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Др Алек сан дар На у мов
Università Ca’ Fo sca ri Ve ne zia
ana u mow @u ni ve.it

СМРТ ЈО ВА НА ВЛА ДИ СЛА ВА У КОН ТЕК СТУ 
ХА ГИ О ГРАФ СКИХ ЧУ ДА КА ЖЊА ВА ЊА СМР ЋУ

Сажетак: У члан ку се да је ана ли за јед не епи зо де из Ду кљан-
ске хро ни ке ка да уми ре Јо ван Вла ди слав, а пред смрт му се чи ни 
да га уби ја Св. Јо ван Вла ди мир. Тај до га ђај се по сма тра у ши рем 
кон тек сту слич них ха ги о граф ских при ча из ста ре сло вен ске књи-
жев но сти и њи хо ве би блиј ске осно ве (Мој си је, Или ја, Је ли сеј, Да-
вид). Узи ма ју се у об зир ли ко ви све тих: Си ме о на, Са ве, Сте фа на 
Де чан ског, као и Бо ри са Бу гар ског (из ла тин ске тра ди ци је).  По ка-
зу је се нај бли жи кон текст та квих уби ста ва, по сма тра них као ис пу-
ња ва ње Бо жи је во ље, да кле са кра ли зи ра но ка жња ва ње смр ћу од 
стра не све тих: Ди ми три ја, Мер ку ри ја, Ђор ђа и (арх)ан ђе ла,  оних 
епи зо да ко је су ушле у ста ру срп ску ха ги о граф ску тра ди ци ју.

Кључнеречи: Ду кљан ска хро ни ка, Јо ван Вла ди слав, Св. Јо ван 
Вла ди мир, ста ра срп ска књи жев ност, ха ги о гра фи ја, Pax Byzan ti-
no-Sla va

Сластрађагријех,агријехучињенрађасмрт–ка же Св. Апо-
стол Ја ков (Jк 1,15), а и Св. Апо стол Па вле учи да јеплатазагријех
смрт (Рим 6,23). У 1. Књи зи Са му и ло вој на ла зи мо да је Го спод тај 
ко ји уби ја и спу шта у гроб (1 Сам 2,6, уп. 5. Мој 32,39), a из бор на чи-
на за ис пу ња ва ње Ње го ве во ље је из у зет но бо гат. Мно го би блиј ских 
узо ра је ушло у хри шћан ску књи жев ност, у тој ме ри и у ста ро сло вен-
ску, па у хим но гра фи ји, ха ги о гра фи ји и хо ми ле ти ци на ла зи мо сто ти-
не ра зних по во да, на чи на, при ме ра за уби ја ње и ка жња ва ње смр ћу.  

Че сто Бог ко ри сти ан ђе ле1, и све це да пре ко њих ис пу ни сво ју 
ка зну.  Све ти Па вле по ста вља ре то рич ко пи та ње: Коћеоптужити
избранеБожије?Богкојиправда?Коћеосудити? (Рим 8, 33-34). 

У Љетопису попа Дукљанина, кон крет но у ње го вом ше стом 
де лу Devitaobituque JoannisVladimiri, regisDalmatiae (XXXVI) 

1   Већ кра јем де ве тог ве ка у свом СловуоСветимарханђелимаМихаилуиГаврилу 
Св. Кли мент Охрид ски пи ше да не ки од ан ђе ла су сла ти на зе мљу „на ка знь и мъ сть не-
чь стї вы мъ“, Кли мент Охрид ски, Събранисъчинения, т. 1, об ра бо ти ли Б. Ст. Ан ге лов, К. 
М. Ку ев, Хр. Ко дов, Со фия 1970, 266-267, 280, 283.
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смрт Јо ва на Вла ди сла ва, под му клог уби це Све тог му че ни ка Јо ва на 
Вла ди ми ра, опи су је се као по смрт но чу до све ца: 

„У то вре ме, ка да је пре не то те ло бла же ног Вла ди ми ра из Пре-
спе у Кра ји ну, цар Вла ди слав је са ку пио вој ску и до шао је да за у зме 
зе мљу бла же ног Вла ди ми ра и град Драч, ка о што му је био обе ћао 
цар Ва си ли је због уби ста ва ко је је по чи нио. Док се та ко на ла зио 
пред Дра чом, јед ног да на док је ве че рао и се део за тр пе зом, из не-
на да му се при ка зао на о ру жа ни вој ник у ли ку Све тог Вла ди ми ра 
[su bi to ap pa ru it ei mi les ar ma tus et in ef  gie san cti Vla di mi ri]. И ве о ма 
пре стра шен гла сно је по чео да ви че: „До ђи те бр зо, вој ни ци! Бр зо 
до ђи те и спа си те ме јер Вла ди мир хо ће да ме уби је [qu ia Vla di mi-
rus oc ci de re me vult!]!” И ре кав ши ово устао је са свог пре сто ла у 
же љи да по бег не. Из не на да га је ан ђео уда рио [sta ti mque per cus sus 
ab an ge lo] и он се сру шио на зе мљу и умро је те лом и ду шом. [...] 
И та ко се зби ло да опа ки уби ца, ко ји је се де ћи за руч ком на ре дио 
да се од ру би гла ва бла же ном Вла ди ми ру, и ко ји је од ње га на чи нио 
му че ни ка, да је он сам за вре ме ве че ре био уби јен да по ста не Са та-
нин ан ђео [ut an ge lus Sa ta nae ef  ce re tur]”.2

Сли ка ан ђе ла има ов де ви ше зна ча ја – Све ти Вла ди мир ис пу-
ња ва Бо жи ју во љу и уби ја свог уби цу. Пре ма ре чи ма Све тог Пи сма, 
ни је то „осве та за се бе”, али је до каз гње ва Бо жи јег „јер је на пи са-
но: Мо ја је осве та, ја ћу вра ти ти, го во ри Го спод” (Рим 12,19; 5 Мој 
32,35); је ди но у та квом сми слу мо же мо да ви ди мо у тој (и таквоj) 
ка зни не са мо са крал но чу до ус по ста вља ња Бо жи је прав де на зе-
мљи, но и прин цип iustalionis или contrapasso.3

Ова по ја ва је сте ин тер вен ци ја ан ђе ла Го спод њег, али за Вла ди-
сла ва – из гле да са мо за ње га – ан ђео при ма об лик (ef  gi es) Све тог 
Вла ди ми ра у ви ду на о ру жа ног вој ни ка4 ко ји га смрт но по га ђа и 
та ко га пре тва ра у ан ђе ла Са та не.5 У том слу ча ју, по смрт но чу до 

2  GestaRegumSclavorum. T.1, Кри тич ко из да ње и пре вод. При ре ди ла и пре ве ла 
Д. Кун чер. Уред ник Т. Жив ко вић, Бе о град 2009, 136-139; пре штам па но у књи зи Успомен
иславуСветогЈованаВладимира, књ. 2, св. 1, Це ти ње 2016, 52-55, в. још 236-237, 289 
(ов де са про ме ном сми сла: „и у са та ну од ру ке ан ђе ло ве пре о бра ћен био”).
3  Д. Кр стић, БиблијскимотивиупричиоСветомЈовануВладимирууЛетопису
попаДукљанина,Цр кве не сту ди је 13 (2016), 121.
4   О мо гу ћем из гле ду тог вој ни ка ви де ти: Н. Ба на ше вић, ЛетописпопаДукљанина
инароднапредања, Бе о град 1971, 198-200 (=УспомениславуСветогЈованаВладимира, 
књ. 2, св. 2, Це ти ње 2016, 412-414).
5   У про ло шком жи ти ју, са ста вље ном у Тр сту од стра не Ви ћен ти ја Ра ки ћа и штам-
па ном пр ви пут у Послједованију свјатаго великомученика, чудотворца и мироточца
ИоаннаВладимира,царјасербскагоу Ве не ци ји 1802, Вла ди слав уми ре „не ви ди мо ју ру-
ко ју по ра жен“, в. Д. Ру ва рац, О Св.ЈовануВладимиру.Историчнокњижевнацртица, 
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све ца мо же се схва ти ти и као не ка вр ста чу да ка зне ко је је по сле ди-
ца пре ступ ног чи на, а ко је се ов де ја вља као по се бан све чев за да так 
ка жња ва ња пре ступ ни ка, по слан ство у функ ци ји мо рал не ре гу ла-
ци је.6 

Аутор не по сред но по ве зу је по смрт но ста ње чо ве ка са ан ђе о-
ском при ро дом и го во ри да у слу ча ју смр ти ло шег чо ве ка уми ре не 
са мо ње го во те ло, већ исто та ко и ду ша, ко ја по ста је ан ђео Са та не. 
Те ло Све тог Вла ди ми ра би пре не се но из Пре спе у Кра ји ну, али је 
ње го ва ду ша жи ва и Бо жи јом во љом ис пу ња ва за да так ка жња ва-
ња смр ћу. Сам Вла ди мир је имао ан ђе о ску по ја ву [vi si o ne an ge li ca] 
док је био у там ни ци: „При ка зао му се ан ђео Го спод њи, ко ји га је 
те шио и ја вио му шта ће се зби ти  [Ap pa ru it ei in vi si o ne an ge lus 
Do mi ni con for tans eum et nun ci as ei ea qu ae ven tu ra erаnt]“.7 Ова по-
ја ва и по ру ка охра бри ла је кра љев ског су жња. Мо ра се упо зо ри ти 
да фор ма ‘con for tans eum’ ди рект но по ве зу је тај до га ђај са опи сом 
по ја ве ан ђе ла Ису су Хри су на Ма слин ској го ри (Лк 22, 43)8, па би 
за то у пре во ду би ло бо ље ста ви ти је ван ђе о ски из раз „ја вио се ан-
ђео [...] кре пе ћи га”.9 Као што мо ли тва на Ма слин ској го ри на го-
ве шта ва стра да ње и смрт Ису са Хри ста, исто та ко пред Јо ва ном 
Вла ди ми ром у за тво ру ан ђео отва ра пут стра да ња и му че ни штва, 
ко ји во ди у не бе ско кра ље ство.10 Још јед ном Бог је по слао ан ђе ле 

Зе мун 1892, 27 (= Успомениславу..., нав. де ло, 2/1, 111).
6   I. Lis, Śmierćwliteraturzestaroserbskiej(XIIXIVwiek), Po znań 2003, 110; И. Лис-
Вјел гош, ЈованВладимиркаовладар,витезисветац.Стратегијакреирањаликаукази
вањупопаДукљанина,Цр кве не сту ди је 13 (2016), 106.
7   GestaRegumSclavorum, нав. де ло, 128-129 (= Успомениславу..., нав. де ло, 2/1, 44-45).

8   Vul ga ta: „ap pa ru it autem il li an ge lus de ca e lo con for tans eum”.
9   У ста ром пре во ду Ј. Су бо ти ћа сто ји „хра бре ћи га“, Д. Ру ва рац, ОСв.ЈовануВла
димиру.Историчнокњижевнацртица, Зе мун 1892, 38 (= Успомениславу..., нав. де ло, 2/1,  
122); ви де ти на пр. кон дак муч. Фо ке (22 сеп тем бра): „от Ан гел укре пља јем“ и др. 
10   Пред ло же на па ра ле ла из ме ђу до ла ска ар хан ђе ла Га ври ла Ма ри ји Дје ви и про ја вљи-
ва њем ан ђе ла Јо ва ну Вла ди ми ру у за тво ру ни је очи глед на, ма да се по ве зу је са чи ње ни цом да 
од мах по сле по ја ве ан ђе ла Ко са ра де лу је „по так ну та од Све то га Ду ха”, ви де ти А. Ко стић Тму-
шић,  ПоетскиелементиуструктуриЖи ти ја Све тог Јо ва на Вла ди ми ра, Цр кве не сту ди је 13 
(2016), 131, уп. ко мен тар Т. Жив ко ви ћа, GestaRegumSclavorum. T. 2, Бе о град 2009, 266 (= У
спомениславу..., нав. де ло, 2/1,  72) и чла нак Н. В. Ин га ма, МучеништвоСветогЈованаВлади
мираДукљанина,Ле то пис Ма ти це срп ске год. 166, књ. 446, св. 6 (1990), 880, 886-887, где је у 
цен тру па жње по дра жа ва ње Хри сто вог стра да ња и па ра ле ла са Ису со вим за то че ни штвом по-
сле хап ше ња, а Ко са ра је ору ђе бо жан ске на ме ре пре ма Вла ди ми ру (= Успомениславу..., нав. 
де ло, 2/1,  374, 380-381). Са свим ни је убе дљи ва па ра ле ла са по ја вом ан ђе ла апо сто ли ма (Д. ап. 
10, 3; 12, 1-17). Же ља Ко са ре да опе ре гла ву и но ге (ca put et pe des) око ва ним за тво ре ни ци ма у 
том кон тек сту са др жи алу зи ју и на пра ње но гу апо сто ли ма на Тај ној ве че ри и на Го спод ње ре чи 
„и ви сте ду жни је дан дру го ме пра ти но ге” (Јо ван 13,14), кад се уво ди и мо тив Ју де и из да је.

Д
р

 А
лек сан

 д
ар

 Н
а у м

о
в

65

С
м

рт Јо ва на В
ла ди сла ва у кон тек сту ха ги о граф

 ских чу да ка ж
њ

а ва њ
а см

р ћу



да са чу ва ју кра ља – за се да на пу ту је про па ла јер су Вла ди сла вље-
ви вој ни ци ви де ли да га чу ва ју љу ди „ко ји као да има ју кри ла [qu a si 
alas ha ben tes] и као да у ру ци но се за ста ве [trop ha e a] ... и схва ти ли 
су да су то Бож ји ан ђе ли [an ge li De i]”.11

У хри шћан ској тра ди ци ји уло га ан ђе ла је огром на, нај ви ше па-
жње се до де љу је ар хи стра ти гу Ми ха и лу, и не што ма ње Га ври лу; 
у ег зе ге зи и хо ми ле ти ци по ја ва го то во сва ког ан ђе ла ко ји ни је у 
Све том Пи сму на зван, ве за на је за Ар хан ђе ла Ми ха и ла: спа ша ва-
ње Ха гар у пу сти њи и Иса ка од оче ве жр тве, епи зо да са Ва ла мом 
и ма га ри цом, по моћ Ге де о ну про тив Ми ди ја на ца, об ја вљи ва ње 
Сам со но ва ро ђе ња ње го вој мај ци, по моћ про ро ку Или ји, си ла зак у 
ва ви лон ску ужа ре ну пећ код три мла ди ћа, пре нос Ава ку ма са руч-
ком Да ни лу у ла вљу ја му, раз би ја ње Си на хи ри мо ве аси риј ске си ле, 
уби ја ње ца ра Иро да, смрт не ра зум ног бо га та ша и мно го дру гих.12 

Да ви ди мо да ли и ка ко се укла па ју ти мо ти ви у ста ру тра ди ци-
ју пра во слав не књи жев но сти на Бал ка ну.

Мо тив смр ти из ру ке све та ца по ја вљу је се у ста рој књи жев но-
сти у раз ли чи тим спи си ма, пре све га у жи ти ја ма. Ју на ци тих спи-
са нај че шће су опи си ва ни из фи нал не пер спек ти ве све то сти, али 
у ве ћи ни слу ча је ва ка жња ва ње смр ћу се од ви ја док су у жи во ту. 
Го то во ни кад бу ду ћи све тац не уби ја сам, смрт до ла зи уз по моћ 
дру гих – или не ви дљи во, или пре ко ан ђе ла и већ ка но ни зо ва них 
„ста рих” све та ца или ру ка ма дру гих љу ди. Сви су убе ђе ни да ис-
пу ња ва ју Бо жи ју во љу и да је смрт гре шни ка бо го у год на да се не 
би из ро ди ло ве ће зло.

1. Је дан од нај по зна ти јих мо ти ва је сте ка да се вла дар ко ји ће 
по сле би ти при знат за све ца бо ри да са чу ва пра во слав ну ве ру, бо-
го да ро ва ну вла да ви ну или свој пре сто; та кви су слу ча је ви са Св. 
ца рем Кон стан ти ном Ве ли ким, Бо ри сом Бу гар ским, Сте фа ном Не-
ма њом или Сте фа ном Де чан ским.

1.1. Цар Кон стан тин Ве ли ки, уни вер зал ни мо дел свих хри-
шћан ских вла да ра, сла ви се за „си лу кре по сти” ко ју је до био од Го-

11  GestaRegumSclavorum, нав. де ло, 134-135 (= Успомениславу..., нав. де ло, 2/1,  
50-51).  Ту епи зо ду мо же мо по сма тра ти у кон тек сту Псал ма 90: ЈерћеАнђелимаСвојим
заповедитизатебе,датечувајунасвимапутевиматвојим и Псал ма 33: АнгелГоспод
њиустајеокоонихкојисеБогабоје,иизбављаих. 
12   Ви де ти С. Га бе лић,  Циклус арханђела у византијској уметности,  Бе о град 
1991; М. Skow ron ек, „ŚwiatcałymaCięzaobrońcę“:MichałArchaniołwkulturzeSłowian
prawosławnychnaBałkanach.Łódź 2008; А. Na u mow, Aniołowiewcerkiewnosłowiańskiej
hymnografii, Roc znik Te o lo giczny LV (2013), zesz. 1-2, 67-89. 
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спо да да по бе ђу је ино пле ме ни ке „ра ди ве ре”.13 Али осим то га да је, 
као Мој си је про тив Ама ли ка, бо рац за ве ру и бо го и за бра ни вла дар, 
цар Кон стан тин је на ре дио че ти ри уби ства у по ро дич ном кру гу14 – 
та ста, си на, су пру ге и зе та, и у окви ру цр кве ног кул та  мо ра ло се 
су о чи ти и с том чи ње ни цом.

Смрт оца дру ге ца ре ве же не – Мак си ми ја на Хер ку ли ја ни је у 
на шој ста рој књи жев но сти  пред ста вље на у ве зи са Кон стан ти ном, 
ма да не ку алу зи ју от кри ва мо уЖитијудеспотаСтефанаЛаза
ревићаКон стан ти на Фи ло зо фа15, ка да он спо ми ње ло ше на ме ре 
пре ма свом, цар ском зе ту16. Зна се да је Кон стан тин по бе див ши 
Мак си ми ја на по ште део му жи вот, али по сле от кри ве ња по ред не 
за ве ре осу дио га на смрт (или по ну дио да се са мо у би је). У ста рим 
срп ским ро до сло ви ма ипак на ла зи мо вр ло сли ко ви то опи са ну кон-
чи ну Мак си ми ја на из чи јих уса на из ла зи огањ, це ло те ло је пре пу-
ње но цр ви ма и од ве ли ке зло бе су му ис ко чи ли очи17.  Ње го во име 
се спо ми ње, као му чи те ља, и у тек сто ви ма ве за ним за Ди ми три ја 
Со лун ског. 

Су коб ца ра Кон стан ти на са се стри ним му жем Ли ки ни јем раз-
гр на то пред ста вља ју по след њи бу гар ски сред њо ве ков ни па три јарх 
Јев ти ми је у свом ПохвалномсловуКонстантинуиЈелени18, и срп ски 
ро до сло ви За гре бач ки и Пај си јев19, пот пу но се ме ђу соб но сла жу ћи.  

У да љем то ку ро до сло ва – пи ше Љи ља на Ју хас – при ка зу је се 
Кон стан ти нов су коб са Ли ки ни јем, до ко га је до шло јер се Ли ки-

13  Да ни лов уче ник, ЖитијекраљаСтефанаДечанског. У: Даниловинастављачи, 
прир. Г. Мак Да ни јел, Ста ра срп ска књи жев ност 7, Бе о град 1989, 33-34.
14   У За гре бач ком ро до сло ву се го во ри још о Мак сен ци ју као стри цу ца ра Кон стан ти на 
(ви де ти: Љ. Сто ја но вић, Старисрпскиродословиилетописи, Збор ник за исто ри ју, је зик и 
књи жев ност срп ског на ро да. Пр во оде ље ње. Књ. XVI, Бе о град-Срем ски Кар лов ци 1927, 6).  
Уства ри Мак сен ци је је био Кон стан ти ну шу рак, он се уда вио у Ти бру код Мил виј ског мо ста 
при ли ком по вла че ња и ње го ва од се че на гла ва би но ше на за вре ме по бед не па ра де.
15   Кон стан тин Фи ло зоф, ЖивотСтефанаЛазаревићадеспотасрпског, прев. и 
на по ме не Г. Јо ва но вић,  Би бли о те ка Књи жев ност и је зик 17, Бе о град 2007, 23-25.
16  Љ. Ју хас-Ге ор ги ев ска, ЦарКонстантинусрпскојкњижевностисредњегвека,
Збор ник ра до ва са Ме ђу на род ног на уч ног ску па по во дом 1700. го ди шњи це Ми лан ског 
едик та: СветицарКонстантинихришћанство, ур. Д.  Бо јо вић, Том 2, Ниш 2013, 381-382.
17   У ро до сло ви ма Кар ло вач ком, За гре бач ком, Вр хо бре знич ком,  Љ. Сто ја но вић, 
Старисрпскиродослови...,нав. де ло,  8-9.
18 LobredeaufConstantinundHelene IX, Е. Ka lu žni ac ki, Werkedespatriar
chen vonBulgarienEuthymius (13751393) nach den bestenHandschriften, Wi en 
1901 (Va ri o rum Re prints 19712; Ве ли ко Тър но во 20103), 165-166. 
19  Не што кра ћа ре дак ци ја у ро до сло ву Кар ло вач ком и Вр хо бре знич ком, Љ. Сто ја-
но вић, Старисрпскиродослови...,нав. де ло, 10-15.
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ни је окре нуо па ган ству и по чео да му чи хри шћа не. Кон стан тин је 
нај пре по ку ша вао мол ба ма, а по том и прет ња ма да од вра ти Ли ки-
ни ја од не де ла, хтео је и да га пре се ли у Со лун. Овај га, ме ђу тим, 
ни је по слу шао, већ је по чео да чи ни још го ра де ла (му чио је Јер ми-
ла, Стра то ни ка и мно штво дру гих). Та да је Кон стан тин, чув ши да 
Ли ки ни је „бе сни“ про тив хри шћа на, по слао вој ни ке да га уби ју.20

О уби ја њу си на Кри спа и су пру ге Фа у сте ма ло ши ре го во ри 
Гри го ри је Цам блак у ЖитијукраљаСтефанаДечанског, ка да го-
во ри о ње го вом стра да њу од стра не оца кра ља Ми лу ти на. Он ова ко 
пи ше: 

„Јер и Ве ли ки Кон стан тин и пр ви хри шћан ски цар, то ли ки и 
та кав, ма ко ли ко да је био у по бо жно сти и при род ној пре му дро сти, 
ве ру ју ћи ла жним ре чи ма лу ка ве же не, и уби си на сво је га При ска 
[!], ко ји је био до бар и благ муж, а за тим ка да је по сле са знао да је 
она сла га ла, и њу уби су дом пра вед ним.“21

1.2. Бу гар ски по кр сти тељ кнез Бо рис-Ми ха ил у мар ту 866. го-
ди не су ро во је угу шио ја ку по бу ну на ро да про тив при ма ња хри-
шћан ства и убио 52 бо ља ра за јед но са њи хо вим на след ни ци ма. 
Ипак, са вест кне зу ни је би ла мир на, па се обра тио па пи Ни ко ли 
I са пи та њем да ли је  тај по сту пак био пра ве дан. У од го во ру па-
па, ко ри сте ћи ци та те из Пс 26 (стих 4, 5 и 9) и про ро ка Је зе ки ља 
(18,4.14-20.23), по у ча ва да уби ство ни је у скла ду са хри шћан ском 
ети ком, а на ро чи то не сме се пре но си ти од го вор ност са оца на си-
на, он да уби ја ње на след ни ка по бу ње них бо ља ра ни је би ло у ре ду.  
До да је још на ред бу Го спод њу о опра шта њу ду жни ци ма (Мт 6,12) 
и ре чи апо сто ла Ја ко ва да „ће оно ме би ти суд без ми ло сти ко ји не 
чи ни ми ло сти” (Jк 2,13). Али узи ма у об зир нео фит ску рев ност 
вла да ра и ње го во не зна ње (ze lo Chri sti a nae re li gi o nis et ig no ran tia), 
и раз ре ша ва га од тог по ступ ка (per Chri sti gra ti am in dul gen tia de his 
et mi se ri cor di am con se qu e mi ni), под усло вом по ка ја ња (po e ni ten tia 
sub se qu en te)22.

20   Љ. Ју хас-Ге ор ги ев ска,  ЦарКонстантинусрпскојкњижевности,нав. де ло,382.
21   Гри го ри је Цам блак, КњижевнирадуСрбији, прев. Ла зар Мир ко вић, прир. Д. 
Пе тро вић, Ста ра срп ска књи жев ност 12, Бе о град 1989, 51-52; Р. Ра дић, КонстантинВе
лики.Надмоћхришћанства,Бе о град 2010, 137-138; С. Ми шић, СветицарКонстантин
усрпскимсредњовековнимжитијима,У: СветицарКонстантинихришћанство, нав. 
де ло, Међународнинаучнискупповодом1700.годишњицеМиланскогедикта31.мај–2.
јун2013, Т. 1, 583-591. По сто ји вер зи ја да је Фа у ста уби је на због пре љу бе, а да је умр ла 
ба че на у вре лу во ду у ку па ти лу. У сва ком слу ча ју Кон стан тин је на ре дио за њу, као и за 
ње ног оца, damnatiomemoriae.
22   ОтговоритенапапаНиколайIнадопитваниятанабългарите/ResponsaNico
laipapaeadconsultaBulgarorum,гл. XVII, пре вод, бе леж ки  Д. Де чев,  Латинскиизвори
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Па па је за кљу чио да је ипак угу ши ва ње па ган ске ре ак ци је би ло 
спро ве де но уз Бо жи ју по моћ (di vi na co o pe ran te po te tia). Опис те по-
мо ћи на ла зи мо под 866. го ди ном у за пад но фра нач ким Бер тин ским 
ана ли ма, у тре ћем де лу пи са ном над би спу пом рем ским Хинк ма-
ром (oд 861. дo 882. г.).23 Пре ма ње го вој при чи, Бо рис уво ди хри-
шћан ство упу ћи ван Бо жи ји ма зна ци ма и не да ћа ма (sig nis atque af-
flic ti o ni bus), али је то про у зро ко ва ло по бу ну у де стет ко ми та та. С 
кне зом је оста ло са мо 48 вој ни ка и са њи ма вла дар је кре нуо пре ма 
ве ли ком бро ју про тив ни ка. Кад су из и шли из оп ко ље не твр ђа ве, 
од јед ном се на њи хо вом  че лу по ја ви ла сед мо ри ца та јан стве них 
ли ко ва у по кор нич ким оде ли ма са упа ље ним све ћа ма у ру ка ма.24 
По бу ње ни ци ма се учи ни ло да се на њих сру чи ла упа ље на ку ћа, 
да их ко пи та ма уда ра ју ко њи, па до ше не по мич ни на зе мљу и пре-
да до ше се кне зу, ко ји је по ка зао ми лост сви ма осим по гла ва ри ма 
у бро ју 52. По сле тог до га ђа ја Бо рис је по слао у Рим свој мач и 
оклоп (et ar ma qu i bus in du tus fu e rat, qu an do in Chri sti no mi ne de su-
is adver sa ri is trump ha vit, cum ali is do nis san cto Pi e tro tran smi sit). Тај 
дар хтео је да до би је од па пе Ни ко ле ба вар ски и не мач ки краљ Лу-
двиг II, али је па па, из ви ња ва ју ћи се, по слао му са мо је дан ма ли 
део (in par ti bus).

1.3. Ве ли ки жу пан Сте фан Не ма ња пр во је ре шио про блем са 
„за ко но пре ступ ном бра ћом”: „Бож јом по мо ћу и све тог и пре слав-
ног му че ни ка Хри сто вог Ђор ђа по бе ди не при ја те ље сво је, ино пле-
ме не на ро де и па до ше од оруж ја сви, и не ста де њи хов спо мен са зе-
мље”, а је дан од бра ће је по то нуо у ре ци Сит ни ци, на лик по ги би ји 
Мак сен ци ја у Ти бру25. По ја ва Светог Ђор ђа је узро ко ва на ве ли ким 
по што ва њем ко је по ка зу је пре ма ње му Не ма ња, обе ћа ва ју ћи да му 
по слу жи „у све да не мо га жи во та”. Из бор све ца је ве зан за ње го ву 
по твр ђе ну моћ де ло ва ња у име Ису са Хри ста; у мо ли тви Сте фан 
Не ма ња по на вља ре чи Ђор ђа из ре че не у вре ме му че ња, да Го спод 
бу де ми ло стив свим оним „ко ји бу ду у бе ди и у не во љи или у там-
ни ци или на мо ру па при зо ву име ном мо јим Тво је чо ве ко љу бље”. 
У од го во ру, Све ти Ђор ђе уочи бит ке ја вља се „у вој нич ком ли ку” 

забългарскатаистория/Fonteslatinihistoriaebulgaricae,съст. и ред. И. Ду й чев, М. Во-
й нов, С. Ли шев, Б. При мов,  Т. 2,  Со фия 1960, 80-82.
23   Бертинскилетописи/AnnaliBertiniani,увод, пре вод, бе леж ки С. Ли шев, Ла
тинскиизвори...,нав. де ло, 287-288.
24   Ова по ја ва ли чи до не кле на при су ство ан ђе ла у прат њи Вла ди ми ра.
25   Сте фан Пр во вен ча ни, ЖитијеСветогСимеона, Исти, Сабранадела, предг., 
прев., ком. Љ. Ју хас-Ге ор ги ев ска, изд. на срп скосл. Т. Јо ва но вић, Бе о град 1999, 28-33, 
146-148.
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све ште ни ку ко ји је слу жио у Цр кви Св. Ђор ђа у Зве ча ну и  обе ћа ва 
по моћ.26

По том је Сте фан Не ма ња, укре пљен бла го сло вом Цр кве, по-
кре нуо од луч ну бор бу про тив је ре ти ка. Ње го ва су ро вост се упо ре-
ђу је са рев но шћу про ро ка Или је ко ји је за клао 450 Ва ло вих про ро-
ка (1 Цар 18): „јед не спа ли [иждеже] а дру ге раз ли чи тим ка зна ма 
ка зни [...] А учи те љу и на чел ни ку њи хо вом Си ме он од ре за је зик у 
гр лу ње го вом...”.27 Бо го у год на де ла Сте фа но ва су упо ре ђе на и са 
Мој си јем, са ње го вим по бе да ма над фа ра о ном и над Ама ли ком.28

По сле бла же ног пре ста вље ња Не ма ња, већ као Све ти Си ме он, 
„пре шав ши на бо ље” и „има ју ћи сме лост ка Го спо ду и ка Пре све-
тој Вла ди чи ци Бо го ро ди ци”, сам ис пу ња ва мол бе си на Сте фа на (а 
и дру гих). Три по смрт на чу да (че твр то, пе то и ше сто) пред ста вља ју 
све ца као по моћ ни ка у бо ју и бра ни те ља отаџ би не29. Чу до че твр то 
при ча о ње го вој ин тер вен ци ји код Ни ша у вре ме бу гар ско-ла тин-
ског на па да на Ср би ју 1214. го ди не, ка да у по ноћ „не ви дљи во ра су 
[...] не при ја те ље”.30

По треб но је по ме ну ти и смрт бу гар ског се ва сто кра то ра Стре-
за, код До мен ти ја на и Те о до си ја, ве за ну ис кљу чи во за Св. Са ву. 
Сте фан Пр во вен ча ни је, у ЖитијуСветогСимеона, при пи су је Св. 
Си ме о ну, ко ји „про бо де [прон’зи] овог злог” као што Св. Ди ми-
три је про бо де ца ра Ка ло ја на, „ро ђа ка овог” (чу до пе то). „Суд би не 
пра вед них су у ру ка ма Го спод њим, прав да њи хо ва жи ви на ве ко ве 
и њи хо ва је по бе да над свим са бла зни ма ко је чи не бе за ко ни ци” – 
кон ста ту је пр ви срп ски краљ.31  Исто та ко смрт Ми хај ла Драч ког 
(1215) је ушла пре све га у ред чу да Си ме о но вих као чу до ше сто. 
Има мо ов де за њи мљив при мер гра да ци је – Сте фан Пр во вен ча-
ни обра ћа се све том ро ди те љу да „умо ли Вла ди ку [...] и Го спо да” 
да за у ста ви не при ја те ље ота ча ства. Си ме он се то плом мо ли твом 
обра ћа све том и ве ли ком му че ни ку Хри сто вом Ђор ђу. Ђор ђе по-
на вља чин Све тог Мер ку ри ја ко ји „про бо де не ча сти вог му чи те ља 
Ју ли ја на”, али не уби ја сам – он се ја вља игу ма ну Ја ни ћи ју „усред 
зе мље срп ске” и об ја вљу је да је „по слан од Го спо да” да уби је „Ми-

26   Исто, 26-29, 141-144.
27   Исто, 32-37, 149-151.
28   Исто, 38-39, 152-153.
29   И. Ко ма ти на, ИсторијскаподлогачудaСв.СимеонауЖитијуСимеоновомод
СтефанаПрвовенчаног, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та LI (2014), 111-134.
30   Сте фан Пр во вен ча ни, ЖитијеСветогСимеона,нав. де ло, 80-83, 170.
31   Исто, 171-172.
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хај ла Гр ка, ко ји је у драч кој зе мљи”. У том тре нут ку је дан од слу гу 
Ми хај ло вих „про бо де [сьдроби] га ма чем на по сте љи ње го вој” што 
је би ло „на ра дост сви ма ко ји се узда ју у Го спо да и у све те угод ни-
ке ње го ве”.32

1.4. Краљ Сте фан Урош III Де чан ски у бор би за пре сто са сво-
јим по лу бра том Кон стан ти ном, пре ма Цам бла ко вом Житију, по-
ку ша вао je да при ме ни не мо дел су ко ба Ка и на и Аве ља но брат ске 
љу ба ви по узо ру Јо си фа Еги пат ског и ње го ве бра ће (1 Мој 50,20), 
али по што је ње гов пред лог од ба чен сту пио је у бој и по бе дио уби-
ја ју ћи Кон стан ти на (1323). У срп ској тра ди ци ји не ма по дроб ни јих 
по да та ка о то ме, али у за пад ној исто ри о гра фи ји за бе ле же не су при-
че о су ро вом по гу бљи ва њу Ми лу ти но вог пр во род ног си на. Ма вро 
Ор би ни, ваљ да сле де ћи за Псе у до бро ка ром,  по ве зу је ње го ву смрт 
не са Сте фа ном но са бра том од стри ца Вла ди сла вом и пи ше да је 
тај Вла ди слав „ha u en do ha u u to in ma no Co stan ti no suo fra tel lo, lo fe ce 
cro ci fi ge re, in chi o da re & se gar per me zo”.33 

2. Дру ги под тип има мо ка да гре шник уми ре услед мо ли тве или 
кле тве не ког епи ско па или све ште ни ка; мо же мо ов де убро ји ти слу-
ча је ве Алек сан дра па три јар ха ца ри град ског, Ва си ли ја Ве ли ког, па-
пе Јо ва на VI II или Све тог Са ве.

2.1. Па три јарх Алек сан дар сву ноћ се мо ља ше Бо гу ис пред ол-
та ра у он да шњој ка те драл ној  цр кви Све те Ири не да Бог не до пу-
сти Ари ју да при сту пи цр кве ној за јед ни ци. Ари ју, као и Ју ди,  пре-
пу че утро ба у на род ном ну жни ку и из дах ну та мо: 

„Та кву си лу пред Бо гом има ђа ше пра вед на мо ли тва ве ли ког 
ар хи је ре ја Бож јег Алек сан дра. Као оштар мач она умр тви не при-
ја те ља Бож јег и до ста ви сла вље Цр кви пра во слав ној. То ка сни је 
спо ме ну и Све ти Гри го ри је Бо го слов у сво јој ре чи Ца ри гра ђа ни ма, 
по хвал но се из ра жа ва ју ћи о Алек сан дру, го во ре ћи ова ко: Исти ну 
ћу вам ре ћи, јер сте уче ни ци слав ног Алек сан дра, ве ли ког по бор-
ни ка и про по вед ни ка Све те Тро ји це, ко ји и реч ју и де лом ода гна 

32   Исто, 88-93, 172-173, Ви де ти још: Р. Ма рин ко вић, Типологија чуда у српској
књижевностисредњегвека.  Српскафантастика.Натприродноинестварноусрпској
књижевности,ур. П. Па ла ве стра,  Бе о град 1989, 304.
33   „Кад је ухва тио сво га бра та Кон стан ти на, на ре ди да га ра зап ну на крст, при-
би ју и пре те сте ри шу по сре ди ни“, М. Or bi ni, IlRegnodegliSlavi,oggicorrottamentedet
tiSchiavoni...Pe sa ro 1601, 254; уп. М. Šuf ay, Pseudobrocardus.Rehabilitacijavažnogiz
vorazapovijestBalkanauprvojpoloviniXIVvijeka, Vje snik Ze malj skog ar hi va 13 (1911), 
148; ви де ти још: Константин Немањић <                      http://sh.wikipedia.org/wiki/ Konstantin_

Nemanji%C4%87>.   У  Сечен ич ком летопис у  се  спомињ е да с е свет о  тел о Константина 
 чува у граду Звечану,   Љ. Стој ан овић Старисрпскиродослови...,нав . д ело, 19 9,   бр. 5 29.
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је ре тич ку за блу ду. Ви се се ћа те ње го ве рав но а по стол ске мо ли тве, 
ко јом он осни ва ча и ру ко во ди о ца без бож ја уни шти на ме сту, ко је 
за слу жи ва ше нај бе збо жни ји је зик, да сра мо ту сра мо том осве ти, и 
да срам ном смр ћу, пот пу но за слу же ном, ве чи то бу де из об ли че но 
смр то но сно зло је ре ти штва, ко је по гу би мно ге ду ше”.34  

2.2. Ва си ли је Ве ли ки у Ке са ри ји Кападокиjској пред ико ном 
Пре све те Бо го ро ди це,  „по ред ко је бе ше и ико на Све тог ве ли ко му-
че ни ка Мер ку ри ја, као вој ни ка са ко пљем”,  мо ља ше се да се зло-
че сти ви цар Ју ли јан, уни шти тељ хри шћа на, не вра ти жив из ра та. 
И ви де све ти тељ ка ко се ико на Све тог Мер ку ри ја из ме ни, и лик 
Му че ни ка по ста де не ви дљив за не ко вре ме. А по сле ма ло вре ме на 
по ја ви се Му че ник са окр ва вље ним ко пљем. Јер у то баш вре ме 
Ју ли јан би у бор би про бо ден од Све тог Му че ни ка Мер ку ри ја, ко га 
Пре чи ста Дје ва Бо го ро ди ца бе ше по сла ла да по гу би не при ја те ља 
Бож јег.35

У том слу ча ју има мо већ дво стру ко де ло ва ње – бу ду ћи све тац 
мо ли твом по кре ће ак тив ност дру гог све ца, ко ји ис пу ња ва мол бу. 
Вр ло ва жна је уло га Пре све те Бо го ро ди це и ре ал ност ико но пи сног 
ли ка, по себ но окр ва вље но ко пље у Мер ку ри је вој ру ци.

2.3.У ЖитијуМетодијевомима дру га чи ји при мер, јер се ра ди 
о смр ти као ре зул та ту из го во ре ног про клет ства. Па па рим ски Јо ван 
VI II, кад је са знао да су не мач ки епи ско пи за др жа ли на две и по го-
ди не Ме то ди ја, „по сла про клет ство на њих са за бра ном да пе ва ју 
ми се“ и та ана те ма је по ста ла Бо жи јом ка зном: „Али они не из бе-
го ше су да Све то га Пе тра, јер че ти ри епи ско па од њих умре ше”.36

2.4. Све ти Са ва још као је ро мо нах је по ве зан са два смрт на слу-
ча ја  – бу гар ског се ва сто кра то ра Стре за и Ми хај ла I Ан ђе ла. На ро-
чи то смрт Стре за (Про сек 1214) је иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње 
као јед но от та ко зва них „не га тив них” чу да. Док је Сте фан Пр во-
вен ча ни глав ну за слу гу при пи сао Све том Си ме о ну, До мен ти јан њу 
по ве зу је са Св. Са вом, а Те о до си је то уби ство пред ста вља у ши рем 
те о ло шком кон тек сту.  

34   Ј уст ин  П опови ћ, Спомен Светих отаца наших Александра, Јована и Павла,
патријараха цариградских. Житија светих – август <                       http://www.agencijami.com/
eparhija/ZS/ ZSview.asp?ID=254 >.
35   Јустин Поповић ,  ЖитијеСветог оца нашегВасилија архиепископаКесарије
Кападокиjске. Житија светих – јануар, <                    http://www.agencijami.com/eparhija/ZS/
ZSview.asp?ID=5 > .  
36    УспоменаиживотблаженогаоцанашегаиучитељаМетодија,архиепископа
моравскога,п рев. О. Недељкови ћ,  ЋирилоиМетодије.Житија,службе,канони,похвале,  
 пр ир. Ђ . Трифунов ић,Бе ог рад  1 964, 1 62- 16 3.
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За До мен ти ја на Стрез је „ђа вољи син” ко ји се гор до по на ша 
као би блиј ска Зор ни ца.  Од ла зак је ро мо на ха Са ве, на мол бу бра та, 
у Стре зов ло гор за ауто ра је до каз иде ал не са рад ње дво ји це бра ће, 
а сам Са ва се по ре ди и са Мој си јем ко ји по бе ђу је Ама ли ка, као и са 
Св. Ди ми три јем.37 За тај слу чај са ста вља не мо ли тве пред ла жу ши-
рок из бор ци та та, ко ји прав да ју су ров од нос пре ма не при ја те љи ма, 
а из ме ћу оста лог го во ре и о по бе ди Са ве над Стре зом, као Да ви да 
над Го ли ја том. 

Те о до си је, ко ји по ла зи од тек ста Сте фа на Пр во вен ча ног, али 
пре све га До мен ти ја на, за у ста вља се на том до га ђа ју не са мо с на-
ра тив ног гле ди шта, не го и са те о ло шког. У гла ви Онапраснојсмр
тиСтрезовој  Те о до си је ве ли: „Уз дру га мно га чу де са хо ћу ов де 
да ис при чам и о уби ству, учи ње ном мо ли тва ма Све то га”38. Сма тра 
ну жним да об ја сни сми сао та квог из бо ра: 

„Бо јим се да ко не из не го ду је про ти ву ме не, да хо ћу да окле ве-
там Све то га као уби цу. Не, за ово ни је крив ни Све ти, ни ти сам ја 
за зо ран, ко ји ово при чам. Ако ни је та ко, то су он да кри ви и Или ја, 
и Је ли сеј, и пре њих Мој си је, јер у та квим де ли ма не чи не нам се 
ни они по хвал ни.“

Те о до си је укљу чу је Са ву у ред би блиј ских и пост би блиј ских 
све тих ју на ка „из ста рих и но вих вре ме на, ко ји мо ли твом уби ше 
про тив ни ке”. Или ја је, да кле, пред ста вљен као вр ло ак ти ван уби-
ца: „мо ли твом ски нув ши огањ са не ба, два пе де сет ни ка с љу ди ма 
са же же, и три сто ти не (та ко!) срам них про ро ка као бо го про тив них 
сам но жем за кла, и пре то га реч ју за тво ри не бе са и мно ге гла ђу 
по мо ри, рев ну ју ћи Го спо ду Све др жи те љу”. Је ли сеј  „ка да му се 
ру га ху де ца је лин ска, за по ве ди ме две ду да до ђе из пу сти ње и да 
их све уда ви, да би се устра ши ли њи хо ви ро ди те љи кад ово ви де, 
и да не бу ду про тив ни ње го ву бла го ча сти ву уче њу о Бо гу”. Мој-
сеј „фа ра о на мо рем по то пи и Ама ли ка пру жа њем ру ку по бе див ши, 
мо ли твом по гу би”.39 Је дан од раз ло га смр ти и не да ћа гре шни ка је 
Бо жи ја осве та: „А дру ги пут Бог све те сво је све ти као сво је иза бра-
не угод ни ке, ка да им се ко год ру га или им чи ни па кост или се ко 

37   До м ен ти јан, Житије Светога Саве.  У : Стефан Првовенчани, Доментијан,
Теодосије. прир. Љ. Јухас-Георгиевска, Десет веко ва  српск е књиж евности 2, Н ови  С ад 
2012,  1 17-11 9.
38    Ист о, 247 .
39     У ЖитијуСветогСаве (XXIX) Доментијан  пр едлаже вр ло  о пширно  у по ређењ е 
С аве са  М ој сејом  ( Исто, 173 -1 7 7). Између 30  р азличитих  п ар алела  пост оји упор еђ ење 
п обеде на д  фараоно м и над  Амалик ом с а  победама Саве који је п омоћу кр ста и  молитве 
уни шт ио мног е п ре ступник е. 
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не пра вед но по ди же на њих и тра жи да им учи ни зло”. Исту ми сао 
је из нео и сам Св. Са ва у свом го во ру по сле по врат ка из ми си је:

„Јер ни ка кво лу кав ство не мо же по бе ћи од су да Бож је га и ја ро-
сти, и од ма зда Бож ја не ће ма лак са ти, го не ћи оне ко ји чи не бе за ко-
ње све до тле док их не стиг не. А ако за вре ме и од ла же свој гнев, 
Бог тр пи та кве по ка ја ње њи хо во оче ку ју ћи, a ако они и опет оста ну 
не по ка ја ни и не обра те се к ње му, још гор чу му ку се би спре ма ју, 
као и овај о ко ме сад слу ша те, ка ко Бог сво јим су дом стра шну смрт 
из вр ши на ње му.“ 

Са ма при ча о смр ти Стре за је вр ло за њи мљи ва и сa пе да го шке 
стра не, јер до ди ру је го то во све аспек те вер ског, мо рал ног, со ци-
јал ног и по ли тич ког жи во та. Осим то га има не ко ли ко ва жних се-
ман тич ких па ра ле ла из ме ђу вер бал не струк ту ре го во ра, мо ли та ва 
и фак тич ких ре кви зи та ак ци је. Нај ва жни ја ми се чи ни са гла сност 
ре чи Са ви не мо ли тве у ша то ру по сле не у спе лих пре го во ра и са мог 
уби ја ња. Са ва пра ве ћи ком по зи ци ју од би блиј ских сти хо ва из го ва-
ра и ове ре чи: „Да ви дим од ма зду што до ла зи од те бе на ово га! На 
си лу сво ју узда ју ћи се, не пра вед но на нас мач свој на о штри, али ће 
тво јом си лом ући у ср це ње го во”. Да ље ви ди мо да је Са ви на мол ба 
пра вед на, он да Го спод ис пу ња ва ње го ву мо ли тву и ша ље „ан ђе-
ла љу та да га убо де по сред љу то га ср ца ње го ва”. Ра ње ни Стрез 
об ја шња ва: „Не ки стра шни мла дић по за по ве сти Са ви ној [...] на 
спа ва њу је на ме не на пао, и из ва див ши мач мој њи ме про бо де ср це 
мо је”. Мач из мо ли тве пре ста је би ти сим бол или ме та фо ра, а по-
ста је кон крет но ору ђе уби ства. Да кле ан ђео Бо жи ји у Са ви но име 
уби ја га ње го вим вла сти тим ма чем.40 Цео тај до га ђај је упо ре ђен са 
сличнoм смр ћу ца ра Ка ло ја на, ко ји пред став ни штвом Ди ми три ја 
„Бо жи јим су дом од не ке не ви дљи ве му ке у ср цу умре”. Све ти Ди-
ми три је, као ра ни је по ме ну ти  Мер ку ри је и Ђор ђе,  спа да у ка те го-
ри ју све тих рат ни ка, за јед но са та квим све ци ма као што су  Те о дор 
Стра ти лат, Те о дор Ти рон, Про ко пи је, Ни ки та, Јев ста ти је, Тро фим, 
Ар те ми је, та ко ра до зо гра фи са ни у цр ква ма уочи рат не опа сно сти 
и под оку па ци јом; под се ти мо се да су нај ва жни ји од њих на ве де ни 
и у Је фи ми ји ној ПохваликнезуЛазару. 

Ви зан тиј ска књи жев ност, и за њом и ста ро сло вен ска41 пред-
ста вља ју Све тог Ди ми три ја као узор бор бе но сти и ан га жо ва ња у 

40   Исто , 252 ; Р. Рад ић, СветиСаваисмртобласноггосподараСтреза.  У: Свети
Саваусрпскојисторијиитрадицији, ур . С . Ћиркови ћ, Београд 1 99 8, 51-6 1. 
41    Клим ен т Охридс ки  га нариче „ пастухъ    ис тинныи“ и „ тв ерд оје основ ан ије 
отчьс тву сво јему”.  О си м тога   подц рт ав а д а је  Ди ми трије био  лепотом и  сјајем слич ан 
анђелима („јако ангельској е  подоби је “) , Кли мент О хр ид ски,  на в. де ло, 228,  232,  23 4- 235.
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од бра ни гра да Со лу на и отаџ би не.  У пр вој по ло ви ни XI II сто ле ћа 
ђа кон и хар то фи лакс ба зли ке Св. Ди ми три ја Јо ван Ста вра ки ос је 
са ста вио ци клус од 28 ње го вих чу да, од ко јих је не ко ли ко  ве за-
но за Сло ве не. Прет по след ње, 27. чу до го во ри о на пра сној смр ти 
ца ра Ка ло ја на. Кад је до шао са вој ском у бли зи ну гра да и уочио 
цр кву Св. Ди ми три ја цар се њој по кло нио и обе ћао све то ме да ће 
у слу ча ју по бе де са зи да ти ње му леп ма на стир. Али је све тац остао 
не пот ку пљив, но ћу је на бе лом ко њу уја хао у ша тор и про бо ср це 
ца ра. Ка ло јан је ми слио да је то ње гов вој ско во ђа Ма на стир. Из ра-
не је те кла све тла цр ве на крв и уве че је  цар  пре ми нуо, а бу гар ска 
вој ска се по ву кла.42 

У 18. чу ду се спо ми ње да је Ди ми три је убио и на след ни ка Са-
му и ла – Га ври ла Ра до ми ра (1015, по дру гој вер зи ји, на пр. код Ски-
ли це, убио га бра тић Јо ван Вла ди слав). Ова два све ти те ље ва чу-
да - уби ства Га ври ла Ра до ми ра и Ка ло ја на – Јо ван Ста вра ки ос је 
укљу чио и у сво је ПохвалнословоСветомДимитрију.43

Слично се говори  и уИсторији Ге ор ги је Акро по ли та (1217-
1282): у то ку оп са де Со лу на, бу гар ски цар је до био сил не бо ло ве 
у бо ку и не ки ка жу да је то из раз гне ва Бо жи ја и да је пре ко но ћи 
не ки вој ник ушао код успа ва ног ца ра и про бо га ко пљем у бок.44 

Ико но гра фи ја, со лун ског и све то гор ског по ре кла, нај че шће 
пред ста вља Ди ми три ја на ко њу док про би ја ле же ћег на зе мљи ца ра 
Ка ло ја на. На не ким ко пи ја ма ико на, ипак,  ве ли ко му че ник про ба да 
ца ра Ва си ли ја II, по сле не ког Тур чи на или Та та ра. За њи мљи во по ре-
ђе ње се пра ви у ви зан тиј ској књи жев но сти из ме ћу смр ти Ка ло ја на 
и ха на Кру ма, ко ји је умро о Ве ли ком че тврт ку 814. го ди не; Scriptor
incertus у свом спи су  го во ри о невидљивојруци ко ја је уби ла ве ли ког 
ха на, ко ме је из не на да по те кла обил но крв из уста, но са и уши ју и 

42   У В ел ики м Мине ји ма митр. Макар ија из ме ђу ра зн их списа пос већених  Св. 
Димитрију, н алази се  текст  ЧюдосвятогоДимитреяопришествiицариАсколонje  (к ак о  су 
зва ли  Калоја на ), који се чин и прер адом од носн ог одломка Теодосијев ог  Жи ти ја , (видети: 
ВеликiеЧетьиминеи,собранныявсероссiйскимъмитрополитомъМакарiемъ. Октябрь,дни
1931. Санкт-Петербургъ, 1880, стб. 1900-1902, https://docs.google.com/folderview?id=0BxA-
tH6B4x-JSXY4d0o4dk1xck0>).Друго мишљење и публикацију текста Л. Гаврјушина, Свети
ДимитријеСолунскииСветиСаваСрпски,Ниш и ВизантијаXII (2014), 651-660.
43  Йоан Ставракий, ПохвалнословозачудесатанавеликиямироточецДимитър, 
увод, превод, коментар В. Тъпкова-Заимова, Гръцки извори на българската история/
Fontesgraecihistoriaebulgaricae,Т. 10 съст., ред. М. Войнов, В. Тъпкова- Заимова, Л. 
Йончев, София 1980, 127- 132.
44   Георги Акрополит, История, съст., прев. М. Войнов, Гръцки извори на
българскатаистория/Fontesgraecihistoriaebulgaricae,Т. 8, ред. М. Войнов В. Тъпкова-
Заимова, Л. Йончев,  София 1972, 156.
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не одо бра ва чи ње ни цу да је цар Лав V се би при пи си вао ово Бо жи је 
ка жња ва ње Кру ма као ужа сног не при ја те ља хри шћа на.45 

За кљу чак
Те о ло шки основ по зи тив ног по сма тра ња тих и дру гих све тих 

ју на ка и по ме ну тих, у су шти ни, стра шних  де ла у на шој ста рој 
књи жев но сти нај пот пу ни је је пред ста вио Те о до си је, на гла ша ва ју-
ћи  ин стру мен тал ну функ ци ју све та ца пре ма Бо жи јој во љи: „Бож је 
је, да кле, све ово што би ва пре ко све тих, без Ње га се ни де ло ни 
реч не свр ша ва”, „јер без Ме не”, ре че, „не мо же те ни шта чи ни ти”. 
И што од Бо га би ва пре ко све тих, све је пред Њим до бро и угод но, 
ако се не ко ме зло на мер ном и чи ни да је про тив но”.46 

Ка жња ва ње смр ћу је Бо жи ји пре ро га тив, ни је дан чо век не ма 
пра во да га у то ме са мо и ни ци ја тив но за ме њу је. Али сто ти не при-
ча, ци та та, сим во ла, ме та фо ра и по ре ђе ња су до каз да баш Бо жи-
ји угод ни ци је су оми ље но ору ђе ис пу ња ва ња овог обе ћа ња „Ја ћу 
вра ти ти”. Смрт – фи зич ка и ду хов на – не при ја те ља по ка зу је де се 
он на ла зио ван ко ша ре Го спод ње, као цр на ов ца или сви ре па сто ка. 
Очу ва ње ста да из и ску је уда љи ва ње опа сно сти, спољ ње и уну тра-
шње, и Бог де лу је да би прав да по бе ди ла, а не пра вед ни  си шли у ад.

Епи зо да у Ду кљан ској хро ни ци ко ја је по ве за на са смр ћу Јо ва-
на Вла ди сла ва у ши рем кон тек сту по ка зу је се пот пу но у са гла сно-
сти са оста лим на ра ти ва ма у окви ру Pax Bуzantino-Sla va. По ја ва 
све ца као на о ру жа ног вој ни ка – ви те за у по зи ци ји Све тог Вла ди-
ми ра, ви зи ја ан ђе ла, на чин смр ти – све су то уоби ча је ни и трај ни 
еле мен ти на ра ци је, а уз то, ве ру је мо, ма те ри јал не и ду хов не ствар-
но сти. Ва ља при ме ти ти да ни у јед ном слу ча ју са крал ни уби ца не 
про го ва ра ни реч, не об ја шња ва, не оста вља ка жња ва ном по ру ку. 
Дру га чи ја су не ка умет нич ка ре ше ња но вог до ба, на пр. у жа ло сној 
игри Јо ва на Сте ри је По по ви ћа Владислав (об ја вље на 1843)  дух 
Вла ди ми ров раз го ва ра са Вла ди сла вом пре ка жња ва ња смр ћу.47

45   Неизвестен автор, Повествование за Лъв, син на Варда Арменец /Scriptoris
incertiHistoriadeLeoneArmeniiBardaefilio, увод, превод, коментарГ. Цанкова-Петкова, 
Гръцкиизворинабългарскатаистория/Fontesgraecihistoriaebulgaricae,Т. 4, съст. и 
ред. И. Дуйчев, Г. Цанкова-Петкова, В. Тъпкова-Заимова, Л. Йончев, П. Тивчев, София 
1961, 24.
46   СтефанПрвовенчани,Доментијан,Теодосије, нав. дело, 247; I. Lis,  Śmierćw
literaturzestaroserbskiej...,нав. дело, 107-112.
47   Успомени славу...,  књ. 2, свезка 2, 127-136. Код Петра Прерадовића (Владимир
иКосара, 1873) Владислав моли Владимира за милост, али на крају сам се прободе својом 
сабљом, исто, 78-79. Ова два дела су постала основ либрета Стевана Дивјаковића за његову 
оперу ВладимириКосара, која је у марту 2017. ушла у репертоар Српског народног позоришта. 
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Сав кон текст ана ли зи ра не епи зо де под у пи ре став ве ли ког бро-
ја струч ња ка да је ба рем тај део Ду кљан ске хро ни ке на пра вљен уз 
по моћ не ког не са чу ва ног сло вен ског ори ги на ла.

Ph. D. Alek san dar Na u mov 
Ca’ Fo sca ri Uni ver sity of Ve ni ce

THE DE ATH OF JO VAN VLA DI SLAV IN THE CON TEXT OF 
HA GI O GRAP HIC MI RAC LES OF CA PI TAL PU NIS HMENT

Summary: The ar tic le analyses one epi so de from the Chro nic le of 
the Pri est of Du klja re gar ding the de ath of Jo van Vla di slav to whom 
it se ems, be fo re suc cum bing, that it is Sa int Jo van Vla di mir who kills 
him. Such event is con si de red in the wi de con text of si mi lar ha gi o grap-
hic sto ri es from the old Sla vic li te ra tu re and the ir bi bli cal ba sis (Mo ses, 
Eli jah, Elis ha, Da vid). The fi gu res and works of Sa int Si meon, Sa int 
Sa va, and Ste fan of De ča ni are ta ken in to ac co unt, as well as the one of 
Sa int Bo ris of Bul ga ria (from the La tin tra di tion). In ad di tion to this, the 
ar tic le de scri bes the clo sest con text of such kil lings, vi e wed as the ful fil-
lment of God’s will, hen ce the ca pi tal pu nis hment from the si de of Sa int 
De me tri us, Sa int Mer cu ri us, Sa int Ge or ge and the (arch) an gels, epi so-
des which ha ve al so en te red the old Ser bian ha gi o grap hic tra di tion.

Keywords: Chro nic le of the Pri est of Du klja, Jo van Vla di slav, Sa int 
Jo van Vla di mir, Old Ser bian li te ra tu re, ha gi o graphy, Pax Bуzantino-
Sla va

Код Стевана Сремца (Владимир Дукљанин, 1904)  војник Дукљанин, „слика и прилика“ 
Владимирова прободе Владислава „ножем, на дукљански начин скованим“, исто, 248.
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Д-р Алек сан др Ев ге нь е вич На у мов
Уни вер си тет Ка’Фо ска ри (Ве не ция, Ита лия) 

СМЕР ТЬ ИОАН НА ВЛА ДИ СЛА ВА В КОН ТЕК СТЕ 
АГИ О ГРА ФИ ЧЕ СКИХ ЧУ ДЕС О НА КА ЗА НИИ СМЕР ТЬЮ

Резюме: В Летописи попа Дуклянина (ина че: Барский родо
слов) мы чи та ем рас сказ о жи зни и смер ти Св. Иоан на Вла ди ми ра, 
уби то го пле мян ни ком и на след ни ком ца ря Са му и ла, Иоан ном Вла-
ди сла вом, 22 мая 1016. В фе вра ле 1018 уби й ца вне зап но уми ра ет 
во вре мя оса ды го ро да Дур рес. По вер сии Летописи он был убит 
ан ге лом или та ин ствен ным сол да том, в ко то ром ца рь уз на ет по ко-
й но го кня зя Ду клян ско го. Это во зме здие явля ет ся чу дом: с по мо щ-
ью сво их из бран ных свя тых Бог, та ким обра зом, вос ста на вли ва ет 
спра ве дли во сть на зе мле.

В ста тье де ла ет ся по пыт ка ин тер пре та ции это го со бы тия в бо-
лее ши ро ком кон тек сте ана ло гич ных аги о гра фи че ских рас ска зов. 
Пер вая груп па со дер жит рас ска зы о ца рях, ка ра ю щ их смер тью ра-
зных лиц: свя тые Кон стан тин Ве ли кий, Си ме он Серб ский, Сте фан 
Де чан ский и  Бо рис-Ми ха ил бол гар ский; Св. Си ме он со вер ша ет 
во зме здие уже по сле сво ей смер ти.

Во вто рой груп пе рас ска зов пред ста вле ны свя тые иерар хи, 
уби ва ю щ ие си лой сво ей мо ли твы – Алек сан др, па три арх, убив-
ший Ария и Ва си лий Ве ли кий, си лой мо ли твы при звав ший смер ть 
Юли а на От ступ ни ка, а так же па па Иоанн VI II и смер ть ба вар ских 
епи ско пов, из де вав ших ся над Св. Ме фо ди ем, а так же слу чай Св. 
Са вы, осо бен но рас про стра нен ный в серб ской ли те ра ту ре (смер ть 
Стре за). Смер те ль ные на ка за ния со вер ша ют ся „клас си че ски ми” 
свя ты ми – Ге ор ги ем, Мер ку ри ем и, пре жде все го, Ди ми три ем, ко-
то рые ста но вят ся аги о гра фи че ской мо де лью.

С бо го слов ской точ ки зре ния че ло век не име ет пра ва уби ва ть, 
это пре ро га ти ва Бо га. Од на ко, как от ме ча ет один из на и бо лее из-
вест ных серб ских пи са те лей – Фе о до сий, Бог одо бря ет и счи та ет 
спра ве дли вым то, что со вер ша ет ся че рез Его угод ни ков, в том чи-
сле и смер ть не пра вед ных.

Ана лиз мо ти ва смерт ной ка зни в Летописи по ка зы ва ет, что 
со чи не ние по па Ду кля ни на пред ста вля ет со бою про из ве де ние ти-
пич ное для Ви зан ти й ско-сла вян ско го ми ра. Мо жно со гла сит ся, 
что по кра й ней ме ре эта ча сть Летописи вос хо дит к про то гра фу на 
цер ков но-сла вян ском язы ке.
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Ключевыеслова: Ле то пи сь по па Ду кля ни на, Иоанн/Иван Вла-
ди слав, св. Иоанн Вла ди мир, аги о гра фия, цер ков но сла вян ская ли-
те ра ту ра, Ви зан ти й ско-сла вян ский мир

Δρ. Alek san dar Na u mov
Uni ver si ta Ca’Fo sca ri Ve ne zia

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΤΟΠΩΝ 

ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ

Περίληψη: Στην εργασία εξετάζουμε ένα μέρος του Χρονικούτης
Διοκλείας στο οποίο πεθαίνει ο Ιωάννης Βλάντισλαβ και λίγο πριν 
το θάνατό του έχει την εντύπωση ότι τον σκοτώνει ο Άγιος Ιωάννης 
ο Βλαδίμηρος. Το περιστατικό αυτό μελετάται μέσα στο ευρύτερο 
πλαίσιο παρόμοιων αγιολογικών ιστοριών από την παλαιά Σλαβική 
Γραμματεία και των βιβλικών ριζών του (Μωυσής, Ηλίας, Ελισαίος, 
Δαυίδ). Πραγματεύονται οι μορφές του Άγιου Συμεών, Άγιου Σάββα, 
Άγιου Στέφανου Ντέτσανσκι, όπως και του Μπόρις της Βουλγαρίας 
(από την λατινική παράδοση). Παρουσιάζεται γενικό πλαίσιο των θα-
νάτων αυτών που θεωρούνται εκπλήρωση της Θείας Θέλησης, δηλαδή 
δίκαιη τιμωρία θανάτου από τον Άγιο Δημήτριο, Μερκούριο, Γεώργιο 
και από τους Αρχάγγελους, ιστορίες που εκλαμβάνονται ως μέρη της 
παλιάς σερβικής αγιολογικής παράδοσης. Το κεφάλαιο από το Χρονικό
τηςΔιοκλείας που μιλά για τον θάνατο του Ιωάννη Βλάντισλαβ στο ευ-
ρύτερο πλαίσιο παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τις αφηγήσεις από 
την Pax Byzan ti no-Sla va.

Λέξεις κλειδιά: Χρονικό της Διοκλείας, Ιωάννης ο Βλάντισλαβ, 
Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος, παλαιά σερβική λογοτεχνία, αγιολογία, 
Pax Byzan ti no-Sla va
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