
 - 1 - 

 

ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ 
СРПСКИ НАРОД КАО ТЕОДУЛ 

 

 

 

IV 

 
40. Ми поменусмо одбрану праве вере и зидање задужбина од стране србских владара као њихову 
службу Богу, као њихову Теодулију. И ако су то све ствари велике и значајне, оне нису једини начин 
богослужења србских владара и великаша. Било је и других начина. То су углавном дела милосрђа према 
малим и сиротим, и праведне заштите свих страдалника на правди. При својим задужбинама у Солуну, 
Цариграду и Јерусалиму, краљ Милутин је отварао склоништа за старе и убоге, хранилишта за гладне и 
болнице за болесне и недужне. То је познато из историје овога великог владара. Тим пре морао је он 
подизати такве установе при својим задужбинама у самој Србији. Како он, тако и остали велики 
задужбинари. 
  
41. О Ти, чудни Творче, безбројних чудеса, 
Коме верно служе Aнгелска Небеса. 
Престоли и Силе, Господства и Власти, 
што владају моћно над сваком области. 
Серафими страшни, пламенови бели, 
Херувими моћни, слични хитрој стрели; 
и сунце и луна и звездана кола, 
и све живе твари што са Твога стола 
xране се и поје, и Твој ваздух дишу, 
кажи: „Зашто људи на Тебе уздишу?“ 
„Зашто Тебе чине за зло своје кривим, 
Тебе што их створи и чиниш их живим?“ 
Но хвала Ти, Творче, вечна хвала Теби, 
што нам срце наше Ти привуче Себи, 
те служише Теби, не жалећи ноге, 
и стројише Теби задужбине многе. 
Вере браниоци, бедних храниоци, 
Твоји раби бише наши славни оци. 
Богати пред светом, пред Тобом убоги, 
милосрдни спрам других, а спрам себе строги. 
Нит’ сујетни бише, нит’ ходише слепо, 
и круне и злато сматраше за пеп’о, 
да би само Теби верно послужили, 
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и по смрти својој близу Тебе били, 
у вечном животу, у вечној светлости, 
где нема ни смрти, беде ни жалости. 
  
42. Пишу и историчари како су неки Немањићи били велики грешници, како је брат издавао брата, брат 
борио се против брата, отац ударао на сина, син на оца. То није неистина, али је неистина да је то и само 
то био цео садржај њихова живота, да је то цео њихов животопис. Они причају причу донекле, али не до 
краја. Као кад би свети Лука историчар „Апостолских Дела“ испричао о Савлу како је ватрено гонио 
хришћане, па ту застао и свршио причу, не испричавши други део, то јест како се Савле обратио у Павла, 
гонитељ у апостола, грешник у покојника, христоборац у Свеца. 
  
43. Заиста неки од Немањића грешили су као људи по људској слабости, али су се кајали за грехе и 
умирали су као покајници. Не знамо за Вукана да ли се покајао, зато је и остао ван славе и ван календара, 
јер је устао против своја два света брата и везивао се за римску цркву. Због тога је окарактерисан као 
издајник, и као праобраз свих издајника србских, и то увек са истим именом: Вукан, Вук, Вукашин, Вујица. 
Међутим Драгутин се покајао због свога устанка против брата Милутина, замонашио се и као монах 
Теоктист веригама се обложио у покајању и искушењу. И сазидао је неколике предивне цркве у славу 
Божју као: Озрен, Тавну, Рачу, Ловницу и цркву у Ариљу. И посветио се. Зашто србски историчари не 
допричају причу до краја? А „крај дело краси“, вели србски народ. 
  
44. Кајао се и краљ Милутин због греха према сину своме Стевану, и горко оплакивао свој грех пред 
игуманом манастира Пантократора, у коме је ослепљени Стеван приморан био да борави. И посветио се 
Милутин, не као грешник, него као покајник, и не као покајник само по речи, него још више на делу, 
служећи Господу своме Христу до краја свога дугог века. Ниједан од модерних историчара србских није 
се задржао на ономе што је најкрупније и најважније у погледу личности овога славнога краља, наиме, да 
се посветио и да бугарска престоница Софија чува његово тело као своју највећу светињу. Не виде то они, 
јер је нехришћански и не србски мрак замрачио њихов духовни вид. Они не опраштају грех ономе коме је 
Бог опростио, и кога је Бог чак и посветио. Не може се историја србскога народа писати само мастилом, 
него и крвљу и сузама од срца. 
  
45. Кајао се и цар Душан због свог греха према родитељу своме Стефану Дечанском. Али грех сина према 
родитељу тежи је од греха брата према брату, и од греха оца према сину. Душан је остао велики и славан, 
али се није посветио, то јест постигао је највишу славу земаљску, али не и највишу славу Небеску. Но и ако 
се није посветио, верујемо да му је Бог опростио грех због његове огромне и неуморне службе Богу. Јер 
је био покајник. И јер је подизао многе задужбине, чинио безбројна дела милосрђа, штитио манастире и 
сваку правду својим строгим законима, Свету Гору оснажио је и осигурао, а цео хришћански Балкан 
бранио је од некрста, и у крсташком рату за хришћанство на Балкану пострадао. Заиста, и ако је учинио у 
младости велики грех према родитељу своме, био је до краја живота сјајан и веран слуга Христов на делу 
и у страдању, потписујући се увек као „раб Христа Бога“ и жртвујући себе за „крст часни и златну 
слободу“ хришћанску свих балканских народа. 
  
46. Кајао се и деспот Ђурађ Бранковић за грех оца свога Вука, издајника косовског. Али се тешко примало 
његово покајање за онога грешника, коме народ, као жива Црква Божја, никад није опростио. Ипак деспот 
Ђурађ је оправдан пред Богом и народом због својих дела и патњи. Он се, истина, није посветио, али су 
велика дела његова била у служби Христу Богу. Подизао је цркве, држао је строго веру православну, 
одбио је папску понуду да пређе у римску цркву, обдаривао је богато манастире у Србији и у Светој Гори, 
мудро и опрезно чувао је народ уколико је то могао као вазал турски, и као родитељ преживео је грозна 
страдања због несреће своје деце. Јер су му два сина од Турака била ослепљена, а ћерка приморана да се 
уда за крвника Султана. Но када се Ђурађ није посветио, посветили су се неколики његови потомци кроз 
мајку Ангелину. А Ђурађ је био и до краја живота остао раб Христа Бога, на делу и страдању. 
  
47. Кајао се и кнез Милош Обреновић због греха према Карађорђу, јер је посредно био умешан у погибију 
великога Вожда, и то још кума свога. Сведочи о његовом кајању црква звана „Покајница“, коју је Милош 
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дао подићи у Радовању. Но није сав Милош у томе греху. Он је себе сматрао слугом Божјим и народним. 
Борио се за крст часни и страдао много од туђина и од својих. Поправио је, безмало, све нарушене 
манастире, не само у сада ослобођеној, него и неослобођеној Србији, све до Јована Бигорског. Постио је, 
држао крсну славу и много се Богу молио, исто као и велики Карађорђе попут свих старих владара 
србских и свега народа србског. Били су то људи народни и по крви и по духу. 
  
48. Но ко је тако свето и честито служио Богу Христу као онај дивни Лазар косовски? Посветио се и он, 
посветила му се и жена, царица Милица, посветио му се и син Стеван Високи. Од светог корена света и 
лоза. Он је чинио сва Богу угодна дела као Немањићи а владао је, или боље рећи, служио је, у тежа 
времена него Немањићи. Подигао је многе задужбине, од којих и до данас служе Раваница, Лазарица и 
Горњак. Обновио је из рушевина манастир светог Романа. Био је велики дародавац светиња 
светогорских. Ходио је на хаџилук на Христов гроб. Био је отац сиротима и заштитник беднима. А поврх 
свега положио је живот свој на Косову за крст часни и слободу златну. Зато га је народ србски заволео и 
опевао, а Бог га прославио тиме што га је посветио увенчавши га двојним венцем: као Свога слугу и као 
мученика. 
  
49. Ми смо изнели овде само неколико примера србских владара и велможа, како су они ходили путем 
Немањиним и Савиним, сматрајући себе као прве слуге Христа Бога испред свога народа. Но ни издалека 
нисмо набројали све. Било је још стотине и стотине, можда и хиљаде, мањих кнежева, челника, војвода и 
велможа који су ходили тим истим путем и као слуге Христове службом, задужбинама и разним 
пожртвовањима спремали се у овом животу за онај живот, мучећи се на земљи с надом гледали у вечно и 
бесмртно Царство Небесно. Ко ће их све набројати? Још их нико није набројао. Сваки крај, не само србске 
земље, него целога Балкана, од Бесарабије до Цариграда, и од једног мора до другог, чува камено 
сведочанство о њима, то јест њихова имена урезана у зидове или ликове сачуване на фрескама у 
њиховим задужбинама. 
  
50. Где су задужбине суседних народа и владара на србској земљи? Постави себи ово питање, Србине, 
три пута и размисли, Нигде ни једне. Ни једне румунске у Крајини (у близини Неготина налази се 
манастир Буково задужбина, не румунских великаша, него онога славнога србског краља Милутина). Ни 
једне бугарске у Македонији, и ниједне грчке ма где. Мада је цариградска патријаршија господарила над 
србским народом до Светога Саве и дуго и дуго за време Турака, ипак нигде ни једне грчке задужбине, 
ни од грчких владара, ни од грчких владика и велможа. Заиста, невероватно али истинито. И мада 
Бугари полажу право на Македонију и Тракију, нигде у овим земљама ми не видимо ни једну задужбину 
бугарских владара. Међутим, грчка Тесалија и сва околина бугарске престонице украшене су светињама 
подигнутим од Срба ктитора. 
  
51. Ми не мислимо овим да прекоревамо или омаловажавамо наше суседе. Такво је њихово васпитање. 
Они нису имали Немању и Светога Саву, и нису васпитавани као Срби у једном некривудавом правцу – у 
Теодулији, у служењу Богу као путу и врховном циљу људског живота на земљи са нечувеним геслом: „за 
крст часну и слободу златну“. Зато су њихове народне старешине, мада не мање богате од владара 
србских, остале равнодушне према служењу Богу, па нису ни трошили своје благо на задужбине. Гледали 
су земљу, а не Небо, и старали се о земаљском Царству, а не о Небеском. Зато су врло често губили обоје. 
Само неке румунске војводе били су задужбинари, али и то под упливом својих жена Србкиња или својих 
зетова Срба, или избегле у Румунију властеле србске. 
  
...наставља се... 
 

 


