цркви и са Црквом.

Соломоновски гладан и жедан 
мудрости и знања, дух Николаја Ве-
лимировића доста дуго се интересовао и 
општесветском и посебно древном и 
индијском мудрошћу. Николај се у 
почетку одушевљавао Западом и за-
падном философијом. Али, убрзо, у 
својој религиозно-философској поле-
мици са Ничеом, Николај се од Запада 
окренуо Истоку. Истина, мање меди-
теранском, балканском и блискоисточном 
Истоку, а више далеком Истоку Азије 
и Индије.

Ипак, доста су га Његош и Достојевски 
задржали да не оде сасвим у тај азијски 
Исток, но требало је изгледа попри-
лично времена док сâм Николај није 
кроз себе пронео сву суву мудрост и 
бесплодно знање древне Индије да би 
онда искусио сав индијски религиозни 
безизлаз и философски бесмисао и 
ништавило. Кроз његове Речи о Све-
човеку, па и кроз Индијска писма, и 
најзад кроз Теодула, Николај је до 
краја преболовао и одболовао сав 
људски и козмички безизлаз индијске 
мисли и религиозне философије, да 
би коначно закључио да наши „далеки 
рођаци” (како је једном назвао Ра-
биндранта Тагору, када га је предста-
вљао на београдском Коларцу негде 
двадесетих година) из далеке Индије 
својом философијом и религијом све-
доче само о томе да „не може човек 
понизити себе а да не понизи и Бога 
свога, нити може понизити Бога а да 
не понизи и себе” (Теодул, 4).
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Млади Николај се, изгледа, неко 
време искрено заносио индијским 
пантеизмом (који је истовремено и 
„панантропизам”=свечовештво, те је 
отуда и оправдана била критика једног 
Николајевог ученика да „није исто 
философски Свечовек и православни 
Богочовек”). То је било можда првенствено 
зато што је Николај био против за-
падног уског рационализма и инди-
видуализма. Но, велика душа и генијал-
ни ум Николаја надрастао је убрзо и 
Запад и Индију, превазишао је и за-
падни рационализам и индијски пан-
теизам, јер се на крилима Духа Светога 
дигао „изнад Истока и Запада” (тако 
се и зове једно касније Николајево де-
ло). Као Владика Охридски и Жички, 
он је у јеванђелском Богочовеку Христу и 
Његовој саборној и свекозмичкој Цркви 
открио вечно спасење и бесмртни 
смисао човека као личности и човека 
као људске заједнице, а онда кроз бо-
гочовечанску реалност Цркве открио 
је и спасење и вечно осмишљење цело-
купне творевине, свих видљивих и 
невидљивих светова.

У своме Теодулу пише Владика Нико-
лај за индијску мисао и религију:

„Индијска философија и индијска 
поезија, две огромне силе, савладале 
су многе премноге, чак и крштене, душе. 
Али ни једну православну, него само 
јеретичке, површне и поколебане; оне 
трске које сваки поветарац повија и 
савлађује. Коб индијске мисли, коб 
Индије, у томе је што тамо ничему нема 
почетка и краја. Нигде поглавља о 
стварању света и нигде есхатологије. 
Све бивање одиграва се не под сунчевом 
светлошћу, него под аветињским бле-
дилом месеца. Бурлање океана живота 
без почетка, и бурлање без краја. Због 
тога је у Индији само једна једина наука 
презрена и усахла: Историја. Јер је исто-
ријска наука и немогућа тамо где се 
одриче почетак и крај времену и прос-

транству. И немогућа и бескорисна. Не 
постоји међу Индијанима (=Индусима) 
ни појам вере. Не постоји ни појам 
греха, нити покајања, нити Царства 
Небескога, нити једнога Бога као Оца, 
нити љубави према Богу и људима, 
нити искупљења, нити свршетка као 
ни почетка света, ни васкрсења мртвих, 
нити општега суда Божјег, ни праведне 
награде у вечном Царству Божјем… 
А то је све донео Исус Христос и Његово 
откривење.”

„Сва човечија мудрост Индије кроз 
хиљаде година – вели даље Николај, – 
све Веде, сав Будизам, и све Тантре и 
Мантре, и цела Махабхарата, и тајан-
ствена реч А-У-М или О-М; све то мо-
же да стане у једној ораховој љусци”, из 
које, констатује Николај, „нема за чо-
века никаквог коначног излаза, ни 
спасења од Карме, од Самсаре”, осим, 
како сматра Буда, кроз „чупања из 
клице и убијања у корену и саме жеље 
за животом, те преласка у Нирвану”, 
то јест, „у бесвесно ништа”. То је та 
чувена индијска „Мокша или Мукти”, 
што ће рећи „Ослобођење”. Осло-
бођење од живота. А то „ослобођење 
од живота јесте вечно ништа, вечна 
смрт” (Теодул, 2 и 12).

„Индијска мисао”, додаје још Нико-
лај, „сва је у триплетима и тријадама”, у 
неком „дијалектичком тројству” које 
има „преварни сјај обојеног и јефти-
ног стакла”, и тај лажни сјај је „преварио 
и једног јеретичког философа у Европи, 
који је опет преварио многе и вара до 
данас, ево већ цело једно столеће”. 
Николај овде мисли на немачког фило-
софа Хегела, за којега, и ученике његове, 
каже карактеристично:

„Сва његова философија је у индијском 
триплету: тезис, антитезис, синтезис. 
Грубо схваћена, још грубље од других 
примењена, та философија једног уче-
ника индијске мајсторске мудрости 
направила је русвај у европском чове-
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чанству, како у мисаоном тако и у 
практичном погледу” (Теодул, 13).

Насупрот пак индијској „мудрости 
човечијој” (или „философији по чо-
веку”, како би рекао Апостол Павле – 
Кол.2,8), Николај се као Владика сав 
окренуо хришћанској православној 
философији по Христу, која је за човека 
заиста „Благословено царство Оца и 
Сина и Светога Духа”, којим се и огла-
шава и започиње „свака света Литургија 
Цркве ево већ близу две хиљаде годи-
на” (Теодул, 14). А сва тајна Христове 
црквене Литургије је у љубави:

„Литургија је потврда љубави: 
Божје љубави према људима, јер је 
Литургијом Бог потврдио своју љубав 
према роду човечијем… А од Христа, 
Који је извршио прву Литургију у исто-
рији света, Литургија је постала срце 
свих молитвених богослужења Право-
славне цркве” – срце Цркве и срце света 
(Теодул, 29).

Очигледно је из последњих речи 
Владике Охридског и Жичког Николаја 
да је он у себи и собом далеко надмашио 
сваку индијску, европску и светску 
мудрост и сав уронуо у богооткривену 
тајну Цркве Христа Богочовека – „Цркву 
Православну, које је Неимар Сâм Дух 
Божји, Свети и Животворни”. У тој 
тајни Духа Светога и Цркве јесте, нема 
сумње, и сва тајна Николајеве личности 
и делатности, као и тајна личности и 
делатности свих ранијих Светитељâ 
Божјих, нарочито Светих Отаца Цркве 
Православне.

Ево шта о томе, поред онога што 
смо већ навели из поговора у Охридском 
прологу, каже сâм Николај:

„Велики Оци Цркве молили су се 
Богу да им дарује Духа Свога Светога, 
па су то и за нас прописали. Стога ми 
обично и почињемо свакодневна бого-
служења и молитве просећи Духа Божјег 
Утешитеља: да дође и усели се у нас и 
очисти нас од сваке нечистоте и спасе 

душе наше. Јасно је да се сама душа 
без Духа Светога не може спасти… 
Из овога следује да је Дух Божји највећи 
дар за који треба да се молимо Богу. И 
сва наука Господња своди се на давање 
и примање Духа Божјега Светога. Где 
је Дух Божји, ту је слобода, ту мудрост, 
ту чистота, ту сила, ту светлост, ту нада 
и љубав и радост. Зато Васкрсли Христос 
и удахну Духа Светога у Апостоле 
Своје и рече: Примите Дух Свети! И 
онда у педесети дан посла им Духа 
Светога јавно и очигледно … Зато се 
и ми, и лично и црквено, молимо поврх 
свега и изнад свега: да нам Бог даде 
Духа Свога Светога.”

Ово је молитвени и духонадахнути 
Владика писао већ као заточеник у 
Манастиру Љубостињи (у делу Муд–
ра игуманија, писаном током 1941–42. 
године). Али слично томе писао је и 
раније, у свом предговору превода дела 
Светог Серафима Саровског О циљу 
хришћанског живота, који се циљ, по 
Св. Серафиму и Николају, састоји у 
„стицању Духа Светога”. Тог Духа 
Светог Утешитеља стекла је од Христа 
већ од самог почетка Црква Право-
славна и у њој Га стичу и имају сви 
Светитељи Божји, нарочито Оци и Пастири 
Цркве Христове у православним наро-
дима кроз генерације и векове исто-
рије. Тога Духа Светога, нема сумње, 
стекао је и имао је и Свети Владика 
Николај Охридски и Жички. Зато и за 
њега, уз све његове написане књиге, 
важи изрека: „док Западно Хришћанство 
богати свет књигама, Православље га 
богати Светитељима.”

Не намеравајући овом приликом да 
опширније излажемо Николајево 
православно светоотачко богословље, 
његову истинску „философију по 
Христу”, рећи ћемо само толико да је 
оно, најсажетије изложено у Нико-
лајевим делима: Касијана – наука о 
хришћанском поимању љубави, и Љу-
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бостињски стослов – вера у Евангелије, 
смисао и значај те вере и плодови у 
Православној Цркви, то јест у 200 сло-
весних и краткоречних поглавља Пра-
вославља. Сматрајући да је Касијана, 
и посебно њен Стослов љубави, више 
познат нашем народу (Касијана је 
објављена у посебној књизи већ по-
одавно, а и недавно у зборнику „Вера, 
љубав и нада – Православна читанка” 
у издању Црквене општине и право-
славних богомољаца из Крњева, 1983. 
стр. 116-152), навешћемо овде само 
неколико мисли из Љубостињског 
стослова као сведочанство Владичиног 
православног светоотачког богословља.

Владика Жички почиње своје пра-
вославно богословље „вером у Еванге-
лије”, а почетак њега су речи Христове: 
„Покајте се и верујете у Евангелије.” 
Покајање за православне значи „потпун 

обрт своје душе – и свог живота – од 
таме ка светлости, од земље ка небу, 
од себе ка Богу”. Православна вера у 
Евангелије значи: „веровати у Радосну 
Вест, коју је Небесни Весник, Бог Син 
Божји, донео роду човечијем: да човека 
црва обрати у човека бога и сина Божјег”. 
Тако нешто узвишено нису човеку 
могле дати „све вере и философије 
пре Христа, јер су све суморне и песи-
мистичке, колебљиве и расплинуте”.

„Православна Црква, вели даље 
Николај, од почетка је једина Христова 
Црква у свету која је држала од самог 
почетка истиниту веру у Евангелије, 
без обзирања на лево или на десно… 
Ту истиниту веру су нам предали 
Свети Оци и Учитељи Цркве… Зато 
је Православна Црква једина у свету 
која је одржала веру у Евангелије, као 
једину апсолутну истину, која не 
потребује потпоре ни подршке ни од 
какве философије нити светске науке. 
Отуда, кад читамо девети члан Вјерују: 
У једну Свету саборну и апостолску 
Цркву – ми под једином Црквом разу-
мемо Православну Цркву … Носиоци 
православне свести и православне 
савести јесу народ, монаштво и паро-
хијско свештенство. Православни на-
роди верују и исповедају да је Исус 
Христос једини и јединствени Месија, 
Спаситељ света, оваплоћени Син Божји, 
Бог од Бога, пуноћа Истине, извор 
Живота, Победитељ смрти, Узрочник 
васкрсења, Судија живих и мртвих, 
Дародавац живота вечног… Христос 
нам је и оставио Свој завет, да никако 
не прекидамо додир и општење са 
Њиме. То је Нови Завет тела и крви 
Његове. Да се причешћујемо Њиме да 
би били чланови Његови, живи удови 
Цркве Његове. Да се приопштавамо 
Њему, да би били слични Њему, упра-
во као и Он (1Јн.3,2). Бићемо као и 
Он, као Христос Бог, вечни Син Божји; 
то јест бићемо мали Христоси, мали 
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богови и синови Божји, обесмрћени и 
обожени, благодарећи Њему, Његовом 
оваплоћењу и очовечењу, Његовом 
додиру и општењу кроз тело и крв са 
нама, грешним и нечистим, благода-
рећи Његовој недомисливој љубави и 
жртви… Он нас учини цареве и свеште-
нике Богу и Оцу Својему (Откр.1,6), и 
показа децом светлости, а не таме, са-
учесницима Његове вечне славе и 
анђелске песме у Небеском Царству”.

И још вели богонадахнути Владика 
Жички:

„Црква је Мајка! Тако православни 
називају своју Цркву. Држава се не 
назива мајком, нити се иједно друго 
друштво људско именује тим именом. 
То име приличи само Цркви. И с пра-
вом се Црква назива Мајком, јер она 
рађа Божје синове и кћери, сједињене 
у Цркви на земљи и на небу… Љуба-
вљу а не посредништвом, објашњава 
Православна Црква везу између на-
рода Божјег на земљи и народа Божјег 
на небу, вишњег Јерусалима… Право-
славна Црква има огромно сакупљено 
искуство: да су Светитељи Божји живи, 
да нас виде и чују, и да нам помажу. 
Они су близу нас, и ми осећамо њихову 
близину и њихову помоћ. Ми смо за-
иста „приступили Граду Бога Живога, 
Јерусалиму Небескоме, и многим 
хиљадама Анђелâ, Сабору и Цркви 
првородних, записаних на небесима, и 
Богу Судији свију, и духовима саврше-
них праведника, и Исусу човекољу-
бивом дародавцу Новога Завета” 
(Јевр.12,22-24).

„Ето, то је Евангелије, вели Нико-
лај, то је Радосна Вест за све људе на 
овој планети, коју је Господ Христос 
објавио свету. Та Радосна Вест је управо 
Он – Христос Богочовек. А Православна 
Црква је једина очувала у потпуности 
веру у Његову Радосну Вест, у Њега. 
Очувала је то највеће благо не ради 
славе своје, него Христове, и не ради 

спасења само својих народа, него свих 
будућих поколења у свима народима 
на земљи, ако ови хтедну отворити 
своје срце и свој ум. Заиста, будућност 
човечанства је у неизбежној вези са 
Православљем” (Љубостињски стослов, 
у Сабраним делима Еп. Николаја, књига 
V, 1977, стр. 863-882).

Ето, то је укратко вера и богословље 
Владике Николаја Охридског и Жичког. 
У тој радосној светлости и тим ра-
досним надахнућем он је живео и делао, 
нарочито као Архипастир народни и 
Учитељ светоотачки Цркве Божје у 
Српском народу. Као што већ рекосмо, 
Николај се ту нарочито учио и углéдао 
на Свете Оце Цркве Православне, чини 
се пак посебно на Светог Јована Зла-
тоуста и Светог Саву Српског, то јест 
управо на оне Светитеље и Архипастире 
Цркве Православне који су неизмерно 
волели своју паству, свој богоповерени 
верујући народ.

Не бисмо овом приликом шире изла-
гали црквено-пастирску делатност Влади-
ке Николаја у његовом и нашем право-
славном светосавском Српском народу, 
нарочито у Епархији Охридско-битољској 
и Жичкој, мада се Николајев рад није 
ограничавао само на ове две епархије, 
нити чак на саму Српску Православну 
Цркву, него се протезао и широм 
Православља у свету.

Овде бисмо о Николајевој триде-
сетогодишњици, хтели да кажемо и 
само пар речи и о његовој посебној 
љубави према своме Српском народу. 
Због те своје, иначе традиционалне 
љубави према својој отаџбини и своме 
роду, коју је љубав Николај понео из 
свога родног краја и од свога сељачког 
родољубивог народа, он је у новије 
време нападан од комуниста и других 
белосветских безкорењаковића.

Лако је приписивати Владици Ни-
колају такозвани „национализам”, као 
неку искључивост и шовинизам, то 
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јест као мржњу и нечовештво, али је 
то тешко доказати било чиме из његовог 
живота и рада, из његових усмених 
или писаних речи. Николај јесте изузет-
но волео свој Српски народ, али га 
није обожавао, није био слепи народо-
поклоник него истински народољубац, 
јер је био истински Христољубац. У 
својој љубави према Српском народу 
Владика Николај се нарочито углéдао 
на Светога Саву и у томе је заиста и 
био веома сличан. Можда је понекад 
и био сувише романтичан у процени 
Српског народа, али то не значи да 
није познавао и признавао и мане и 
слабости свога народа, његова посртања 
и падове, његове појединачне издаје 
Христа и продаје своје душе, раније и 
у најновије време.

Николај је хтео и желео да свој 
хришћански Српски народ што више 
приближи Богу и оврлини га јеванђел-
ским врлинама, свим оним добрим 
особинама што су их, из тог истог на-
рода израсли Светитељи, Мученици и 
Праведници, испољавали током више-
вековне крстоносне историје српске. 
Његови говори и списи о Српском 
народу (нарочито Српски народ као 
Теодул) представљају, стога, можда 
више својеврсну педагогију: изношења 
пред Србе најбоље хришћанске и пра-
вославне карактерологије, по најбољим 
примерима хришћанским код Српског 
православног народа.

Иначе, Николај зна добро, и то не 
скрива него износи, да су многи Срби, 
па и они најбољи, „грешили као људи 
по људској слабости, али су се и кајали 
за своје грехе и умирали као искрени 
покајници”. Јер, вели он, „не може се 
историја Српског народа писати само 
мастилом, него и крвљу и сузама из срца”.

Николај такође добро зна и износи 
у детаље историју Српског народа, 
новију и старију. Он зна и говори да у 
тој историји „постоји линија правде и 

линија неправде”, зато и додаје: да је 
„познавање истине најважније од све-
га: кад се зна истина, зна се и прави пут 
и правилно се поима живот”. Он такође 
додаје и ово: „Од тешких искушења и 
честих катаклизми Србин се научио 
да ћути и дубоко размишља. То га је 
утврдило у вери у правду, у праведну 
судбу.” И да наведемо још и следећу 
реч Владике Николаја: „Нису на Косову 
расли само божури, него и трње. Али 
се у Грачаницу уносе само божури.”

На крају, још једна реч Николајева, 
можда једна од последњих у његовом 
овоземаљском животу (записана у за-
осталој иза њега свесци):

„Живот, живот, живот – најчешће 
понављана реч у Новом Завету – јесте 
високи тенор Новог Завета, главна 
струна на хришћанској харфи (=Псал-
тиру). Све друге вредности ништавне 
су према животу. Али животу квали-
фикованом добром: јер грешан и зао 
живот јесте највећа мрља на свеколикој 
твари Божјој!”

Епископ Атанасије (Јевтић)
 

(Текст написан о 30-годишњици 
блаженог му престављења и 

штампан у „Глас Цркве“, бр. 2, 1986; 
потом објављиван и у књигама 

Епископа Атанасија: Живо предање у 
Цркви, Врњци-Требиње 1998, стр. 

419-444 и Беседе и речи, 
Требиње-Врњци 2003, стр. 100-113)
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Б
ог је у благопотребно време , слао 
народу изабране људе као духовне 
вође и учитеље спасења.

Као што је у Старом Завету слао 
пророке, а у Новом Завету апостоле, 
Свете Оце и учитеље Цркве, тако се као 
сјајна зведа на српском небу у право 
време појавио и Владика Николај Жички 
и Охридски.

У време после 
Балканских ра-
това и Првог 
светског рата, 
изнедрио се у 
српском народу 
такозвани Бого-
мољачки покрет, 
то јест река по-
божног народа, 
који су били 
гладни духовне 
хране, као што је 
пустиња била жедна кише. Ради пра-
вилног руковођења, и да би се усме-
рили токови овог живог врела вере и 
побожности, по благослову Цркве 
Владика Николај је стао на чело овог 
покрета, коме је дат назив „Право-
славна народна хришћанска заједница”. 
Требало је сачувати веру православну 
од духовних странпутица и застрањења, 
попут спиритизма и других заблуда.

Владика је добро уредио и осмислио 
рад богомољачких братстава, оцрковља-
вао је народ, уводио их у литургијски 
живот, организовао мисионарске курсеве, 
обучавао проповеднике, прикупљао из 

народа мудрости и поучне примере 
као смернице за живот хришћана и обја-
вљивао их у црквеним гласилима.

Сам Владика је био чврста и сигурна 
личност, добро образован у бого-
словским и светским наукама. У ње-
говој личности је био срећан спој иску-
ства прагматичног запада и духовности 
источног хришћанства, т.ј. Правосла-

вља. Имајући добар 
опит јеванђелског 
живота Владика је 
опомињао, позивао 
на покајање и пре-
пород, зрачећи љу-
бављу према васко-
ликом роду људ-
ском, а посебно пре-
ма своме љубљеном 
роду српском. Није 
случајно Милан 
Петровић, из села 

Влакча испод Тополе (упокојио се у 
емиграцији), краљевски официр и 
песник, написао у Либертивилу епитаф 
посвећен Владики Николају: „Прогањан 
под крстом од града до града, на из-
дају тешку он никад не приста, и кад 
би му срце отворили тада, видели би 
у њему Србију и Христа.“

О Владики, о којем су многи доста 
писали и говорили, може се још увек 
чути нешто ново из сећања оних који 
су га познавали. У прилог томе ево 
неколико искрица из сећања народа 
жичкога краја и људи који су били 
његови савременици и сведоци њего-

НАРОДНО СЕЋАЊЕ НА 

СВЕТОГ ВЛАДИКУ НИКОЛАЈА ЖИЧКОГ
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вог неуморног Архипастирског рада. 
Као млад свештеник више од читаве 

деценије сам богослужио у Манасти-
ру Жичи, док нисмо саградили паро-
хијску цркву у Матарушкој Бањи. У 
то време, у Манастиру Жичи, још 
увек су се одржавали скупови бого-
мољачких братстава православне на-
родне хришћанске заједнице. Долазили 
су ту људи из 
разних крајева 
наше земље. Сре-
тао сам многе 
сведоке Владики-
ног живота. Један 
од њих је био Жи-
војин Јаћимовић, 
из села Готовца 
поред Жиче. Био 
је фијакериста, 
возач Владике 
Николаја. Стари 
фијакер у оштеће-
ном стању дуго је 
стајао испод тре-
ма на манастир-
ској економији. 
Простодушни и 
честити Жико је 
имао велику љу-
бав према Влади-
ки. На сваки по-
мен његовог имена, устајао би са сто-
лице и скидао своју шајкачу уз речи: 
„Аман, то је био свети Божији човек.“ 
Каже да је Владика имао очи и поглед 
човека који је понирао у дубину 
људске душе. Једном приликом док га 
је возио фијакером у Краљево, по-
штар успут предаде једно писмо 
упућено на Владикину адресу. Владики 
су многи писали и тражили савете и 
одговоре на разна животна питања. 
Отворивши писмо у коме не беше 
ништа, јер је пошиљалац вероватно 
заборавио ставити папир са питањем, 
Жико рече: „Ништа.“ А Владика рече: 

„Не постоји ништа. Из ништа створи 
Бог небо и земљу.“

 Код Владике није било празног хо-
да. На путу до Краљева често би се 
окретао и благосиљао људе и простор 
на коме су радили, отприлике речима: 
„Господе, благослови све ратаре, ораче, 
копаче, жетеоце и трудбенике.“ Кад 
би пролазио поред касарне и војске, 

благосиљао их је 
речима: „Спаси, 
Господе, све војни-
ке и старешине, да 
чувају Отаџбину 
нашу.“ Пролазећи 
поред школе молио 
се за све ђаке, учи-
теље и наставнике, 
а поред Општине 
молио се за народне 
вође и државне 
управитеље.

Једном прили-
ком је Владика у 
Жичи на Литургији 
говорио о значају 
и снази вере у Бога. 
Бака Милица из 
Матаруга сведочи 
да је по изласку из 
храма владики 
пришао један човек 

са речима: „Владико, ја не верујем у 
Бога!“ „Зашто?“, питао је Владика. „Зато 
што га не видим“, рече овај. „Ето бра-
те, да не видиш да други људи носе 
очи у глави и да немаш огледало ни 
своје очи не би могао да видиш, а ве-
рујеш и знаш да их имаш. Ти би хтео 
да видиш невидљивог Бога да би ве-
ровао у Њега.“ Овај се постидео и 
ућутао.

Владика је често позивао на испо-
вест и покајање. Сведоче да је имао и 
духовну прозорљивост. Док је једном 
приликом причешћивао у Жичи ве-
рнике, застаде и упита једну госпођу: 
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„Јеси ли се ти, сестро, исповедила?“ 
Она рече: „Нисам грешна!“ „Стани 
мало да причестим ове грешне“, рече 
Владика. А кад је после неког времена 
завршио рече овој жени: „Сестро, 
анђелима и светима и безгрешнима, 
није причешће потребно, оно је за 
грешне људе.“ Узбудила се и видно уз-
дрхтала па је рекла: „Владико, ја бих 
онда да се исповедим!“ 

Неко је испричао шта се десило 
највероватније у Манастиру Пре-
ображењу у Овчарској клисури. На 
већем скупу на путу ка црквици, за 
Владиком је ишло доста света. Мајка 
је водила ћерку, која се кретала у дугој 
сукњи како је обичај и правило нала-
гало. Случајно се саплела и посрнула 
да падне. А мајка је брзо прихватила 
и подигла уз благо укоревање: „Хајде, 
дижи се, шта се црвениш, шта се сти-
диш?!“ Владика се окренуо и гласно 
рекао: „Пусти, мајко, дете нека се стиди 
и црвени. Гајите стид као врлину. Тешко 
нашем народу, кад у њему нестане 
стида у срцу и црвенила на лицу.“

Ваљда Духом провидећи у време 
које долази, Владика је у току обна-
вљања Манастира Жиче у предратним 
година једном приликом рекао: „О, 
иде време модерног поклоништва, кад 
ће људи из разних крајева света дола-
зити у Свету Жичу и друге наше светиње, 
али са рукама на леђима и гледати у 
фреске и иконе и чудити се, а фреске 
ће се чудити њима, што су узалудно 
толики пут превалили и долазили.“

Духовит је био Владика. Причао 
ми је прота Станиша Ђурђевић, каква 
је била част и одговорност бити по-
ред Владике и пратити га. Станиша је 
био две године ђакон Владики, који је 
видео ђаконову радозналост, љубо-
питљивост, а понекад и унутрашњи 
бунт. Једног дана владика у Жичи рече 
ђакону: „Иди доле у подрум и помози 
оцу Јакову (Арсовићу) нешто око 

прављења свећа. Чућеш нешто памет-
но од тог Божијег човека.“ Ђакон се 
обрадовао, сишао у подрум и поку-
шавао пола сата да нешто разговара 
са о. Јаковом, који је свакако поседовао 
јуродивост и скоро ништа није рекао 
ђакону. Незадовољан ђакон се враћа, а 
Владика га пита: „Шта си паметно чуо 
ђаконе?“ „Ништа Владико, ништа ми 
није рекао“, одговори он. „Па видео 
да нема коме да говори, зато није ни 
говорио,“ рече Владика.

Један стари члан хришћанске заједни-
це, мислим да се звао Живота, негде 
од Боговађе, сведочио је о одвођењу 
Владике из Манастира Војловице у 
немачко заробљеништво. У возну 
композицију су везане жицом убаци-
вали немачки војници српске заробље-
нике. Однекуд су извели Владику Нико-
лаја, водећи га ка неком возилу. Вла-
дика је покушао да застане тражећи 
да уђе у вагон са српским заробљени-
цима. Нису му дозволили, но он је по-
кушао да скине своју обућу уз речи: 
„Кад мој народ иде везан у заробље-
ништво, ја морам макар бос.“ 

Ето, због свеукупног његовог живо-
та, саможртвеног подвига, искрене и 
ревносне вере и љубави према Богу и 
своме роду, Господ је Владику Николаја 
овенчао венцем неувеле славе Божије, 
остављајући нам његове Свете мошти 
за укрепљење, да се на извору вере и 
ревности Светог Владике поучавамо 
и напајамо.

Свети оче Николаје Жички и 
Охридски моли Бога за нас!

Проројереј-ставрофор 
Љубинко Костић,

Храм Светог кнеза Лазара у 
Матарушкој Бањи
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К
рај XIX века и прва половина XX 
века представљали су период ве-
ликих ратова, револуција, преврата, 

атентата, привремених идеолошких 
успона и епохалних научних и 
техничких открића. Као и у сваком 
другом времену, тако је и у овом било 
тешко да се одржи Христова наука и 
исправан хришћански живот. Ипак, 
српски народ је, милошћу Божјом, добио 
истрајног и непоколебљивог Богоносца у 
личности Владике Николаја Велими-
ровића.

Настанком Краљевине СХС, Срп-
ска Православна Црква је постала је-
динствена Црква свих, до тада, 
покрајинских Цркава, а Цариградска 
Патријаршија је састављањем посебног 
Томоса признала уједињење покрајин-
ских Цркава и ранг Патријаршије за 
Српску Цркву (1920 године). Сједињење 
српских покрајинских Цркава у једну 
Српску Цркву прогласио је 17. јуна 
1920. године Краљ Александар I Ка-
рађорђевић. На празник краља Сте-
фана Милутина исте године изабран 
је за Патријарха српског Димитрије 
(Павловић), дотадашњи архиепископ 
и митрополит београдски. Највиша 
црквена власт у Српској Православној 
Цркви је Свети Архијерејски Сабор, а 
текућим пословима руководио је Свети 
Архијерејски Синод, који се састојао 
од четири Епископа и Патријарха као 
председника. У саставу Српске Право-
славне Цркве биле су следеће епархије: 

1) београдско-карловачка архиеписко-
пија, 2) пакрачка, 3) загребачка митро-
полија, 4) горњо-карловачка, 5) банат-
ска, 6) бачка, 7) шабачка, 8) тимочка, 
9) браничевска, 10) нишка, 11) жичка, 
12) охридско-битољска, 13) рашко-
призренска, 14) злетовско-струмичка, 
15) бањалучка митрополија, 16) 
дабробосанска митрополија, 17) звор-
ничко-тузланска митрополија, 18) за-
хумско-херцеговачка митрополија, 
19) црногорско-приморска митропо-
лија, 20) далматинско-истарска, и 21) 
скопљанска митрополија. И изван 
Краљевине СХС налазиле су се обла-
сти под јурисдикцијом Српске Цркве: 
а) будимско владичанство, б) делови 
вршачке и темишварске епархије, в) 
делови Канаде и америчких држава, 
г) чешка епархија, д) мукачевско-
прјашевска епархија у Прикарпатској 
Русији (Григорије Микић, Преглед исто-
рије Хришћанске Цркве).

Никола Велимировић, светски инте-
лектуалац и двоструки доктор наука 
(теологије и философије), крајем 1909. 
године се замонашио, а 20. децембра ме-
сеца исте године је рукоположен за 
јеромонаха у Манастиру Раковици. 
После боравка у Русији постао је су-
плент и предавач у београдској Бого-
словији. Често је учествовао на врло 
посећеним предавањима и важио за 
харизматичну личност. За време Ве-
ликог рата боравио је у Енглеској и 
Сједињеним Америчким Државама, 

СВЕТИ НИКОЛАЈ – ЕПИСКОП ЖИЧКИ 

И САСТРАДАЛНИК НАРОДНИ
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где је енергично помагао српској војсци, 
тако што је позивао патриоте да се 
пријаве у добровољачке  јединице. Док 
се још налазио у Енглеској изабран је 
25. марта 1919. године за Епископа 
жичког. Већ 1920. године Николај је 
постављен за Епископа охридског, а на 
жички трон је дошао Јефрем (Бојовић).

Након смрти жичког Епископа Јефре-
ма седиште епархије биће премештено 
из Чачка у Манастир Жичу. Админи-
стратор епархије од 1933. године био 
је Патријарх Варнава (Росић), који је уп-
рављао преко свог викарног Епископа 
Тихона.

Убрзо је улогу администратора Епар-
хије жичке добио Епископ охридско-
битољски Николај (Велимировић), а 
за његовог заме-
ника је постављен 
Епископ Тихон. 
Епархија жичка 
добила је 1934. 
године Владику 
необично снажне 
енергије и човека 
који је после Све-
тог Саве био си-
гурно један од 
најбољих органи-
затора црквеног 
и свенародног живота. Ауторитет 
који је стекао у првим деценијама XX 
века препоручио је Владику Николаја 
код чланова Светог Архијерејског Са-
бора и српског Патријарха Варнаве (Ро-
сића), да га поставе за Епископа жич-
ког. Најстарија престоница Архиепис-
копа и крунидбено место Светих Не-
мањића, благодарећи Владици Нико-
лају, постаће временом центар црквено-
литургијског живота српског народа 
између два светска рата. У том пери-
оду почела су окупљања припадника 
богомољачког покрета у Манастиру 
Жичи. Како су појава и нарастање бо-
гомољачког покрета изазвали по-

дељена гледишта међу свештенством 
Српске Православне Цркве, Владика 
Николај је постао духовни предводи-
тељ богомољаца, у намери да њихову 
веру усмери према исправном испо-
ведању Православља.

Већ 1933. године најављено је да ће 
се престоница Епархије жичке пресе-
лити из Чачка у Жичу. Када је пред-
седник вароши Краљева био Милан 
Јовичић, општина је омогућила да се 
„Владичански конак” са имањем и 
зградама врате у власништво Мана-
стира Жиче. Августа месеца 1934. године 
Владика Николај је предложио Цркве-
ном суду да се седиште Епархије пре-
мести из Чачка у Краљево, односно 
Манастир Жичу.

Други период 
Владикиног упра-
вљања Епархијом 
жичком обележен 
је обновом и препо-
родом најстаријег 
архиепископског 
центра Српске Пра-
вославне Цркве. 
Изградња храмова, 
манастира, лечи-
лишта и храни-
лишта били су основ-

на преокупација Епископа Николаја 
(Велимировића). Већ на самом почет-
ку изграђен је епископски конак у 
Манастиру Жичи, као и Црква пос-
већена Светом Сави. У листу „Поли-
тика”, од јануара месеца 1936. године, 
могло се прочитати да су „пре годину 
дана отпочели радови на подизању 
епископског конака, црквице и трпе-
зарије у манастиру Жичи. Како су ови 
радови недавно завршени, то се јуче и 
данас у Жичи бави колаудирајућа ко-
мисија за пријем ових грађевина... Ко-
мисију састављају г. А. Дероко, про-
фесор универзитета, који је ове грађе-
вине пројектовао, М. Младеновић 
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архитекта и старешина манастира 
Каленић г. Никон” (Политика од 26. 
јануара 1936. године). После упо-
којења Патријарха Варнаве (Росића), 
Владика Николај је 1938. године у ње-
гову част подигао спомен чесму у Мана-
стиру Жичи и освештао манастирску 
Цркву Светог Саве. Један од највећих 
црквено-народних сабора у Манастиру 
Жичи десио се управо 1938. године, ка-
да је по неким проценама на вишеднев-
ном манастирском сабору учествовало 
неколико десетина хиљада људи. 

Богонадахнутом енергијом руко-
вођен, жички Владика је већ у 1938. 
години  благословио изградњу „Дома 
дечијег хранилишта”, за прихватање 
и прехрањивање напуштене и сиро-
машне деце, а иницирао је и отварање 
„Дома стараца и старица” у Краљеву. 
Владика Николај је дао благослов и да 
породица Буњак из Краљева подигне у 
оквиру манастира породичну задужби-
ну, Цркву посвећену Светом Јовану 
Крститељу.

Жича је процветала у свом пуном 
сјају управо уочи најтрагичнијег 
страдања Србије и српског народа. 
Други светски рат (1939–1945) био је 
за сам манастир, Српску Цркву и народ, 
један од најболнијих периода, који се 
може упоредити са страдањима хришћа-
на у првим вековима хришћанства. 
Епископ жички Николај (Велимиро-
вић) је уочи рата строго и врло гласно 
опомињао народ и све најодговорније 
представнике народа, када је избила 
„Конкордатска криза”, када се под 
тајанственим околностима упокојио 
Патријарх Варнава и када су били избо-
ри 1938. године. Учествовао је активно 
и у мартовским догађајима 1941. године.

Трагедија библијских размера за-
десила је у јесен 1941. године српски 
народ на територији Епархије жичке. 
Догађај који представља саставни део 
колективног памћења града и Мана-

стира Жиче десио се у октобарским 
данима 1941. године. „Спроводила се 
само воља људска, творила се само дела 
људска, правили су се само планови 
људски, славили се само људи, сати-
рало се, убијало, рушило, пљачкало, 
мрзело – све ради среће људске, мимо 
Бога и насупрот вољи Божјој”, записао 
је Владика Николај (иначе сведок не-
мачког злочина над хиљадама цивила 
у Србији). Све страхоте немилосрдног и 
свирепог ратног вихора сручиле су се 
на град у којем је тада живело око 
13.000 становника. Град Краљево и 
његови житељи претрпели су од 14. 
до 20. октобра највеће страдање у својој 
историји. Жртве су били цивили, 
хришћани над којима је била извршена 
одмазда од стране окупационе власти 
немачког Вермахта. У граду у којем се 
између два светска рата озбиљно развија-
ла индустрија живели су људи запосле-
ни као радници у фабрикама и на же-
лезници. Били су обични људи који 
су наставили да раде и у време немачке 
окупације, сматрајући да је опстанак 
сопствене породице изнад свих идео-
логија. У Краљеву је тада било много 
избеглица који су, бежећи од профа-
шистичких режима на тлу окупиране 
Краљевине Југославије, покушали да 
нађу уточиште у центру Шумадије. 

Успостављајући власт у окупираној 
Србији, немачки нацисти су били спрем-
ни да примене, у историји незабеле-
жене, мере одмазде према народима 
које су претходно обележили у свом 
суманутом систему као недостојне жи-
вота. Бомбардована је Жича, убијани 
су недужни хришћани, стрељане су 
избеглице са територије Краљевине 
Југославије. Немачки окупатори су 
одлучили да униште један народ и 
његов вишевековни идентитет, тако 
што ће срушити Манастир Жичу и 
заробити храброг Владику, који је за 
свој народ на коленима молио за ми-
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лост немачке силнике. Војници не-
мачког Вермахта су 10. октобра 1941. 
године бомбардовали и знатно оште-
тили манастир. Архимандрит Јован 
Радосављевић, који је у време немачког 
бомбардовања био искушеник у Ма-
настиру Жичи, записао је: „У петак 
10. октобра око 12 часова до један по-
подне, појавише се са источне стране 
Краљева пет неких црних птичурина... 
Прелетоше Краљево и продужише 
право према Жи-
чи. Ево их за неко-
лико тренутака и 
над самим мана-
стиром. Почеше 
кружити. Напра-
више над Мана-
стиром неколико 
кругова. Затим се 
устремише један 
за другим на мана-
стир, као јастребо-
ви на свој плен и 
почеше бомбардо-
вати Велику цркву. 
Залетеше се свом 
брзином да скоро 
додирну кубета 
крилима, а онда ис-
пуштаху велике 
бомбе... У порти као у 
кречани све гори и 
букти. Из велике Цркве избија дим. За-
паљен је и пангер за продају свећа и сте-
пенице што воде на торањ... Народна 
трпезарија, Владичин конак и сви други 
Манастирски конаци и зграде букте у 
ватри и руше се.” После немачког 
бомбардовања Жиче, монаси су мо-
рали да напусте манастир и упуте се 
прво на планину Столови, где су некако 
успели да презиме зиму, а потом и да 
се настане у различитим манастирима, 
углавном у Овчарско-кабларској кли-
сури и у Манастиру Студеници. 

Због отворених иступања против 
Немачког Рајха, немачки окупатори 
су Владику Николаја на Петровдан 
1941. године ухапсили и изоловали у 
Манастиру Љубостињи. Даље је под 
стражом одведен у Манастир Војло-
вицу код Панчева, где је боравио 
заједно са српским Патријархом Га-
врилом (Дожићем). Њих двојица су у 
последњој години рата интернирани  
у концентрациони логор Дахау.

После Другог 
светског рата ко-
мунистички влас-
тодршци забрани-
ли су Владици 
Николају (Вели-
мировићу) повра-
так у Србију. До 
1956. године жи-
вео је у САД-у и у 
Канади. Повреме-
но је предавао на 
Богословском фа-
култету у Либерт-
вилу код Чикага. 
Иза себе је оста-
вио богат опус 
књига. Упокојио 
се у Господу у Ма-
настиру Светог 
Тихона у Саут Ка-
нону (у Пенсилва-

нији) марта месеца 1956. године. Мо-
шти Светог Владике пренете су маја 
месеца 1991. године из Либертвила у 
Манастир Лелић. Свети Архијерејски 
Сабор Српске Православне Цркве је 
2003. године канонизовао Светог 
Владику Николаја Велимировића.

Др Драгољуб Даниловић
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Н
акон веома успешне дипломатске 
мисије јеромонаха Николаја Вели-
мировића у Америци и Енглеској, 

Србија је нестрпљиво чекала његов 
повратак у пролеће 1919. године. Доктор 
теологије и философије Николај Ве-
лимировић хиротонисан је у београд-
ској Саборној цркви за Епископа 
жичког са седиштем у Чачку 18. маја 
1919. године. Његова хиротонија је 
била повод да се хиљаде људи, инте-
лектуалаца, дипломата и практично 
читав државни врх на челу са Његовим 
Височанством, окупи како би чули прву 
беседу српског Златоуста. 

За то време у Чачку је припреман 
дочек за новог Владику чије је место 
било упражњено читавих 6 година од 
смрти Епископа Саве Дечанца. Оче-
кивало се да ће долазак оваквог духо-
вног великана уперити све очи у Чачак 
и у малом месту на Морави окупити 
многобројну српску културну и духовну 
елиту. Пре доласка у Епархију Владика 
Николај са истакнутим свештеници-
ма иницира оснивање службеног гла-
сила свештенства жичке Eпархије Пре-
глед цркве епархије жичке. Први број 
овог часописа доноси живописан из-
вештај о Николајевом доласку у Чачак:

20. јуна т. г. приспео је у Чачак нови 
епископ жички г. Д-р Николај Велими-
ровић. Маса света изашла је до мо-
ста на Морави и очекивала је тога 
дана његов долазак. Тачно у пола шест 
часова стигао је епископ г. Николај.

При ступању у Чачак председник 
општине, г. Јован Михајиловић, поздра-
вио га је овим речима:

Ваше Преосвештенство!
Дочекујући Вас са грађанством гра-

да Чачка при уласку у Вашу резиден-
цију, ја, као председник општине ча-
чанске, пре свега молим за Ваш свети 
благослов и искрено и срдачно Вас поздра-
вљам са речима: Добро нам дошли!

После пуних шест година ми видимо 
у својој средини Архипастира свога и 
наша срца пуна су среће и задовољства, 
што је судбина одредила нашем граду 
такву ретку част, да баш Ви заузмете 
владичанску столицу Светога Саве. 
Достојно сте свуда нашу земљу засту-
пали и у нашој Цркви светлили својим 

ВЛАДИКА НИКОЛАЈ (ВЕЛИМИРОВИЋ) 

У ЧАЧКУ
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радом, а наша је тврда вера, да ћете 
и у будуће, са помоћу Божијом, кора-
чати истим путем на добро и корист 
наше проширене Отаџбине и за препо-
рођај наше Цркве.

Знајте и то, да ће Ваша паства 
увек са Вама бити и помагати Вас у 
сваком делу, јер се поносимо, што нам 
Ви постадосте Духовни Вођ. Молим 
Вас, да уђете у наш град, где Вас радосно 
очекујемо са узвиком: Живео нам многа 
лета!

После поздравног говора г. епископ 
је пошао у варош а са њим и господа: 
Министар Вера Г. Алауповић, изасланик 
двора мајор Г. Стефановић, изасланик 
Св. Архијерејског Сабора прота Мих. 
Поповић, Андрија Протић народ. по-
сланик, а сем њих као гости у пратњи 
господа: професор Михаило Пупин, 
Д-р Јањић, Д-р Рошу, Гавра Милоше-
вић суд. дух. суда, Валеријан Прибиће-
вић, Коста Јовановић инжињ. и Стева 
Аћимовић адвокат из Београда. Ула-
зили су у варош кроз редове ђака основ-
них школа, гимназије и раденичке жен-
ске школе, многобројног грађанства 
обојег пола. Са саборне чачанске цркве 
брујала су звона одушевљене поздраве 

свом новом Архипастиру.
При улазу у цркву сачекало је месно 

свештенство свог архијереја, а затим 
је у цркви свршено кратко молепствије. 
У цркви је свечано извршен чин усто-
личења. Министар Вера г. Алауповић 
је са амвона прочитао указ Њ. В. Краља о 
постављању епископа г. жичког Д-ра 
Николаја, а прота Мих. Поповић – 
прочитао је грамату Св. Арх. Сабора, 
којим се посвећени епископ г. Николај 
утврђује на жичку епархију. И по про-
читавању предао ју је г. Николају. И г. 
Министар и г. прота Мића поздра-
вљени су бурним узвицима... Потом је 
(чачански прота) Срета Ј. Михајиловић 
својим дивним говором поздравио новог 
архијереја у име свештенства и народа.

У 8 часова у вече био је банкет у сали 
хотела „Крен“. За време обеда нови 
епископ је напио здравицу Њ. В. Краљу 
Петру I. Његов говор, саслушан са наро-
читом пажњом – поздрављен је бу-
рним узвицима: „Живео Краљ“. Затим 
је директор чачанске гимназије г. Урош 
Кубуровић у име грађанства и свих 
просветних радника наздравио новом 
епископу Д-ру Николају, и његов говор, 
пун озбиљних мисли које прожимају 
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једног дугогодишњег просветног радни-
ка, примљен је са највећим допадањем.

Г. Живојин Алексић, свешт. поз-
дравио је у име грађанства Министра 
Вера г. Т. Алауповића, нашта је г. Ми-
нистар наздравио српском народу 
указујући путеве, којим треба ићи у 
будућности.

Г. Пупин, проф. из Америке једним 
симпатичним говором изнео је Чача-
нима шта мисле и како Американци о 
вери у Бога, о Србији и српском народу. 
Сутра дан је била свечана архијереј. 
служба. Хор ученика-ца одговарао је, а 
црква је била пуна света који је жељ-
но очекивао реч новог епископа. Говор 
новог епископа био је тако силан, какав 
се до сада није чуо под сводовима храма 
чачанског и његове речи оставиле су 
неизгладиви утисак на душе присутних.

Тако је извршено устоличење новог 
епископа Д-ра 
Николаја на жичку 
епархију.

У наставку ис-
тог броја записано 
је:

Одмах по своме 
доласку у Чачак, г. 
епископ је посе-
тио овд. гимна-
зијски колегијум и 
ученике гимна-
зије, и присуство-
вао је неколиким предавањима. Идућег 
дана посетио је команданта места, 
општински суд града Чачка, где га је 
цео Одбор општински сачекао. За-
тим је посетио основну школу где је се 
задржао дуже у учитељском колегијуму; а 
за тим су деца певала песме. Свуда је 
г. епископ говорио прикладне говоре и 
поучавао.

Николајев боравак у Чачку донео 
је граду духовни и културни успон, на 
првом месту праћен ангажовањем 
образованог свештенства на позиције 

у Духовном Суду који су као прави 
расадник на челу са Владиком у епархију 
уносили систематичност, синдикално 
јединство међу свештеницима и 
планско мисионарење међу паством 
обезбоженом ратним страдањима и 
сиромаштвом. Основана је Скупшти-
на свештенства Епархије жичке, покре-
нут месечник Преглед свештенства 
епархије жичке који су за циљ првен-
ствено имали уздизање квалитета 
свештеничке службе, али су покренути 
и жичка библиотека и календар „Свети 
Лазар“ за уздизање духовности у на-
роду. Николајеву прву годину у Чачку 
обележио је и долазак Америчке ми-
сијем под вођством генерала Доертија 
са још 25 професора, директора разних 
училишта, доктора, књижевника, 
економа, инжењера и болничарки. 
Мисију је послао Амерички „Релиф 

Комитет“ из 
Њујорка, главног 
центра у Америци 
за помоћ Србији 
у време рата. Ко-
митет је желео да 
и по окончању 
рата помогне Ср-
бији у опора-
вљању од тешких 
ратних рана. За-
датак ове мисије 
био је да прикупи 

децу погинулих ратника у један Ин-
ститут у Чачку, да их очува, подигне и 
васпита. Капацитет завода био је да 
прими око 500 ратне сирочади.

Децембарски број Прегледа из 
1919. године извештава:

На дан светих Козме и Дамјана – 
Врачеве, 14. новембра исте године, 
„отворена је амбулантна болница у 
Чачку Американске Мисије, у којој ће 
наћи прву помоћ и бесплатно лечење 
поглавито сиротиња, а затим и тре-
нутну помоћ свако у случају нужде. 
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При овоме акту отварања при-
суствовао је Њ. П. Епископ Жички г. 
Д-р Николај, који је прикладном речи 
на енглеском језику изјавио захвалност 
Американској Мисији на овоме добро-
чинству нашем народу, коме је тек 
сада после рата потребна помоћ наших 
пријатеља.

Наредне године Преглед извештава:
На Видовдан, 28. јуна 1920. године, 

Епископ Николај посетио је Овчарску 
Бању и болеснике у њој, па је том при-
ликом „сиротнијим болесницима“ на 
лечењу у Бањи подељено 635 динара 
као поклон родољубивог Србина из 
Америке г. Симе Протића. Поред тога, 
Владика је у Овчарској Бањи подигао 
дом за бесплатно становање сиро-
машних болесника који се овде лече. 
Истог дана, г. Епископ је у пратњи не-
колико чланова Американске мисије 
из Чачка посетио манастир Благо-
вештење и том приликом чланови 
Мисије, на челу са г. Кингсберијем, 
уписали су у књигу да поклањају мана-
стиру једно звоно, јер су Аустријанци за 
време окупације манастир опљачкали, 
а звоно однели.

Поред великих достигнућа и трудо-
љубивог ангажовања на пољу поди-
зања квалитета црквеног и мирског 
живота у Чачку и читавој епархији 
жичкој, ипак 12. децембра 1920. године 
Његово Преосвештенство Г. Епископ 
Николај „по свом пристанку“ постављен 
је за епископа Охридско-битољског.

Ни након одласка из Епархије, Ни-
колај није прекидао везе са уредни-
штвом Прегледа   и Жичком библио-
теком „Св. Лазар“ у којима су редовно 
објављивани његови текстови, а вла-
дика Николај је слао и новчану помоћ 
за одржавање ових гласила.

Разлози Николајевог одласка из 
Чачка можда су постали јаснији при-
ликом његовог повратка у Епархију 
жичку 1934. године. Септембарски 

број Прегледа из 1934. године доноси 
обавештење:

На основу члана 12 Устава Српске 
Православне Цркве, резиденција Жичке 
Епархије у будуће биће Краљево-Жича. 
Извршујући ову одредбу Устава, Архије-
рејска власт наредила је, да се изврши 
пресељење канцеларија Жичког Цркве-
ног Суда из Чачка у Краљево. Пресељење 
је извршено на дан 12/25. августа, тек. 
год. како канцеларија, тако и целокуп–
ног особља. Према томе све поштанске 
пошиљке у будуће упућиваће се на адре-
су: Жичком Црквеном Суду Краљево.

Ова одлука Владике Николаја изазва-
ла је општи револт Чачана. Писане су 
молбе највишим инстанцама цркве-
них и државних власти али узалуд. 
На страницама локалних новина „Ча-
чански глас“ из јануара 1934. године 
пише: 

Главни разлог што Чачак губи вла-
дику је у томе што је вођство српске 
православне цркве дубоко увређено не-
пажњом Чачана према своме влади-
чанству и владици, да деценијама не 
подигну владичански дом у Чачку и 
ако се имало времена и средстава, 
свега осим добре воље. Кад то Чачани 
нису учинили, каже нам се у патријар-
шији, значи да не држе до тога да 
имају владичанство и владику у својој 
средини, па их неће ни имати. Исти-
на је да самом владици нису потребни 
двори, али црквеном угледу и послови-
ма цркве, као и странцима и верници-
ма, требају. Чачак и Чачани су сами 
због своје немарности кажњени губит–
ком владичанства. Чачани су знали 
да треба да зидају владичански дом, 
знали су даље, да устав српске право-
славне цркве предвиђа сеобу чачанског 
владичанства, па нису ништа преду-
зели док је устав био у изградњи, него 
кад је све било готово и изгубљено, они 
су почели да протестују.

Годинама се у Чачак сливао новац 
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прикупљан за зидање владичанског 
конака, али градња није ни започета. 
Резултат таквог немара и можда још 
неких несугласица изходио је да одлука 
о премештању буде неопозива.

Врло брзо су ове несугласице биле 
превазиђене али још увек не и забо-
рављене од стране Чачана који су 
свим силама покушавали да докажу 
грешку и неправду учињену према 
њиховом граду. Одржаване су конфе-
ренције свештенства, академије, преда-
вања, концерти и разне врсте свечаности 
у којима је као учесник Владика често 
морао долазити у Чачак. Владика Ни-
колај је био посебно везан за чачанску 
гимназију где је радо долазио као гост 
и предавач, а и као донатор књига за 
њене ученике. У свом тексту за Глас 
библиотеке 12/2005. под насловом „Чачан-
ске године Светог владике Николаја”, 
мр. Маријана Матовић наводи и да је 
заслугама Владике Николаја 1937. годи-
не подигнуто хранилиште за децу иза 
чачанске цркве: „Хранилиште је поди-
гнуто иницијативом и материјалним 
средствима Епископа Жичког Господи-
на Др Николаја, а издржава се доброво-
љним прилозима манастира, цркава и 
племенитих људи“. У хранилишту се тада 
прехрањивало и васпитавало преко 
30 сиромашне деце, али се тај број не-
престано повећавао, јер су пристизале 
„нове пријаве у истини сиромашне деце, 

које треба потпомоћи и сачувати да не 
пропадну, већ да временом постану добри 
синови своје отаџбине“. У овом тексту 
мр. Матовић посебно истиче улогу Вла-
дике Николаја у обнови старих и поди-
зању нових манастира Српске Свете 
Горе у периоду од 1934. до 1941. године: 
„Са благословом Његовог Преосвештен-
ства Епископа Жичког Господина Нико-
лаја образован је у Чачку Одбор за обнову 
Овчарско-Кабларских манастира и дру-
гих националних светиња. Циљ је Одбо-
ра да у овој клисури обнови све мана-
стире и друге националне светиње, 
које су вековима биле запуштене и од 
нас заборављене, те да од ове најлепше 
клисуре наше предратне Србије ство-
ри Српску Св. Гору, која ће за све нас, а 
нарочито странце бити једно од најлеп-
ших и најинтересантних туристичких 
места. На овај начин, наш град Чачак 
добиће много како у моралном тако и у 
материјалном погледу. Но да се изведе све 
што је предвиђено у Овчарско-Каблар-
ској клисури, потребне су велике мате-
ријалне жртве.“

Утицајем и ангажовањем Владике 
Николаја обновљено је Јовање, Вазне-
сење, Света Тројица, подигнуто је Са-
виње, Илиње, Преображење и Успење, 
освештана пећина Кађеница.

Дипл. теолог Милош Живановић
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ВЛАДИКА НИКОЛАЈ И ЊЕГОВ ДОМ

 У КРАЉЕВУ

К
ада се 1934. године, поново, прво 
као администратор а потом и као 
правјашчи Архијереј, Николај обрео 

на челу Епархије жичке, обнова Ма-
настира Жиче била је у зениту. Тај 
црквени и државни пројекат обнове 
прве архиепископске цркве и крунидбе-
ног места српских краљева, иако споро, 
углавном се одвијао за време Владике 
Јефрема (Бојовића). По указаној потреби, 
приликом преноса седишта Епархије 
из Чачка у Краљево, за стан Нико-
лајев одређена је, 
већ и у то време, 
стара зграда конака 
кнеза Василија По-
повића. Разлог за 
то био је што у ма-
настиру није било 
услова будући да се 
пројектовању, а по-
том и изградњи 
владичанског ко-
нака поред Спасове 
цркве, приступило 
крајем поменуте 
1934. године.

То није било први пут да се у тој 
згради нађе епископски стан и епар-
хијска управа. Године 1831. у малом 
Карановцу, који је тада имао око 180 
кућа, једну школу и четрдесет  дућа-
на, за кнеза Пожешке нахије, Василија 
Поповића, саграђена је кућа. Од тог 
времена датира једно од  њених имена 
те је и данас многи знају као Господар 
Васин конак. Била  је ово тада модерна 
грађевина импозантне величине, 

грађена у маниру своје епохе са изра-
женим оријенталним утицајем. Убрзо 
после изградње куће, већ 1832. године, 
умро је Господар Васа, а његова поро-
дица се преселила у Београд. Пошто 
је тако конак остао празан, након 
двадесетак година, Василијев син, 
Стефан Поповић, са одобрењем кнеза 
Србије, Александра Карађорђевића, 
продао је ову кућу за стан Епископа 
жичког (који је тада имао титулу 
ужичко-крушевачког). Тако се у кућу 

усељава Епископ 
Јоаникије Нешко-
вић (1804–1873), од 
милоште звани 
владика Јања, Убр-
зо после доласка на 
ову Епархију (1854) 
покренуо је велику 
обнову скоро сас-
вим уништеног и 
запуштеног Мана-
стира Жиче (1855–
1856). Стога је било 
неопходно, као и 

касније, у Николајево време, да се пре-
мести седиште Епархије  из Чачка у 
Карановац.

После Јоаникијеве смрти зграда је 
мењала намену те се почетком ХХ века 
у њу сместио Шумадијски артиље-
ријски пук, гимназија, а потом интер-
нат Ратарске школе која се у то време 
налазила недлеко, у згради садашњег 
Народног музеја. Коначно, тридесе-
тих година поново постаје управно 
место Епархије жичке.
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О животу Владике Николаја у овој 
кући зна се сасвим мало и то махом из 
сведочења почившег архимандрита 
Јована (Радосављевића), рођака Вла-
дичиног, који је још као дете дошао из 
Лелића у Краљево како би био жички 
искушеник будући да се, паралелно са 
поменутом материјалном  обновом, 
обнављао и духовни живот манастира. 

Описујући свој долазак у Краљево 
и први сусрет са Владиком, о. Јован 
пише у својим Мемоарима: „Преко 
пута православне цркве налазило се 
пространо двориште ограђено висо-
ком пердом и ис-
пуњено одраслим 
ретким борови-
ма. На средини 
била је велика 
старинска кућа 
на спрат, са дрве-
ном терасом из 
доба Карађорђа.“ 
(Отац Јован је у 
вези са датовањем 
настанка куће на-
правио грешку по-
везујући је са Ка-
рађорђем и њего-
вим зетом, Кара-
новчанином Анто-
нијем Ристићем 
Пљаком.)

Као жички ис-
кушеник, о. Јован 
је 1939. године 
провео време од пролећа до зиме на 
послушању у Краљеву код Владике. О 
томе је оставио следећи запис: „Код 
Владике сам радио све што сам могао; 
помагао сам у епископији на уређи-
вању и чишћењу зграде, у набавци 
хлеба и намирница, поготову кад дођу 
гости и кад треба потрчати. Поред ос-
талих гостију Владику су посећивали 
и његови синовци Јово (потоњи Епископ 
Јован Велимировић – прим. В. Ј.) и 

Тиосав; Јово се налазио у служби као 
професор Битољске богословије, а 
Тиосав је учио гимназију у Краљеву. 
Ја сам у пратњи Владике тада ишао 
често у Жичу и натраг.“ Овде треба 
поменути да је скоро сваког дана, када 
је био у Краљеву, Владика Николај 
ишао и у Жичу коју је хтео да постави 
као ценар црквеног живота Срба.

У Мемоарима о. Јована читамо и о 
свакодневном животу у то време: 
„Кућни ред код Владике био је као у 
манастиру. Сваког дана ишли смо на 
богослужење у цркву; по подне око 4 

сата на вечерње, а 
ујутру у 6 часова 
на јутрење. Храна 
је била лака и 
слична као у ма-
настиру. Пошто 
је Владика патио 
од стомака ничим 
се од хране није 
преоптерећивао. 
Све је било јед-
ноставно и лако 
спремано. У епис-
копији ништа није 
одавало луксуз, 
већ старину и 
скромност. Могла 
се у радној или 
спаваћој соби 
приметити флаша 
жуте чисте препе-
ченице, која је тамо 

могла стајати месецима. На радном 
столу постојао је савршен ред. Поред 
Светог Писма, неколико других књига 
и докумената, на столу, с десне стране 
напред, налазио се читав штос обичног 
чистог, дебљег машинског папира, а 
исто таквог напола пресеченог дебљи 
штос притиснут с неким облим ка-
менчићем или предметом. Владика је 
најрадије писао на таквој пресеченој 
половини листа, њеном ширином. 
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Писао је ретке редове као машиница 
с проредом. Писаћу машину није упо-
требљавао. На радном столу имао је 
још перорез, тацну и читаво туце 
оловки споља боје храстовог жира и 
само је такву врсту оловки имао за 
писање, и сам их је заоштравао тако 
да су по две-три оловке увек стајале у 
резерви пристојно заоштрене. При-
ликом чишћења није никоме дозвоља-
вао да ремети ред на столу.

У спаваћој соби кревет му је био 
прекривен обичним сеоским ћили-
мом. Кажу да му је то дар од мајке. 
Пред креветом стајао је неки прости-
рач или је то била леопардова кожа. 
На наткасни поред кревета сем лампе 
имао је по две-три сеоске фруле (сви-
рале) и двоје-троје двојнице такође 
разне величине, а на зиду окачене 
гусле. Владика је знао врло лепо да 
свира на све ове народне инструмен-
те. Овакав, готово исти распоред и 
инвентар имао је и у Жичи у својој 
спаваћој соби. Мало се одмарао, а пуно 
је радио. Кад се умори од писања или 
ако има госте у посети, он уместо 
звонца лупне штаком о под или викне 
са балкона епископије крупним гласом: 
’Дијете!’ Тако викне када затражи кафу 
или што друго. Када би се уморио од 
писања, у паузи док чека кафу или после 
обеда, могле би се чути из његове собе 
гусле, двојнице или фрула као и нека 
црквена или духовна песма. 

После вечере, око 8 или 9 часова, 
вршимо сви заједно вечерњу молитву. 
Донесемо жара у жутој, месинганој 
кадионици с поклопцем. Владика ста-
ви тамјана, стане пред иконе и почне 
вечерњу молитву, кадећи иконе, нас и 
просторије. Онда ми наставимо испред 
стола и читамо даље Повечерје и ’На 
сон грјадушчим’, а Владика, пошто 
окади, стоји испред нас пред иконама 
и запаљеним кандилом. Кад завршимо 
молитву целивамо крст и Владику у 

руку. Тако се свакога дана у Владичином 
двору осећала атмосфера слична као 
у манастиру Жичи.“

Над идиличну атмосферу обнове 
Жиче и полетну енергију формирања 
Краљева као индустријског центра 
који је постао стециште радника са 
многих страна не само Краљевине Ју-
гославије, надносио се ужас Другог 
светског рата.

Крупан догађај који стоји у вези са 
овим домом и Владиком Николајем, 
догодио се у дворишту испред конака 
у навечерје рата. Наиме, чим је 24. 
марта 1941. године, процурела вест да 
ће владина делегација у Бечу потпи-
сати Тројни пакт, настало је комешање. 
Краљевчани су се међу првима у држави 
већ сутрадан спонтано окупили и до-
шли пред Владичину кућу тражећи од 
њега макар какву информацију. Вла-
дика је одржао један, према сећању о. 
Јована (Радосављевића), умирујући 
говор рекавши да ће сутрадан отићи 
у Београд и да ће тамо добити неке ре-
левантне информације те ће, свакако, 
по повратку обавестити народ. Њего-
ву молбу да се народ разиђе у миру, 
окупљена маса није испоштовала. 
Међу народом је било симпатизера и 
припадника тадашњих партија и ко-
муниста који су покушали да искори-
сте ову ситуацију (у том смислу се исти-
цао  професор гимназије Ђорђе Ра-
шовић). Формирала се колона која је, 
носећи црквене заставе, демонстри-
рала до центра града па ка железничкој 
станици потом до касарне (на месту 
садашње зграде „Леснине“) и на концу 
до споменика. 

Улога Владике Николаја у овом до-
гађају је била таква да су му то касније 
замерали и Немци, а и послератни кому-
нистички критичари. Тако, пишући 
рад Краљево у народноослободилачком 
рату – 1941. година (објављен у часо-
пису Наша прошлост за 1967. год.), 
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Владимир Бережнов је критич(арс)
ким тоном говорио да је Владика за-
вршио „прозападно орјентисани“ говор 
чим су појединци почели да „узвикују 
и пароле о савезу са Совјетским Са-
везом“. Међутим, верованије је да је 
Владичин позив народу за мирно рази-
лажење могао да потекне из свега не-
колико година старог искуства бати-
нања народа и свештенства током 
тзв. Крваве литије. След догађаја те 
вечери и наредних дана иде у прилог 
овој тези. Наиме, полиција је саслу-
шавала говорнике и објављена је вест 
да са врха државе постоји овлашћење 
да се пуца на демонстранте.

Чињеница да су Краљевчани, су-
срећући се са надолазећим проблемима 
рата очитованим у Тројном пакту, прво 
отишли Владици Николају, говори да 
је он уливао поверење својим суграђа-
нима. Уосталом, он сам је томе давао 

повода на најбољи могући начин. Не 
чуди, стога, што је непуне две године 
пре Другог светског рата и немачке 
конфинације, Владика постао почасни 
грађанин Краљева и што је, одлуком 
тадашњих општинских власти, једна 
од улица понела његово име. Свеча-
ност је уприличена посетом тадашње 
општинске делегације Владици. Тим 
поводом му је уручена диплома која је 
рађена руком академског сликара 
Валдислава Маржика, познатог 
Краљевчанина, савременика Владичи-
ног. О овоме се могло читати 17. септем-
бра 1939. у чланку Политике. Остао је 
опис ове дипломе која је сублимирала 
Владичин рад који је значајан за град. 
Наиме, прожета народним мотивима 
на врху је имала обновљену Жичу, а у 
дну Дечије хранилиште и Дом стараца 
и старица. Како је писао Славољуб 
Маржик у књизи Маржикови, ова је 
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диплома нестала и то вероватно у по-
жару када је Жича бомбардована 
1941. године. 

По угледу на свој битољски Богдај, 
Владика је, доласком у Епархију жичку, 
оснивао хранилишта за сиромашну 
децу на неколико места. Краљевачко 
се налазило са јужне стране Цркве 
Свете Тројице на коме се налази сада-
шња школа „IV краљевачки батаљон“. 
Писац ових редова у својој архиви 
има једно писмо архимандрита Јована 
које је упућено августа 2006. Црвеном 
крсту Краљево, у коме сведочи о де-
чијем хранилишту. Преносимо из тог 
писма један куриозитет:

„Владика је бринуо како о обнови 
Жиче тако и о хранилиштима. Веро-
ватно да су му у томе помагали и многи 
пријатељи које је имао, епископи, трго-
вци и други. Колико ми је познато у 
ту сврху улагао је он готово и последњи 
динар од своје плате ... 

Владика је волио народне обичаје, 
поготову Божићне и Васкрсне. Зато је 
он, ради деце из хранилишта, коју је 
често посећивао спевао лепу божићну 
песму 1938–1939: Ој Бадњаче, бадњаче, 
ти наш стари рођаче. Тако би он на 
Бадњи дан 1939. дао да служитељи из 
Црквеног суда (још је та зграда преко 
пута епископије његове) испеку на 
ражњу прасе у боровима пред еписко-
пијом, па кад буде печено, мањи део 
даде свештеницима и послузи из 
Црквеног суда, а већи део пошаље деци 
у Хранилиште. Себи, по монашком 
обичају купи рибе. Владика Бадње вече 
обележи крај огњишта где се пекла 
печеница. Ту се наложе бадњаци, уноси 
слама по којој деца траже шећерлеме 
и ситан новац који им баца Владика. 
Затим деца у колу играју и певају око 
ватре са бадацима: Ој, бадњаче, бадња-
че...!“ (Ортографија цитата верна ори-
гиналу – В. Ј.)

Владика Николај је кратко живео у 
Краљеву. Свега пет-шест година. 
Подробнији рад о томе не постоји, 
али и ово неколико набројених чиње-
ница показује да је његова монашка 
скрушеност коју је показао приликом 
поменутог проглашења за почасног 
грађанина када је рекао да је његов 
удео у подизању Краљева скроман, 
била у колизији са резултатима његовог 
рада. Његов непосредни однос са су-
грађанима, илуструјмо успоменом на 
један мали, рекло би се успутни до-
гађај. Наиме, усменим путем је до данас 
стигла прича да jе немачки аутомобил 
који је одвозио ухапшеног Владику, 
застао близу кафане „Задужбина“. 
Неколико Краљевчана је пришло да 
се поздрави са њим а он их је, иако за-
робљен, питао да ли имају хране. Ова 
кратка сцена као и мноштво сећања 
старих Краљевчана који су га памтили, 
остала је за сведочанство да је он своје 
суграђане сматрао за истински своје. 

Владика је ухапшен на Петровдан 
1941. године и одведен. Сем оног окто-
барског дана када је из Љубостиње 
дошао и на коленима молио заповед-
ника града Краљева, Алфонса Маци-
еовича, да обустави стрељање талаца, 
више се никада није вратио у Краљево 
и свој конак. Немци су се уселили у 
његов стан, а одмах после рата Влади-
чину кућу је ОЗН-а претворила у крва-
ви казамат где су људи, по сведочењу 
очевидаца, пребијани до крви, а потом 
одвођени под обалу крај Ибра на 
стрељање. Потом је у зграду био 
смештен завичајни музеј Краљева и 
околине. 

Данас остаје за домишљање питање: 
Шта би било да историјске околности 
нису биле тако сурове?

Јереј Владимир Јовановић,
Храм Свете Тројице, Краљево
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В
ладика Николај Велимировић као 
један од највећих православних 
мислилаца оставио је ризницу ду-

ховних предавања и дела. У свом жи-
воту није штедео себе када је било по-
требно сведочити истину. На таквом 
једном животном путу он је остао 
упамћен као срцезналац разних народа 
и земаља. У овом раду биће речи о 
његовим схватањима Европе. Тачније, 
о два пута која свака цивилизација 
има пред собом. Ипак, централна тема 
биће Европа и њен избор између та два 
пута.

Намеће се пи-
тање која су то 
два пута која ци-
вилизација, у овом 
случају Европа, 
има пред собом? 
Један пут је онај 
који у себи обух-
вата разне путеве 
у виду идеологија 
и учења. Овај пут је, како то Владика 
примећује, лакши али води у нихили-
зам, депресију, пад културе. Други 
пут је пут Богочовека Исуса Христа. 
Којим путем Европа иде Владика је 
писао у више наврата.

У својој Посланици Хришћанској 
омладинској конференцији у Амстерда-
му Владика Николај помиње три авети 
европске цивилизације. У питању су 
Дарвин, Ниче и Маркс. За њих он истиче: 
„Дарвин је носилац фаталне научне 
теорије. Ниче је носилац фаталне етичке 
теорије. Маркс је носилац фаталне со-
цијалне теорије.“ Уочава да је обичан 
народ путем свог срца препознао ове 

три теорије као опасне по цивилиза-
цију и човечанство. Са друге стране, 
велики број интелектуалаца због угу-
шене способности за спознају срцем, 
узео је те теорије као валидне и корисне 
за цивилизацију. Он критикује Дарви-
нову биолошку науку коју своди у три 
тврдње: „еволуција, борба за опстанак, 
победа најспособнијега“. Закључује: „У 
васионом свету, како га је Дарвин за-
мишљао – и још изразитије дарвинизам 
– постоје све могуће силе и сви фак-
тори изузев Бога, духа и морала.“ 

Постоји схватање о 
космосу као праз-
ном и хладном 
простору као једна 
опција. Друго схва-
тање подразумева 
учење о Творцу који 
је космос створио. 
Дарвин је очиглед-
но нагињао ка 
првој опцији. 

О Ничеу Владика говори како је 
уместо Бога покушао да на трон 
највеће вредности постави натчовека. 
Међутим, ова идеја је и више него по-
грешна будући да човек сам својим 
снагама не може постићи такво нешто, 
већ осуђује себе на велику празнину 
и духовни пад. 

Када је у питању Маркс, „он је сми-
слио једну организовану војску, која 
би имала да води борбу против дру-
гих организованих друштвених сила.“ 
Владика износи став да су Маркс и 
Ниче две звери, чији је родитељ Дарвин, 
те да су се заједно устремили на Јагње 
Божије. Они негирају дух, морал, љу-

ВЛАДИКА НИКОЛАЈ О ЕВРОПИ

 И ДВА ПУТА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
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бав, милосрђе и Бога, односно све оно 
што је истински вредно. Закључује да 
пошто се све то негира разултат јесу 
натчовек и комунизам, који нису 
ништа добро човечанству донели. 
Дарвин, Ниче и Маркс представљају 
тај први пут цивилизације, пут без 
Бога. Када се Европа окренула оваквим 
учењима и напустила Христа, почео 
је постепени пад.

Следећа теза јесте да је Европа огрезла 
у материјализам и атеизам. Психологија 
масе је нешто што на људе утиче да у 
великом броју прихватају разне идео-
логије. Владика је овога био свестан и 
упозорава: „Немојте се преварити да 
станете уз оне који изгледају да су по-
бедници, а који су стварно унапред 
побеђени. Станите одлучно уз Онога 
који је давно давним рекао: Ја победих 
свет; који је дакле био непогрешни 
пророк својих сукцесивних победа и 
који је унапред прогласио Себе побе-
диоцем у свима борбама и биткама до 
краја времена.“ Он људе непрестано 
позива да се врате Христу као путу на 
којем човек не може изгубити себе. 
Велики Достојевски о Христу пише: 
„Када би ми неко могао доказати да је 
Христос ван истине, и када би истина 
заиста била ван Христа, ја бих изабрао 
да останем са Христом, а не са исти-
ном. Без Христа све одједном постаје 
одвратно и грешно. Покажите ми нешто 
боље од Христа! Покажите ми ваше 
праведнике које ћете ставити уместо 
Христа.“ Управо је Владика Николај 
имао овакав став да је са Христом све 
могуће, и да без Христа није ништа 
могуће. Он је прозрео „праведнике“ 
које је Европа понудила и увидео да 
су они далеко од Христа.

Владика Николај о ратној Европи 
истиче: „Истина је да је Европа која је 
била величанствена у рату, данас у 
миру на путу да изгуби своју душу.“ 
Након што је рат однео велики број 

способних вођа у миру је фалило таквих. 
Способне вође су веома битне за једну 
цивилизацију будући да нема свако 
исте дарове и да је дар вођења један од 
пресудних у човечанству. Под утицајем 
свих ових „праведника“, негативних 
околности, гурања Христа по страни, 
настало је време веровања само у тело. 
Овако Николај то описује: „Једина вера, 
у коју су у та времена сићушна људска 
створења веровала, било је тело, тело 
– тело. Тако је и данас, тело и тело. 
Његово неговање и попут сна кратко-
трајно уживање једног живота...“ 

Брига о телу у 21. веку је више него 
икада заступљена. Наш чувени песник 
Мирослав Мика Антић у једном ин-
тервјуу каже: „Сва ова наша тела, све 
ове наше лепоте, све ово што ми себе 
кинђуримо, што фризирамо се, бријемо 
се, пуштамо браде, бријемо косу, ста-
вљамо раздељак на сред главе, правимо 
локнице, то су све у ствари паковања 
наша.“ Ова фокусираност искључиво 
на тело, а не на духовно, коју Владика 
Николај види у Европи, основа је свих 
ових паковања. Са једне стране брига 
о телу, или како Мика то назива пако-
вање, је у реду, али под условом да се 
не заборави духовна категорија човека.

Ни критика проповедника у Црквама 
Европе није изостала. Епископ истиче: 
„Политика и економија су речи које се 
чешће употребљавају у цркви, него речи 
које изазивају мисли о Богу, само-
пожртвовању, одговорности или будућем 
животу. Цркве су се претвориле у усмене 
новине. Проповедање Христове науке 
је многим хришћанским свештеницима 
непозната уметност.“ Иако је пут којим 
Европа треба ићи Христов пут, пара-
доксално ни многи свештеници Европе 
у Николајево време нису били на том 
путу. Он поручује: „Свакако, на првом 
месту долазе цркве и универзитети.“ 

Владика критикује римокатолици-
зам, јер је пут Христов уназадио. Разлог 
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за ово налази у разним учењима као 
што су: непогрешивост папе, причешћи-
вање народа само под једним видом, 
забрана брака свештеницима, исква-
рен пост. Владика Николај и Ава Јустин 
Ћелијски изучавајући Достојевског 
долазе до истог закључка. Тај закључак 
јесте да је Христос у римокатоличкој 
вери на неки начин осакаћен, погреш-
но схваћен и гурнут у сенку. Николај 
констатује: „То ми, а не Достојевски, 
говоримо условно: ако се не поврати 
Богу и Христом не препороди; 
Достојевски је пак предвиђао про-
паст Запада.“ Ава Јустин у свом делу 
Достојевски о Европи и словенству 
пише да је проблем Европе проблем 
римокатолицизма. Овакав закључак 
по њему имао је и Достојевски. Цитира 
роман Идиот: „Римокатолицизам је 
исто што и нехришћанска вера, вели кнез 
Мишкин. Пре свега – нехришћанска! 
То прво, а друго, римокатолицизам је 
гори од атеизма... Атеизам проповеда 
само нулу, док римокатолицизам иде 
даље: он унакаженог Христа пропове-
да, Христа кога су они сами облагали 
и наругали му се – изопаченог Христа.“ 
Оба тумачења Достојевског позивају 
на један закључак, а то је да Европа и 
ако има Христа у себи она га погрешно 
разуме. Владика Николај је у животу 
свих хришћанских народа наглашавао 
да је потребан повратак вери, молитви, 
посту, поштењу, човекољубљу, ро-
дољубљу, милости, правди, доброти, 
истрајности, слози, љубави и свим 
другим врлинама.

Енглески народ је имао снагу воље, 
латинско-германска раса разумност, а 
словенска раса осећајност. Међутим, 
према Владици ни једно од ово троје 
човеку не може донети савршенство. 
Да би човек био потпуна личност по-
требно је све ово да сједини заједно. 
Након свега он разматра и Америку и 
полаже одређене наде у њу. Овако је 

то Николај видео: „Ми се сада надамо 
да ће Америка бити то дуго очекивано 
обожено човечанство, пре него што 
цео свет то постане. Народи са Истока 
и Запада, са Севера и Југа донели су 
своје дарове овој земљи још при њеном 
рођењу. Питање је само, да ли ће Америка 
користити све те дарове, да ли ће она 
постати обоје, Исус и Христос, или 
не.“ Међутим, природно је можда да 
се некима данас када ово прочитају 
намеће питање откуд овако нешто 
код Николаја? Потребно је познавати 
дух претходних времена. Епископ 
упућује следећи савет: „Немојте говори-
ти о Американцима као о материја-
листичком народу; морате ући много 
дубље у мисли овдашњих људи.“ 
Међутим, и даље се намеће питање 
шта је он хтео рећи овим? Наиме, 
Владика Николај је сматрао да Евро-
па може узети неки од модела живота 
који је постојао у Америци. Као при-
мер он помиње новоизабраног пред-
седника Америке Хардинга који је сту-
пио на дужност 04. марта 1921 године. 
Председник је положио заклетву над 
Библијом, а пре почетка свог говора 
народу са балкона Сената Хардинг се 
обратио речима из Светог Писма. 
Владика Николај преноси те речи: „Шта 
иште Господ од тебе осим да чиниш 
што је право, и да љубиш милост, и да 
ходиш смерно с Богом својим“ (Мих. 
6, 8). Након тога, један од делова говора 
Хардинга овако је изгледао: „Ја примам 
нову дужност с најчистијом намером 
и са смерношћу духа, и вапијем Богу 
Небесном за милост и вођство. Са овим 
ја сам неустрашив, и с поверењем гледам 
у будућност.“ Где год би председник и 
касније у току своје каријере држао 
политички збор он би био отваран 
прво молитвом свештеника. Владика 
је истицао ово као модел који могу да 
преузму председници у Европи. Тај 
модел јесте владавина земаљским до-



30 | 

брима уз стављање Бога на прво место. 
Потом он помиње како је председник 
Хардинг редовно ишао на молитву у 
храм. Све хришћанске земље могу у 
контексту овога да поставе питање: 
Какав је однос био поглавара из про-
шлости са Црквом, а какав данас? 

Николај помиње министра спољних 
послова Лансинга који је у својој ло-
калној Цркви држао катихетске часове 
деци. О Лесингу је од једног господина 
чуо да је: „велики зналац грчког језика, 
па је увек држао пред собом Нови Завет 
на грчком језику, и сам би преводио 
реченицу по реченицу и тумачио речи.“ 
Затим наводи Џорџа Вашингтона као 
пример велике побожности. Овакви 
људи на високим функцијама у Аме-
рици олакшавали су и духовни подвиг 
са једне стране њиховим свештеници-
ма. На једној скупштини свештеника 
разних конфесија у Њујорку Владика 
Николај је то изнео као чињеницу. Један 
свештеник одговорио је на ово: „Заиста 
ми американски свештеници и не цени-
мо довољно, у како смо срећнијем по-
ложају у том погледу ми у Америци 

него ли служитељи Христове вере у 
Старом свету. Сви наши Президенти, 
од Вашингтона до Вилзона били су, 
уистину, проповедници Хришћанства.“ 
Оваквих председника било је пуно у 
историји Америке. Владика наставља 
да набраја личности те спомиње и Абра-
хама Линколна. Овај председник је исти-
цао да америчка демократија треба бити 
хришћанска демократија. Председник 
Вилсон следио је исту традицију као и 
сви поменути. Владика о њему истиче: 
„Док је био здрав, као председник он 
је сваке недеље посећивао богослужења 
у једној омиљеној му цркви у Вашингто-
ну.“ Кроз бројне примере даје образац 
и за Европу и њене лидере. Тек онда 
када се председници, свештеници, и читав 
народ врате потпуно путу Христовом 
за Европу има наде. Након излагања 
ових знаменитих личности, Николај 
закључује да би сваки Американац 
назвао његову земљу светим експери-
ментом. Аргументи за то би били: 

„ – да су американски државни и 
народни вођи вазда били убеђени 
хришћани; 
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– да американски парламент има 
сталног свештеника, који посведневно 
при отварању седнице чита молитву;

– да американски колеџи и универ-
зитети имају своје капеле, у којима се 
студенти моле Богу и то: у интерним 
посведневно, а у екстерним с времена 
на време;

– да се њихови 
чак и политички 
зборови, као и 
скупштине друшта-
ва и корпорација, 
увек отварају мо-
литвом;

– да је Библија 
распрострањенија 
у Америци више 
него у ма ком 
другом делу света. 
Њу може наћи 
путник у свакој 
соби свакога хо-
тела у држави. Итд, 
итд. Због тога је 
Америка један – 
свети експери-
мент.“

Ово би према 
Владици требали 
бити обрасци жи-
вота и за Европу. 
Владика примећује следеће: „Ниједног 
Енглеза или Американца не би ни нај-
мање изненадило, кад би видели у једној 
православној цркви у Београду мини-
стра спољних послова да чита Апостол. 
То би нас изненадило. Нити би ма ког 
англо – саксонца изненадило, кад би чуо, 
да се наша Народна скупштина сваки 
дан отвара молитвом Богу. То они имају 
у својој отаџбини. То би само нас изне-
надило.“ Заиста ове речи и данас имају 
тежину и потпуну исправност. Замисао 
да било где у Европи данас неки поли-
тичар чита апостол у цркви, у крајњу 
руку, делује као једна чудна мисао.

Због свих ствари које наводи да су 
задесиле Европу, Епископ у предавању 
на Кингс Колеџу, под називом  Духовни 
препород Европе, поставља тезу како 
„Европа није више центар и средиште 
светске цивилизације.“ Да би циви-
лизација опстала мора бити утврђена 

на верским те-
мељима. Као аргу-
мент он помиње 
легенду о Помпеју 
који краде од бо-
гова огањ и учи 
људе да унапреде 
своју цивилиза-
цију, и пише: „Нај-
мањи пророк или 
оснивач неке ре-
лигије у Азији, 
пресудније је ути-
цао на стварање и 
развој одређене 
цивилизације по-
моћу Бога, неголи 
умни Кант или 
Хегел, својом ра-
ционалном фило-
софијом одвоје-
ном од Бога.“ Ово 
значи да је циви-
лизација са вером 
далеко боља од оне 

без ње. Међутим, он на првом месту 
мисли на веру у Христа, а не некакву 
недефинисану веру. Показано је да и 
погрешно разумевање Христа у једном 
хришћанском свету може цивилиза-
цију да уназади.

Владика Николај 1920. год. држи 
ово предавање на Кингс Колеџу и након 
осврта на све идеологије у Европи 
закључује колика је штетност била 
њихова. Он констатује: „Очигледно, 
исход је био врло негативан. За по-
следњих 150 година у Европи није урађе-
но и изграђено ништа изузетно и мо-
нументално. Није створено ни близу 
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нешто тако величанствено као древне 
катедрале, или Дантеово песништво, 
Рафаелово сликарство или Мике-
ланђелово вајарство.“ У питању је 
моменат надахућа за које он сматра да 
долази од Бога. Само такво надахнуће 
појединца или групе која се осврће ка 
Творцу може изнедрити нешто вели-
чанствено и вредно дивљења. Такође, 
ту је и моменат ратовања и агресивности. 
Он наводи да је у последњих 150 го-
дина Европа пролила више крви него 
Азија у последњих хиљаду година. 

Европа економски и материјално 
напредује, али како то Владика при-
мећује ниједна цивилизација у историји 
није пропала због глади за хлебом, 
већ због духовне глади. Економски 
моменат је и данас рекло би се један 
од главних покретача Европе. У Све-
том Писму пише: „Не брините се душом 
својом, шта ћете јести, или шта ћете 
пити; ни телом својим, у шта ћете се 
оденути. Није ли душа претежнија од 
хране, и тело од одијела?“(Мт. 6, 25), 
као и: „Јер све ово и незнабошци ишту; 
а зна и Отац ваш небески да вама треба 
све ово. Него иштите најпре Царство 
Божије и правду његову, а ово ће вам 
се додати“ (Мт. 6, 32 – 33). Дакле, човек 
мора да живи и телесна категорија се 
не искључује, али проблем је ако се 
духовна категорија битисања не уведе 
у живот. Само синтеза једног и другог 
може довести до правих и здравих 
вредности једне цивилизације. 

 Намеће се питање да ли Владика 
оставља некакву наду за спасење Ев-
ропе? При крају свог предавања на 
поменутом колеџу он наводи да још 
увек постоји трачак наде: „Тај зрачак 
наде наговештавају неки знакови по-
вратка хришћанске религије у средишњи 
положај живота европских народа. А 
ја бих то назвао духовним препоро-
дом Европе.“ Ако би се само пет хиља-
да људи – чланова разних европских 

министарстава и парламената искрено 
обратило Христу, то би Европи донело 
препород и спасило би је, истиче Епис-
коп Николај. Да би Европа тријумфо-
вала и извукла се потребно је и по-
кајање, потпуна промена у начину жи-
вота и размишљања. При крају свог 
предавања он се на то осврће: „Ништа 
тако снажно не мења људски дух и не 
води духовном препороду, као сазнање 
својих грехова и страх од Божје правде.“

На самом крају свог предавања, 
Владика Николај закључује: „Када ре-
лигиозни дух, једини прави живо-
творни и стваралачки дух, постане 
водећи дух: породичног живота, об-
разовања, књижевности, уметности и 
новинарства; када га примите на ули-
цама, у радњама, селима и градовима 
не само Енглеске, већ Европе; знајте 
да је Бог опростио Европи и да је она 
на путу да постане нова Европа.“ Дакле, 
да је Христос са свима и свугде. Закључне 
мисли би биле да је Европа у време 
Николаја Велимировића била мате-
ријалистичка, окренута само телу и 
да није имала Христа, или ако Га је 
имала то је било некакво погрешно 
схватање. Свештеници по Европи су 
били млаки и нису толико ревносно 
сведочили веру. Утицаји разних теорија, 
идеологија и философија су људе од-
вајали од Христа. Политичке лично-
сти у Америци због своје побожности 
и вере су, према Владици, биле добар 
узор за Европу. Било какав пут без 
Христа је погубан за цивилизацију, 
док пут са Христом је спасоносан. Питање 
које за крај остаје јесте којим путем 
иде Европа данас? На ово питање, нека 
сваки читалац да одговор сам за себе. 

Дипл. теолог Милорад Васиљевић
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Ј
едан од највећих мислилаца дваде-
сетог века, Свети Владика Николај, 
остаће упамћен поред своје светости 

и по томе што је својим мислима и де-
лима успео да обједини Исток и Запад, 
да сагледа ове две увек растављене 
идеје и да их срочи кроз једну реч, кроз 
једну мисао – Логос. 

Један је од наших првих богослова 
који бива послат на школовање у Евро-
пу и Велику Британију, где је и почео 
своју мисију која ће се проширити на 
целу земаљску куглу. У томе и јесте 
његова јединстве-
ност, јер је успео да 
на један универза-
лан начин, слично 
апостолима и Све-
тим оцима, постави 
Христа изнад свега. 
Највећи Србин после 
Светог Саве, како га 
назива Свети Ава 
Јустин, много пута 
је истицао да су на-
ша култура и традиција заправо наша 
православна вера која нас одржава 
будним у овом смутном времену. Ово 
је веома важно истаћи јер је у српској 
дијаспори у Америци  једна од главних 
тема национална самосвест и однос 
вере са њом. Питање које се и данас 
поставља  после бурног периода „аме-
ричког раскола“ још увек до краја 
није решено. Одговор на њега можемо 
пронаћи у Владикиним многобројним 
беседама које је изговорио на тлу Аме-
рике. Ово говорећи верујемо да до не-
сугласица  српског народа у Америци 
не би ни дошло да је Свети Владика 
био присутан или макар више упамћен 
од стране српске заједнице. Био је свестан 

већ тада овог горућег питања и на њега 
је често давао светосавски одговор. Но, 
треба рећи да је он, по речима шабачког 
Епископ Лаврентија, био обновитељ 
идеје Светосавља. Доказ успешне мисије и 
плодоносног рада Светог Владике Нико-
лаја јесу многобројне српске парохије 
и цркве које носе име посвећено Све-
том Сави као и осталим српским свети-
тељима. 

Владика Николај је својим трудољу-
бивим радом постао најугледнији Србин 
свога времена. Као такав, успео је да у 

послератном пери-
оду на простору САД 
задиви многе учења-
ке. Његов Пролог био 
је и остао омиљено 
штиво православних 
Американаца као и 
оних који су се тек 
упознавали са вером. 

Посебно треба ис-
таћи његов допринос 
руској заједници која 

га је прихватила и пружила уточиште у 
последњим годинама његовог живо-
та. И данас се чувају иконе које је он 
поклањао многим руским манасти-
рима и на којима су углавном били 
изображени српски светитељи. Ово 
можемо довести у везу и са већим по-
штовањем Срба светитеља код право-
славних Руса. Најеминентнији епис-
коп двадесетог века, како га назива 
протојереј Александар Шмеман, био 
је један од омиљених предавача на пра-
вославном училишту у Америци пос-
већеном Светом Тихону. Широм Аме-
рике одржао је преко 140 предавања 
која су одушевљавала тадашње аме-
ричко друштво. 

КУЛТ СВЕТОГ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 
У АМЕРИЦИ
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Позната су сведочанства много-
бројних људи тадашњег времена који 
су прелазили огроман број миља само 
да би слушали његове пророчке речи 
које су надахњивале многе. Демократски 
опредељена Америка у његовом учењу 
није видела ништа што би се косило са 
њеним уређењем. Напротив, Владика 
Николај је превазишао и Исток и Запад. 
Све политичке и философске правце 
који су настајали у 20. веку објединио 
је у вери. У свакоме од њих увидео је 
оно добро, али и оно лоше. То је заправо 
истинска демократија која је обје-
дињавала и објединила све, баш као и 
Христово Јеванђеље. Тај метод који су 
пре 2 000 година користили неуки рибари 
користио је и слабашан дечак, како за 
Владику још вели Свети Јован Шангајски. 

Американка монахиња Назарија, у 
Манастиру Светог Пајсија Величковског, 
написала је Светом Владики стихире у 
којима га прославаља као светитеља 
још пре његове канонизације. Његов лик 
је фрескописан у многим православним 
храмовима на простору Америке, не-
дуго после његове смрти. То је довољан 
доказ његовог светог живота. Нека ње-
гова дела била су штампана на енглеском 
језику док је у својој домовини био још 
увек „државни непријатељ“.

У периоду од упокојења па све до 
канонизације, многи нису хтели или 
нису могли да на Владику гледају као за-
иста светог човека који је целим својим 
животом сведочио Христа. Највише 
је критикован од стране наводно срп-
ских професора који су свој целокуп-
ни живот посветили идеологији ку-
мунистичког братства и јединства. 
Оваква групација људи у многоме је и 
допринела да дође до горе поменутог 
„америчког раскола“ на простору Америке. 

Када тако сагледавамо ствари, јасно 
је да је живот оваквог великана много 
пута био клеветан лажима које су би-
ле изношене у разним „српским нови-

нама“ на простору СФРЈ и САД. На ово 
се не треба пуно обазирати, јер историја 
на крају увек памти хероје. Ипак, треба 
истаћи да је Владика који је успео да 
фасцинира западног човека својим об-
разовањем, духовношћу и манирима, 
исто тако био врло брзо заборављен 
од стране многих Срба које је помогао 
за време свог живота.

Михаило Пупин је још по завршет-
ку Првог светског рата, када је Николај 
први пут и боравио у Америци, изјавио 
за један часопис да је мисија његова у 
страним земљама слична у потпуности 
мисији Светог Саве. Овај свечовек 
увек је својом скромношћу и љубављу 
био заиста истинска норма демократије. 
Можда је то и највећа заоставштина 
Владике западном човеку. Онај који је 
обишао скоро читав свет, који је бо-
равио у затвору, који је био прогоњен 
од стране своје државе и који је на 
крају свог живота био одбачен на не-
ки начин од стране српске заједнице, 
једини је могао да покаже потпуну 
слику „демократског напредовања“ 
читавог света. То је његово највеће 
завештање англосаксонском човеку.

Говорећи о култу Светог Владике 
Николаја у Америци, можемо закључи-
ти да је он заправо увек присутан. 
Увек је жив. Сахрањен у Манастиру 
Светог Саве у Либертивилу на веома 
скроман начин, Владика је почивао у 
тишини све до краја прошлог века. Писца 
ових редова задивило је да још увек 
постоји живо сведочанство, у појединим 
српским породицама, о Владики као 
сасвим скромном и једноставном човеку. 
Стога, он није присутан само кроз своја 
дела или своје речи, него је чинио и чи-
ни део васпитавања и одрастања многе 
српске омладине, за коју се надамо да се 
неће асимиловати у америчкој култури. 

Лука Лукић,
ПБФ у Либертвилу
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П
рота Алекса рођен је 30. априла 
1899. године (по јулијанском ка-
лендару) у селу Негришорима, у 

Драгачеву, од оца Саве и мајке Јеленке. 
Био је шесто дете, од тринаесторо деце 
колико су имали њихови родитељи. 
Имао је једног брата и десет сестара. 
Основну школу завршио је 1909. го-
дине у Марковици, а потом гимназију 
у Чачку. Његов отац Савва одлази у 
Балканске ратове, а потом и у Велики 
рат, мобилисан као последња одбрана. 
На положају се разболео и долази 
кући на лечење где и умире почетком 

1916. године у 51. години живота. 
Мајка Јеленка, која је и сама у шестој 
години остала без оца (1876. године 
погинуо у Јаворском рату), била је 
пример оних великих мајки и жена 
које су у најтежим временима одржале 
своја огњишта. Вођена снажном вером у 
Господа, и чврстим сазнањем да без 
Божје воље ништа не бива, трудила се 
и учила своју децу да буду вредни, 
честити и поштени. Живело се више 
него скромно. Алекса је рано схватио 
да не може ни од кога очекивати помоћ. 
Стасавао је у бурним и тешким ратним 
временима и доста рано се формирао 
као личност. 

Његово опредељење да свој живот 
посвети Богу и роду своме, кроз 
свештеничку службу, ни у једном тре-
нутку није долазило у питање. Тако се 
и обрео у Београду у првој генерацији 
ученика Богословије Светог Саве која 
је, по свршетку Великог рата, почела 
са радом 1919. године. Алекса је тада 
имао већ двадесет година и, као зрео 
младић, са највећом озбиљношћу и 
прегалаштвом приступио је изучавању 
богословских предмета, а стечено знање 
ће касније преточити у живот. Сле-
деће 1920. године врши се васпоста-
вљање Српске Патријаршије, у Бео-
граду почиње да ради Богословски 
факултет, а Богословија Светог Саве 
наставља рад у Сремским Карловцима. 
Тако Алекса, после завршеног првог 
разреда у Београду, следећа четири 
разреда завршава у Сремским Карлов-
цима. Међу професорима нашле су се 
многе знамените личности (било је 

ПРОТА АЛЕКСА ТОДОРОВИЋ – НАЈБЛИЖИ 

САРАДНИК ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА
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више професора Руса који су после 
бољшевичке револуције избегли у нашу 
земљу), а међу њима био је и о. Јустин 
Поповић који му је једно време био и 
разредни старешина. 

По завршетку богословије, те 1924. 
године, одлази у Крагујевац где служи 
војску. По тадашњим прописима сврше-
ни ученици богословија, (као и других 
школа тог ранга), служили су војни 
рок у трајању од шест месеци у тзв. 
„ђачким четама“. 

Венчао се 9. фебруара (27. јануара) 
1925. године са Леном Протић, ћерком 
поч. протојереја Добривоја и Стојне 
Протић из Негришора. Лена потиче 
из знамените свештеничке породице 
из које је у трајању од око 250 година, 
при Храму Светог великомученика 
Прокопија у суседном селу Тијању, 
службовало осам генерација свеште-
ника, а последњи је био брат Ленин, 
прота Михаило – Мићо Протић. 
(Најзначајнија личност из ове поро-
дице био је прадеда Ленин, прота Јанко 
Михаиловић Молер, чувени иконопи-
сац, ратник и свештеник, по коме су и 
добили презиме Протић.) 

У чин ђакона Алекса је рукоположен 
на Сретење Господње 15. фебруара 1925. а 
сутрадан 16. фебруара у чин свеште-
ника. Оба рукоположења обавио је 
Епископ жички Јефрем (Бојовић) у 
Храму Вазнесења Господњег у Чачку, 
где је тада и било седиште Епархије 
жичке. Прво место пастирске службе 
била је задужбина краља Драгутина 
– Ариље. На парохију ступа око 1. 
марта 1925. (Беле покладе) и ту остаје 
до Преображења 1926. године када 
прелази на парохију у Бресницу. У 
овом шумадијском селу добија при-
лику да се искаже и кроз оснивање 
Богомољачког братства и кроз обно-
ву храма оштећеног у земљотресу, чи-
тавом својом појавом и деловањем 
као прави народни свештеник. Међу-

тим, почетком августа 1932. године бива 
премештен на парохију у Гучу где при-
ма и дужност архијерејског намесника 
драгачевског. После три године Влади-
ка Николај га почетком септембра 
1935. године премешта у Краљево и 
поставља на  дужност архијерејског 
намесника жичког и старешину цркве 
краљевачке. Кроз читав овај период, 
од почетка свештеничке службе па до 
почетка Другог светског рата, својим 
радом и деловањем истакао се у свим 
областима црквеног живота. Био је 
међу водећим личностима у Бого-
мољачком покрету, као и у свим до-
гађајима везаним за борбу против 
Конкордата. У дужем периоду био је у 
Управи, а у неколико наврата и Пред-
седник  Удружења свештеника Епархије 
жичке, а био је и представник свештен-
ства Жичке епархије у Савезној управи 
свештеничког удружења. Једно време 
био је уредник листа Православне 
хришћанске заједнице (Мисионара) и 
први уредник Жичког Благовесника, 
часописа Епархије жичке.

Други светски рат је прекинуо жи-
вот и донео разарања и смрт. Жича је 
бомбардована и разрушена, Владика 
Николај је заточен, а касније доспео и 
у логор Дахау, а у Жичу, за живота, 
никад више није дошао. Хиљаде људи 
је побијено и стрељано у Краљеву, 
Крагујевцу и широм Србије. (Колико 
је о. Алекса патио кад је сазнао да је из 
његове I краљевачке парохије стрељано 
близу 1.000 људи.) Почео је и грађански 
рат. Мученички је пострадало много 
свештеника и монаха. Отац Алекса 
20. августа 1941. године одлази у Београд 
на краће лечење, али због погоршане 
ратне ситуације и прекида саобраћаја, 
а и  животне угрожености, остаје у 
Београду. Биће придружен свештенству 
Цркве Светог Саве на Врачару где ће 
и служити у тим ратним годинама.  
Приближавањем краја рата било је 
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евидентно да ће на власт доћи људи 
са чијом идеологијом, као хришћанин 
и родољуб, никако се није могао сло-
жити. Зато 9. октобра 1944. године, по 
одслуженом парастосу Краљу Алек-
сандру, кренули су у изгнанство и не-
извесност. С пролећа 1945. године су-
срео се са Патријархом Гаврилом и 
Владиком Николајем у Словенији. У 
Илирској Бистрици, 21. априла, на 
Светој Литургији коју је служио Вла-
дика Николај, у војној капели Ди-
нарске дивизије, произвео је у чин 
протојереја о. Алексу Тодоровића, и 
одликовао га напрсним крстом. Све-
тој Литургији присуствовао је и 
Патријарх Гаврило. 
Овде им се путеви 
разилазе и о. Алекса 
доспева у логоре под 
контролом Уједиње-
них нација. Најпре у 
Италији (Еболи), па 
касније бивају пре-
бачени у Немачку. 
Он се трудио да, ма 
какве околности биле, 
врши своју свеште-
ничку дужност. 
Имао је покретну ка-
пелу, а Свету Литур-
гију и друге молитве 
и обреде, вршио је 
највећма српским 
ратним заробљени-
цима као и исељени-
цима који нису хтели да се врате у 
Отаџбину. Они су живели, и он са 
њима, у тим привременим логорима у 
шупама, баракама и касарнама, и чека-
ли да им се укаже прилика да оду у не-
ку од европских земаља или Америку. 

После пуних пет година таквог по-
туцања, прота Алекса 30. јула 1950. 
стиже у Минхен да би служио тамо-
шњим Србима, и ту остаје пуних 
четрдесет година, до краја живота. 

Настављајући традицију једне руске 
богомоље, у приземљу једне зграде 
уређује молитвени и богослужбени 
простор за храм Божји посвећен Све-
том кнезу Владимиру, покрститељу 
Русије. Следеће 1951. године, путем 
писама, успоставиће контакт са Вла-
диком Николајем који се обрео у 
Америци и тако ће се наставити њи-
хова жива сарадња која ће трајати све 
до упокојења Владике Николаја 1956. 
године. Као посебан плод њихове са-
радње биће покретање Библиотеке 
„Свечаник“ у Минхену, јединог срп-
ског верског гласила изван Отаџбине. 
Поред Календара са верском читанком 

штампано је на десе-
тине књига које су 
стизале до Срба на 
свим континентима. 
(За тих пет година 
Владика Николај 
послао  је проти Але-
кси 216 писама а он 
њему око 350, а про-
та Алекса је био је-
дини који је из Ев-
ропе дошао у Аме-
рику на сахрану 
Владике Николаја.)

Отац Алекса рев-
новао је у свим свеште-
ничким дужности-
ма. На првом месту 
као молитвеник и 
свештенослужитељ, 

затим као мисионар и на крају и као 
црквени градитељ. Био је покретач 
многих акција, па је оставио иза себе 
трага и у обнови и изградњи цркве-
них грађевина. За време службовања 
у Бресници, 15. маја 1927. године, 
Руднички крај погодио је разоран 
земљотрес. Тешко је пострадала и 
Црква Светог апостола Марка у Брес-
ници, задужбина ђенерала Марка Ка-
танића. Наравно, Алекса је био 
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покретач и са народом је обновио 
цркву, али се исто тако нашао, заједно 
са месним учитељем Светомиром 
Чубраком, на челу Одбора чијим тру-
дом је саграђен репрезентативан народ-
ни (задружни) дом. Његовим зала-
гањем у Гучи је за кратко време поди-
гнут парохијски дом, (један од првих 
парохијских домова при црквама), 
који је и данас у употреби. У Краљеву 
је у сарадњи са осталим свештеници-
ма вршио припреме за подизање новог 
катедралног храма, али је рат омео да 
се ово и оствари. Са апостолском ревно-
шћу борио се за душе људске. Себе је 
сматрао мисионаром и живом речју 
приводио је људе Христу. Много се 
трудио око штампања као и растурања 
црквене штампе, брошура и књига. 
Чак и у писмима, која је на хиљаде на-
писао разним личностима, домини-
рале су јеванђелске поруке и поуке. 

Служење Свете Литургије и оста-
лих богослужења било му је на првом 
месту. И у најтежим данима од Свете 
Литургије се није одвајао. Када је кре-
нуо у изгнанство и страдање, са собом 
је понео Антиминс, Свете сасуде, иконе 
и књиге, а Свету Литургију је обављао 
где се задесио, како у ратним окол-
ностима тако и касније по разним ло-
горима. Од ратних дана па све до 1958. 
служио је Свету Литургију сваки дан. 
После тога, пошто су они који су му 
помагали на Служби нашли запослења, 
а Црква није имала могућности да 
плаћа црквењака – појца стално за-
посленог, служио је просечно три Ли-
тургије седмично и, наравно, свако-
дневно јутрење и вечерње богослу-
жење. Посебну пажњу је обраћао на 
помињање живих и упокојених на 
Проскомидији. Његови стални помја-
ници бројали су преко 6.000 имена и 
плус десетине листића што су поје-
динци давали са именима живих и 
умрлих. 

И поред свих мука и тешкоћа које 
је претрпео, прота Алекса је доживео 
дубоку старост. Супруга Лена, која је 
касније дошла код њега у Минхен, 
преминула је 1977. године. Иначе, они 
су имали четворо деце – једну кћер и 
три сина. Кћерка Надежда преминула 
је у дванаестој години док су били у 
Краљеву. Најстарији син Светомир 
такође се нашао са њим у избе-
глиштву, касније отишао у Америку, а 
тамо је и преминуо 1987. године. 
Средњи син Младомир завршио је 
богословију у Призрену, у првој 
послератној генерацији. Затим је за-
вршио Богословски  факултет у Бео-
граду и најпре је био професор у При-
зренској богословији. Када је 1964. 
године обновљена Карловачка бого-
словија он се нашао у групи професо-
ра који су дошли у Карловце. У Срем-
ским Карловцима ће остати  до краја 
живота. После вишегодишњег про-
фесорског стажа биће постављен за 
ректора Богословије и ову дужност 
ће обављати до одласка у пензију. 
Најмлађи син проте Алексе, Часлав, 
машински инжењер, у црквеним кру-
говима остаће упамћен као главни 
чтец Патријарсима Викентију, Герма-
ну и Павлу. Иза проте Алексе остала 
су четири унука: Алекса, Владислав, 
Алекса и Немања.

Прота Алекса преминуо је у Мин-
хену на Ђурђевдан (дан Светог Геор-
гија, заштитника његовог дома) 1990. 
године, напунивши деведесет једну 
годину живота и шесдесет шест годи-
на свештеничке службе. Сахрањен је 
на Јереминдан 14. маја на Новом гробљу 
у Београду. Тога дана био је почетак 
заседања Светог Архијерејског Сабора 
у Пећкој Патријаршији, па је на са-
храну дошао само његов надлежни 
Епископ Лаврентије, који је и обавио 
опело са многобројним свештенством. 
Он се и опростио од проте Алексе 
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којом приликом је рекао и следеће:
„Био је савест наше западноевропске 

епархије! Светошћу свога живота, својом 
молитвеношћу и савесношћу у вршењу 
пастирске службе, могао је за појас да 
задене и мене као свога владику и 
многе наше свештенике, од којих ево 
велики број овде који могу то да пос-
ведоче. Штета што је ковчег затворен, 
иначе видели би унутра сада другог 
пророка Јеремију. Не само споља-
шњим изгледом, него својом про-
рочком ревношћу скоро пет деценија 
прота Алекса Тодоровић је у изгнанству, 
као у вавилонском ропству, пророчким 
гласом даноноћно будио успаване са-
вести и штитио своју паству и своје 
сународнике од зла. Да није проте 
Алексе било међу нама тамо, много 
би више зла било у емиграцији. На 
свих пет континената где сам био и 
где сам Србина срео, свако друго питање 
је било: ’Познајете ли проту Алексу 
из Минхена?’ Многи су се његови по-
штоваоци плашили зла, плашили да 
не учине грех, само зато да не би прота 
Алекса чуо за то, да не би овај слуга 
Божји, кога су они толико поштовали 
и уважавали, чуо и да га не би ожалостили.

Био је свештеник старога кова. Оно 
што је понео из богословије и свога 
Драгачева, сачувао је до смрти и није 
се дао завести у процени вредности 
ствари. Брзина такозваног модерног 
западњачког живота није се о њега ни 
очешала. За свих четрдесет пет година 
док је живот тутњао поред прозора 
његове капеле и мерио време секундама, 
Прота је унутра сталожено, мирно, 
сконцентрисано служио своме Богу 
по светогорском типику.

Између два рата био је десна рука 
владике Николаја: био је његов архије-
рејски намесник у Краљеву, био је 
вођа Православне народне хришћанске 
заједнице. После рата био је још ближи 
владици Николају. Он је први покре-

нуо библиотеку СВЕЧАНИК, једину 
српску библиотеку изван Отаџбине. 
То су били духовни бисери, то је била 
једина духовна храна бројним Србима, 
напаћеним и разбацаним широм света. 
Кад је прота Алекса пре тридесет девет 
година нешто почео да оболева, вла-
дика Николај му 17. маја 1952. године 
пише ово: ’Драги ми мој Прото, твоје 
писмо од 12. маја примио сам и 
загрцнуо се да не бих заплакао. Ти млад 
инвалид, ја стар инвалид, а хоћемо 
коло да играмо са младима.’ Написао 
је посебан молебан за оздрављење проте 
Алексе. Посебан молебан! Толико је 
он волео Проту, толико му је био десна 
рука, и толико је са њим заједно 
допринео српском народу изван 
Отаџбине да одржи своју веру, да одржи 
своје верско и национално обележје.

Нададе ме ђаво, да пре неколико 
година упитам Проту, кад сам чуо да 
скоро педесет година није видео 
Отаџбину: ’Прото, рекох, да ли Вам 
некад мисли полете ка Отаџбини?’ 
Кад ме он погледа оним својим страшним 
очима, па каже: ’Бог с Вама, свети 
Владико, шта питате! Мени ни кожа 
није овде! Ја сам сав тамо!’ И ево да-
нас, после толико времена, провиђење 
је испунило жељу Протину да се врати 
својој мајци Србији, да се врати српској 
земљи за којом је пет деценија узди-
сао, за којом је чезнуо, о којој је сањао. 

Нека служи на част не само њего-
вој породици, него читавој Српској 
цркви, свима свештеницима српским 
и читавом српском народу што су 
имали оваквог духовника. Векови ће 
пролазити, овакви ће се ретко рађа-
ти.“

Протојереј Милан Б. Филиповић,
умировљени парох ужички
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А
на Аџић (на рођењу Надежда) 
рођена је фебруара 1900. године у 
Београду. Њена породична лоза је 

имала дугу богословску традицију и са 
мајчине и са очеве стране. Мајка Ми-
лева је потицала из познате београд-
ске породице Поповић, а отац Сретен 
је био један од најзначајнијих српских 
педагога и дугогодишњи управитељ 
Учитељске школе у Јагодини.

После завршене престижне умет-
ничке школе оче-
кивало се да се 
Нада уда и изро-
ди децу, али се то 
није остварило. 
Од ране младо-
сти је показивала 
занимање за жи-
вот српских мо-
нахиња и издваја-
ла се од својих 
другарица по 
честој молитви.

– Мени је јасно 
само да се нећу 
спутавати бра-
ком. Сувише ми 
је то уско и за-
гушљиво, а сам 
Господ ми је ука-
зао на нове путе-
ве широке и све-
тле. Хоћу да мо-
лим Бога да њему служим до краја 
живота… Срце ми је понекад слабо, 
али ја се не осврћем, јер знам да још 
има недовршеног посла и да ме велики 
задаци тек чекају, говорила је Надежда.

На позив владике Николаја, 1935. 
године, Надежда је дошла у Битољ да 
би радила као управница Дечијег хра-
нилишта за сироту децу. Хранилиште 
је било посвећено Светом Николи и 
звало се „Богдај“. У својим белешкама 
Надежда је марљиво записивала своја 
осећања, размишљања и сусрете са 
Владиком. Често је и сам Николај писао 
„Богдају“, а ова писма се и данас чу-
вају у Манастиру Враћевшници. Сва-

ко дете, сваку њи-
хову сузу и осмех, 
Надежда је дожи-
вљавала као себе. 
Трудила се да за 
сиротиште обез-
беди огрев, при-
купи храну, али 
се није бринула 
само за своју де-
цу. Водила је бри-
гу и о сиротињи 
из комшилука, 
бринула да се и 
они радују Бо-
жићу, Васкрсу и 
другим празни-
цима. Заједно са 
децом би се радо-
вала свакој посе-
ти Николаја, кога 
су деца из мило-
ште звали „Деда 

владика“. У раду су јој помагали 
мештани Охрида, Црква, али и бројни 
познаници и пријатељи из Београда. 
О свом раду је писала:

– У тој деци је сам Христос. А Гос-

МАТИ АНА АЏИЋ (1900–1975) – ДУХОВНО 

ЧЕДО ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 
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под наш каже: Ако се не обратите и 
не будете као деца, нећете ући у Цар-
ство небеско. Ко се понизи као дете 
ово, тај је највећи и у Царству небеском. 
И ко прими такво дете у име моје, мене 
прима.

По благослову, тада већ Владике 
жичког Николаја, Надежда ће уочи 
рата, 1941. године, са сестрама мона-
хињама доћи у Србију. Исте године 
оснива и хранилиште за децу у Трсте-
нику. Волели су је мештани, свесрдно 
су јој помагали, а њој није било тешко 
да за децу и проси по Трстенику. Са 
собом је вукла колица и у њих ста-
вљала прилоге. Ишла је и по околним 
селима по киши, блату и мразу. На ра-
менима је вукла тешке џакове и са 
њима пешачила километрима. Крхког 
здравља и нежног тела, није дуго из-
држала. Терет јој је толико повредио 
кичму да је до краја живота ишла по-
вијена. По завршетку рата, нове власти 
сестрама одузимају здраву и лепо 
однеговану децу и на чување им дају 
умно и физички ометену у развоју.

– Нисмо то могле издржати. Тој 
јадној деци била је потребна стручна 
помоћ дефектолога, а не обична нега,  
причала је касније Ана.

Мајка свима
Замонашила се 1948. године у Ма-

настиру Сретење на Овчару. Име Ана 
јој је послато од Епископа Валеријана, 
наденуто по Светој пророчици Ани. 
По његовом благослову, убрзо по мо-
нашењу, прелази са још пар сестара у 
Манастир Враћевшницу. И тог вре-
мена ће се мати Ана нерадо сећати. 
Трпело се на свему. Храни, одећи, 
обући… Нешто одела је стизало од 
Владике Николаја из Америке. Као 
дар својој духовној следбеници Вла-
дика је послао и шиваћу машину. По 
доласку у задужбину Радича Посту-
повића убрзо је постала и игуманија. 
И данас се могу чути приче да би игу-
манија, када би нека гошћа дошла на 
конак по залеђеном и каљавом путу, 
приносила лавор и прала јој ноге. 
Ниједан просјак није изашао из мана-
стира док му се нешто не поклони. 
Сваком госту, путнику намернику, 
знала је да посвети време. Мештани 
су је често виђали и код стоке, у њиви, 
у свакодневном послу. Од других сеста-
ра се издвајала по томе што је увек 
носила старију одећу и обућу. Знала је 
свима да пружи духовну нежност, бри-
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гу и љубав. Као и људима, пажњу је 
посвећивала и биљкама. Кажу да се у 
њеној ћелији ни мува није смела убити.

Дана 18. новембра 1975. године, 
мати Ана је уснула у Господу. Са-
храњена је на монашком гробљу Ма-
настира Враћевшнице. Отац Рафаило, 
игуман Манастира Никоље, овако је 
говорио на опелу блаженопочившој 
игуманији Ани:

– Мајко света, очекује те прво Деда 
Свети, од кога си све слушала и тво-
рила. Дочекује те сва она сиротиња за 
коју си се распињала. Дочекује те 
Мајка Божија чији си аманет и завет 
испунила.

Овако је о њој говорио јеромонах 
др Атанасије (Јевтић) на сахрани: 

– Верујем да ће мати да нађе милост у 
Господа и као што је говорио Свети 
Серафим Саровски праштајући се са 
својом духовном децом: Када ме више 
не буде, дођите на мој гроб са својим 
бригама и тешкоћама, саопштавајте 
ми их као да сам жив, јер ја ћу за вас 
то увек бити. Тако и ви, сестре, приђи-
те Вашој Матери на гроб, када има 
која тугу и бол и све јој искажите. А 
она ће измолити Господа за вас.

Овако је говорио јеромонах др Амфи-
лохије (Радовић) на годишњем парастосу: 

– Шта је наш земаљски, људски 
живот? Одговор је: Прах и пепео. 
Пред нама се налазе земни остаци 
једне велике игуманије и добре мајке 
Ане. И она је у овом животу живела, 
радила, расла, мислила и трудила се. 
Била је на земљи као и ми сада, али то 
није наш живот. Милост Божија 
скупља је од живота. Где год буде за-
писано име на земљи, песку, камену, 
дрвету или хартији, тамо где год се 
запише, изгуби се запис и избрише. 
Чак се изгуби записано име у нашим 
срцима. Векови пролазе и бришу се 
имена са земље ма где да су записана. 
Вечан помен и вечно сећање није овде 
на земљи, већ на небу. Вечна милост 
Божија извире из Божије реке живота. 
Блажени су они који се окупају у тој 
реци и име им се запише и нађе у вечној 
књизи живота.

Протојереј Ненад Бајић,
Храм Светог цара Константина и 

царице Јелене, Ивањица
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— Часопис Николајеве студије осно-
ван је пре нешто више од годину дана, 
када је одржан први састанак уређи-
вачког одбора часописа. Наравно, како 
би од идеје и договора дошло до реа-
лизације потребно је да прође неко 
време. Тако је у практичном смислу 
часопис покренут ове године, будући 
да су 2021. године изашле прве две 
свеске часописа.

Циљеви покретања часописа посве-
ћеног Епископу Николају су више-
струки. Најпре, постоје бројна отво-
рена питања која се тичу његовог живо-
та и његове заоставштине. Мишљења 
смо да његов допринос није истражен 
у довољној мери, као и да је некри-
тичко и паролашко приступање ства-
ралаштву Владике Николаја довело 
до необјективних закључака и пред-
става. И то у двоструком смислу: с 
једне стране у неумереностима и пре-
увеличавањима његове историјске 
улоге и идеализацији његовог лика 
кроз панегиричан приступ неких 
црквених аутора, а с друге опет у једно-
страним и на погрешно интерпрети-
раним чињеницама – и усудићу се да 
устврдим фалсификатима и подме-

тањима – заснованим критикама и 
осудама. Тако се проучаваоци мисли 
Епископа Николаја у литератури су-
срећу са парадоксима: од тврдњи да је 
он био светски признати мислилац и 
аутор, до тврдњи да је он био мрачна 
и ретроградна фигура, нацистички 
симпатизер, ускогруди антисемита и 
балкански примитивац.

Одатле се јавила потреба да се њего-
во стваралаштво и његова историјска 
улога испитају критички. Посебно 
битна, свакако, јесте чињеница да је 
он за данашње православне хришћане, 
и не само за православне већ и за 
хришћане других вероисповедања један 
од значајнијих савремених духовних 
ауторитета, уз то овенчан ореолом 
светости. У додатном смислу, значај 
његовог стваралаштва и дела за српску 
културу нарочито је важан, и стога је, 
према мишљењу уредништва часописа, 
покретање Николајевих студија оправ-
дано из више разлога: на првом месту 
ради исправније црквене рецепције 
његових идеја и његовог доприноса, а 
потом и ради објективнијег сагледа-
вања његове друштвене и историјске 
улоге.

НИКОЛАЈЕВЕ СТУДИЈЕ – ПРВИ ЧАСОПИС 

ПОСВЕЋЕН НИКОЛАЈУ ВЕЛИМИРОВИЋУ

Разговор са уредником часописа г. Срећком Петровићем

О Светом Николају Охридском и Жичком многи су чули или читали ње-
гова дела. Он је био велики поборник и надахнитељ мисије Цркве ослоње-
не на проповед животом, али и речју. О томе сведочи и оснивање часописа 
Преглед Цркве Епархије Жичке 1919. (од 1938. излази под називом Жички 
благовесник) одмах по ступању Николајевом на трон Епархије жичке. Од 
недавно имамо радост да је један часопис у потпуности посвећен лику и 
делу Светог Владике. Када и са којим циљем је покренут часопис „Нико-
лајеве студије”?
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Часопис је међународног каракте-
ра. Чини се да то одговара животу и 
делу Николајевом који су од почетка 
до краја превазилазили границе 
српског говорног подручја. Познато 
је да су на њега имали велики утицај 
мислиоци разних народности, као и 
да је имао пријатеље и саговорнике 
широм света међу припадницима 
разних интелектуалних кругова и 
религијских опре-
дељења. Које су 
предности међуна-
родне оријентације 
часописа, која 
укључује и текстове 
на енглеском језику?

— Дела Епископа 
Николаја могу се чи-
тати на разним јези-
цима. Поред тога 
што је он изворно 
своја дела писао не 
само на српском већ 
и на немачком, ен-
глеском и руском је-
зику, данас постоји 
и велики број пре-
вода његових списа. 
Примера ради, Са-
брана дела Епископа 
Николаја, односно постојеће издање 
његових сабраних дела на српском пре 
неколико година преведено је у потпу-
ности на руски језик, а разна дела Вла-
дике Николаја преведена су у протеклих 
стотинак година на шпански, чешки, бу-
гарски, румунски, македонски, грчки, ен-
глески, француски, словачки, португал-
ски, италијански, пољски, чак и на арапски, 
или рецимо на индијски телугу језик, 
и такође на кинески језик. Занимљиво 
је да је превођење дела Владике Николаја 
нарочити полет добило током про-
теклих тридесетак година. Питање је 
да ли постоји још српских аутора чија 
су дела превођена у тој мери.

Публика Епископа Николаја је гло-
бална. Стога је било природно да намера 
уредништва часописа – да се обрати 
светском читалаштву Николаја Вели-
мировића – буде спроведена кроз 
објављивање текстова на енглеском. 
Наравно, будући да је интерес домаће 
јавности за Владику Николаја посе-
бан, у часопису излазе и текстови на 
српском језику, опремљени сажецима 

на енглеском – како 
би бар донекле били 
доступни и међуна-
родној публици.

Уредништво Нико-
лајевих студија 
покренуто је и једном 
специфичнијом иде-
јом: да се обрати 
међународној научној 
јавности. Занимљиво 
је колики је интерес 
иностраних истра-
живача за Николаја 
Велимировића. Број 
студија посвећених 
његовој мисли расте, 
његова дела предмет 
су научног проуча-
вања широм света, и 
тешко је испратити 

научну литературу у којој се реферише 
на мисао, дела или улогу Николаја Вели-
мировића. И то у оба поменута смисла 
– кроз позитивно вредновање, али и 
кроз оштру негативну критику. Тако 
је покретање часописа посвећеног Вла-
дики Николају побуђено и тежњом да 
се подстакне научни дијалог. Наиме, 
групе истраживача наслеђа Епископа 
Николаја кроз различите приступе 
долазе до сасвим различитих закључа-
ка. Чини се да поменути истраживачи 
нису довољно комуницирали међу 
собом и нису критички упоређивали 
своја сазнања. Стога се у основи идеје 
покретања овог часописа налази 
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жеља да се ово измени и да се унапреди 
дијалог истраживача.

Да ли се може очекивати прона-
лажење неких до сада непознатих 
дела Владике Николаја, посебно када 
је реч о препискама које је имао са 
многим значајним личностима свога 
времена?

— Верујем да је одговор на Ваше 
питање потврдан. Када је реч о корес-
понденцији Еписко-
па Николаја, сва је 
прилика да је он во-
дио врло активну и 
учесталу преписку 
са бројним знамени-
тим личностима 
своје епохе, али и са 
многим личним 
пријатељима, свеш-
тенослужитељима, 
монасима, верници-
ма. Већ као јеромо-
нах, Николај Вели-
мировић дописивао 
се и на домаћем и на 
међународном пла-
ну са дипломатама, по-
литичарима, друштве-
ним активистима, ми-
слиоцима и стварао-
цима различитих 
оријентација, и ова преписка за сада је 
само делимично позната и објављена.

С друге стране, период епископског 
служења Николаја Велимировића 
обележен је врло обимном кореспон-
денцијом са православним јерарсима, 
и то не само Српске Православне 
Цркве већ и других помесних Цркава 
– рецимо Бугарске Православне Цркве, 
Руске Заграничне Цркве, затим са 
братствима и сестринствима знаме-
нитих манастира (поменимо само 
светогорске обитељи Хиландара и 
Светог Пантелејмона, или обитељи 
жичког окружја – Љубостиње и 

Враћевшнице), као и са водећим пра-
вославним богословима, али и са 
инославним теолозима и клирицима, 
нарочито англиканцима и еписко-
палцима. Но ту није крај: он се допи-
сивао и са баба Захом из Охрида, са 
сирочићима из Богдаја, са црквења-
цима и појцима, верницима из нај-
мањег села, као и са српским еми-
грантима расејаним по целом свету. 

Оно што је извесно 
јесте да је обим ове 
кор е спонденције 
(тачније: оног дела 
кор е спонденције 
који је сачуван), уг-
лавном слабо позна-
те, волуминозан и 
импресиван. Поред 
тога, у манастир-
ским, епархијским и 
црквеним архивама 
– поменимо овде 
као најзначајнију 
Архиву Светог Ар-
хијерејског Синода 
СПЦ – чува се велики 
број необјављених и 
мало познатих писа-
ма и докумената ве-
заних за деловање 
Владике Николаја.

Поред преписке Владике Николаја, 
постоје и изненађења у откривању 
његових непознатих дела. И овде се 
опет види оправданост објављивања 
Николајевих студија на енглеском језику. 
Наиме, америчке библиотеке су у ок-
виру дигитализовања светске културне 
баштине скенирале и на својим елек-
тронским порталима већ објавиле ве-
лики број дела Владике Николаја. Тако 
је читаоцима између осталог постало 
доступно и приватно издање Нико-
лајеве књиге о српском виђењу Аме-
рике, изворно објављено 1921. године 
на енглеском језику. На исти начин 
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читаоцима су постали доступни и 
његови мало познати или непознати 
чланци објављени у периодичним из-
дањима током друге и треће деценије 
20. века у Сједињеним Државама.

Скорашње откриће јесте ретка 
књига јеромонаха Николаја Велими-
ровића објављена 1919. године на ен-
глеском, посвећена Јерменима. Ова 
брошура помиње се у библиографија-
ма Владике Николаја, но није било 
извесно постоји ли неки сачувани 
примерак ове књиге, а њен садржај 
био је непознат. Љубазношћу особља 
Хуверове библиотеке на Универзитету 
Станфорд, где се чува један од преоста-
лих пар примерака овог издања, до-
били смо дигиталну копију ове пуб-
ликације. Чланци Владике Николаја у 
бугарској периодици и штампи из 
тридесетих година прошлог столећа су 
друго интересантно скорије откриће. 
Овим делима тек треба да буде посвећена 
пажња истраживача, и српској јавности 
она су још увек непозната.

У јавности се повремено поја-
вљују и текстови који о Владици 
Николају износе веома ружне ста-
вове, ослањајући се на кривотворење 
сложеног историјског контекста у 
коме је деловао. Настају чак и позо-
ришни комади на ту тему. Од тога се 
тежи направити једна нова интер-
претација о њему, која своје корене има 
још у комунистичкој Југославији и 
тежњи да се српски народ прикаже 
подједнако фашистички осведоче-
ним са онима који су то заиста и били. 
Да ли сте кроз часопис намеравали 
да уђете у дијалог са оваквим ставови-
ма кроз непристрасан истраживачки 
рад?

— Управо тако. Како је личност 
Епископа Николаја предмет контровер-
зе, уредништво часописа Николајеве 
студије обраћа се ауторима да непри-
страсно, изучавајући живот и дело 

Николаја Велимировића, својим про-
учавањем и радом дају прилог расве-
тљавању његовог доприноса – најпре 
богословског и црквеног, а потом и 
културног и друштвеног у ширем 
смислу речи, односно аутентичном 
сагледавању улоге Владике Николаја 
у историји 20. века, као и питањима 
рецепције његовог наслеђа данас. Позив 
је подједнако упућен и критичарима 
и поштоваоцима његовог лика и дела. 
Надамо се да часопис Николајеве сту-
дије може послужити као плодна 
платформа за дијалог и упоређивање 
различитих резултата истраживања и 
другачијих закључака и мишљења у 
циљу стицања објективније представе 
и јаснијих сазнања.

Што се тиче интерпретације лично-
сти и дела Владике Николаја у овом 
или оном кључу, овај проблем је вели-
ки и тешко је о њему нешто рећи у пар 
речи. То питање веома је сложено и 
захтева темељно и критичко истра-
живање, најпре богословско и исто-
ријско. Но оно се с друге стране може 
упоредити и са детективском истрагом 
из каквог романа, будући да су обрти 
и нови моменти до којих проучавао-
ци живота и рада Владике Николаја 
долазе упечатљиви и некада потпуно 
неочекивани. Ако узмемо да су значај 
личности Епископа Николаја препо-
знали његови бројни савременици, не 
само његови пријатељи већ и неприја-
тељи, онда и није чудно то што се по-
кушаји састављања његове критичке 
биографије сударају са контрадик-
цијама и тешко решивим проблеми-
ма. Примера ради, поменимо да су 
прве негативне цртице о личности 
Николаја Велимировића сачуване у 
памфлетима његових супарника, и то 
не из периода комунистичке већ из 
периода Краљевине Југославије. С 
друге стране, прве биографске белешке 
о њему као непријатељу просперитета, 



 | 47

англо-америчком шпијуну и назадњаку 
записали су нешто касније нацисти, 
који су кроз утамничење Владике Ни-
колаја током рата показали како га 
недвосмислено сматрају својим закле-
тим непријатељем. На њихово наслеђе 
су се надовезали послератни југосло-
венски властодршци – кроз парадок-
сално приказивање Епископа Нико-
лаја као нацистичког колаборационисте 
и интерпретацију његовог деловања 
као издаје. Но ту није крај. Лик Вла-
дике Николаја послужио је као згодан 
заклон и љотићевској послератној 
емиграцији – када је требало оправдати 
ову или ону идеју за коју су се они за-
лагали. Истовремено, четничке орга-
низације у дијаспори представљале 
су га као доследног монархисту и као 
симпатизера четничког покрета. Па-
радоксално, и пројугословенски и 
просрпски кругови у емиграцији по-
зивали су се на верност наслеђу Еписко-
па Николаја. Тренд ратовања цитатима 
Владике Николаја захватио је и цркве-
ну средину. Радикални зилоти су се 
поричући благодатност Цркве пози-
вали управо на речи Епископа Николаја. 
Расколници у Америци и у Аустралији 
али и у Србији су се заклињали на 
верност начелима Владике Николаја 
и решењима која је наводно предложио 
управо он. Противници међухришћан-
ског дијалога и заговорници политике 
црквене изолације подебљаним словима 
наводили су мисли постухмно припи-
сане Епископу Николају. И тако даље.

Како би све ово било могуће, било 
је неопходно да се прибегне различитим 
фалсификатима и подметањима. 
Примера ради, орден који је неколико 
година пре почетка 2. светског рата 
Епископу Николају додељен од не-
мачког Црвеног крста, због заслуга у 
сређивању битољског немачког војног 
гробља из 1. светског рата, који узгред 
он није ни примио, у пропагандној 

употреби постао је Орден Гвозденог 
крста, одликовање додељивано офи-
цирима и истакнутим борцима наци-
стичког Вермахта за ратне заслуге, 
који је Николају доделио Хитлер лично. 
Мисли Владике Николаја опет су ра-
дикално реинтерпретиране, вађене 
из контекста и читане парцијално. 
Николајеве речи о римокатоличкој 
агенди из времена конкордатске кризе 
истргнуте су из контекста и тумачене 
као његов трајни и доследни став о 
Римокатоличкој Цркви уопште. Његова 
куртоазна обраћања краљевској вла-
сти с друге стране апсолутизована су 
и канонизована као једина аутентична, 
док су пак његове речи о вредностима 
демократског друштва, или о пози-
тивним аспектима комунистичке 
идеологије пренебрегавана и игнори-
сана, можда и намерно заборављана. 
Његово дивљење култури, уметности 
и савременој науци заборављено је и 
потиснуто да би се у први план довела 
груба критика цивилизације, коју 
опет није било могуће наћи у његовим 
изворним делима, већ у делу објављеном 
тридесет година после његове смрти 
у сумњивим и нејасним околностима, 
постхумно приписаном Епископу 
Николају. И тако даље.

Из штампе су изашла два броја 
„Николајевих студија”. Какве су по-
вратне информације, да ли оне утичу 
на Ваше уређивачке планове, и да 
ли имате да нам најавите нешто што 
нас очекује у новим бројевима?

— Човек снује, Бог одлучује. Часопис 
је такорећи тек основан, и у том смислу 
врло је незахвално говорити о неким 
плановима, намерама и сличноме, по-
себно када се у обзир узме чињеница 
да су данас и часописи са вишедеце-
нијском традицијом излажења и са 
великим угледом у озбиљној кризи, и 
када је смисао постојања штампане 
речи уопште доведен у питање. Ако 



48 | 

Бог да, надамо се да ће часопис успоста-
вити континуитет излажења, што би 
био велики успех.

Ово није лако, посебно ако се узме 
у обзир чињеница да је часопис Нико-
лајеве студије потпуно непрофитан, 
да не постоји установа која га финан-
сијски подржава и да излази на првом 
месту захваљујући волонтирању и ен-
тузијазму. Сајт часописа дизајниран је 
и постављен донацијом братства Ма-
настира Тумане, а прве две свеске 
штампане су у симболичном тиражу 
сопственим средствима. Стараћемо 
се да, међутим, чувамо начело непро-
фитности и отвореног приступа будући 
да верујемо како наука не би требало 
да буде привилегија имућних или роба 
која се плаћа или купује.

Што се повратних информација 
тиче, оне су донекле охрабрујуће. Ја-
вљају се читаоци из Србије и из раз-
личитих делова света – Сједињених 
Држава, Велике Британије, Швајцарске 
и Француске. Библиотеке богословских 
училишта и академских установа ин-
тересују се за часопис. По излажењу 
прве свеске у јануару 2021. године, ча-
сопис Николајеве студије додат је у 
репозиторијум ДОИ Србија, што 

представља предуслов за — надамо се 
— будућу категоризацију часописа 
као научног. По излажењу пак друге 
свеске у јулу 2021. године, часопис је 
индексиран у међународној бази на-
учних часописа отвореног приступа 
— DOAJ, у којој је за сада индексирано 
тек двестотинак часописа из Србије. За 
уредништво малог и специфичног ча-
сописа попут Николајевих студија, 
ово су значајни и охрабрујући сигнали.

Разговор водио: протонамесник 
Александар Р. Јевтић

Потписи фотографија:
 

Еп. Николај, фотографија из 1927. 
г. (Bibliothèque nationale de 

France, département Estampes et 
photographie, EI-13 (1467))

Корица књиге Николаја
 Велимировића посвећене

 Јерменима, објављене 1919. г. (извор: 
Hoover Institution Library & Archives)

Николајеве студије
Часопис Николајеве студије је у потпуности непрофитан. Издавање часо-

писа Николајеве студије финансира се од донација. Читав процес припремања 
часописа за публикацију у потпуности је бесплатан за све који су у њега укљу-
чени, како за ауторе, тако и за рецензенте и Уредништво, почевши од писања 
чланака и текстова за Николајеве студије, преко пријема прилога за часопис, 
рецензирања, евентуалних накнадних исправки до завршетка припреме за 
штампу и самог објављивања.

Уредништво часописа Николајеве студије веома држи до високих етичких 
и академских стандарда при публиковању научних радова. У Николајевим 
студијама стога се објављују само они радови који су плод самосталног истра-
живања једног или више аутора, који задовољавају језичке и академске норме, 
што укључује темељну обраду теме, коришћење најновије научне литературе, 
и поштовање академских стандарда.

(извор: https://nicholaistudies.org/)



ТРОПАР СВЕТОМ НИКОЛАЈУ ЖИЧКОМ, глас 8.
,,

Златоусти проповедниче Васкрслога Христа, 

путовођо рода српскога крстоноснога у 

векове, 

распевана лиро Духа Светога, 

поносе и љубави монаха, 

радовање и похвало свештеника, 

учитељу покајања, свенародни владико, 

человођо Богомољне војске Христове, 

Свети Николаје, српски и свеправославни, 

са свима Светима небеске Србије, 

моли јединога Човекољупца, 

да подари мир и слогу роду нашему.




