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ПОСЛАНСТВУКНЕЗАЛАЗАРА
Сажетак: У го ди ни ка да се обе ле жа ва осам ве ко ва са мо стал но
сти Срп ске Пра во слав не Цр кве ак ту а ли зо ва но је пи та ње пој ма 
ау то ке фа ли ја у ли тур гиј скока нон ском кон тек сту, кроз број не до
га ђа је и про це се из бур не исто ри је. Је дан од зна чај ни јих је сте ак
тив ност Кне за Ла за ра уз по моћ све то гор ских мо на ха са тен ден
ци јом из ми ре ња Срп ске са Ца ри град ском па три јар ши јом. Кључ на 
за успех Ла за ре вог ца ри град ског по слан ства би ла је ње го ва ду хов
на бли скост са Све то гор ци ма, Си на и ти ма и иси ха сти ма, ко ји су 
се у ње го во вре ме, на ла зи ли на кључ ним по зи ци ја ма у ца ри град ској 
и бу гар ској цр кви али и зна чај ни јим пра во слав ним ка те дра ма на 
Бал ка ну. Прем да се као spi ri tus mo vens овог по слан ства спо ми ње 
ста рац Иса и ја Сер скиХи лан да рац, зна чај но је би ло и при су ство 
Ни ко ди ма Ти сман ског, „ту ма ча ре чи”, чи ја се уло га у пра во слав
ној цр кви дру ге по ло ви не XIV сто ле ћа ис тра жу је не са мо на осно
ву по ме ну тих ак тив но сти у пре ва зи ла же њу рас ко ла већ и осни
ва ња број них ма на сти ра ка ко у фе у дал ној др жа ви Кне за Ла за ра 
(Врат на, Ма на сти ри ца) та ко и у ру мун ским зе мља ма (Во ди ца, 
Ти сман). Ре ша ва ње јед ног ка нон ског про бле ма по ста ло је оквир 
за ис тра жи ва ње ка рак те ра цр кве ног жи во та у дру гој по ло ви ни 
XIV столећа.

ДРАГАНАЈ.ЈАЊИЋиГОРАНМ.ЈАНИЋИЈЕВИЋ
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Кључне речи: Ни ко дим Ти сман ски, ма на стир, по слан ство, 
помире ње, иси ха зам.

Увод1

Мо ну мен тал на сли ка Уро ша Пре ди ћа, где је кар ло вач ки па
три јарх Лу ки јан (Бог да но вић) при ка зан ка ко мо ле ћи се кле чи 
пред све тим Ни ко лом ко ји га бла го си ља, у осно ви, пред ста
вља екли си о ло шкосо ти ро ло шку але го ри ју2, син те ти зо ва
ну од ви ше сим во лич ких при ка за: уз бур ка но мо ре, по ко ме 
„са не из ве сно шћу” пло ви брод Срп ске пра во слав не цр кве 
„зрја на па стеј бу ре ју”, по ло же на ми тра и же зал пред но ге 
све ти те љаза штит ни ка и па тро на са бор не цр кве у Срем ским 
Кар лов ци ма, чи ји се тор ње ви на зи ру у ду бљим ре ги стри ма 
сли ке, као и ча сна тр пе за укра ше на ре ље фи ма од ко јих је 
у це ли ни пре до чен је дан са сце ном где Ка ин уби ја Аве ља – 
пред ста вља ју еле мен те у ко ји ма се пре по зна је те ма по ве сти 
срп ске цр кве, ко ја 2019. обе ле жа ва осам ве ко ва са мо стал
но сти. (Слика 1) У но ви јој исто ри ји по ста ло је уо би ча је
но да се па три јар си фо то гра фи шу ис пред ове ком по зи ци је, 
што са вре ме ни ке по сред но упу ћу је на чи ње ни цу да ни са
да шњост ни је а ве ро ват но ни бу дућ ност не ће би ти ли ше на 
„бу ра” и ис ку ше ња. У та квим, не рет ким а ту роб ним окол
но сти ма, мно ги од срп ских пр во је ра ра ха по ка зи ва ли су соп
стве ну из у зет ност кроз му дре од лу ке и ис по вед ни штво „на 
бра ни ку ве ре и ота ча ства”, „ра ме уз ра ме” са бла го че сти вим 
вла да ри ма, пре по доб ним мо на штвом и вер ним на ро дом, 
сле ду ју ћи Хри сто вим ре чи ма: „Ви сте свје тлост сви је ту; не 
мо же се град са кри ти кад на го ри сто ји”. (Мат. 5, 14) Ве ли ке 
лич но сти и де ла ути ца ли су на то да у осмо ве ков ном тра ја
њу бу ду по ме ша ни исто ри ја и мит, под ко јим не тре ба под
ра зу ме ва ти про тив по јам хри шћан ства већ сим во ли зо ва ну 
ствар ност: „Мит је оно о че му се мо же при ча ти, а да се ни ко 
не за пи та да ли је то и исти ни то. Он је она све по ве зу ју ћа 
исти на у ко јој се сви раз у ме ју”3: Основ но пи та ње ге не ра ци ја 
да на шњи це је сте да ли се етич ки и есте тич ки „пре по знаје” 

1 Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко
со ва и Ме то хи је (ев. бр. 178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни
старство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

2 „У пр вом ре ду мо же мо раз ли ко ва ти оно што би смо мо гли на зва ти чи
стом але го ри јом”: ком би на ци је пер со ни фи ка ци ја, ко је су (обич но) 
укљу че не у не ку рад њу или ак тив ност. Те чи сте але го ри је че сто при ка
зу ју не ку вр сту „ап стракт ног зби ва ња”, што зна чи да илу стри ра ју не ки 
ап стракт ни по јам или не ку ап стракт ну иде ју, у ко јој је већ са др жа на не ка 
рад ња, при мје ри це Ври је ме от кри ва исти ну или За гр љај ми ра и прав де; 
Stra ten, van R. (2003) Uvod u iko no gra fi ju; te o ret ske i prak tič ne upu te, Za
greb, str. 39.

3 Га да мер, Х. Г. (1994) Европ ско на сле ђе, Бе о град, стр. 44.
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у та квој па ра диг ми осмо ве ков не исто ри је Срп ске пра во
слав не цр кве, бар на ни воу ко ји је ове ко ве чио Урош Пре дић. 
Ис тра жи ва ње при пад но сти од ре ђе ној тра ди ци ји по ста је ак
ту ел но у кон тек сту ју би ле ја. У све тлу ис пу ње ња осмо ве ков
ног кон ти ну и те та при род но је по ста ви ти пи та ње: шта нас 
(све) по ве зу је са ни зом све тач ких ли ко ва од ар хи е пи ско па 
Са ве, Ар се ни ја, Ни ко ди ма, Да ни ла, Јо а ни ки ја; пећ ких па
три ја ра ха Ма ка ри ја, Јо ва на, Пај си ја пре ко Ар се ни ја III и IV 
до пр во је ра ра ха срп ских из но ви јег раз до бља (?). Мо ли тве
но пам ће ње у ли тур гиј ском сми слу по ве за но је са пој мом 
„ду хов ног срод ства“, што не ре флек ту је је ди но хо ри зон тал
ну, про стор ну са бор ност већ и (над)вре мен ску, анам не тич
ку по ве за ност са ду хов ним пре ци ма и по том ци ма. Је дан од 
мо гу ћих од го во ра на та ко по ста вље но пи та ње, та кво хте ње, 
је сте кон тек сту а ли за ци ја лич но сти и де ла све тог Ни ко ди ма 
Ти сман ског, за ко га се зна да је по ди гао ма на сти ре Врат ну 
и Ма на сти ри цу у Ти моч кој крај ни, где је осно вао и мо на
шке за јед ни цебрат ства. Дру ги, не ма ње ва жан фо кус пред
ста вља Ни ко ди мо во уче шће у по слан ству кне за Ла за ра са 
ци љем из ми ре ња срп ске и ва се љен ске цр кве и ус по ста вља
ња ка нон ског је дин ства, оли че ног у ли тур гиј ском оп ште њу. 
Ка ко се у окви ри ма по ме ну те те ме пој мо ви лич ност и де ло 
по ка зу ју као не раз дво ји ви, не мо гу ће је за о кру жи ти је без 
зна чај ни јег освр та ња на уло гу ве ли ко му че ни ка ко сов ског и 
бла го че сти вог вла да ра Ла за ра Хре бе ља но ви ћа у ре ша ва њу 
про бле ма при зна ва ња ау то ке фа ли је као и ста ра ња за пи та ња 
ве ре и цр кве у ши рем сми слу. По ве за ност дво ји це све ти те
ља омо гу ћа ва пер спек ти ву са гле да ва ња мно гих фе но ме на, 
по пут ка рак те ра са ме ау то ке фа ли је, раз во ја бо го сло вља у 
дру гој по ло ви ни XIV сто ле ћа; пи та ња ре ла ти ви те та пој мо
ва др жав ног су ве ре ни те та и гра ни ца ди ја це зан ских ју рис
дик ци ја као и ко хе зи о них еле ме на та право слав них народа у 
за јед ни цу, ус по ста вље ну на ду хов ном ни воу.

Слика 1 Урош Предић, Патријарх Лукијан моли Светог Николу
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Све ти Ни ко дим Ти сман ски или Гр чић ка ко је про зван на 
осно ву по ре кла, у мла до сти за мо на шен на Све тој Го ри, 
играо је зна чај ну уло гу у иси ха стич ким то ко ви ма у дру гој 
по ло ви ни XIV сто лећа. Нај ком плет ни је Ник оди мо во жи ти је 
са ста вио је ти сман ски мо нах Сте фан.  О све то гор ским да ни
ма пре по доб ног Ни ко ди ма ма ло се зна осим што се за по у
зда ни по да так узи ма да је за мо на шен „у Све тој Го ри у срп
ском ма на сти ру”4. Пре ма ло гич ном то ку до га ђа ја, Сте фан у 
жи ти ја ма на во ди да је Ни ко дим за мо на шен у Хи лан да ру. 
„Да љи жи вот је им про ви за ци ја са по је ди ним по да ци ма ко ји 
још увек ни су раз ја шње ни, као нпр. да је Ни ко дим уско ро 
по сле мо на ше ња по стао игу ман срп ског ма на сти ра (Хи лан
да ра). У ак ти ма ма на сти ра Хи лан дар, до са да об ја вље ним, 
не по сто ји та кав по да так.”5 Ју стин Ће лиј ски као из ве сно 
твр ди да се на кон мо на ше ња удо сто јио ђа кон ског и пре зви
тер ског чи на а по смр ти игу ма на „та мо шњег ма на сти ра, 
пре по доб ни Ни ко дим би иза бран за игу ма на, јер бе ше укра
шен сва ком бо го у год ном вр ли ном и сва ким људ ским и бо
жан ским зна њем”6. У ве ћи ни исто ри о граф ских ра до ва, на 
осно ву Сте фа но вих на во да, ука зу је се на Ни ко ди мо ву обра
зо ва ност, ум ност и ду хов ност: „О ње му се у исто риј ским 
из во ри ма го во ри да је био „ча стан и осве ћен чо век, си лан у 
књи га ма, још сил ни ји у ра зу му, ре чи ма и од го во ри ма”.7 По
ред то га што је по зна то да се шко ло вао у фор мал ном сми слу 
и го во рио ви ше је зи ка а на осно ву то га што је био у бли ским 
од но си ма са зна чај ним иси ха сти ма тог раз до бља, мо же се 
кон ста то ва ти из у зет ност овог све то гор ца за ко га се ис ти че 
још и да је био „хра бар”8. На ве де не осо бе но сти сва ка ко су 
пред ста вља ле пред у слов ње го вог де ло ва ња на ан ти у ни о ни
стич ком по љу. Лу двиг (Ла још) Ан жуј ски 1365. осво јио је 
Ви дин „и ти ме је по че ло спро во ђе ње ка то ли чан ства од стра
не угар ских осва ја ча“.9 Овом обла сти од 1360. го спо да рио је 
Вла ди слав IВлај ку, син Алек сан дра Мун те о на (1352–1364), 

4 Ра до вић, А. (1981) Си на и ти и њи хов зна чај у жи во ту Ср би је XIV и 
XV ве ка у: Ма на стир Ра ва ни ца, Спо ме ни ца ше сто тој сто го ди шњи ци 
(13811981), Бе о град, стр. 130.

5 Ко тар чић, Љ. (1991) Збор ник Да ни ла II као из вор при са ста вља њу жи
ти ја св. Ни ко ди ма Ти сман ског, у: Ар хи е пи скоп Да ни ло II и ње го во до ба, 
ме ђу на род ни на уч ни скуп по во дом 650 го ди на од смр ти, де цем бар 1987, 
Бе о град, стр. 200.

6 Жи ти ја све тих – де цем бар, при ре дио ар хи ман дрит По по вић, Ј. С. 
(1998) Бе о град, стр. 758.

7 Ra do ji čić, S. Đ. (1956) Srp skoru mun ski od no si od XIVXVII ve ka, у: Го
ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду (књи га I), Но ви Сад,  
стр. 16.

8 Ми ок, Д. (1975) Кул тур не ве зе из ме ђу Вла шке и Ср би је у: О кне зу Ла за
ру, На уч ни скуп у Кру шев цу 1971, Бе о град, стр. 308.

9 Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 198.
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ко ји је од био да при хва ти угар ску упра ву10, по ку ша ва ју ћи да 
уз по моћ Бу га ра по вра ти власт. Вла да ви на „Фран цу за на 
угар ском пре сто лу” у Ви ди ну ство ри ла је усло ве за про цес 
по ка то ли че ња, ко ји је спро во ди ла про зе лит ска стран ка на 
че лу са кне ги њом Кла ром.11 Са ци љем ор га ни зо ва ња пра во
слав не опо зи ци је Ни ко дим до ла зи у Ви дин из ме ђу 1365. и 
1367. Уко ли ко је ре ле вант на тврд ња да је сре ди ном XIV сто
ле ћа „по ди гао ма на сти ре у Врат ни и Ма на сти ри ци”12, он да 
се у по ме ну ту „од бра ну пра во сла вља” укљу чио као игу ман 
јед не од ових оби те љи. Прет по ста вља се да је кнез Ла зар 
не по сред но по звао Ни ко ди ма у сво је вла сте лин ство, ка ко би 
био по ста вљен на не ко ви со ко ме сто у цр кве ној хи је рар хи ји, 
„но све ти то од би и на ста ни се као оби чан је ро мо нах у ис
точ ним кра је ви ма Ла за ре ве зе мље, око ме ста Кла до ва на 
Ду на ву”13. У том све тлу тре ба по сма тра ти и по ди за ње ма на
сти ра Врат на и Ма на сти ри ца. Реч је би ла о сво је вр сној хри
сти ја ни за ци ји ових кра је ва. Прем да то из гле да као од ре ђе но 
обе ле жа ва ње соп стве них те ри то ри ја, „ин тер на ци о на ли за
ци ја” мо на шког ми љеа као и срод ни по кре ти у Бу гар ској14 а 
по том и у Вла шкој, ука зу ју на сво је вр сну иси ха стич ку ми си
ју. Ови ма на сти ри „по пу ни ли су пра зни ну” не до стат но сти 
па ро хиј ске цр кве не ор га ни за ци је и из ве сно – ути ца ли на 
раз вој ду хов ног жи во та ло кал ног ста нов ни штва. Кон стан
тин Фи ло зоф не скри ва оду ше вље ње кад опи су је ову тра ди
ци ју и пу сти ња ке.15 Ово „осве ће ње бал кан ских зе ма ља” 
пред ста вља је дин стве ни ду хов ни по крет и пре по род, ко ји је 
обе ле жио до бар део XIV сто ле ћа, чи ме су на ве де ни про сто
ри по ста ли те сно по ве за ни са Све том Го ром. Ор га ни за ци ја 
мо на шког жи во та, пра ви ла и ста ту си ма на сти ра та ко ђе су 
уста но вља ва ни пре ма атон ским тра ди ци ја ма.16. По све му су
де ћи, брат ства у Врат ни и Ма на сти ри ци би ла су са ста вље на 

10 Јор га, Н. (1934) Исто ри ја Ру му на, Вр шац, стр. 79.
11 Ми ок, Д. (1975) нав. де ло, стр. 308.
12 Исто, стр. 197.
13 Жи ти ја све тих – де цем бар, (1998), Бе о град, стр. 760.
14 „Пр ва сло вен ска зе мља ко ја је пот па ла под ути цај иси ха ста би ла је Бу

гар ска. Го ди не 1331. до ла зи да се на ста ни на ви зан тиј скобу гар ској гра
ни ци παρόρια ве ли ки по бор ник тзв. Ису со ве мо ли тве Гри го ри је Си на ит, 
ко ји је сте као мно ге уче ни ке ме ђу Бу га ри ма. Је дан од ње го вих нај и стак
ну ти јих уче ни ка био је бу гар ски мо нах Те о до си је, чи ји је за тим уче ник 
по стао Јеф ти ми је, бу ду ћи бу гар ски па три јарх.” Та хи а ос, А. Е. (1975) 
Иси ха зам у до ба кне за Ла за ра, О кне зу Ла за ру. Науч ни скуп у Кру шев цу 
1971, Бе о град, стр. 95.

15 Кон стан тин Фи ло зоф, (1936), Жи вот де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа 
у: Ста ре срп ске би о гра фи је XV и XVII,  Бе о град, стр. 53; Ра до вић, А. 
(1981), нав. де ло, стр. 112.

16 „Ве о ма је зна чај но за ове но ве мо на шке на се о би не да мно ге од њих ни су 
би ле са мо оп ште жи ћа, као до та да, не го да су по ред њих ни ца ле пу стино
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од све то го ра ца и мо на ха по ре клом из ма на стир ских окру же
ња и дру гих де ло ва Ла за ре вог кне жев ства.17 Ма на сти ри су у 
овом разд бо љу има ли не ку вр сту ау то но ми је у од но су на ви
ше цр кве не и др жав не вла сти, што је та ко ђе све то гор ска те
ко ви на. Ве ро ват но су по истом прин ци пу функ ци о ни са ла 
мо на шка брат ства ко је је Ни ко дим осни вао са Ла за рем а по
том и Влај ку ом у Вла шкој: „Он осно ва он де Во ди цу из над 
Ђер да па, па Ти сма ну у пла ни на ма Жи ја, нај зад При слоп с 
оне стра не Кар па та; је дан низ мо на шких ау то ном них ма на
сти ра у ко ји ма бе ху на ста ње ни сло вен ски ка лу ђе ри”18. Срп
ске мо на хе са Све те Го ре Ни ко ла Јор га сма тра „про тив ни ци
ма цр кве ног ау то ри те та”, што во ди по сред ном за кључ ку да 
је та кав став за у зи ман за вре ме срп ске до ми на ци је на Ато су, 
на кон про гла ше ња Ду ша но вог цар ства и уз ди за ња срп ске 
цр кве на ранг па три јар ши је све до пред Ма рич ку бит ку.19 
Сви су из гле ди да је реч о са свим дру га чи јим узро ци ма, ко ји 
се пре по зна ју у ме шо ви том, оп ште жи теј ном и иде о рит мич
ком устрој ству све то гор ских ма на сти ра, што је де лом би ло и 
у скла ду са иси ха стич ким уче њи ма, по мо ћу ко јих је са мо 
још ви ше учвр шћен по сто је ћи тип мо на шких за јед ни ца.20 
„Као што смо већ на зна чи ли, по крет иси ха ста имао је оп ште 
пра во слав ни, па нор то док сни ка рак тер, што нас на во ди да 
по тра жи мо ње гов пра ви лик у то до ба, од ре ђу ју ћи ње го ву 
ствар ну ге о граф ску рас про стра ње ност. Ме ђу тим, не тре ба 
гу би ти из ви да да се цен три ко ји га по др жа ва ју увек на ла зе 
у Ви зан ти ји. Бит но усме ра ва ње у од но су на ду хов ни жи вот 
по ти че са Све те Го ре, док је иси ха стич ка цр кве на по ли ти ка 
од ре ђи ва на у Ца ри гра ду.”21 Ин тер на ци о на ли за ци ја по кре та 
као и ме ђу соб но при бли жа ва ње бал кан ских фе у дал них вла
да ра очи глед ни су и на осно ву чи ње ни це да је кнез Ла зар 
при ла гао ме то хе ма на сти ри ма ко је је Ни ко дим устро ја вао на 
те ри то ри ја ма Влај куа и Ра ду ла I. Реч је о се ли ма ко ја су се 
на ла зи ла ју жно од Ду на ва тј. на Ла за ре вим под руч ји ма „што 

жи тељ ске на се о би не, по пут си нај ских и све то гор ских ски то ва”; Исто,  
стр. 111.

17 Исто, стр. 130.
18 Ду чић, Н. (1884) Жи ти је стар ца Иса и је, Хи лан дар ске ста ри не, Гла сник 

СУД 56, стр. 75. Јор га, Н. (1934) нав. де ло, стр. 155.
19 Бог да но вић, Д. (1975) Из ми ре ње срп ске и ви зан тиј ске цр кве у: О кне зу 

Ла за ру. Нуч ни скуп у Кру шев цу 1971, Бе о град, стр. 86.
20 „Реч је на и ме о „са мо вла сти ју” ко је се по ми ње у сло вен скору мун ским 

до ку мен ти ма. То је не ка вр ста са мо у пра ве, у ко јој су ма на стир ски игу
ма ни би ра ни је ди но од стра не ка лу ђе ра, без ме ша ња са стра не – би ло 
све тов них или цр кве них вр хов них вла сти. При ме на тог на че ла пред
ста вља те жњу ка ма на стир ској ау то но ми ји. Тај си стем је по том био 
при ме њи ван у го то во сви ма ма на сти ри ма Вла шке и тра јао је до са мог 
модерног до ба”; Ми ок, Д. (1975) нав. де ло, стр. 308.

21 Та хи а ос, А. Е. (1975) нав. де ло, стр. 93.
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се ви ди из по ве ље де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа да те 
1405/1406. го ди не тим ма на сти ри ма”22. Зна чај но пи та ње је
сте о вре ме ну осни ва ња ма на сти ра Во ди ца. У сва ком слу ча
ју то ни је би ло пре 1365. чак ни пре 1367.23 али ни по сле 
1377. године24 ка да је окон ча на вла да ви на вој во де Вла ди сла
ва I Влај куа. Ло гич но је прет по ста ви ти да се Ни ко дим до 
1374. већ на ла зио се вер но од Ду на ва јер „Вој во да Влај ко по
твр ди са мо вла сност ма на сти ра Во ди це сво јом вла дар ском 
по ве љом (1374. го ди не)”25. Кру ну Ни ко ди мо вог де ла сва ка
ко пред ста вља ма на стир Ти сман са ка то ли ко ном Пре све те 
Бо го ро ди це, по диг нут за вре ме вој во де Ра ду ла I (Ра ду 1377. 
до 1385. године)26, чи ме је, из гле да, фор мал но окон ча на ње
го ва ми си ја у обла сти ма вла шких вој во да, о че му све до чи и 
хи лан дар ско жи ти је стар ца Иса и је: „Он си лом и по мо ћу 
Све то га Ду ха са ку пи та ко ве ли ка мно штва мо на шког оп
ште жи ћа ко ји на тој зе мљи си ја као све тла зве зда сва ком ду
хов ном вр ли ном“.27 Већ је уо че на не из ве сност Ни ко ди мо вог 
уче шћа у по ди за њу ма на сти ра При слоп али је нео п ход но 
до да ти да се уз ње го во име ипак ве зу је зна чај на тра ди ци ја 
ма на стир ског устрој ста и мо на шког жи во та у ру мун ским зе
мља ма, чи ји су про та го но сти, уства ри, би ли ње го ви уче ни
ци. По зна то је да је за вре ме вла да ви не Пе тра I (1375–1391) 
и сва ка ко на осно ву ње го вог за ду жби нар ства у Мол да ви ји 
по диг нут и осно ван ма на стир Њамц. Мол дав ски вој во да је 
пре ма кти тор ском пра ву и са хра њен у Њам цу.28 Дру га гру па 
Ни ко ди мо вих уче ни ка осно ва ла је ма на стир Ко зи ју, а по 
све му су де ћи и не ке дру ге у том кра ју.29 „Осни ва њем по ме
ну тих ма на сти ра по чи ње да се ши ри и пре пи си вач ка де лат
ност са сло вен ских, ме ђу њи ма и срп ских пред ло жа ка у 
Вла шкој и Мол да ви ји. Из вре ме на св. Ни ко ди ма, од но сно из 
срп ске по ду нав ске шко ле, ка ко је на зи ва Ђор ђе Сп. Ра до ји
чић, са чу ва на су два књи жев на спо ме ни ка и то 1.) Че тво ро
је ван ђе ље ко је је пре пи сао сам Св. Ни ко дим 1405. го ди не30 и 
2.) Срп сковла шко че тво ро је ван ђе ље са по чет ка XV ве ка.”31 

22 Ra do ji čić, S. Dj. (1956) нав. де ло, стр. 14.
23 Ми ок, Д. (1975) нав. де ло, стр. 308.
24 Јор га, Н. (1934) нав. де ло, стр. 333.
25 Жи ти ја све тих – де цем бар, 761; Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 198.
26 Јор га, Н. (1934) нав. де ло, стр. 333.
27 Ду чић, Н. (1884), нав. де ло, стр. 75. Жи ти ја све тих – де цем бар (1998), 

Бе о град, стр. 761.
28 Јор га, Н. (1934) нав. де ло, стр. 156.
29 Ко тар чић, Љ. (1991), нав. де ло, стр. 198.
30 По ме ну то Че тво ро је ван ђе ље да нас се на ла зи у На род ном му зе ју у  

Бу ку ре шту. 
31 Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 198.
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По ме ну то Че тво ро је ван ђе ље Ни ко дим је пре пи си вао 1404 
–1405. а то се зби ва ло, ка ко Ђор ђе Сп. Ра до ји чић пре но си – 
ше сте го ди не го ње ња”, на осно ву че га за кљу чу је да је био 
или прог нан у Угар ску или је та мо до жи вео ка кво го ње ње.32 
То би сва ка ко мо гло би ти у ве зи са „кр ста шким ра том” про
тив Ту ра ка, ко ји је по кре нуо угар ски краљ Жиг мунд 
(Сигмунд) Лук сем бур шки, чи јим се тру па ма при кљу чио и 
вла шки вој во да Мир ча (1386–1418). Осман лиј ска вој ска је 
го то во из гу би ла бит ку код Ни ко по ља 25. сеп тем бра 1396. и 
ка да је сул тан Ба ја зит од лу чио да се по ву че, у по моћ су му 
при сти гле српске је ди ни це, пред во ђе не ва зал ним де спо том 
Сте фа ном Ла за ре ви ћем. Ток бит ке је пре о кре нут, раз би је ни 
су угар ски ре до ви али је Жиг мунд ус пео да умак не. Због 
овог обр та вој во да Мир ча је са сво јом вој ском на пу стио бо
ји ште.33 Све то осли ка ва пер ма нент ну по зи ци ју сло вен ских 
на ро да из ме ђу Тур ске и Угар ске а осим то га, Жиг мунд је 
имао пре тен зи је пре ма Ср би ји и Бо сни. У том кон тек сту мо
же се прет по ста ви ти и раз лог „угар ског про го на” Светог 
Ни ко ди ма Ти сман ског. 

Пре по доб ни Ни ко дим уснуо је у Го спо ду 25. де цем бра34 
(или 26. де цем бра)35 1406. године. Ка ко је већ из ло же но, ње
гов култ раз ви јен је нај пре у Ти сма ну, по том је ка но ни зо ван 
од стра не Ру мун ске пра во слав не цр кве36 а бла го вер ни на
род про звао га је „осве ће ним“ за рад ње го вог не про ла зног 
про све ти тељ ског де ла, мо на шког бо го слов ство ва ња и под
ви жни штва. 

Све ти кнез Ла зар и из ми ре ње са  
ца ри град ском па три јар ши јом

Бла го че сти ви кнез и ве ли ко му че ник ко сов ски Ла зар при па
да ни зу кључ них вла дар ских фи гу ра срп ске исто ри је ка ко 
пре ма зна ча ју ње го вих де ла у кон тек сту од ре ђи ва ња по ве
сних то ко ва та ко и у од но су на да ле ко се жне ефек те, ко ји су 
по сту ли ра ли етос и кул ту ру кроз по то ња раз до бља. У том 
сми слу, култ је раз ви јан пре ма фо ку су на кне же вом стра да
њу, што је по ста ла све про жи ма ју ћа на ци о нал на па ра диг ма. 
Ње го ва дру га, „не ма ње зна чај на” де ла, из тог раз ло га, оста
ла су у сен ци му че нич ког под ви га. Пре све га, у пи та њу је 
др жа во твор на уло га, кон тек сту а ли зо ва на на ве о ма сло жен 

32 Ra do ji čić, S. Dj. (1956) нав. де ло, стр. 16.
33 Кон стан тин Фи ло зоф, (1936), нав. де ло, стр. 6869; Ћо ро вић, В. (2006) 

Илу стро ва на исто ри ја Ср ба III, Бе о град, стр. 17.
34 Ra do ji čić, S. Đ. (1956) нав. де ло, стр. 16.
35 Жи ти ја све тих – де цем бар, (1998) Бе о град, стр. 761.
36 Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 198.
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на чин: „Еко ном ски и стра те шки зна чај Ла за ре ве др жа ве, 
углед ван Ср би је, по др шка цр кве, ве о ма раз гра на те на род не 
ве зе, тра ги чан крај на Ко со ву, а по том ње го ва ра на ка но ни
за ци ја и култ, би ли су осно ва ује ди ње ња са мо стал них фе у
дал них обла сти. Кнез Ла зар ни је об но ви тељ срп ске др жа ве, 
али је при пре мио ње ну об но ву”37. Цр ква је пред ста вља ла 
по се бан фо кус ње го вог вла дар ског про гра ма, што је та ко ђе 
сло је ви ти фе но мен, ко ји ни је до вољ но по сма тра ти из по ли
тич ке пер спек ти ве а на ро чи то не као ис кљу чи ви по ка за тељ 
др жав нич ке праг ма тич но сти. Не ма сум ње да је ње го во по
бо жно др жа ње, ко је је па не ги рич ки опи си вао и Кон стан тин 
Фи ло зоф, ре флек то ва ло и исто риј ску ствар ност де ло ва ња 
вла да ра, ко ји је свом пот пи су на ак ти ма до да вао епи те те 
„бла го вер ни” и „хри сто љу би ви”. Сим бо ли зам ди пло мат
ских кон вен ци ја, мо же се за кљу чи ти, по ти цао је из цр кве не 
тра ди ци је ко ја је ду бо ко про др ла у сва ко дне ви цу „Уко ли ко се 
та ци ви ли за тор ска и кул тур на ми си ја хри шћан ских вла да ра 
ма ко јег ран га спро во ди ла у жи вот, њи хо ве су др жа ве ула зи
ле у ме ђу на род ну за јед ни цу хри шћан ских зе ма ља, где су се 
од свих при зна ва ла и чу ва ла из ве сна основ на на че ла мо ра
ла и пра ва, под јед на ко оба ве зна за цео хри шћан ски, на да
кле ци ви ли зо ва ни свет. Ово су схва та ње у вла дар ској ти ту ли 
по ка зи ва ли епи те ти ’бла го вер ни’ и ’хри сто љу би ви’, ко ји су 
све до чи ли да вла да лац при па да хри шћан ској цр кви и да је 
све стан сво је ду жно сти да бу де ве ран пра во сла вљу у де во
ци ји „по ми ло сти бо жи јој”, ко јом се из вор вла да лач ке вла
сти сме штао из над зе мље, те тим се власт по ди за ла на не до
сти жни ни во, те је до би ја ла ис кљу чи ви ау то ри тет.”38 Сва ка
ко да је по ја ча на це ре мо ни јал ност ди пло мат ских кон вен ци ја 
на опи са ни на чин ука зи ва ла на прин цип са мо др жав но сти, 
чи ји је но си лац над со бом при зна вао је ди но бо жан ску власт, 
ме ђу тим, Ла за ре ва де ла и од лу ке упу ћу ју на из ве сну искре
ност и уве ре ност на јед ном ду бљем ни воу. У све сти пра во
слав них фе у дал них вла да ра би ла је жи ва иде ја о „хри шћан
ској мо нар хи ји” о че му, на свој на чин, пи ше и Кон стан тин 
Фи ло зоф у жи ти ју Сте фа на Ла за ре ви ћа, ус по ста вља ју ћи 

37 Ми хаљ чић, Р. (1975) нав. де ло, стр. 10.
38 Кон стан тин Фи ло зоф, (1936), нав. де ло, стр. 5764. Мо шин, В. (1975) 

Са мо др жав ни Сте фан кнез Ла зар и тра ди ци ја не ма њић ког су ве ре ни те
та од Ма ри це до Ко со ва у: О кне зу Ла за ру, На уч ни скуп у Кру шев цу 
1971, стр. 1516. Ми шић, С. (2014) Од зе маљ ског кне за до кне за Ср ба 
– уз ди за ње до вла дар ске мо ћи, Власт и моћ. Вла сте ла мо рав ске Ср би
је од 1365. до 1402. го ди не, Те мат ски збор ник ра до ва са ме ђу на род ног 
на уч ног ску па одр жа ног од 20. до 22. сеп тем бра 2013. го ди не у Кру шев
цу, Ве ли ком Ши ље гов цу и Вар ва ри ну, Кру ше вац (ур. С. Ми шић), 2014,  
стр. 817.
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ве зу ди на сти је са Кон стан ти ном Ве ли ким.39 Пре ма ви ђе њу 
Ан то ни о са Еми ла Та хи о са „и сам је био за ин те ре со ван за 
ду хов ни жи вот”40. Лич ну по бо жност и пра во слав ност бла
го че сти вог кне за, нео п ход но је у окви ри ма на зна че не те ме, 
озбиљ ни је раз мо три ти. Је дан аспект овог фе но ме на упу ћу је 
на до след но угле да ње на не ма њић ске вла да реза ду жби на ре, 
ко ји су у ста ро сти вла дар ски ло рос за ме њи ва ли мо на шком 
схи мом те по кло нич ки усме ра ва ли па жњу ка Све тој Зе мљи 
и Све тој Го ри. Дру ги, не ма ње ва жан фо кус је сте на иде о ло
шким осно ва ма вла сти, утврђеним на јед ном про фи ли са ном 
бо го сло вљу ко је је по ста ло и део вла сти тог „вје рују” са тен
ден ци ја ма ши ре ња у окви ри ма  фе у дал не др жа ве и сфе ре 
ути цај но сти. Спле том исто риј ских окол но сти а уз Ла за ре ве 
рат нич ке и по ли тич ке вр ли не, гра ни це ње го вог су ве ре ни
те та по сте пе но су се по ме ра ле а те ри то ри је про ши ри ва ле: 
„Већ кра јем осме де це ни је XIV ве ка Ла зар је др жао це ло 
По мо ра вље, а уско ро се уста лио на ле вој оба ли Са ве и Ду
на ва. И не пот пу но уби ци ра ње се ла ма на сти ра Ра ва ни ца по
ка зу ју да је кне же ва за ду жби на има ла до бра у Зви жду, Пе
ку, Бра ни че ву, Ма чви и Би тви, али Бе о град и Го лу бац ни је 
ус пео да осво ји. Ме ђу тим, у окви ру ње го ве обла сти на ла зе 
се гра до ви Ниш, Кра гу је вац, Ужи це и на рав но, ру дар ска и 
тр го вач ка сре ди шта Но во Бр до и Руд ник.”41 Го то во да не
ма ге о граф ског пој ма у на ве де ној „то по гра фи ји” да ни је био 
озна чен и укра шен не ким ду хов ним сре ди штем, по ве за ним 
са си на ит ским или иси ха стич ким пу сти ња штвом, што је 
ре чи ти је од сва ког пи са ног из во ра. Ле ген де, ко је су се сто
ле ћи ма на кон Ла за ре ве „си на ит ске ре не сан се” ис пре да ле у 
гу сто тки во „на род не ми то ло ги је” и по бо жно сти, по ста ви ле 
су га у цен тар кул та и још пре не го што је по стао му че ник 
„за ве ру и ота ча ство”: „Култ ко сов ског му че ни ка, по но во 
на гла ша ва мо, за се нио је исто риј ску лич ност.”42 У исто риј
ску ствар ност убра ја се и чи ње ни ца да је  Ла зар те жио кра
је ви ма, ко је су срп ски вла да ри пре ње га „за по ста вља ли“ а 
ње го ва де лат ност у По мо ра вљу43 би ла је кључ на за ка сни ју 
об но ву срп ске др жа ве и ње ну ка рак те ри за ци ју у мо дер ном 
раз до бљу.

Ме сто и уло га кне за Ла за ра у про це су из ми ре ња пећ ске са 
ца ри град ском па три јар ши јом та ко ђе пред ста вља сло жен 

39 Кон стан тин Фи ло зоф, (1936), нав. де ло, стр. 124. Под скал ски, Г. (2010) 
Сред њо ве ков на те о ло шка књи жев ност у Бу гар ској и Ср би ји (865–
1459), Бе о град, стр. 582.

40 Та хи а ос, А. Е. (1975) нав. де ло, стр. 98.
41 Ми хаљ чић, Р. (1975) нав. де ло, стр. 8.
42 Исто, стр. 4.
43 Исто, стр. 10.
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про блем. Ко ре ни рас ко ла по ве за ни су са про гла ше њем Ду
ша но вог цар ства у Ско пљу на Вас крс 1346. године. Ка ко је, 
пре ма ро меј ској тра ди ци ји, ца ра про гла ша вао, ми ро по ма
зи вао и кру ни сао па три јарх, ус по ста вља ње срп ског па три
јар ха та на те ме љи ма жич копећ ке ар хи е пи ско пи је „по ка
за ло се као не ми нов ност”. Та ко је по след њи ар хи е пи скоп 
„кир Јо а ни ки је II”, на Цве ти 1346. по стао и пр ви па три јарх 
„всем сер бљем и по мор јем”. Ју рис дик ци ја ове ау то ке фал не 
ди ја це зе про сти ра ла се пре ко те ри то ри ја прет ход не ар хи е
пи ско пи је али и епар хи ја ца ри град ске па три јар ши је (укљу
чу ју ћи и Све ту Го ру) ко је су пот па ле под Ду ша но ву цар ску 
власт. „Чи ње ни ца је да је срп ска па три јар ши ја про гла ше на 
1346. на са бо ру у Ско пљу уз аси стен ци ју трн авског па три
јар ха, охрид ског ар хи еп ско па и све то гор ских де ле га та, али 
без са гла сно сти ца ри град ске па три јар ши је. Ца ри град је од
го во рио осу дом тек 1350., у вре ме ви зан тиј ске офан зи ве 
про тив ју жних кра је ва Ду ша но ве др жа ве.”44 Бу ду ћи да ка
нон ски основ тј. цр кве ноправ но пи та ње осни ва ња срп ског 
па три јар ха та45 не пред ста вља те му раз ма тра ња, пре те жни
је је, овом при ли ком ба ви ти се по сле ди ца ма а пре суд на је 
„оли че на” у пре ки ду ка нон ског и ли тур гиј ског оп ште ња две 
цр кве. „Ца ри град ска ана те ма” пред ста вља упит ну чињ ни
цу46 али и сам пре ста нак са слу жи ва ња и ин тер ко му ни је био 
је ве ли ки про блем, на ро чи то у обла сти са ме шо ви тим срп
скогрч ким ста нов ни штвом, по пут Се ра или са ме шо ви тим 
мо на штвом као што је то био слу чај на Све тој Го ри. У „пе
ри во ју Пре све те Бо го ро ди це” от по чео је, до ду ше крат ко тра
јан, про цес по ти ски ва ња грч ких еле ме на та и ус по ста вља ња 
до ми на ци је срп ског мо на штва. „Из ве стан „су коб ју рис дик
ци је” без сум ње је по сто јао, а рас ко лом је мо гао би ти са мо 
по ја чан.”47 Овај рас кол по стао је бол на ра на пра во слав них 
на ро да у „пред ве чер је” ото ман ске оку па ци је Бал ка на. Да су 
то га „сви“ би ли све сни ука зу је чи ње ни ца да је про цес пре
ва зи ла же ња про бле ма тра јао го то во као и сам рас кол и да 
је пр ве ини ци ја ти ве по кре тао сам цар Ду шан „убр зо по сле 
екс ко му ни ка ци је”48. Из у ча ва ње исто ри је про це са из ми ре ња 
срп ске са ца ри град ском цр квом за сни ва се на ма лом бро ју 
из во ра у ко је спа да ју из ве шта ји Да ни ло вог дру гог на ста
вља ча, по ве ља о из ми ре њу де спо та Угље ше из 1368. и дру
га – па три јар ха Ка ли ста из 1371. године. „Не до ста ју чак и 
кључ ни ви зан тиј ски до ку мен ти – акт па три јар ха Ка ли ста 

44 Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 82.
45 Исто, стр. 8283.
46 Исто, стр. 84.
47 Исто, стр. 86.
48 Исто.
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о ’од лу че њу’ из 1350., и ’син ђе ли ја’ па три јар ха Фи ло те ја 
из 1371.”49Дру ги Да ни лов на ста вљач опи сао је ове до га ђа
је нео бич но по дроб но, што је у су прот но сти са ње го вим 
епи ло шким ма ни ром из ве шта ва ња и сво ђе ња исто риј ског 
зби ва ња на бит но. У одељ ку о по ста вља њу па три јар ха Са
ве IV, на кон кон ста та ци је да се Ду шан „ве зао за цар ство”50, 
ау тор кон ста ту је да овај „по ста ви се би на си љем па три јар ха 
Јо а ни ки ја”51 и на ста вља кроз са оп ште ње о про га ња њу ца ри
град ских ми тро по ли та те Ка ли сто вом осу дом и од лу че њем 
срп ске цр кве и да ље, опи су ју ћи ста ње: „Ка да је ово би ло, 
по ка ја се цар, и за и ска раз ре ше ње за ово зло, и ни је мо гао 
на ћи ра ди до сто јан ства и гра до ва. И по сле ово га раз ре ши 
се од жи во та и пре да де се гро бу, оста вив ши ову зло бу не по
гре бе ну”52. Чи ње ни ца ста ра ња ца ра Уро ша око ре ше ња овог 
про бле ма53 по те кла је од дру гог Да ни ло вог на ста вља ча, ко
ји је кон ста то вао да се вла дар „пре ста ви од овог жи во та не 
учи нив ши ни шта о на пред ре че ној зло би”54. Очи глед но је 
по сто ја ло из ве сно по ка ја ње и те ско ба због на ста ле си ту а
ци је ка ко код Ду ша на и Уро ша та ко и фе у дал них вла да ра 
ко ји су, по том, др жа ли од ре ђе не де ло ве цар ства, у ме ђу
вре ме ну рас па лог. Та квим осе ћа њем про же та је и по ве ља 
сје ди ње ња де спо та Угље ше Мр њав че ви ћа из 1368.55, где је 
ца ре ва кри ви ца ви ше те ме ље на на про гон ству ца ри град
ских кли ри ка не го на са мом ак ту оце пље ња. То по твр ђу је 
и по ве ља ца ри град ског па три јар ха Фи ло те ја (Ко ки но са) из 
1371. године. Ова два ак та са др жин ски се по ду да ра ју осим 
што је тон Угље ши ног пун осу де за Ду ша но ве по ступ ке док 
Фи ло теј ми ни ми зи ра ње гов по ло жај и ти ту лу56, на зи ва ју ћи 
га кра љем уме сто ца рем. Пре ма дру гом Да ни ло вом на ста
вља чу, за раз ли ку од Угље ше, Ву ка шин Мр њав че вић „ни је 
бри нуо о про клет ству све то га Са ве”57 тј. о про бле му рас ко
ла. На осно ву то га до шло се до за кључ ка да се „Угље ши но 

49 Ба ри шић, Ф. (1982) О из ми ре њу срп ске и ви зан тиј ске цр кве 1375,  
Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та XXI, Бе о град, стр. 160.

50 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989)  
Да ни ло вог збор ни ка, Бе о град, стр. 129.

51 Исто.
52 Исто.
53 Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 86.
54 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989),  

нав. де ло, стр. 129.
55 Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 86.
56 Ба ри шић, Ф. (1982) нав. де ло, стр. 174175.
57 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989),  

нав. де ло, стр. 129.
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изми рење” од но си ло са мо на област Се ра и кра је ва ко ји ма 
је упра вљао мла ђи брат Мр њав че вић.58 

Кнез Ла зар мо рао је би ти од са мог по чет ка упу ћен у исто
ри ју про бле ма рас ко ла и по ку ша ја да се пре ва зи ђе, прем
да дру ги Да ни лов на ста вљач твр ди да га је о то ме из ве стио 
и у спор упу тио све то гор ски ста рац Иса и ја.59 „Све то гор ци, 
ви ди се, ни су оно што је Угље ша по сти гао сма тра ли пра
вим ре ше њем це лог спо ра.”60 Исто ри ча ри ни су са гла сни око 
ини ци ја ти ве за ца ри град ско по слан ство у ве зи из ми ре ња: 
док јед ни сма тра ју да је Ла зар по кре тач овог про це са61, дру
ги ми сле да је реч о Иса и ји ној иде ји62. У пи та њу је ве о ма 
зна чај на лич ност ка ко за ре ша ва ње по ме ну тог спо ра та ко 
и за исто ри ју срп ске и ши ре – пра во слав не цр кве, од но сно 
за ње ну кул ту ру. Иса и ји но жи ти је не са мо што омо гу ћа ва 
увид у ње го во де ло већ из но си и по је ди но сти ве за не за Ни
ко ди ма Ти сман ског.63 Све то го рац Иса и ја је на сло вен ски је
зик пре вео де ла Псе у до Ди о ни си ја Аре о па ги та, што ука зу је 
не са мо на ду хов не по тре бе Сло ве на у овом раз до бљу већ 
и на од ре ђе ну бо го слов ску зре лост. Пре вод Ди о ни си је вих 
спи са пред ста вљао је не из о став но по ла зи ште за раз у ме ва ње 
де ла све тог Гри го ри ја Па ла ме. Пре вод Псе у до Ди о ни си је
вих де ла Иса и је Сер ског, за вр шен 1371, био је зна ча јан и 
због то га што су се у рас пра ва ма Гри го ри ја Па ла ме и Вар
ла а ма из Ка ла бри је, обе стра не по зи ва ле на ово де ло.64 Рад 
на пре во ђе њу , од ви јао се по бла го сло ву ми тро по ли та Те
о до си ја, у апо ка лип тич ном рас по ло же њу у вре ме Ма рич ке 
бит ке. Иса и ја Сер скиХи лан да рац очи глед но је био зна ча јан 
ду хов ник на чи ји аске ти зам ука зу је пре пи ска мо на ха Си лу
а на са Гри го ри јем Си на и том мла ђим.65 Ро ђен из ме ђу 1310. 

58 Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 87.
59 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989), нав. 

де ло, стр. 130.
60 Сли јеп че вић, Ђ. (1991) Исто ри ја срп ске цр кве, Бе о град, стр. 173.
61 „Зна чај но је да све то гор ска де ле га ци ја, ко ли ко се зна по на шим из во ри

ма иде кне зу Ла за ру, а не Бал ши ћу, иа ко се се ди ште па три јар ха на ла зи ло 
у обла сти Бал ши ћа. Ме ни се чи ни да и то упу ћу је на Ла за ра као пра вог 
ини ци ја то ра из ми ре ња, ка ко то про из и ла зи из при ча ња епи ско па Мар ка 
и Кон стан ти на Фи ло зо фа”; Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 88.

62 „Јо ван Ра јић, ко ме је мо гла би ти по зна та у Све тој Го ри очу ва на тра ди
ци ја о ово ме, при пи су је ини ци ја ти ву за ово из ми ре ње стар цу Иса и ји. 
Ра јић ве ли да, до овог по ку ша ја, ана те ма са срп ске цр кве и на ро да ни је 
би ла ски ну та и да је Иса и ја, до шав ши Ла за ру „све му по дроб но из ло
жи и на у чи га шта му тре ба чи ни ти”; Сли јеп че вић, Ђ. (1991) нав. де ло,  
стр. 173.

63 Ра до вић А. (1981) нав. де ло, стр. 130.
64 Под скал ски, Г. (2010) нав. де ло, стр. 181.
65 Исто, стр. 273274.
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и 1315. године од по бо жних ро ди те ља, за мо на шен у мла до
сти и на тај на чин упу тив ши и ро ди те ље на при ма ње „ан ђе
о ског обра за”, био је уче ник хи лан дар ског стар ца Ар се ни ја, 
ду хов ни ка ца ра Ду ша на. Сма тра се да му је пред смрт ста
рац пре по ру чио Иса и ју као но вог ду хов ни ка.66 У ње го вом 
пре во ду Псе у до Ди о ни си је вих спи са на ла зе се и бе ле шке са 
опи си ма Ма рич ке бит ке као и ото ман ског за у зи ма ња ма ке
дон ских кра је ва.67 Углед ног све то гор ског стар ца по што ва ли 
су Гр ци као и Сло ве ни: „По ча ство ван је при ја тељ ством па
три јар ха Фи ло те ја, и он се бе сма тра пред став ни ком срп ских 
све то го ра ца.”68 Ње гов бо ра вак у Ма ке до ни ји 1371. године 
по ве зу је га са па три јар хом Спи ри до ном, чи ји је из гле да био 
ду хов ник „у ру ском све то гор ском ма на сти ру, чи ји је кти рор 
по стао цар Ду шан 1348. године”69. Кнез Ла зар је у сво је вре
ме по себ ну па жњу по кла њао овом ма на сти ру. Ста рац Иса и
ја, та ко ђе, био је по ре клом и ро ђе њем са Ко со ва. Очи глед но 
да је до шло до сим фо ни је не са мо из ме ђу ове дво ји це већ и 
све то гор ског мо на штва са Ла за ре вим кне жев ством. Из гле да 
да је без по сред њо ва ња Све те Го ре про блем био не ре шив. 
Ње ни жи те љи су га нај ви ше тр пе ли и нај бо ље раз у ме ва ли: 
„По сто ја ли су, зна чи, иде о ло шки раз ло зи за по сред ни штво 
Све те Го ре. И ту, још јед ном, до ла зи сна жно до из ра жа
ја срећ на окол ност ви ше на ци о нал ног са ста ва Све те Го ре и 
сим би о зе Гр ка и Сло ве на на Ато су. Ла за ре во обра ћа ње Све
тој Го ри ни је слу чај но: то је нај бо љи пут да се до ђе до Ца
ри гра да, да се про блем ре ши ко нач но и озбиљ но”70. Та ко ђе 
је нео п ход но обра ти ти па жњу на на из глед се кун дар не чи
ни о це: уло ге Ђур ђа Стра ци ми ро ви ћа Бал ши ћа и Ду ша но ве 
удо ви це, ца ри це Је ле не, у мо на штву Је ли са ве те. Вла ди мир 
Мо шин скре ће па жњу на чи ње ни цу да је кне же ва ини ци ја
ти ва из 1375. „оства ре на за јед нич ким ау то ри те том Ла за ра 
и Ђур ђа Бал ши ћа ко ји су та да на чал ство ва ли у срп ским зе
мља ма”71. Осим то га, по зна то је да је де ле га ци ја на пу ту за 
Ца ри град по се ти ла Ду ша но ву удо ви цу и из ве сти ла је о ци
ље ви ма и де та љи ма свог по сла ња. Очи глед но је ре ша ва ње 
про бле ма об је ди ни ло све за ин те ре со ва не су бјек те а дру ги 
Да ни лов на ста вљач то је чак на звао „са бо ро ва њем”: „...И 
це лом са бо ру об ја ви ше, ста рој ца ри ци Је ли са ве ти, и свој 

66 Исто, стр. 494495.
67 Исто, стр. 581.
68 Та хи а ос, А. Е. (1975), нав. де ло, стр. 99.
69 Мо шин, В. (1975) нав. де ло, стр. 31.
70 Ду чић, Н. (1884), нав. де ло, стр. 70. Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло,  

стр. 88.
71 Ба ри шић, Ф. (1982) нав. де ло, стр. 34.



425

ДРАГАНА Ј. ЈАЊИЋ и ГОРАН М. ЈАНИЋИЈЕВИЋ

вла сте ли”72. Основ ну пре пре ку пред ста вља ло је др жа ње па
три јар ха Са ве IV, ко је му је Ла зар у Пећ упу тио де ле га ци ју са 
Иса и јом на че лу ка ко би га при во ле ли за ре а ли за ци ју иде је 
о из ми ре њу. Дру ги Да ни лов на ста вљач из ве шта ва да Иса и
ја „до шав ши, је два га умо ли за ово раз ре ше ње”73. Чак и ако 
ње го ва ини ци ја ти ва ни је би ла при мар на, Ла зар је очи глед но 
био ве о ма за ин те ре со ван за ре ше ње спо ра, на шта упу ћу је 
и део ор га ни за ци је ак тив но сти по ме ну те де ле га ци је у са мој 
Ср би ји као и чи ње ни ца да је ком плет но „фи нан си рао” ца ри
град ско по слан ство. Ње го во ста ра ње ни је би ло по кре ну то 
са мо по ли тич ким раз ло зи ма већ и на осно ву лич не бри ге за 
цр кву. У том сми слу сли ко ви то је из ве шта ва ње Кон стан ти на 
Фи ло зо фа: „и од мах устро ји да обе се стре (цр кве) бу ду дру
га ри це се би, ко је су већ мно го вре ме на раз дво је не јед на од 
дру ге пла ка ле”74. От пор па три јар ха Са ве IV мо гао је има ти 
раз ли чи те узро ке од то га да је сма трао да је ми си ја уна пред 
би ла осу ђе на на не у спех услед ту роб не исто ри је про бле ма 
и оче ки ва ног твр дог ста ва у са мом Ца ри гра ду: „Не сме се 
смет ну ти са ума да Ца ри град ни је са мо екс ко му ни ци рао ви
нов ни ке про гла ше ња па три јар ши је од 1346. не го је и још пре 
то га при хва та њем Син таг ме од 1335, усво јио ве о ма ја сну те
зу ко јом је срп ској и бу гар ској тр нов ској цр кви по рек ну то 
и са мо пра во на ау то ке фа ли ју, те зу ко ја је би ла ис так ну та 
још на Ли он ском са бо ру 1274. (где су во ђе ни пре го во ри о 
уни ји), ма да са дру га чи јом мо ти ва ци јом”75. Оспо ра ва ње бу
гар ске и срп ске ау то ке фа ли је у Ли о ну за сни ва но је на те зи 
да су до де ље не без са гла сно сти рим ског епи ско папа пе.76 
Оту да је, мо гу ће, по те као па три јар хов от пор и на чел ни твр
ди став срп ске цр кве, на осно ву сум њи ча во сти пре ма уни
о ни стич кој ди пло ма ти ји ца ри град ског па три јар ха та, што је 
по твр ђе но и ка сни је у окви ри ма пре го во ра и са бо ро ва ња у 
Фе ра ри и Фи рен ци 1439. године. Мо гу ће да „кир Са ва  IV” 
јед но став но ни је мо гао да пред ви ди „иси ха стич ку сим фо
ни ју”, ко ја се до го ди ла 1375. у Ца ри гра ду, прем да му је та
кве окол но сти, сва ка ко, пре до чио ста рац Иса и ја. Ве ро ват но 
је и то да је Са ва IV мо гао би ти про ти ван иси ха стич ком уче
њу, ко је су за сту па ли па три јарх Фи ло теј и ње гов прет ход ник 
Ка лист: „За ни мљи во је спо ме ну ти да је дан до са да не за па
жен из вор ни по да так ука зу је да је мо нах Ка лист, је дан од 

72 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989) нав. 
де ло, стр. 130.

73 Исто.
74 Кон стан тин Фи ло зоф, (1936), нав. де ло, стр. 5758; Сли јеп че вић, Ђ. 

(1991), нав. де ло, стр. 174.
75 Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 88.
76 Исто, стр. 89; Мо шин, В. (1975) нав. де ло, стр. 1342.
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нај у глед ни јих иси ха ста и сам бо ра вио у Ср би ји не по сред
но пред из бор за ва се љен ског па три јар ха“77. Ка лист је, као 
и дру ги прог на ник од ан ти и си ха стич ког по кре та на Ато су, 
све то гор ски прот Ни фон, ужи вао го сто прим ство на дво ру 
ца ра Ду ша на.78 У од но су на чи ње ни цу да су по сто ја ла из
ве сна ан ти и си ха стич ка стру ја ња у Ср би ји као и Ви зан ти ји 
и Све тој Го ри, по зи ци ја Са ве IV би се мо гла ис тра жи ва ти из 
ове пер спек ти ве. Чи ње ни ца да су на кон ње го ве смр ти, у из
бо ру но вог па три јар ха уче ство ва ли пред став ни ци ца ри град
ске па три јар ши је79, мо жда по твр ђу је Са ви не ра ни је сум ње у 
то да из ми ре ње „не ће би ти баш без у слов но“. 

По ме ну то Ла за ре во по слан ство на че лу са стар цем Иса и јом 
би ло је са ста вље но од мо на ха све то го ра ца. Бив ши све то
гор ски прот кир Те о фан80 био је у прат њи дво ји це уче ни ка 
Сил ве стра и Ни фо на81. Сви уче сни ци де ле га ци је би ли су у 
не кој ве зи са Иса и јом Сер ским: углед ни про тос Све те Го
ре Те о фан био је стар чев ду го го ди шњи при ја тељ а Сил ве
стар и Ни кан дар – ње го ва „ду хов на де ца“. Сил ве стар га је 
пра тио ка да се по вла чио у ис по сни цу Све тог Па вла а по том 
и за вре ме бо рав ка у Све том Пан те леј мо ну.  Дру ги Да ни
лов на ста вљач, по том, по ми ње Ни ко ди ма (Гр чи ћа) „ту ма ча 
ре чи“82. По зи ва ју ћи се на жи ти је па три јар ха Је фре ма, Ди
ми три је Бог да но вић на во ди по да так да се кнез Ла зар са ве
то вао са све то гор ци ма у ве зи са ста ва де ле га ци је и да су за
јед но ода бра ли „стар ца Иса и ју и ње го вог СЬПОСТЬНИ КА 
по па Ни ко ди ма као де ле га те за Ца ри град“83. Овим из ра зом 
συννησεύων у ства ри, упу ћу је се на за јед ни штво тј. исто вет
ност у под ви гу мо на шког жи во та. Дру ги Да ни лов на ста вљач 

77 Под скал ски, Г. (2010) нав. де ло, стр. 493494. Tac hi a os, A. E. (1966) Le 
mo nac hi sme ser be de sa int Sa va et la tra di tion hesycha ste at ho no te у: Хи
лан дар ски збор ник, 1, Бе о град, стр. 89. Te o tei, T. (1986) De ux épi so des 
de la lut te po ur la su préma tie au Mont At hos (XI IIXI V siè cles) in: Re vue 
des étu des sudest eu ropéen nes, XXIV, n. 1, Bu ca rest, рр. 5455. Ко раћ, Д. 
Радић, Р. (1998) Је дан по да так о ан ти си ха стич ком рас по ло же њу ме ђу 
Ср би ма сре ди ном XIV сто ле ћа у: Хи лан дар ски збор ник Х, Бе о град, стр. 
231. Мо шин, В. (1946) Св. Па три јарх Ка лист и Срп ска цр ква, Гла сник 
СПЦ XXVII, стр. 192206. Спре мић, М. (1986) Ср би и Фло рен тин ска 
уни ја. Цр ква 1439. до ди не, Збор ник ра до ва Ви за то ло шког ин сти ту та, 
XXIVXXV, 1986, Бе о град, стр. 413421.

78 Ко раћ, Д. и Ра дић, Р. (1998), нав. де ло, стр.  230231. Ri go, A. (1987) „Due 
no te sul mon che si mo at ho ni ta del la metà del XIV se co lo, Збор ник ра до ва 
Ви за то ло шког ин сти ту та, XXVI, Бе о град, стр. 87113.

79 Бог да но вић, Д. (1975), нав. де ло, стр. 89.
80 Исто, стр. 88.
81 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник, дру ги на ста вља чи (1989) нав. 

де ло, стр. 130.
82 Исто. Ду чић, Х. (1884), нав. де ло, стр. 7476.
83 Бог да но вић, Д. (1975), нав. де ло, стр. 88.
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за Ни ко ди ма упо тре био је из раз ТЪЛКО ВА ТЕЛЪ – ту мач 
(ре чи), што не мо же би ти схва ће но као „пре во ди лац“, пре 
све га јер је из ве сно да су сви де ле га ти мо ра ли до бро го во
ри ти ка ко сло вен ски та ко и грч ки, већ у сми слу пре ци зни јег 
ту ма че ња зна че ња у дог мат ском и ка нон ском сми слу: „Ту се 
на ро чи то ис ти че Ни ко ди мо ва спо соб ност и по зна ва ње сло
вен ског и грч ког је зи ка, по себ но Све тог Пи сма, те му се 
при пи су је на зив „ре то ра”.84 Осно ва но је прет по ста ви ти да 
бо го слов ски оквир пре го во ра ни је би ло пи та ње по зна ва ње 
Све тог Пи сма, што се код на ве де них, по зна тих уче сни ка ди
ја ло га под ра зу ме ва ло већ је око сни ца рас пра ве мо гла би ти 
де фи ни са на око дог мат ских и ка нон ских те ма, што озна ча ва 
и две ета пе у исто ри ји иси ха стич ког по кре та.85 Иси ха сти су 
на ро чи то би ли скло ни дог ма тич ким и ли тур гич ким те ма ма 
у бо го сло вљу ми ста го шког стре мље ња. Те жи ли су ду бљем 
раз у ме ва њу и пре по зна ва њу сми сла пој мо ва „све тлост” и 
пре о бра же ње” у окви ри ма Ста рог и Но вог За ве та. На ова
кве тнден ци је ука зу је дог мат ска пра знич на бе се да Гри го ри
ја Си на и та на Пре о бра же ње.86 „Ра ди кал ни па ла ми зам“, са 
дру ге стра не, ука зи вао је на од ре ђе на од сту па ња од пре да
ња, те је у дог мат ским спи си ма на ве де них иси ха ста ово уче
ње ис пи ти ва но на осно ву ускла ђе но сти са би блиј ским тек
стом.87 Бо ја зан да се не упа дне у је рес би ла је из ра же на и код 
тр нов ског па три јар ха и иси ха сте Јев ти ми ја, што се уо ча ва у 
ње го вим спи си ма.88 Из тог раз ло га, ре то ри ка се сма тра ла ве
о ма зна чај ном и сва ка ко да су јој уче сни ци по слан ства Кне
за Ла за ра мо ра ли би ти скло ни и вич ни у ње ним ве шти на ма. 
То је ве ро ват но би ло ва жно и код за у зи ма ња за про блем ау
то ке фал но сти пећ ке ју рис дик ци је пред па три јар хом Фи ло
те јем. При то ме, мо же се прет по ста ви ти и на чел но са гла сје 
пре го ва ра ча по спор ним пи та њи ма.

Тог за се да ња Фи ло те је вог си но да (са бо ра) и до не се не од
лу ке пред ста вља ли су пу ни успех пре го во ра о че му оду ше
вље но из ве шта ва дру ги Да ни лов на ста вљач: „За тим са вет 
учи ни ше о овом, опро сти ше од пре ђа шњег за пре ће ња и од
лу че ња ца ра и па три јар ха и све жи ве и умр ле, и при ми ше 

84 Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 200.
85 „У пра ско зор је осме де це ни је XIV, ви зан тиј ски иси ха стич ки по крет је у 

пу ном за ма ху. До ба жи вих ра спри из ме ђу бра ни ла ца и про тив ни ка иси
ха зма већ је про шло, сва ки от пор је раз би јен, а цр кве не по сло ве Цар ства 
во де иси ха сти.“,  Та хи а ос, А. Е. (1975), нав. де ло, стр. 94.

86 Под скал ски, Г. (2010), нав. де ло, стр. 304.
87 Исто, стр. 306.
88 Исто, стр. 307.
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све ар хи је ре је и је ре је у за јед ни цу и са слу же ње”89. Рас кол је 
био пре ва зи ђен и ус по ста вље на је пу на за јед ни ца. При то
ме, до не кле нео че ки ва но, по твр ђе на је Ду ша но ва од лу ка о 
ус по ста вља њу па три јар ши је, што дру ги Да ни лов на ста вљач 
ту ма чи ве ћим успе хом од оче ки ва ног: „А до го ди се ов де не
што бо ље за ове ко ји су до шли, а на ро чи то за кир Иса и ју, 
јер ве о ма бе ше ва зљу бљен па три јар ху. Ра ди то га да ро ва ше 
да Ср би не ма ју ви ше ар хи е пи ско па, но са мо вла сна па три
јар ха и ни ком овла да на, дав ши је ди ну за по вест о овом, да 
ако се Ср би укре пе, и опет за у зму грч ке кра је ве, да не из ме
не ми тро по ли те и њи хо во спо ми ња ње тј. па три јар хо во, као 
што за по ве да ју и са бор на пра ви ла”90. Од лу ке Фи ло те је вог 
са бо ра, по све му су де ћи, би ле су ди хо том не: срп ској цр кви 
да то је пра во са мо стал ног би ра ња и хи ро то ни са ња епи ско па 
и из бо ра па три јар ха (?), ко ји је у зва нич ним ца ри град ским 
ак ти ма ипак на зи ван „ар хи еп ско пом пећ ким“91. Обе стра
не би ле су за до вољ не овим ком про ми сом92 а из гле да да је и 
уса гла ше но то да ца ри град ска цр ква убу ду ће, на од ре ђе ни 
начин уче ству је у из бо ру срп ског па три јар ха. 

У прак си то се до го ди ло ве о ма бр зо: на кон упо ко је ња Са
ве IV, из ми ре ње цр ка ва об на ро до ва но је у При зре ну 1375. 
у при су ству чла но ва Ла за ре вог по слан ства и при кљу че них 
де ле га та ца ри град ског па три јар ха та, све ште но мо на ха Ма
те ја и Мој си ја. „Пре ма Ни ћи фо ру Ду чи ћу па три јарх Са ва 
је, ка да су при спе ли де ле га ти ца ри град ског па три јар ха, већ 
ле жао у Пе ћи на са мр ти.”93 Упо ко је ње  па три јар ха Са ве IV 
до го ди ло се у не де љу по сле Ус кр са тј. 29. апри ла 1375.94 
Ни ко дим Гр чић, по све му су де ћи, из Ца ри гра да при спео 
је као ар хи ман дрит, бу ду ћи да га је тим до сто јан ством од
ли ко вао па три јарх Фи ло теј, што је по све до чио све ти те љев 
ти сман ски би о граф Сте фан.95 Не из ве сно је, ме ђу тим да ли 
је Иса и ја при су ствао про гла ше њу из ми ре ња, бу ду ћи да се 
у ње го вом жи ти ју по ми ње раз бој нич ки на пад на ње га ка
да је, на по врат ку из Ца ти гра да но сио број не вред не цр кве
не утва ри на Све ту Го ру. Раз бој нич ко на си ље до го ди ло се у 
бли зи ни Ве ли ке Ла вре и том при ли ком ста рац је „за до био 

89 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник, дру ги на ста вља чи (1989), нав. 
де ло, стр. 130.

90 Исто.
91 Бог да но вић, Б. (1975) нав. де ло, стр. 89.
92 Ба ри шић, Ф. (1982) нав. де ло, стр. 178.
93 Ђу рић, Ј. В. (1975) Срп ски др жав ни са бо ри у Пе ћи и цр кве но гра ди

тељ ство, О кне зу ла за ру. На уч ни скуп у Кру шев цу 1971, Бе о град,  
стр. 105108. Сли јеп че вић, Ш. (1991) нав. де ло, стр. 175.

94 Под скал ски, Г. (2010) нав.де ло, стр. 493.
95 Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 200.
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отво ре не ра не на гла ви”.96 Као по твр ду исти ни тог из ми ре ња 
и сту па ња у ка нон ско је дин ство дру ги Да ни лов на ста вљач 
на во ди за јед нич ко при че шћи ва ње.97 У на став ку, опи са но је 
ак тив но уче шће ца ри град ских еми са ра у из бо ру па три јар ха 
Је фре ма. Из бор овог мо на хаиси ха сте из не на дио је мно ге а 
и ње га са мог што ве о ма дра ма тич но опи су је дру ги Да ни лов 
на ста вљач: „а он чув ши ово, као у ужа су бив ши, ди вља ше се 
ства ри, ко ју ни ка ко ни ка да не по же ле. За то и поч не ту жи ти 
и при ље жно са су за ма мо ли ти све ти и мно го ча сни са бор, да 
дру го га уве ду на ње го во ме сто. А они још ово га, пр стом Бо
жи јим по ка за на, осве ти ше и хи ро то ни са ше, и уру чи ше му 
цр кву па три јар ши ју и да се за њих бри не, и по са ди ше га на 
пре сто све то га Са ве, ко ме уру че ње за цр кву не би то ли ко од 
љу ди, но од Бо га.”98 Иза „па не ги рич ког пре те ри ва ња” дру
гог Да ни ло вог на ста вља ча, ко је је у скла ду са из ве шта ва
њем Је фре мо вог жи во то пи сца Мар ка Пећ ког, сто ји чи ње ни
ца па три јар хо вих по вла че ња у ис по сни це, ду гог мо на шког, 
иси ха стич ког ста жа од два де се тре ће го ди не жи во та, ха ри
та тив на де лат ност и бор ба за пра во вер је. Прем да је Јо ван 
Стра ци мир оде лио Ви дин ску ми тро по ли ју од тр нов ске па
три јар ши је и при са је ди нио је ца ри град ској ју рис дик ци ји, 
од но си из ме ђу Јеф ти ми ја и Јо а са фа, ми тро по ли та Ви ди на, 
та ко ђе иси ха сте, би ли су ве о ма бли ски.99 Не мо же се по у зда
но утвр ди ти у ко јој ме ри и на ко ји на чин је кнез Ла зар при
хва тао уче ње Гри го ри ја Па ла ме али чи ње ни ца да су си на и ти 
и иси ха сти бу квал но би ли „пре пла ви ли” те ри то ри је ње го
ве фе у дал не др жа ве ука зу је на то ко ли ко је био на кло њен 
ми стич ком и мо на шком бо го сло вљу. То га је сва ка ко по ве
зи ва ло и са све тим Ни ко ди мом Ти сман ским, по то њим пре
но си о цем иси ха стич ких тра ди ци ја у ру мун ске зе мље.100 „У 
Вла шкој Ни ко дим раз ви ја оп се жну мо на шку де лат ност ин
те гри са ну иси ха стич ким уче њем. Ми, уо ста лом, зна мо да је 
Ни ко дим во дио пре пи ску са бу гар ским па три јар хом Јеф ти
ми јем као што је био и у пре пи сци са грч ким ми тро по ли том 
у Вла шкој, Ан ти мом Кри сто пу ло сом. Ан ти ма, ко ји је прет
ход но био ка лу ђер на Све тој Го ри на и ме но вао је за епи ско па 
у Вла шкој ца ри град ски па три јарх Фи ло теј. Ме ђу тим, иси ха
зам као иде о ло ги ја про ди ре у Ру му ни ју у на ве де но до ба, а у 

96 Ду чић, Н. (1884), нав. де ло, стр. 76. Под скал ски, Г. (2010) нав. де ло,  
стр. 493494.

97 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989), нав. 
де ло, стр. 130.

98 Исто, стр. 133.
99 Исто, стр. 98.
100 Исто, стр. 101.
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Ни ко ди му на ла зи свог нај по зва ни јег пред ставни ка”101. Пи
смо, ко је је 1385 тр нов ски па три јарх Јев ти ми је по слао Све
том Ни ко ди му у Вла шку, та ко ђе дог мат ског ка рак те ра, за
сно ва но је на не до у ми ца ма око „не бе ске је рар хи је” Псе удо 
Ди о ни си ја. Ни ко ди мов од го вор, ме ђу тим ни је са чу ван.102 
Еви дент но је да су пу те ви па ла ми стич ког бо го сло вља про
ла зи ли кроз кра је ве ко је да нас об у хва та Ти моч ка епар хи ја. 
Из тог раз ло га, при род но је да се у окви ри ма ове ју рис дик
ци је осе ћа по тре ба за ис тра жи ва њем тра ди ци је, ко ја је пра
во сла вљу омо гу ћа ва ла не слу ће не бо го слов ске до ме те и из
вор но схва та ње цр кве не са бор но сти. Је дан ре ла тив но крат
ко тра јан по крет и по лет ду хов но сти обе ле жио је крај XIV 
сто ле ћа на осно ву три јум фа па ла ми зма кроз ин тер на ци о на
ли за ци ју цр кве у прав цу па нор то док си је су прот но рас пар ча
ва њу сред њо ве ков них цар ста ва на мно штво фе у да. Из бо ром 
па три јар ха Је фре ма на сту пио је пре ко по треб ни мир за цр
кву што дру ги Да ни лов на ста вљач опи су је као нај зна чај ни ју 
те ко ви ну ца ри град ског по слан ства кне за Ла за ра, у ко је м је 
зна чај ну уло гу имао све ти Ни ко дим Ти сман ски: „И ка да је 
био па три јарх овај пре о све ће ни и бо го но сни па три јарх кир 
Је фрем од мах се ути ша бу ра за цр кву и раз ре ши се сва ка 
ве за, и би ла је па три јар ши ја Кон стан ти но ва са срп ском па
три јар ши јом у љу ба ви и из ми ре њу и у је дин ству као што 
пи ше за по вест Хри сто ва: „По то ме ће вас по зна ти да ли сте 
мо ји уче ни ци, ако има те љу бав ме ђу со бом”103. Ме та фо ра 
са „ути ша ва њем бу ре” дру гог Да ни ло вог на ста вља ча, раз
ма тра ње на те му исто ри је Срп ске пра во слав не цр кве, вра ћа 
на са ме по чет ке – але го ри ју ње не бур не по ве сти на сли ци 
Уро ша Пре ди ћа. Бу ре су до ла зи ле и про ла зи ле а брод срп ске 
цр кве одо ле вао им је бла го да ре ћи ње го вим по све ће ним и не
по стид ним кор ми ла ри ма.
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NIKODIM TISMANSKI IN PRINCE LAZAR’S  
MISSION IN CONSTANTINOPLE

Abstract

In the year when eight centuries of the independence of the Serbian 
Orthodox Church is being celebrated, the issue of the concept of 
autocephaly in the liturgicalcanonical context is actualized, through 
consideration of numerous events and processes from turbulent history. 
One of the most important processes was the activity of Prince Lazar, 
with the assistance of the Mount Athos monks, aimed at reconciliation 
of the Serbian and the Constantinople Patriarchates. The key for the 
success of Prince Lazar’s Constantinople mission was his spiritual 
closeness to the Mount Athos monks, Sinaits and Hesychasts, which in 
his time occupied  some of the key positions in the Constantinople and 
Bulgarian churches and held important chairs in Orthodox institutions 
in the Balkans. Although an old man Isaija SerskiHilandarac is 
mentioned as the main spiritus movens of this mission of great 
importance, the presence of Nikodim Tismanski, a “words interpreter”, 
was also significant. His role in the Orthodox church of the second half 
of the 14th century was researched not only based on the mentioned 
activities for the overcome of the schism, but in the foundation of 
numerous monasteries either in the feudal states of Prince Lazar 
(Vratna, Manastirica) or in the Romanian lands (Vodica, Tisman). Thus, 
the solution of this canonical problem has provided a framework for 

research of church life in the second half of the 14th century.

Key words: Nikodim Tismanski, monastery, mission, reconciliation, 
Hesychasm




