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БЛАГОСЛОВЕНА ЈЕ ГОРА
НА КОЈОЈ ЗМИЈЕ ОСТАДОШЕ БЕЗ ОТРОВА
Хиљаду година од мученичке смрти Светог Јована Владимира,
првог српског светитеља
Дуга је поворка српских светитеља: владара, архијереја, монаха,
чудотвораца, исцелитеља, мученика, великомученика, страдалника за веру и
отачаство. На челу те поворке је Свети Јован Владимир, владар Дукље,
благочестиви српски кнез. Његова мученичка смрт (1016. године) представља
један од најважнијих догађаја на почетку српске свештене историје.
Овај велики јубилеј представљао је и изазов за редакцију часописа
Црквене студије, која је, одазвавши се благослову Митрополита др
Амфилохија, читав број за 2016. годину посветила управо Светом Јовану
Владимиру. Захваљујемо се Митрополиту и на финансијској подршци.
Највећи допринос квалитету овога броја дали су чланови и сарадници
Међународног центра за православне студије, Центра за црквене студије и
Центра за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу. Поред
изузетно важних прегледних радова, објављујемо и низ текстова који доносе
потпуно нове научне резултате, чиме часопис Црквене студије још једном
оправдава постигнути научни углед у свету. Нашем позиву да научним
прилогом дају допринос јубилеју одазвали су се научници из Србије, Црне
Горе, Русије, Бугарске, Пољске и Албаније. Користимо прилику да им се још
једном захвалимо. Захваљујући њима, нови зраци светлости обасјавају живот
и светитељство кнеза Јована Владимира.
Не треба заборавити да је његов живот, и пре мученичке смрти,
обележен знацима светости. Као што је познато, захваљујући његовој
молитви, много људи је спашено од уједа змија, које од тог времена остају
без отрова.
Зато се и данас узрадујмо и из свег гласа запевајмо:
Благословена је гора на којој змије остадоше без отрова.
На тој гори се пројавио Нови Мојсије, српски кнез Јован Владимир.
И на тој гори могли су се разумети стихови:
„И као што Мојсеј подиже змију у пустињи, тако треба да се подигне
Син Човјечји.
Да сваки који вјерује у њега не погине, него да има живот вјечни“ (Јв.
3, 14-15).
Славно је уздизање Господа Исуса Христа на крсту.
На том крсту, опредељењем за крст Христов, уздигао се и Свети Јован
Владимир.
Проф. др Драгиша Бојовић
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ПОЛОЖАЈ ДУКЉАНСКЕ ЕПИСКОПИЈЕ
У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Апстракт: У раду ће бити речи о положају Дукљанске епископије у раном
средњем веку, о њеном настанку који се крије у измаглици првих векова хришћанства на
простору Јадранског приморја. Након првих вести о епископима који су се налазили на
њеном челу, биће речи и о јурисдикцији и њеном положају у црквеној хијерархији. Велике
промене изазваће сеоба у којој ће се на простору Дукље (Зете) населити и Срби и тиме,
осим нарушавања етничке структуре поменутог подручја, изазвати и промене на
црквеном плану.
Кључне речи: Дукља, Драч, Рим, јурисдикција, Византија, Срби, Дукљанска
епископија.
Град Доклеа (Δóκλεα) се први пут спомиње у II веку код Птолемеја.1 Према
називу града, и читава област је називана Дукља. У списима се јављају различити
облици – Диоклеа, Диоклиа, Диоклитија, али народни назив је увек био Зета.2
Међународни чиниоци који су се налазили у њеном окружењу, у старој Зети су видели
настављача старе Дукље (града, епископије), те се то име и налази у дипломатичкој
грађи раног средњег века.3 За сам град, како преноси Константин Порфирогенит, везује
се прича, свакако легендарна, да је настао тако што је сам град цар Диоклецијан (284–
305) населио Римљанима. Дукља се у овом периоду налазила у провинцији Превалитана
(Prevalitana, Prevaliana, Praevaliana, Prevalis) која је реформом цара Диоклецијана
издвојена из провинције Далмација.4 Административна структура Римског царства
послужила је као пример црквеној хијерархији. Илирик током IV века није имао
јединствену црквену организацију, већ је она била сачињена од скупа независних
црквених области. Он је био подељен у две дијецезе, Дакију са провинцијама: Moesia
Superior, Dacia Ripensis, Dacia Mediterranea, Dardania, Praevalitana, и дијацезу
Македонију са провинцијама Macaedonia, Epirus Nova, Epirus Vetus, Thessalia, Achaia и
Creta.5 Како је у Скадру било управно седиште провинције Превалис, у њему је током
1 Ptolemaeus 1966, II, 16, 7; ИЦГ 1, 316–317 (Ковачевић); Новаковић 2007, 121.
2 ИЦГ 1, 318 (Ковачевић). Зета се по први пут сусреће код Кекавмена око 1080. године
3 Благојевић 2011, 7–12; Антоновић 2012, 85–94.
4 Constantine Porphyrogenitus 1967, 123; ИЦГ 1, 194–209 (Ковачевић); Ферјанчић, ВИИНЈ II, 63.
Новаковић 2012, 76; Порекло њеног имена се још у антици везивало за Диоклецијана.
5 ИЦГ 1, 241 (Ковачевић); Максимовић 2008, 19–20. У IV веку, Илирик је погођен христолошким
расприма и јересима, пре свега аријанством.
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IV века организована архиепископија. Већ од IV века постојала је тежња да се Илирик
потчини римској цркви. Почевши од папе Дамаса I (366–388) приметан је утицај Рима.
Из преписке папе Сириција (384–399) и солунског епископа Анисија, видимо да је
солунски епископ могао уз потврду Рима да поставља епископе.6 Успостављањем
солунског викаријата 412. године од стране папе Инокентија I (401–417) потврђен је
успех римске цркве.7
О самом почетку црквеног живота у Дукљи нема писаних података.
Хришћанство је од I до средине III века ретка појава на самој јадранској обали. На
сабору у Ефесу 431. године учествовао је и први забележени дукљански епископ
Константин. Заједно са њим, са простора Илирика, учествовао је и Павле из Дарданије.8
Дакле, почетке црквене организације у Дукљи треба свакако тражити у времену пре 431.
године и одржавања сабора у Ефесу. Две деценије касније на Халкедонском сабору 451.
године са илиричког простора присуствовао је само епископ Дукље, Евандро.9 Узрок
изостанка епископа из Илирије треба тражити у девастацији коју су изазвали Хуни, када
су пали Виминацијум, Сингидунум, Маргум, Наис, Филипопољ. У прилог томе говори и
податак да се епископ Ниша након хунског разарања 441. године јавља поново тек 516.
године.10
Иако је Дукља избегла хунска освајања, на основу археолошких трагова,
претпоставља се да је страдала од источних Гота између 489–490, када су завршили
освајање Далмације и стигли до Превалиса, или након разорног земљотреса 518. године
и искористили ту чињеницу за свој пљачкашки поход. Међутим, њихово задржавање је
било краткорочно.11 Први упади Словена забележени су почетком VI века, а њихови
продори били су чести и дубоки у територији Царства, те су тако 548. године стигли до
Драча. Како су походи били „пљачкашке природе“, они нису значајније реметили
деловање црквене организације.12
До значајније промене у црквеној организацији дошло је у време цара
Јустинијана (527–565), када је Новелом XI основана архиепископија Јустинијана Прима
535. године, којој су биле подређене провинције Средоземна Дакија, Приобална Дакија,
Горња Мезија, Дарданија, Превалитана, Друга Македонија и Друга Панонија. Она је
требало да буде независна од папе, цариградског патријарха и солунског епископа.
Међутим, подстакнут неповољном политичком ситуацијом, Јустинијан је био приморан
на попуштање и новом Новелом из 545. године Јустинијана Прима је стављена у
надлежност Римске курије. Тиме је и Превалитана дошла под јурисдикцију Рима.13
Да је епископија у Дукљи и даље жива сазнајемо из кореспонденције која се
води са Папством. Писмо папе Вигилија (537–555) из 550. године, упућено ђаконима
Себастијану и Рустикум, указује нам да је римска црква имала своје поседе на простору
Далмације и Превалиса. Ђакони су, између осталог, послати ради прикупљања
закупнине са црквених поседа у Превалису. Нажалост, немамо никаквих података о
локацији поседа као ни о врсти и висини прихода. Претпостављамо да су завештањем
црквени поседи дошли под контролу Рима.14 Папа Григорије Велики (590–604) је водио
6 Thalloczy 1913, nr. 5. Живковић 2004, 35; Равић 2013, 8.
7 Thalloczy 1913, nr. 7; Живковић 2004, 35; Равић 2013, 72.
8 Mansi 1760, IV, 1365; Живковић 2004, 18.
9 Mansi 1761, VI, 575; Thalloczy 1913, nr. 21. Живковић 2004, 19.
10 Живковић 1997, 89–100; Максимовић 2008, 21.
11 ИЦГ 1, 254–255 (Ковачевић).
12 Баришић ВИИНЈ I, 35–38.
13 Калић 1979, 27; Живковић 2004, 35–38.
14 Mansi 1763, IX, 355; Николајевић, 1981, 9–14.
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преписку са многим архиепископима и епископима романских градова, који ће у
предстојећем налету варвара нестати и бити последњи пут поменути на западу, и то пре
свега Јустинијана Прима, Доклеа, Епидавр, Салона. Наиме, у писму које је послао
архиепископу Јустинијане Приме, Григорије саопштава да је дукљански епископ Павле
разрешен са положаја епископа због телесног греха и на његово место је постављен
Немезион. Грехови поменутог Павла се не завршавају, он се даље у жалби Немезиона
пред папом оптужује да је уз помоћ световних лица украо црквену имовину. О
неопходности да се казни епископ Павле, и омогући несметани рад Немизиону на месту
епископа Дукље, говори се у овом писму и у писму које је папа упутио епископу Скадра
исте 602. године.15 Оваква преписка указује на непослушност према самом Риму и
одавању црквених јерарха, пре свега, световном животу. То се види и у преписци са
осталим архиепископима и епископима Салоне. Тако имамо чак 40 писама која се
односе на проблеме са Салонитском црквом.16
Урушавање дунавског лимеса и крах похода византијског цара Маврикија
догодио се 602. године.17 Словенском сеобом на Балканско полуострво током VII века
дукљанска епископија престаје да постоји.18 Дисконтинуитет римског живота у
градовима, који се огледа у варварским разарањима истих, условио је и нестанак
црквених центара. То је цркву приморало да се прилагоди промењеним условима. Иако
је тиме урушена црквена организација, ипак на рубовима тог организма налазе се
трагови хришћанства које је опстало. Словенско осавајање је условило стварање нових
политичких структура на Балкану.19 Период од пада Дунавског лимеса до X века, због
недостатка извора, остаће пун претпоставки и отворених питања. Један од таквих
догађаја, наводно из IX века, који је забележен и ушао у европску литературу о средњем
веку јесте и легендарни сабор на Дувњу и уздизање Дукље у ранг архиепископије, чијој
управи су додељене епископије Бара, Будве, Котора, Улциња, Свача, Скадра, Дриваста,
Пулаја, Србије, Босне, Травуније, и Захумља од стране краља Светопелека и наводна
дозвола папске курије.20 О црквеној организацији и њеној активности на простору
Дукље у овом периоду сазнајемо на основу археолошких остатака и епиграфских
споменика. У Будви, према традицији, саграђена је још у VII веку црква Св. Ивана, као и
посведочена црква из 840. године, црква Св. Марије ин Пунта.21 Заветни натпис
ђаконисије Аусоније из Дукље има широк опсег датирања од VI до IX века.22
Наредни податак нам доноси Константин VII Порфирогенит и везан је за
половину X века. Диоклеја је тако названа по граду у овој земљи који је цар Диоклецијан
основао, али је то сада напуштен град, иако још увек зван Дукља. Цар писац наводи и
градове Градац (τό Γράδεται), Новиград (τό Νουγράδε) и Лонтодокла (τό Λοντοδόχλα).23
Треба скренути пажњу да Константин VII Порфирогенит приликом навођења не говори
да је иједан од наведених градова црквени центар, док знамо да за друге градове попут
15 Mansi 1764, X, 329–330; Равић 2013, 12–13.
16 Кунчер 2011, 13–24. (Са прегледом старије литературе)
17 Живковић 2002, 191–193; Максимовић 2008, 55.
18 Живковић 2004, 149–150.
19 Ћирковић 1997, 386–389.
20 Živković 2009, 57–59. Детаљно о сабору на Дувањском пољу са прегледом старије литературе у
раду Живковић Т. (2004), О такозваном сабору на Дувањском пољу, у: Зборник за историју БиХ 4,
45–65.
21 Антоновић, 2003, 40.
22 Николајевић, 1981, 9–14; ИЦГ 1, 309 (Ковачевић); http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/
%20%20edh/inschrift/HD054540 (датум приступа 28.5.2016)
23 ВИИНЈ II, 63–64 (Ферјанчић), Ћирковић 1998, 21–22; Živković 2008, 9–28.
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Сплита, Дубровника или Котора доноси податке који се тичу сакралних објеката,
светитеља.24 Имајући у виду да је у Дукљи византијска власт имала континуитет све до
Стефана Војислава, са привременим освајањем цара Самуила и његовом владавином у
Дукљи, претпоставља се да је постојала и црквена организација.25 Центар те црквене
организације свакако није у позноримској Доклеји, већ како се претпоставља у једном
од наведених градова.26 Према нотицији 10 епископије које су потчињене Драчу су:
Стефанијака, Хунавија, Кроја, Љеш, Дукља, Скадар, Дриваст, Пилот, Главиница,
Валона, Охрид, Бар, Черник, Берат и Градац.27 Проблем ове нотиције јесте њено
датирање.28 У нотицијама 7 и 9 обим Драчке митрополије је знатно мањи и он обухвата
епископије: Стефанијака, Хунавија, Кроја и Љеш.29 Пошто извори ћуте о начину
проширавања црквеног центра у Драчу, претпоставља се да су на такав догађај утицале
политичке околности. Наиме, након што је византијски цар Јован Цимискије сломио
бугарску државу, дошло је до византијске реокупације њене власти на Балкану.
Успостављање византијске власти над Дукљом објаснило би проширење Драчке
митрополије и укључивање већег броја епископија у њен састав.30
Из свега наведеног, Дукљу у нотицији 10 треба тражити у једном од наведених
насељених градова Константина Порфирогенита, јер за саму Дукљу наводи да је пуст
град. Претпостављамо да је мало вероватно да се у кратком временском периоду између
настанка Порфирогенитовог списа и нотиције 10 пусти град обновио и то са
епископским седиштем. Ваљало би овде напоменути и легенду која се везује за
оснивање Дубровачке архиепископије. Приликом похода бугарског цара Самуила из
Дукље је избегао архиепископ Јован, који се настанио у Дубровнику, где је убрзо постао
епископ и тако пренео права Дукљанске архиепископије на Дубровник.31
Познати кнез Дукље, Владимир који је владао крајем X и почетком XI века,
најпре је признавао власт Византије, а потом Бугарске, односно цара Самуила чијом је
кћерком био ожењен. Кнеза Владимира погубио је Самуилов синовац цар Јован
Владислав 1016. године. Када је византијски цар Василије II потчинио Самуилово
царство, Дукља се нашла у оквирима Византије 1018. године.32 У политичком смислу,
Владимир није имао запаженију улогу ни као владар ратник, ни као државник, имајући у
виду да је током своје владавине био у зависном положају према Византији и Самуилу.
Његова улога на простору првих српских кнежевина била је значајна што се он
24 Constantine Porphyrogenitus 1967, 134–139, 165; ВИИНЈ II, 20–24 (Ферјанчић); Равић 2013, 43–44.
25 Пириватрић 1998, 113; Живковић 2002, 401; Коматина 2012, 179. О погледу владавине и
заузимање Дукље, старија литература је овај догађај смештала у последњу деценију X века, док је
Живковић као решење изнео 1009. годину.
26 Ћирковић 1998, 21–23; Живковић 2004а, 153–154; Živković 2008, 20, 26; С. Мишић 2010, 183;
Живковић 2013, 122–124.
27 Darrouzès 1981, 320. Сам аутор је ставио велику хронолошку одредницу Нотације 10 и то од X
до XIII века.
28 Калић 1979, 30–31, 33. Живковић 2004а, 151. Ј. Калић се определила за средину XI века са
задршком да овакав попис може да садржи трагове претходне епохе или израз претензија. Са друге
стране, Т. Живковић овај списак датира у X век, и то доба владавине византијског цара Јована
Цимискија (969–976). Сматрамо да њено датирање треба бити смештено у другој половини X века.
29 Darrouzès 1981, 286, 305. Равић, 2013, 107. Ове нотиције се датирају у прву половину X века.
30 О организацији провинција у Византији овог доба детаљније видети B. Krsmanović, The
Byzantine province in change: on the threshold between the 10th and the 11th century, Belgrad – Athens
2008.
31 Живковић 2004, 24–25; Равић 2013, 46.
32 ИСН I, 171, 175 ; Благојевић 2011, 9.
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појављује као први владар-светац. Култ владара-мученика све је израженији и у осталим
словенским земљама, као и у византијском свету током XI века.33 Како је владарски
култ настао пре свега из црквених кругова, почевши од житија посвећеног владарусветитељу до неговања и даљег развитка његовог култа, закључујемо да је црквена
организација достигла један виши ниво и да је тиме остварен већи утицај на
становништво у самој Дукљи. 34
Иако у средњовековним изворима о Светом Владимиру сазнајемо веома мало,
као и о самом црквеном животу у његовој држави, његова присутност на подручју
балканског полуострва је константна. Иако његов лик остаје у измаглици и није
припадао традицији неке средњовековне свете династије, средњовековни извори
вековима „занемарују“ његово постојање, да би се затим јавио носећи више имена
(Владимир, Јован, Јован Владимир) и украшен са више титула (краљ, кнез, цар). Ипак,
од XVII века представе Светог Владимира од Зете почињу да се умножавају,
интерпретације приче о њему добијају на распрострањености и разноврсности и
временом доживљавају значајне трансформације, да би на крају остале присутне и у
нашој савременој култури и друштву.35
Политичке и црквене околности након 1018. године на простору Дукље нису у
потпуности разјашњене. Са почетком 1018, па до 1040. године претпоставља се да је
читава област Дукље са приморским епископијама припадала Драчкој митрополији, а да
је и територија Дукље у политичком смислу била потчињена византијском заповеднику
Драча, или је цар Василије II у Дукљи оставио домаћу управу под кнезом Стефаном
Војиславом.36 Тиме би било успостављено стање као у време Јована Цимискија. Са
устанком Стефана Војислава на простору Дукље доћи ће до промена у политичком
погледу.37 Црквена јурисдикција Драча над Дукљом се окончала пре краја XI века, што
видимо из нотиције 13 која се управо датира у крај XI века. У њој се наводе епископије
потчињене Драчу у много мањем обиму, односно како је већ речено, епископије из
нотиција 7 и 9.38
Од самог настанка до VII века епископија у Дукљи се налазила под
јурисдикцијом Рима. Са доласком „варвара“ долази до урушавања црквених центара и
њихових гашења, те је таква судбина задесила и епископију у Дукљи. Нова етничка и
верска структура чинила је положај Дукље, и града и области, веома специфичним.
Готово се цела област Дукље нашла под политичком контролом Срба и Византинаца,
док се измештени црквени центар Дукље у јурисдикцијском погледу нашао под
Драчком митроплијом. Посебан печат те специфичности је свакако настанак култа
владара-мученика Светог Владимира од Зете. Услови у којима је црквени центар у
Драчу пре краја XI века изгубио контролу над великим бројем епископија, измећу
осталог и над Дукљом, нису нам познати. Са друге стране, становништво на простору
Дукље, а посебно њених градова, било је романско. Како је средином XI века дошло до
великог раскола у хришћанству, римокатоличка црква је хтела да успостави све већи
утицај и на простору Дукље. Остаје питање да ли је и када нека од епископија у Дукљи
успела да обједини преостале епископије, насељене претежно Романима, и стекне
архиепископски ранг. Становништво Бара је у XIV веку памтило традицију по којој је
33 Живковић 2006, 72; Маријановић-Душанић 2007, 93.
34 Живковић 2006, 73.
35 Живковић 2006, 67–74; Trajković Filipović 2012, 8–48.
36 Živković 2009, 139, 143; Коматина 2012, 179.
37 Коматина 2012, 159–186.
38 Darrouzès 1981, 364; Равић 2013, 47.
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сам град био изданак античке Дукље, а архиепископ Бара сматрао се легитимним
наследником дукљанског епископа.39 Након што је епископско седиште у Дукљи
уништено у сеоби народа, њено обнављање се везује за Бар. Њему су, као суфрагану,
припале све епископије које су некада биле потчињене Дукљи. Да овакав процес није
усамљени пример на простору источне јадранске обале видимо из примера Салоне и
Епидаура, из којих је романско становништво пренело и своје епископије у нове
средине, Сплит и Дубровник.40 О оснивању архиепископије у Бару остала је, забележена
два века касније, легенда коју нам доноси Тома Архиђакон. Наиме, приликом путовања
которског, свачког, улцињског и барског епископа на црквени сабор у Сплиту дошло је
до бродолома у којем су поменути епископи страдали. Паства поменутих епископа је
након оваквог догађаја упутила молбу папи да оснује нову архиепископију за те градове
како се не би излагали оваквим опасностима
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Vladan D. Stanković
THE STATUS OF EPISCOPACY OF DUKLJA IN THE EARLY MIDDLE AGES
This paper aims to exemine the status of the episcopacy of Duklja in the early Middle
Ages. One may find a sporadic information about its origin, which suggests that in the first
centuries of Christianity it was located in the area of the Adriatic coast. From the very
beginning to the XII century the episcopacy of Duklja was under the jurisdiction of Rome. The
arrival of the "barbarians" led to the collapse and disappearance of Church centers, such as the
episcopacy in Duklja, and a new ethnic and religious structure changed the situation in the city
and the area of Duklja. Almost the whole area of Duklja was placed under the political control
of the Serbs and Byzantines, while in jurisdictional regard the displaced ecclesiastical center of
Duklja came under Metropolis of Dyrrhachium. The emergence of the cult of the ruler-martyr
Saint Vladimir of Zeta was certainly a specific feature of this episcopacy. The conditions under
which the ecclesiastical center in Dyrrhachium lost control over a large number of dioceses,
including the diocese of Duklja, by the end of XI century are not known. In spite of
jurisdictional change, the population in the territory of Duklja, and especially its cities,
remained Roman. This brings up the question whether and when the episcopacy of Duklja
managed to unite the remaining episcopacy and gain the rank of archbishopric.
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НАЈРАНИЈИ ПОМЕНИ УЛЦИЊСКЕ И БАРСКЕ ЕПИСКОПИЈЕ:
ФИЛОЛОШКО-АРХЕОЛОШКА БЕЛЕШКА*
Апстракт: У раду се анализирају познати писани и материјални извори који
сведоче о најранијој историји епископских седишта Улциња и Бара. Како се у стручној
литератури још увек појављују недоумице у вези са најстаријим поменима барске и
улцињске епископије, преиспитана су издања и тумачења епископских нотиција
цариградске цркве, првенствено нотиција које је под бројевима 3 и 10 приредио Густаф
Партај, као и нотиција 10 коју је објавио Жан Дарузе. Такође, скренута је пажња на у
њима наведено епископско седиште ὁ Λικινίδων, које поједини истраживачи
идентификују са охридском, а не улцињском епископијом.
Кључне речи: Бар, Улцињ, епископска седишта, епископске нотиције, култ
Светог Теодора, рани средњи век.
Историја црквене организације јужне обале Јадрана током раног средњег века
није у потпуности расветљена, што је првенствено последица посве скромног броја
поузданих писаних извора. Није нам, међутим, намера да овом месту дамо нове податке
у вези са епископијама Бара и Улциња које су тема овог написа, већ да преиспитамо
постојеће и углавном добро познате писане изворе, првенствено епископске нотиције
цариградске цркве, као и археолошке остатке in situ, будући да се у стручној литератури
још увек појављују недоумице о најранијим поменима ове две епископије којима,
мишљења смо, нема места.
Улцињ је један од најстаријих градова источне обале Јадрана.1 Основали су га,
према римском историчару Плинију Старијем, Колхиђани по којима је првобитно име
града било Colchinium, одакле касније Olcinium, односно Улцињ.2 Делимично очуване
„киклопске“ зидине античког Улциња, те покретни налази међу којима најзначајније
камено постоље за рељеф са грчким натписом у којем се помиње богиња лова

* Овај рад проистекао је из дела једног поглавља докторске дисертације: D. Preradović, Bisanzio
sull’Adriatico nel IX e X secolo – Topografia sacra/ Byzance sur l’Adriatique aux IXè – Xè sièclesТopographie sacrée, (relatori: Valentino Pace, Catherine Jolivet-Lévy), Università di Udine – Italia, École
Pratique des Hautes Études – France, одбрањене 28. 05. 2011. Литература објављена у међувремену
није на овом месту узета у обзир.
1 У вези са пореклом и историјом града: Историја Црне Горе 1967, 121, 126–127 (Д. Гарашанин,
М. Гарашанин), 325 (Ј. Ковачевић); Мијовић, Ковачевић 1975, 29–35; Бошковић, Мијовић,
Ковачевић 1981, 5–12.
2 Plinius, Naturalis Historia III, 114.
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Артемида3, потврђују да је овај град, као и оближња Будва, основан у V столећу пре
нове ере. Стога и претпоставка да се у Улцињу може препознати изгубљено име
емпоријума који помиње Псеудо-Скилакс, а који се налазио после Будве на путу ка
Драчу, чему у прилог сведочи и значај који је овај град имао у илирској држави. Из
римског времена осим писаних извора, из којих се сазнаје да је град стекао статус опида,
других података нема. Међу сполијама коришћеним приликом изградње средњовековне
цистерне у северозападном делу цитаделе, налази се и импост капител са христограмом
са грчим словима α и ω који сведочи о раном продору хришћанства у овај град. У истој
цистерни су као сполије коришћени и фрагменти парапетних плоча, те четири
монолитна дорска стуба и један добро очуван јонски капител датован у VI век што би
пак говорило у прилог постојању неке, до сада неоткривене, монументалне црквене
грађевине.4 Павле Мијовић је био мишљења да је улцињска црква у VI веку могла бити
под директном јурисдикцијом архиепископског седишта у Скадру.5 Исти аутор сматра,
на основу остатака грађевинских структура у граду које се могу датовати у VI столеће,
да је Улцињ био укључен у Јустинијанов одбрамбени систем иако га Прокопије не
наводи међу обновљеним градовима.6 Могуће је да се под именом места
Buccinium/Bicinion, које у свом спису бележи анонимни географ из Равене, заправо
наводи Улцињ.7 Међутим, све до почетка IX столећа поузданих података о Улцињу
нема. Са активацијом византијске власти на Јадрану почетком IX века, основана је тема
Драч, а њени кастели били су, како то бележи учени византијски цар Константин
Порфирогенит, Љеш, Бар и Улцињ.8 Управо из тог периода су и остаци омање цркве,
непознате посвете, као и уломци црквеног каменог мобилијара, међу којима су
најзначајнији делови циборијума са натписом који бележи византијске цареве Лава и
Константина, идентификоване са Лавом V (813–820) и његовим сином савладаром
Константином.9 Могуће је помишљати да је почетком IX века Улцињ имао свог
епископа. Први помен улцињског прелата среће се век доцније, у одредбама Првог
сплитског сабора из 925. године. Повољан географски положај, снажне зидине као и
очито добра одбрана учинили су Улцињ превеликим изазовом за бугарског цара
Самуила (997–1014) који га је на самом крају X или почетком наредног столећа без
успеха опседао.10 Град је од поновног успостављања византијске доминације на јужном
Јадрану био у сталном успону, толиком да је у путопису из средине XII века арапски
географ Идриси забележио да је Улцињ „град насељен људима из Лаодикеје и један од
најзначајнијих [градова] Склавоније“.11
За разлику од Улциња, Бар није град античког порекла. Основан је на око 5 км
од морске обале у раном средњем веку.12 Податак да је Јустинијан у провинцији Нови
Епир између осталих обновио и утврђење Антипагрe (Ἀντίπαγραι) који наводи
3 Mijović 1995.
4 Bošković, Mijović, Kovačević 1981, 18; Mijović 1984–1985, 76.
5 Mijović 1984–1985, 78.
6 Исто, 84–85.
7 Равенски космограф, међутим, наведени Buccinium/Bicinion смешта између Котора и Рисна. У
том смилу његов Buccinium/Bicinion одговара позицији Vicinium-a на Појтингеровој табли.
Ravennatis Anonymi Cosmographia, 208:9; 379:13.
8 DAI 30:96–97.
9 cfr. infra n. 65.
10 Пириватрић 1997, 105; Живковић 2002.
11 Edrisi, Libro del Re Ruggero, 108.
12 Bošković 1962 7–9, Историја Црне Горе I, 326 (Ковачевић); Мијовић, Ковачевић 1975, 93–96;
Митровић 2010.
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Прокопије у свом делу о Грађевинама13, навео је неке истраживаче да у Антипаграиу
препознају утврђење на чијем се месту, или у његовој непосредној близини, развио
средњовековни град Бар.14 Међутим, тај податак није потврђен археолошким
истраживањима. Она показују да је утврђено насеље настало на прелазу из VIII у IX век,
а вероватно током VIII столећа.15 Ђурђе Бошковић је био мишљења да се нуклеус град
формирао на добро заштићеном заравњеном стеновитом платоу у јужној зони града где
је смештена црква Светог Теодора.16
Први поуздан помен Бара јесте из средине X века, када је ово утврђење, као и
суседни Улцињ, било кастел драчке теме.17 Но, у литератури дуго опстаје мишљење да
први помен барске епископије, па самим тим и града Бара треба датовати у прву
половину VIII столећа, прецизно у време владавине византијског цара Лава III (717–
741).18 То се мишљење заснива на датовању једног списка суфрагана драчке
митрополије у којем се на 12-ом месту наводи Бари (ὁ Αντιβάρεως). Реч је о нотицији 3
коју је заједно са других дванест за публиковање приредио немачки филолог и
историчар цркве Густаф Партај (Gustav Parthey) 1866. године.19 Он је у уводу свог дела
назначио да је „Singulas notitias unde sumpserim suo loco indicabo, ordine earum, quantum
fieri potuit, ad chronologicam normam constituto“, односно да је нотиције изложио, у мери
у којој је то било могуће, хронолошким редом.20 Тако се нотиција 3, приређена на
основу три рукописа21, нашла иза прецизно датоване нотиције из времена владавине
Лава VI Мудрог (886–912), што би значило да списак у којем се помиње Барска
епископија није млађи од X века. У истом издању барска епископија се помиње на још
једном месту и то нотицији која носи број десет, где је такође наведена као суфраган
драчке митрополије.
Две деценије након Партајевог издања, знаменити приређивач црквених
нотиција Хајнрих Гелцер (Heinrich Gelzer) донео је прецизнију хронологију епископских
спискова, где је за нотиције објављене код Партаја под бројевима 3 и 10 изнео мишљење
да су настале на основу списка провинција редигованог између 1022. и 1035. године.
Анализом више рукописа, као и самог садржаја спискова, Гелцер је у том тренутку
закључио да је нотиција 3 састављена у време Алексија Комнина (1081–1118), а свакако
после 1084, док је за нотицију 10 изнео мишљење да је настала нешто касније у време
династије Анђела.22 У обимном раду о нотицијама, у којем је између осталих објавио и
посебно значајну нотицију 2 из времена Лава Мудрог (886–912), прецизно датовану у
године између 901. и 907.23, Гелцер је објавио и једну нотицију, само архиепископских
седишта без њиховиг суфрагана коју је датовао у време Јована Цимискија (969–976).24
Дарузе је доцније утврдио да је на том месту заправо реч о Партајевој нотицији 3 која је
од броја 50 ревидирана.25
13 Procopius, De aedificiis, IV.iv. (стр. 251)
14 Мијовић, Ковачевић 1975, 93.
15 Baudo et all. 2006, 33–46.
16 Bošković 1962, 194.
17 DAI 30:97.
18 cfr. infra.
19 Parthey 1866, 124–125.
20 Parthey 1866, VI.
21 За рукописе на основу којих је приређена нотиција 3 Parthey 1866, cfr. 101.
22 Gelzer 1886, 555–556.
23 Реч је нотицији 2 коју је објавио Гелцер на основу до тада непознатог рукописа. Gelzer 1901,
549 –567.
24 Ibid, 568–575.
25 Darrouzès 1970, 73.
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Јиречек и Талоци, пишући о два позносредњовековна документа која се односе
на северну Албанију, наводе да су нотиције 3 и 10 настале и пре XI века и анализирају
њихов садржај идентификујући наведене епископије, где између осталог нампомињу да
ὁ Λικινίδων „nicht Lychinidos (подвукла Д. П.) sondern Olcinium, Dulcigno, alrserb.
Льцинь“, тј. да је реч о Улцињу, а не Охриду.26 У уводу знаменитог дела Acta Albanie
исти аутори су се поново осврнули на датовање дугачких спискова суфрагана драчке
митрополије, одређујући време њиховог настанка у X век.27 Константин Јиречек је у
првој свесци радова посвећеној Романима у градовима Далмације током средњег века28,
те у Историји Срба29, такође скренуо пажњу на поменуте нотиције, где за њихово
датовање упућује на свој рад из 1899, и где још једанпут подвлачи да је испред барске
наведена улцињска епископија.
Остаје стога нејасно Фаберево читање Јиречека с обзиром на то да у свом раду
из 1905, позивајући се на Јиричеков рад из 1889, године пише : „Премда тај каталог нема
датума, ипак је лако могуће, да се, како Јиречек на озн. мј. мисли, односи на пролазне
прилике за Лава III и наредног доба, тим више, што под митрополијом Dyrrachiona нема
Дукље већ нити концем наредног стољећа нити касније.“30 Колико нам је познато,
Фабер је први аутор који је списак драчке митрополије са петнаест суфрагана датовао у
прву половину VIII века. Међутим, у истоименом раду објављеном на немачком језику,
Фабер је променио мишљење и пристао на Гелцерово датовање ове нотиције у XI век.31
Важно је пак истаћи да и овај аутор инсистира на томе да је испред барске наведена
улцињска, а не охридска епископија.32
На датовање проблематичне нотиције осврнуо се и Дане Грубер, који је изразио
мишљење да је списак суфрагана драчке митрополије настао у првој половини VIII века
за време цара Лава III.33 Као прилог таквом хронолошком одређењу наведеног списка
наводи чињеницу да се у нотицији из времена Лава Мудрог, као и оним из доцнијег
периода под јурисдикцијом драчке митрополије, налазе само четири епископије.34
Штавише, Грубер се позива на овај списак када доказује неаутентичност познате буле
папе Захарија дубровачком архиепископу из 743. године, где у прилог својој
аргументацији наводи да се : „Lažnost isprave vidi i po tome što se u njoj spominju mnogi
gradovi (Ulcinj Skadar, Drivast i Pilot) kao podložni dubrovačkom nadbiskupu, koji su u to
doba (u VIII. stolj.) spadali pod dračkog nadbiskupa kako nam to dokazuje onaj već navedeni
katalog grčkih biskupa (njih 15), podložnih dračkom nadbiskupu.“35

26 Thalloczy, Jireček 1899, 80, n.1.
27 Acta Albanie I, IV.
28 Jirešek 1901, 46, n. 1; Јиречек 1962, 54, н. 61
29 „Епископије у Превалитани које су, још под папом Гргуром I, потчињене биле цркви Justinianae
Primae, изузете беху испод власти римске цркве, и то без сумње за владе цара Леона Исавријског
око 731. У једном тексту грчких епископских каталога јављају се под митрополитом Дирахија
Драча 15 епископа, а међу њима епископи Љеша ὁ "Ελισσοῦ, Дукље ὁ Διοκλείας, Скадра, ὁ Σκωδρῶν,
Дривоста ὁ Δριβάστου, Пилота ὁ Πολάϑων, Улциња ὁ Λικινδων, и Бара ὁ Ἀντιβάρεως. Изгледа, да су
ови односи постојали још и у време цара Константина Порфирогенита који убраја Љеш, Улцињ и
Бар међу кастеле Дирахија.“ Јиречек 1911, 165.
30 Фабер 1905, 451.
31 Faber 1909, 366, n. 3.
32 Ibid, 366, n.8.
33 Gruber 1912, 8–9, н. 1.
34 Gruber 1912, 9, н. 2.
35 Ibid, 25.
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Како је дошло до погрешног тумачења Јиречекових речи остаје нејасно. Било
како било, датовање Партајеве нотиције 3 у време владавине цара Лава III, односно
тврдња да је барска епископија постојала већ у првој половини VIII столећа, наведени су
у референтном Dictinnaire d’histoire et de geographie ecclesiastiques36, а то мишљење су
прихватили и неки потоњи истраживачи.37
Француски истраживач Жан Дарузе (Jean Darrouzès) приредио је нотиције
цариградске цркве на основу великог броја рукописа. Овај аутор је подвукао да је
Партај раздвајењем нотиција 3 и 10 изазвао конфузију код свих потоњих приређивача
епископских спискова, будући да је практично у питању једна иста листа.38 Он у свом
делу ову нотицију објављује под бројем 10, што је случајна коинциденција са
Партајевим издањем. Дарузе се одлучио да ову листу приреди у две упоредне верзије
(колоне) будући да је сачувана у значајном броју рукописа које је аутор поделио у
четири рецензије. Када је реч о датовању ове нотиције Дарузе је опредељује у крај X
столећа, уз напомену да се ова временска одредница не може применити на све делове
нотиције с обзиром на то да постоји велики број рецензија у којима се не поклапају
спискови сваке епархије појединачно. Такав је случај управо са суфраганима драчке
митрополије која је наведена на 42, односно 43. месту. Њих је, у зависности од
рукописне традиције, било четири, како је то и у нотицијама 7, 9 и 13 (Стефанијакон,
Хуновија, Кроја и Љеш)39, односно једанест више. Нотиција 7 поуздано је датована у
време патријарха Николе I (901–907) и стога представља централно место у историји
текстова нотиција, док нотиција 9 припада групи епископских листа (нотиције 8, 9, 10 и
13) које се датују у X век. У нотицији 10 епископије потчињене драчком прелату дате су
одређеним редом: прво су наведени градови на северу митрополије (Стефанијакон,
Хуновија, Кроја, Љеш, Дукља, Скадар, Дриваст, Полат, Главиница и Олонеја), затим
приобални градови од југа према северу (Улцињ и Бар), и на крају три града у
унутрашњости јужног дела митрополије (Черник, Берат и Градица). Таква ситуација
могла је бити пре, али и након објављивања декрета Василија II (976–1025) у вези са
охридском архиепископијом из 1019. године. Питајући се у ком тренутку је драчка
митрополија могла бити толико обимна, Дарузе скреће пажњу на период столовања
митрополита Лаврентија, који је посведочен у изворима у периоду између 1034. и 1054.
године и који је био како противник империјалне, тако и римске црквене политике.
Такво датовање, међутим, како то запажа и сам француски истраживач, тешко је
прихватљиво управо због чињенице да се на овом списку помињу епископије Бара и
Улциња, будући да су се оне у то време налазиле под јурисдикцијом дубровачког
архиепископа.40 Дарузе, попут осталих аутора нема дилему око идентификације
епископије ὁ Λικινίδων за коју сматра да је Улцињ, а не Охрид.41
Таквог је мишљења Јованка Калић, која је у свом раду о црквеним приликама у
српским земљама, писаном пре објављивања Дарузеове књиге, подвукла значај
датовања епископских нотиција, односно нотиције 3 коју је објавио Густав Партај.
Ауторка се на овом месту опредељује за датовање овог списка у XI век, прецизније у
средину тог столећа.42
36 Richard 1924.
37 Bošković 1962 124; Zagarčanin 2005, 16; Gelichi 2006, 25.
38 Гелцер је, примера ради, Партејеву нотицију 10 датовао у време Михајла VIII Палеолога (1259–
1282), упркос томе што њен садржај очигледно не одражава стање црквене организације у XIII
веку. Darrouzès 1970, 73; Darrouzès 1981, 103, n. 3, 116–117.
39 Darrouzès 1981, 7.643–647; 9.517–521; 13: 612–666.
40 Darrouzès 1981, 114, н. 3–4.
41 Ibid, 114, н. 3.
42 Калић 1979, 30–31.
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Да у наведеном локалитету ὁ Λικινίδων треба видети Охрид, а не Улцињ,
мишљења су Ђорђо Федалто и Тибор Живковић. У обимном делу италијанског
истраживача, стоји да је у Пертајевим нотицијама 3 и 10, као суфраган драчке
митрополије, наведен Охрид (Lychnis Vetus).43 Но, Федалтово је дело недовољно
ажурирано када је реч о литератури, и у њему постоји већи број пропуста.44 Са друге
стране, Живковић се детаљније позабавио датовањем дела нотиције број 10 која под
бројем 54 наводи драчку митрополију са њеним суфраганима. Закључује да је горња
временска граница компилације овог дела списка година 1009, будући да је те године
под налетима бугарског цара Самуила страдала Дукља која се на овом списку наводи,
односно да је исти могуће датовати у време владавине Јована Цимискија45, што је
датовање које је својевремено предложио Гелцер. Такво датовање Живковић је
образложио чињеницом да је на овом наведена охридска епископија, односно да је тако
велики обим драчке цркве био могућ само након што је цар Цимискије потчинио
Бугарску и укинио охридску архиепископију.46 Нема, међутим, разлога да у наведеној
епископији ὁ Λικινίδων препозна Охрид.
Састављачи спискова или њихови преписивачи имали су за предлошке цивилне
спискове из претходних времена у којима се у оквиру провинције Нови Епир заиста и
налазио Охрид, те је у неком тренутку услед сличности ортографије имена та два града
дошло до забуне писара. О неуједначености назива Улциња у латинским и грчким
изворима сведочи табела коју доносимо на овом месту.
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У сваком случају, тако велики обим драчке митрополије посве је специфичан
тренутак њене историје који је очито био кратког века. Остале нотиције из X столећа,
као поменуте седма и девета, те тринаеста, наводе под јурисдикцијом драчког прелата
само четири епископска седишта.47 Нешто је другачија ситуацијu приказана у трећој
тзв. „иконокластичкој нотицији“, где се на четрнаестом месту наводи епархија Новог
Епира, са седиштем у Драчу и осам епископских седишта.48 Сачувана у само једном
рукопису из XIV века (Paris MS. B.N. gr. 1555A) ова нотиција датује се у године између
787. и 869.49 Међутим, на овом месту су листе епархија Македоније, Старог и Новог
Епира, Скитије, Друге Тесалије, Хеладе и Пелопонеза цивилни, а не црквени спискови,
који су за примаран извор имали Хијероклов Синдектемос.50
На овом списку не помињу се епископи из Далмације, као што се доследно не
помињу ни у другим нотицијама цариградске цркве. Познато је пак да су неки епископи
из Далмације учестовали у раду иконокластичког сабора одржаног 754. године у
43 Hierarchia ecclesiastica orientalis, 552.
44 За приказ овог дела cf. Darrouzès 1990.
45 Живковић 2004, 150–151.
46 Ibid, 151.
47 cfr. supra n. 36.
48 Darrouzès 1981, 3: 301–308.
49 Darrouzès 1981, 32.
50 Ibid. 28–29.
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царском двору у Хијерији.51 На седмом васељенском сабору одржаном у Никеји 787.
године из провинције Нови Епир био је присутан само Нићифор, митрополит Драча52,
док су из Далмације били присутни Јован, епископ Салоне, Урсо, епископ Раба, и
Лаврентије, епископ Осора.53 Име которског епископа Јована појављује се само на
списку учесника седме и последње сесије сабора одржане 13. октобра и то на 327
месту.54 Познато је да је епископ Котора имена Јован столовао у овом граду почетком
наредног столећа. Његово име сачувано је у локалној епиграфској грађи и за њега се
верује да је био которски прелат у време преноса моштију Светог Трипуна у Котор.55
Почетак IX столећа означио је и активацију византијске политике на Јадрану.
Тема Драч основана је, по свему судећи, крајем друге или током треће деценије IX
века.56 Тај тренутак означио је и полет градитељске активности на територији под
византијском доминацијом. Обимна истраживања изведена у Старом Бару током шесте
деценије прошлог столећа изнела су на светло дана остатке цркве скромних димензија,
која се датује у IX век.57 Мада се о њеној основи не може говорити са сигурношћу,
пажњу привлачи чињеница да су у њеном поду пронађени остаци подног мозаика
донети на ово место са неке старије грађевине. Присуство наведеног мозаика као и
значајан број уломака камене пластике са карактеристичном тропурутом плетерном
декорацијом указују на то да је уређењу овог храма била посвећена посебна пажња.58
Над старијом црквом, страдалом у пожару59, током XII саграђен је катедрални храм
барске архиепископије посвећен светом Ђорђу, који је у потпуности порушен у
експлозији муниције 1881. године.60 Старија црква је, по свему судећи, била посвећена
светом ратнику Теодору, како то бележи на самом почетку XVIII века барски
архиеписком Марко Јорга61, од кога ову информацију преузима Данијеле Фарлати.62
Култ светог ратника заштитника војних похода и ратника Теодора јавио се на
јадранским обалама управо почетком IX века са снажнијим присуством византијске
доминације, у време док његов култ још увек није био удвојен.63 Прва капела
венецијанских дуждева саграђена на Ријалту почетком IX века била је посвећена Светом
Теодору, за кога се верује да је био патрон града на лагунама пре Светог Марка.64
Познато је, на основу сачуваних средњовековних докумената и да је у Барију, седишту
византијског стратега теме Лангобардија, постојала у IX и/или X веку црква посвећена

51 „La même année, l‟empereur Constan[inus] réunit à Constantinople un synode des évêques
chalcédoniens de la province de Rome et de ceux de la Dalmatie, de l'Hellade, de la Cilicie et de la Sicile.
Ils s'assamblèrent à propos de l'affaire des images, pour savoir si l''on devait les vénérer ou non“,
Chronique de Michel le Syrien II, 520.
52 Darrouzès 1975, 62 (10 AB, 15 DE, 16F)
53 Ibid, 63–64. О далматинским епископима на никејском сабору 787. године cfr. Katičić 1993.
54 Darrouzès 1975, 68 (327E)
55 Zornija 2009, 105–106. (са старијом литературом)
56 Ferluga 1964.
57 Bošković 1962, 11–12.
58 О каменим уломцима cfr. Zagarčanin 2006, 119–120.
59 Писање Фарлатија (Illyricum sacrum VII, 12) да је црква страдала у пожару потврдила су
археолошка ископавања (Bošković 1962, 11).
60 Bošković 1962, 12–20; Кораћ 1965, 38–39.
61 Радоњић 1950, 427–428.
62 Illyricum sacrum VII, 12.
63 О култу и иконографији Светог Теодора: Марковић 1995, 574–578, 582, 594–597 и даље; Walter
1999, Walter 2003, 44–66. У вези са удвaјањем култа Светог Теодора cfr. Oikonomides 1986.
64 Demus 1960, 20–22; Osborne 1999, 375–378.
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Светом Теодору.65 Да је прва барска црква имала за патрона Светог Теоодора посредно
потврђује и недавно пронађени оловни печат Константина Бодина (1081–1099) на којем
су представљени Свети Ђорђе на аверсу и Свети Теодор на реверсу, где је избор
светитеља свакако био одраз посебне девоције који је дукљански владар гајио према
светитељима поштованим у држави и у седишту архиепископије, самом граду Бару.66 У
Улцињу су пронађени уломци четворостаног циборијума са натписом у којем је
сачувано име донаторке Гузме и византијских царева Лава и Константина.67 Помен
визнатијских царева, идентификованих са Лавом V (813–820) и његовим сином,
савладарем Константином, додатно потврђује присуство Византије на овом простору
почетком IX века. У јужном делу Улциња су испод остатака средњовековне, могуће
катедралне, цркве откривени остаци мањег храма.68 Једнобродна црква ширине око 4 м
и минималне дужине око 7 м са полукружном апсидом на источној страни датована је у
период између IX и X века на основу камених фрагмената украшених тропрутим
преплетом, који су пронађени у остацима млађе грађевине. Није, међутим, могуће
утврдити да ли поменути циборијум потиче из овог малог храма или пак из неке друге
до данас неоткривене цркве, могуће византијске базилике за коју се претпоставља да је
постојала у граду.69 Наиме, сви до данас познати уломци циборијума пронађени су у
секундарној употреби или међу рушевинама.
Снажније присуство византијске администрације, као и установљење драчке
теме, свакако је условио и полет градитељске делатности у градовима које Константин
Порфирогенит наводи као њене кастеле. Отуда не изненађује повећана градитељска
активност у Улцињу, Бару, као и у оближем Љешу.70 Одраз тежње да се ускладе
административна и еклезијална организација Царства огледа се и у обиму драчке
митрополије која је у једном тренутку бројала чак 15 суфрагана. Стога је оправдано
мишљење да развој епископије у Бару треба довести у везу са оснивањем теме Драч,
односно да тачну годину њеног настанка треба тражити у времену после Фотијевог
саборa 879. године, када је дошло до измирења Рима и Цариграда.71 Таквог је мишљења
пре два столећа био и учени италијански језуита, Данијеле Фарлати, који почетак
хронотаксе барских, као и улцињских епископа смешта у годину наведеног сабора, уз
напомену нису познати подаци о ова два црквена седишта старији од IX века.72 Барски
се епископ, међутим, не помиње у одлукама Првог сабора у Сплиту из 925. године, где
је као најјужнија наведена епископија Улциња. Тај податак је први сасвим поуздани
помен улцињског епископа. Упркос наведеном, има аутора склоних мишљењу да је
епископија у Улцињу постојала још у VI веку, али се такво мишљење, услед потпуног
недостатка извора који би га поткрепили, мора узети са великом резервом.73 Изражено
мишљење, да је була папе Захарије дубровачком архиепископу из 743. године познији
фалсификат заснован на првобитној повељи, значило би да је улцињска епископија, која

65 Bertelli 2004, 100. (са старијом литературом)
66 Cheynet 2008.
67 Preradović–Petrović 2002; Vežić, Lončar 2009, 143–147, 224–231.
68 Бошковић, Мијовић, Ковачевић 1981, 109–124.
69 cfr. supra n. 4.
70 За интервенције у одбрамбеном систему Љеша које се могу датовати у VIII век, као и за
покретне налазе из истог периода cfr. Nallbani, Buchet 2008, 247–248.
71 Живковић 2004, 148.
72 Illyricum sacrum VII, 9–10, 249–250. Списак улцињских епископа које је објавио Фарлати
преузима Лучић (Lučić 1960).
73 Mijović 1984–1985, 78; Dragojlović 1990, 201.
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се у овом документу наводи, постојала средином VIII века.74 Та претпоставка за сада
мора остати у домену хипотезе.
Одредити са прецизношћу време оснивања улцињске и барске епископије за
сада, услед потпуног недостатка поузданих писаних или материјалних извора, није
могуће. Погрешно датовање Партејеве нотиције 3 у прву половину VIII века изазвало је
додатну и непотребну конфузију када је у питању први помен барске епископије. На
данашњем нивоу знања, са сигурношћу можемо тврдити да су оба црквена седишта
постојала у X столећу, када их наводе и писани извори, и то: Улцињ у одредбама првог
сплитског сабора (925), односно и Улцињ и Бар у нотицији 10 (ante 1009) у којој су
наведени као суфрагани драчке митрополије.
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Dubravka Preradović
THE EARLIEST MENTIONS OF EPISCOPAL SEES OF ULCINJ AND BAR:
A PHILOLOGICAL - ARCHAEOLOGICAL NOTE
This paper analyzes written and material sources concerning the earliest history of
the Episcopal sees of Ulcinj and Bar, because there are still some ambiguities in the
interpretation of the date of composition and the content of episcopal notita 3 published by
Gustav Parthey in 1866, and the notitia 10 published in the critical edition of Jean
Darrouzès in 1981, where they are both mentioned. Two notitae are actually the same list of
metropolitans of the Constantinopolitan church, where were listed fifteen suffragan bishops
of Durrachium. Although the compilation of that part of the list is dated in the end of the
10th or the beginning of the 11th century, the confusion produced at the beginning of the last
century by dating this notitia in the middle of the 8th century still persists in literature. That
misinterpretation consequently brought some scholars to the conclusion that the bishoprics
in question were founded in the first half of the 8th century. Tracing the origin of that false
interpretation proved that there is no firm scientific grounds for the assertion that Bar and
Ulcinj had the bishops on that early date.
Another problem considered in this paper is the identification of the bishop seat ὁ
Λικινίδων mentioned before ὁ Αντιβάρεως in notitia 10. Ὁ Λικινίδων has been recently
identified by some scholars as Ohrid and not as Ulcinj. Analysis of the Latin and Greek
written sources demonstrates that the confusion comes from the similar orthography of
these two cities that can be found in the civil lists of the cities of the Byzantine Empire, and
that the episcopal see listed in the notitia 10 is Ulcinj and not Ohrid.
In Bar like in Ulcinj were found the remains of churches dating from the 9th
century. The remains of the modest church as well as the ciborium with the inscription that
mentions the Byzantinе emperors Leo and Constantine, identified as Leo V (813-820) and
his son co-ruler were found in Ulcinj. In Bar, the small, possible cross-in-square church was
dedicated to the holy warrior Theodor, whose cult appears on the Adriatic, in Venice and in
the Apulia at the beginning of the 9th century. Remains of those churches prove the
presence of ecclesiastical organization in the south-east Adriatic at the time of
reconstruction of the Byzantine domination in the Adriatic, but not the existence of the
bishopric sees. However, that hypothesis cannot be rejected.
Due to the lack of reliable documents, it is not possible to determine precise date
of the establishing bishoprics of Bar and Ulcinj. The first mention of the bishopric Ulcinj
dates from 925, when this seat was mentioned in the decisions of the First church council of
Split, while Bar is to be found for the first time in the written sources in notita 10, dating
from the end of the 10th or the beginning of the next century.
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СРПСКИ ЈЕЗИК ОКО ГОДИНЕ ХИЉАДИТЕ*
Апстракт: Српски народни језик уобличен је у преднемањићком периоду,
отприлике на прелому X–XI столећа. Диференцијални процеси на познопрасловенској
подлози на свој начин су се одразили и на изговор старословенског језика у српској
средини. Могуће је претпоставити постојање два књижевнојезичка тока код Срба у
раном средњем веку, „ћирилометодијевског“ (вероватно од 873. године до XI века) и
„климентовског“ (можда од 924/927. године, с најснажнијим продором од 1019/1020.
године; његова доминација је остварена до истека XI века). Потпунија сведочанства о
стању у српској редакцији старословенског језика потичу, по нашем мишљењу, тек из
друге половине XI столећа.
Кључне речи: старословенски језик, српска редакција старословенског језика
(српскословенски језик), стари српски језик.
Српски народни језик у X и XI веку
Српска лингвогенеза завршена је у X и XI веку, па се за први прави период у
историји српског језика може сматрати овај интервал, омеђен стуктурноисторијским
истраживањима Павла Ивића.1 У суштини то одговара бурном и недовољно познатом
преднемањићком раздобљу када је дошло до гашења прве српске династије,
краткотрајне обнове и дугог слабљења централне српске земље, као и познијег уздизања
најјужније приморске кнежевине.2 Овом квалитативно новом језичком стадијуму
* Рад је настао у оквиру пројекта „Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника
црквенословенског језика српске редакције“, који се остварује уз материјалну подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 178030).
1 Ивић, 1990, 69. – Пре Павла Ивића главну периодизацију „српскохрватског језика“, извршио је
Александар Белић, 1958. године. Он је историју нашег језика поделио на три епохе, при чему је
првом обухваћена рана предисторија, у старој постојбини и у току сеоба („наш језик као део
прасловенског језика“ и „наш језик као део јужнословенског заједничког језика и као засебна
група српскохрватскословеначка“); следећим епохама је обухваћен живот нашег језика на
Балканском полуострву, после пресељења. Другој Белићевој епоси припада централно место у
формирању и специфичном „српскохрватском“ језичком развоју (с три посебна средњовековна
периода VII–VIII, IX–XII, XIII–XIV век). Трећа епоха одговара новијој језичкој историји, током
трајања турске окупације Балкана и, на крају, делимичног националног ослобађања и стварања
новог књижевног језика на народној, вуковској основици (XV–XVI, XVII–XVIII, XIX век). За
основну поделу в. Белић, 1958, 3–4.
2 То су два столећа која протичу у окончању владавине непосредних Мутимирових потомака (†
891), преко посебно значајне владавине кнеза Часлава Клонимировића (око 927/928 – око 950),
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претходила је стабилизација ранијим сеобама и локалним покретима створених језичких
прилика на српском етничком терену, дуго времена подложном променама локалног и
регионалног карактера. У старијој науци полазило се од претпоставке да су на југу
настављене развојне тенденције пренете из прајужнословенске језичке заједнице, док се
данас шири становиште да се у обзир морају узети (барем) два таласа сеоба, те „да у
првим вековима живота Словена на Балкану нисмо имали никакав праволинијски развој
на подлози донетој са севера, већ, много пре, мешања и стапања“.3 Рано је учвршћено
српско континентално средиште (отприлике између сливова Дрине и Неретве, а по
највећој ширини од Ибра до Врбаса), за разлику од периферија које нису биле
фиксиране. Малобројни историјски извори нам, због улоге српског етноса на
централном Балкану, сугеришу да је овакав језички развој могуће претпоставити већ до
свршетка VIII века, отприлике у време кнеза Вишеслава (владао око 780). Било како
било, он је морао бити окончан до прелаза IX–X века, да би се благовремено створили
предуслови за груписање, конвергенцију, а потом и индивидуални развој говора са
српским карактером. Упркос нешто другачијој консолидацији (по Белићеву мишљењу
другачијем наслеђу), штокавски и чакавски говори су у овом конститутивном периоду
прошли кроз зближавање – накнадну и ограничену српско-хрватску хомогенизацију која
се огледа у заједничкој рефлексацији неких прасловенских вокала: ǫ > u, ę > e, y (ъι) > i,
ъ, ь > ə (Белић све ове појаве обухвата периодом од IX до XII века).4 Нема сумње да је
српски (штокавски) језички простор у неким од ових случајева, мерено по познатим
резултатима, наступао као лингвистички центар,5 ако не и у већини случајева – под
претпоставком да су се предочене црте развијале синхронизовано и међусобно
структурнофонолошки условљене, у идиоглотском снопу, за шта је једино могуће
пружити рационално објашњење.6 Све указује на општи смер језичког деловања, од

преко ширења Самуилове државе (976–1014), коју слама Василије II Македонац (976–1025), и
оснива византијску Архиепископију Бугарске 1019. године (тзв. „Охридску архиепископију“),
преко постепеног успона требињске породице Војислављевића у Дукљи – кнеза Стефана
Војислава (1019–1044, с прекидом 1036–1039), вероватно синовца кнеза Јована Владимира, такође
ожењеног Самуиловом сродницом, потом кнеза и краља Михаила (око 1050 – 1081), краља
Константина Бодина (проглашеног за бугарског цара Петра у Призрену 1072, на основу сродства с
царем Самуилом; самостално владао 1081–1099) и о концу до великог жупана Вукана (1083–1112)
који је учинио Рашку најзначајнијом српском државом (за историјске податке в. Историја српског
народа, I, 156–199 (С. Ћирковић, Љ. Максимовић, Ј. Калић), Живковић, 2006, 21–117, Историја
Црне Горе, I, 381–399).
3 Лома, 1993, 111. – Александар Лома упозорава да је међу Словенима било случајева када је мања
етничка група наметнула „своје вођство и име већој, прихватајући истовремено њен језички
израз“, из чега се не могу искључити ни Срби (Нав. место). Чињеница је, међутим, да се други,
осим по изузетку, не помињу ни посебним бројем, ни посебним значајем, мада је из реликтне
топонимије јасно да их је у некој мери морало бити.
4 Белић, 1958, 7.
5 Изостао је уобичајени српско-хрватски рефлекс назала предњега реда по западној Далмацији и
острвима (развој a < ę иза непчаних сугласника), што говори о секундарном импулсу или
структурном преслојавању релативно суженог домета. С упоредивом дистрибуцијом на терену,
врло ограничен је продор типично штокавске промене почетног və- у отвореном слогу > u
(задржавање v-, vənȕk > vnȕk, или његово испадање, vəzét > vzét > zét, Белић, 1958, 8). Када се
упореди стање на штокавском терену (потпуна покривеност древним иновацијама) с оним какво је
на чакавском терену (делимична заступљеност иновација), сам по себи се намеће закључак да
исходиште препознатих црта треба тражити у штокавским оквирима.
6 Уп. Ивић, 1990, 64–70.
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штокавског ка чакавском корпусу.7 Услови за вршење оваква утицаја, из данашње
перспективе, пошто немамо довољно јасну представу о језичким контактима на самом
терену који је веома простран и избраздан природним препрекама, у оном времену
много изражајнијим и значајнијим него што су данас, с малом густином насељености и
удаљеним и раштрканим насељима, са зачецима феудалног организовања родовских
структура – тешко су замисливи.8 Истовремено, питање центра и његових периферија
треба посматрати на једном ширем словенском плану, што само на први поглед
замагљује прекид на терену који је изазвало досељење Мађара у Панонску низију.9 Тако
штокавски и донекле чакавски развој имају пандана међу севернијим Словенима, пре
свега у средњесловачком дијалекту (дијагонална деназализација, уска артикулација јата,
неутрализација полугласника; ограничено метатеза ликвида, слоготворност вокалних
сонаната, дефонологоизација јерија), с дужим чувањем старијег стања по боковима, у
удаљеним словенским језицима.10
Павле Ивић је убедљиво показао да се периодизација нашег језика мора
заснивати на историји фонолошког система, унутар којег вокализам има неупоредиву
предност у односу на консонантизам,11 подвлачећи значај ланчаних промена, међу
којима истакнуто место има губитак слабих полугласника, „последњег гласовног
процеса заједничког свим словенским језицима“, што је омеђило распад прасловенског
језика.12 Већ од Порфирогенитових језичких, поглавито ономастичких сведочанстава,
уобличених око 950. године,13 може се с већим поуздањем пратити непрекидан развој
7 Вреди овоме додати Ивићево запажање да постоји „далеко већа генетичка сродност чакавштине
са штокавштином него са кајкавштином“, пре свега због исте акценатске и вокалске базе, док су
везе чакавштине са кајкавштином „сразмерно [...] новијег датума“ (Ивић, 1991, III, 34–35). При
том, истиче П. Ивић, чакавштину одликује „готово потпуни недостатак генетичке
индивидуалности“. „Ако потражимо особине које би биле специфично чакавске а заједничке
великој већини чакавских говора“, наставља он, „поразиће нас њихова малобројност. Таквих
обележја готово и нема. Ма колико упорно тражили, мораћемо се задовољити појединостима од
лексичког значаја. [...] Све је ово савршено недовољно да обезбеди чакавштини посебно место у
класификацији, на равној нози са штокавштином или кајкавштином“ (Нав. дело, 35–36). Укупно
узев, чакавски корпус наступа као пасивни чинилац у српско-хрватским дијалекатским односима,
што, са своје стране, подвлачи и П. Ивић: „Историјски гледајући, чакавштина је у знатној мери
периферијска зона штокавштине која је у много чему заостала за развојем језгра, а чији су делови
развили и локално ограничене иновације [...]. Све ово подсећа у знатној мери на положај
призренско-тимочке зоне на супротном крилу штокавштине“ (Нав. дело, 36–37).
8 Могло би се помишљати на периоде интензивнијих језичких контаката, нпр. време хрватске
инвазије на западни део Порфирогенитове Србије – Босну, на почетку друге половине X века,
убрзо после Часлављеве смрти (Ћирковић, 1964, 41), као и на рано присвајање земље Неретљана –
Паганије, која се тако нашла сасвим на рубу српства, постајући „Крајина“ (Историја српског
народа, I, 181), па чак и на пресељење тзв. „Гудушчана“ („Guduscanorum“ из Ајнхардових анала)
из Источне Србије (Guduscum, потоње Кучево на реци Пеку), око 818/819. године, у област између
Велебита и Мале Капеле (Prvanović, 1957, 301–302, 305, 309–310), али све то остаје на нивоу
претпоставки.
9 Уп. Историја српског народа, I, 135 (П. Ивић).
10 Станишић, 2006, 136–137. – За схематски приказ јужнословенског сектора у оквиру
севернословенске говорне скупине у дубљој језичкој прошлости в. Ивић, 1991, I, 191–199.
Свеобухватно разматрање, при том, мора узимати у обзир и интерференцију словенских и других,
алоглотских говора који су се сусретали и међусобно преплитали на терену, на Балкану и
северније, у његову залеђу и у прапостојбини.
11 Ивић, 1990, 62.
12 Нав. дело, 69.
13 Порфирогенитово дело De administrando imperio настало је између 948. и 952. године
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српског језика. У погледу актуелности тих података нужно је, ипак, бити обазрив, с
обзиром на компилативан карактер Порфирогенитових списа. Треба рачунати с
различитим временским и географским слојевима у његовој доста разноврсној грађи.
Уочљиво је присуство главних језичких иновација већ тада, до 950. године,14 па се у
средишњим српским етничким областима, уз невелики проток времена од неколико
језичких генерација, када је наступила смена говорника (отприлике кроз пола столећа),
може претпоставити потпуна изграђеност новог, и самог по себи стабилног фонолошког
система раносрпског језика (око почетка XI столећа). У младом српском језику више
неће важити закон отвореног слога (који је монофтонгизовао дифтоншке спојеве) и
слоговне хармоније (који је изазвао различите палаталне процесе). Вокалски систем
биће сведен на девет јединица: a, e, o, ẹ, ə, i, u + r̥ , l̥ , очврснуће умекшани консонанти: č̍,
ž̍ (< dž’), š̍ , c’, ź (< dz’), ś,15 уз укидање позиционог умекшавања консонаната, што стоји у
вези с изједначавањем ъι = i и ъ = ь (па и l̥ = l̥ ’, r̥ = ŕ̥), стабилизоваће се меки консонанти
(преко старих ń, l’ још и нови ć, đ), уз друге комбинаторичке појаве (Ивић 1990: 64–70).
Ономастички материјал саопштен у Василијевим сигилионима Охридској
архиепископији (1019, 1020, 1020–1025), који је први пут солидно обрадио Стојан
Новаковић 1908. године, омогућује нам, уза сав опрез,16 какав-такав увид у стање на
српском терену након извршених промена, у делу који је непосредно обухваћен овом
црквеном организацијом. Нажалост, то је у назначеном периоду, у највећој мери,
источна и јужна српска језичка периферија. На таквим рубовима и прелазним областима
природно је очекивати одложено дејство централносрпских иновација (нпр. у погледу
смене назала оралним самогласницима, тврдог i меким, итд.) током читавог XI века, а
(Византиски извори за историју народа Југославије, II, 3).
14 Порфирогенитов хетерогени пресек стања показује губитак слабих полугласника на крају речи
(нпр. Χλούμ), што се може правдати и морфолошком адаптацијом на грчки језик, будући да је
доста потврда за њихово чување у средини речи (нпр. Βερούλλια), али постоје и ређи докази о
њихову испадању (нпр. Λέσνηκ); поред међусобне разлике постоје и примери мешања, пре свега у
неакцентованим слоговима (нпр. Δεστινίκον, Βόσονα), што говори о започетом процесу унификације
полугласника. Дијагонална деназализација у задњем реду можда је и окончана у најмлађем слоју
(нпр. Λουκαβέται), док је у старијем ухваћен међуступањ, са затварањем артикулације (ǫ > ų, нпр.
Μουντιμῆρος). Директна деназализација у предњем реду посвуда касни (нпр. Τζέντινα). Извршена је
монофтонгизација јата (нпр. Βελέγραδον), а јери је у основи задржан, уз одступања (за језичке
податке и њихову подробну анализу в. Loma, 1999/2000, 127–136).
15 Умекшано ŕ нема исту судбину у свим западнојужнословенским говорима (стоји у реду ń, l’, ŕ,
наспрам n, l, r), па се претпоставља да је касније уклоњено из система (в. Ивић, 1991, II, 75–76). У
кајкавским говорима је декомпоновано у позицији испред вокала (пр. morje), а у Светостефанској
хрисовуљи краља Милутина из 1316–1318. године доследно се бележи, нпр. рыбарѥ, говедарѥвь, ѡрꙗхь
итд., с ограниченим изузецима (Лома, 2013, 291).
16 Садржај ових свечаних повеља сачуван је на посредан начин, преко хрисовуље Михаила VIII
Палеолога Охридској архиепископији из 1272. године, која постоји у касним преписима из XVI и
XVII века (Равић, 2013, 67, Живковић, 2004, 173). И у случају да су њихови подаци аутентични, с
почетка XI века, и тада су зависни од извора (врло вероватно је да су им извори бугарске
провенијенције – млађи из црквеног средишта Самуилова царства, старији из средишта Симеонова
и Петрова царства). Када год да су настајали ови подаци, нису морали бити прикупљани и
обликовани на самом терену, односно од матичних говорника с обухваћеног терена, што је у
језичким питањима од пресудног значаја. Оно што бар остаје као сигурно, где год се у грађи,
упркос свему (бугарска архивска акта и бугарски сакупљачи и обрађивачи података), нађе типично
српски фонетизам, он је несумњив. – У коначном, подаци из Василијевих сигилиона могу се
третирати само као условни за 1019–1025. годину: они би могли бити и старији, али је проблем у
томе што су до нас допрли терцијарним путем; територија на коју се односе само условно је у
језичком смислу њима представљена. Подаци, дакле, постоје, али нису репрезентативни.
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гдегде можда и касније.17 Ипак, у охридској повељи из 1019. године, на Нишави је
потврђен топоним τὴν Σύκοβον,18 са српском деназализацијом ǫ, што значи да је „цео
слив Јужне Мораве“ обухваћен овом цртом,19 и „да се изоглоса која дели српску од
бугарске замене задњег назала око 1000. године на том потезу приближно подударала са
данашњом српско-бугарском границом, али и са древном границом између римских
провинција Горње Мезије и Тракије“.20 Леву притоку Велике Мораве, Лугомир,21 Јован
Кинам ће око 1150. године забележити као Λογγομηρός, с очуваним назалом (ако то није
традиционално писање), што би значило да је деназализација ǫ > u у Великом
Поморављу наступила тек у другој половини XII века (пре навођења истог хидронима с
измењеним ликом у Жичкој повељи око 1220. године).22 Такође, постоји претпоставка
да се сложени Порфирогенитов топоним τὸ Λοντοδόκλα односи на механичком грешком
слепљена два, τὸ Λὸ[γγ καὶ] τὸ Δόκλα, па би се у првом крио помен места Луг,23 на
територији жупе Лушка, доцније споменуте у Летопису попа Дукљанина.24 Опет се и на
основу овога случаја може претпоставити да је деназализација у Дукљи каснила до XII
века.25 Оба примера су непоуздана, и Кинамов (поставља се питање његова порекла) и
Порфирогенитов (несигурна реконструкција), и једини су, што није довољно за валидно
закључивање. Ипак, будући да се у оба случаја ради о источној и јужној српској језичкој
периферији, не можемо их сасвим ни одбацити. С друге стране, у више наврата је
запажано постојање језичких веза између говора који по типу припадају овим двема
периферијама у дубокој, предмиграционој прошлости, пре продора Турака на Балкан.
Није реч о обичним заостацима прасловенског стања у говорима међу којима на терену
не постоји физичка веза (попут дужег чувања ǫ /грч. ογγ/, уместо особеног развоја ų > u
/грч. ουν → ου/). Ради се о цртама различитих језичких нивоа које вишеструко спајају
говор Мрковића (у околини Бара) с моравским говорима јужне и централне Србије, од
архаизама до заједничких иновација.26 Очито је да се ради о заједничком развоју који
17 Ширење српских језичких црта на инословенском терену, када већ располажемо солидним
језичким материјалом домаћег порекла, особито се може пратити од времена Милутинових
освајања византијских територија на тлу данашње Македоније (владао 1282–1321). Од краја XIII
века почиње отварање према српским цртама *tj, dj > ć, đ, односно k’, g’, y (ъι) > i, ǫ > u, односно
o/a, ę > e, ě > e, čr- > cr-, итд. У македонској науци се, неоправдано, говори о „престижу српског
изговора“, као да је помодност у развоју народних говора у средњем веку играла видљивију улогу,
а чак се у неким случајевима помишља и на утицај црквеног језика српске редакције (в. Конески,
1966, 34, 42, 45, 73–74).
18 Суково је данас село и манастир код ушћа Јерме у Нишаву, на путу од Пирота до
Димитровграда.
19 Лома, 1993, 108; Лома, 1994, 121–122.
20 Лома, 1994, 123.
21 Лугомир се данас улива у Велику Мораву у близини Јагодине, низводно од Мајура, Бресја и
Колара.
22 Лома, 1994, 122.
23 Место се, вероватно поклапа с данашњим Лужанима у доњем току Мораче, испод ушћа Зете и
Вељег брда, и део је данашње Подгорице.
24 Историја Црне Горе, I, 320; Loma, 1999/2000, 113.
25 Лома, 1993, 109; Лома, 1994, 122.
26 То су, на пример, прилошки облик ге (< *дге < где), заменичке енклитике ге / ги уместо их, им,
придеви типа бледеан / бледьн уместо блед, именица зајеац, зајец / зајац, зајец уместо сажетог зец,
прелазак именица ж. р. IV деклинације у м. р. I (нпр. крф/крв), акуз. мн. м. р. контаминиран
номинативом, типа Грце / Турце, глагол запаметити уместо запамтити, инфинитивна основа
-ува- под утицајем презента, итд. (Попович, 1958, 204–205; Вујовић, 1967, 180–183; Petrović, 1982,
571).
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сеже у дубљу језичку старину (пре истека XI–XII века), претходећи познијем померању
Арбанаса на север данашње Албаније где су се ови источноцрногорски и призренскојужноморавски говори својевремено додиривали.
Српски књижевни језик на прелому векова
Први словенски књижевни језик, „старословенски“, прошао је кроз врло жив
развој, мењајући се с променом његових носилаца и средине у којој је коришћен. На
основу историјских извора може се закључити да се у његову развоју смењивало
неколико фаза – солунска (до 863), великоморавско-панонска (863–885), јужнословенска
(од 886).27
Као што је и у српском народном језику од пресудног значаја стање у
артикулационој бази, тако је и у књижевном језику на његовој основици и ономе који му
претходи, кључно питање фонолошких система.28 Док је трајало јединство
познопрасловенског вокалског система, и старословенски вокализам је на свим
теренима до краја IX века претежно био јединствен, што не важи у једнакој мери и за
његов консонантски систем. У конститутивној, солунској фази још су се, на пример,
могли задржати прасловенски *t’ и d’, с ослонцем на врло конзервативан говор
словенског југа (за сада је то само предмет нагађања палеославистике), што је на
словенском северу у Великој Моравској и Горњој Панонији постало неодрживо, будући
да је књижевни језик морао пратити стање у живом и нешто другачијем народном
говору, па се очекују рефлекси *t’ś = c’ и d’z’ > c, z (на то указују Кијевски и Прашки
листићи). После бекства ученика Солунске браће у пространу државу туранских Бугара
(пре њихова утапања у словенске, влашке и друге бројније групе, уз пристајање на
словенски језик као језик опште комуникације), мисија је настављена на
јужнословенском терену, на крајњем и недавно освојеном југозападу, на југу данашње
Албаније, под руководством будућег епископа словенског, Климента Величког (893–
916). Опет је уследило прилагођавање књижевног језика месним говорним приликама (о
томе нам сведочи читаво књижевно наслеђе из круга Slavia orthodoxa). Такав књижевни
језик је, на источнојужнословенској говорној основици (с препознатљивим обележјима
*š̍ č̍, ž̍ dž̍ > št, žd), модификован, наставио свој живот у наредним столећима – међу
Словенима у Првом бугарском царству, међу Србима, Хрватима, Русима.29
Ирена Грицкат је изменила перспективу из које се раније гледало на српску
редакцију старословенског језика, захтевајући да се одустане од устаљеног схватања да
је српска редакција „резултат неког каснијег ретуша изведеног на првобитном
старословенском језику“, с претпоставком да је старословенска писменост дошла са
знатним одоцњењем у српске крајеве.30 Њеноме ставу у принципу не можемо бити
противни, али претходно разлагање нас уверава да о редакцији можемо говорити у
нешто каснијем времену од онога на које она примарно помишља, остајући, у суштини,
27 Уп. Večerka, 2006, 97–112.
28 Црквенословенски језик редакцијског периода одликоваће и даље јединство у морфологији,
синтакси и лексици, док ће се суштинске разлике испољавати у фонологији (Грковић-Мејџор,
2007, 427; Грицкат, 1975, 31).
29 Уп. Večerka, 2006.
30 Грицкат, 1975, 28. – По речима И. Грицкат, „српску редакцију [...] не бисмо смели посматрати
ни као трајање старословенског језика уз нешто специфичних измена, ни као прелазну степеницу
између старословенског и каснијег српског [...] језика“, него као ’засебну књижевну творевину,
дијалекатски блиску старословенском језику [...] рођену приближно у оној истој епохи када се
старословенски канон ширио и другде‘ (Нав. дело, 14).
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у истом периоду. Њен је закључак, наиме, био, да би о српској редакцији требало
говорити као о „приближној вршњакињи охридске и преславске школе“.31 Из
лингвистичких разлога је данас јасно да је српска редакција могла настати око краја X и
почетка XI века,32 синхроно или с благим закашњењем у односу на формирање српског
народног језика. Не упуштајући се, овом приликом, у питање оправданости
реконструкције дијалекатске подлоге српске редакције,33 иако смо без сачуваних
споменика из првог столећа употребе словенског књижевног језика на српском простору
(IX–X век), треба се одредити према природи тога језика, под условом да је збиља тада
коришћен међу Србима. – Пре свега, он у фонолошком смислу у добром делу X века
мора бити старословенски, будући да се прасловенски језик, и поред неповратне
диференцијације на терену, још није распао.
Најоправданији контекст за који је српска наука везала усвајање словенског
литургијског језика јесте потчињавање Мутимирове цркве у Србији Методијевој
архиепископији 873. године. Наиме, папа Јован VIII (872–882) маја месеца те године је
упутио писмо српском кнезу Мутимиру у којем га позива да се, „следећи обичаје својих
прародитеља“, врати [са својом црквом] под Панонску дијецезу где је недавно
постављен епископ (мисли се на Методија).34 Писмо је из периода када је папа упућивао
и друга писма утицајним државницима и црквеним великодостојницима након
ослобађања Методијева из тамнице, у настојању да обезбеди несметано деловање
Панонске архиепископије. Једно од писама из тога времена упућено је и панонском
кнезу Коцељу.35 Одсуство Мутимирова одговора послужило је неким домаћим
историчарима да оспоре или ослабе могућност Мутимирова пристајања уз папски
захтев. Из тона и садржаја папина обраћања српском владару, јасно је да папа своју
надлежност над црквеним приликама у Србији не доводи у питање. С позиције
признатог ауторитета он се бави питањем јурисдикције и посебног унутарцрквеног
проблема (присуство тзв. ацефалних свештеника који руше канонски поредак),36 што се
не би дало објаснити да папа нема стварну надлежност над приликама у Србији. Папино
обраћање кнезу Мутимиру треба гледати и у склопу актуелног спора с Византијом око
надлежности над црквом у Бугарској.37 (Бугарска је, иначе, у државном и
територијалном смислу дугорочно угрожавала Србију, са севера, истока и југа, што је
морало бити од значаја за српског владара приликом доношења стратешких одлука.)
Сачувана је врло обимна преписка о спору који је оптерећивао односе Рима и
Цариграда,38 и то за земљу која је још даље од Рима на исток. Зато, не треба сумњати да
31 Нав. дело, 36–37.
32 Грковић-Мејџор, 2011, 46.
33 Грицкат, 1975, 31–33.
34 Коматина, 2014, 277, 338; Живковић, 2004, 68–69.
35 Коматина, 2014, 281.
36 Коматина, 2014, 278–279.
37 Нав. дело, 254. – Бугари су после успешне византијске војне акције покрштени 864. године.
Али, 866. године је избила побуна бољара који су тражили повратак на старо, па се 866. године
кнез Борис Михаило обратио папи Николи I и источнофраначком краљу Лудовику. Како је Римска
црква избегавала питање веће самосталности за Бугарску цркву, бугарски кнез се поново окренуо
Византији. На Цариградском сабору 869/870. године одлучено је да Бугарска црква потпадне под
Цариградску, са чиме се западни делегати нису сложили. То је нарушило односе међу двема
црквама и папе Хадријан II и Јован VIII упућивали су протесте више пута. Спор је завршен
додељивањем аутокефалности Бугарској цркви на сабору 879/880. године (Нав. дело, 202–203, 208,
236–241, 252–260, 344–349).
38 Нав. дело, 252–253.
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би те преписке било ништа мање у случају да је дошло до несугласица са Цариградом
око положаја цркве у Србији тога времена. Argumentum ad silentio убедљиво искључује
неповољан исход у вези с потчињавањем цркве у Србији наведеном папском суфрагану,
са (титуларним) средиштем у Сирмијуму. Постоји ту и симболичка веза чији значај у
раном средњем веку не треба потцењивати: солунско порекло Методијево и права
Римске цркве над Илириком са живим сећањем на посредну власт која је вршена преко
Солунског викаријата. Уосталом, исти тај аргумент је активиран коју годину раније
приликом враћања надлежности Римске цркве над Панонијом и Великом Моравском39 и
у спору око надлежности над црквом у Бугарској.40 У оквиру формалне обнове
јурисдикције старијег, Сирмијумског викаријата за црквену организацију Илирика, папа
је устоличио панонског архиепископа, истовремено радећи на више поља да осигура
постојање његове цркве, и да поврати своју власт над великим областима која је
уздрмана и изгубљена у Сеоби народа.41 Најреалнији је, стога, закључак, да се српска
црква на територији непосредне државне власти кнеза Мутимира (с изузетком
приморских српских земаља, које су имале своје епископе у главним романским
градовима), нашла у надлежности архиепископа Методија, између 873. и 885. године.
С друге стране, Одлуке Првог сплитског помесног сабора, одржаног поводом
сређивања прилика и реорганизације Сплитске архиепископије 925. године, без сумње
показују присуство старословенског језика међу Хрватима и Србима знатно пре овога
сабора, најкасније око 900. године. Из сачуваног текста је јасно да је сабору, поред
хрватског краља и племства присуствовао и [српски] кнез Михаило са српским
првацима, будући да су њихове државе биле у непосредној надлежности Сплитске
архиепископије. Сабором се ограничава деловање свештеника који су у стању да врше
мису само на словенском језику.42 – Јасно је, отуд, да је на највећем делу српске
територије од 873. до 925. године коришћен ћирилометодијевски, великоморавскопанонски варијетет старословенског језика.
Но, фонолошка структура црквеног језика несумњиво српских споменика од
XII до XVIII века показује његово нешто другачије порекло – источнојужнословенско,
„климентовско“, саобразно језику главнине старословенских споменика (в. ниже).
Најубедљивији културноисторијски оквир за који се може везати осетнији утицај
климентовске варијанте старословенског језика на српске земље, јесте преко
укључивања Рашке епархије у састав исте црквене организације, којој су припадале
Климентова епископија и друге ране јужнословенске епископије.43 То се вероватно
догодило у време цара Петра (927–969), недуго после Симеонова рушења и привременог
присвајања Србије (924). И без [тешко доказивог] непрекидног јединства црквене
организације, утицај источнојужнословенског огранка старословенског језика због
изузетне књижевне продукције и системског приступа уобличењу словенске литургије
источног типа, морао се током X века повећавати.44
У време кнеза Јована Владимира (око 990 – 22. мај 1016), у средишњим
српским крајевима је, по свим главним параметрима, формиран српски језик (на
39 Пентковский, 2014: 47, 48, 52.
40 Коматина, 2014, 239.
41 Сирмијумски викаријат је кратко трајао (између 437. и 441. године), до његова премештања у
Солун, након хунске најезде (Равић, 2013, 9). Уп. Пентковский, 2014.
42 За текст саборских закључака в. Живковић, 2004, 119–123.
43 Ради се о Бугарској цркви, на чијем челу је стајала грчка јерархија (в. нап. 36).
44 Имамо, много касније, слично нарастање рускословенског утицаја (због осетног прилива
штампаних књига на рускословенском језику) и пре његова званичног увођења у српске цркве и
школе у XVIII веку.
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развалинама познопрасловенског језичког система). Око 998. године Самуило је, после
похода у Далмацију, покорио Дукљу, а преко ње, на посредан начин, можда и Србију,45
па се може претпоставити да је немали део српског подручја везан за његову црквену
организацију с архијерејском столицом у Преспи.46 Благодарећи упадљивом присуству
култа св. Ахилија Лариског који је, неколико столећа касније добро потврђен у Рашкој
(црква у Ариљу, службе, житија и помени у литургијским списима), помишљало би се
на његово преношење из преспанског краја у време Самуилове доминације на ширем
јужнословенском простору. Тај је период, међутим, недовољно трајао. Већ од наредне,
999. до 1005. године, цар Василије II је освојио бројне Самуилове области,
потчињавајући их, у црквеном смислу, суседним византијским организацијама (постоји
могућност и да се епископија у Расу тада нашла у саставу Драчке митрополије).47
Озбиљнији, дакле, утицај климентовског старословенског језика (у склопу ширег
културног комплекса) на српске земље у том времену, не можемо очекивати. Прави,
системски утицај морао је почети с формирањем византијске црквене организације са
средиштем у Охриду, 1019. године. Првим сигилионом из 1019. године византијски цар
је архиепископији у Охриду подредио бројне епископије са српског терена – у Нишу,
Браничеву, Београду, Сирмијуму, Призрену и Липљану.48 Другим сигилионом из 1020.
године заокружена је надлежност византијског архиепископа Бугарске над свим
епископијама које су икада држали бугарски архијереји, међу којима се нашла и
епископија у Расу.49 Од тога часа из охридско-преспанског региона по смерницама које
стижу од црквеног врха, у северне, српске крајеве (као и другде где се служи на
словенском језику) доспевају литургијске књиге. То би се нарочито очекивало за онај
период када је затечено словенско богослужење у средишту архиепископије
осавремењено, и прилагођено владајућим богослужбеним приликама у Царству, пре
свега у Цариградској патријаршији (без обзира на то да ли се то догодило за време
Јована Дебарског (пре 1018 – 1037) или Лава I Пафлагонца (1037–1056)).50 Сачувани
рукописи у српским крајевима из наредног, XII века, међутим, не говоре томе у прилог,
него пре упућују на релаксиране прилике по црквеној периферији (нпр. Мирослављево
јеванђеље чува богослужбени текст старији од оваквих реформи, а упоредо с њим
постоји и Вуканово јеванђеље у којем су одражене млађе литургијске прилике).
Познато је да је Маријино јеванђеље из групе тзв. старословенских канонских
споменика настало на српском терену. Први је то несумњиво показао његов издавач,
Ватрослав Јагић, 1883. године. Истражујући опште књижевнојезичке прилике на
45 Самуило је након заузимања Драча 997. године напао Дукљу. После предаје кнеза Владимира
на Облику, и неуспешне опсаде византијског Улциња, Самуило је попалио Котор и Дубровник,
продирући све до Задра, да би у повратку прошао кроз Рашку и Босну (Ферлуга, 1964, 120–121;
Историја Црне Горе, I, 382). Власт над Рашком била је „веома лабава“, и уопште у српским
земљама „номинална“, више „преко личних и родбинских односа, а не путем сталног војног
присуства“ (Пириватрић, 1997, 112, 115). Дукља је „неком врстом персоналне уније била укључена
у Самуилову бугарску државу“, а преко ње и друге српске земље, будући да је постојао одређени
степен политичке зависности међу њима (Пириватрић, 1997, 193).
46 Заправо није сигурно да ли се епископија у Расу налазила под влашћу Бугарске цркве у време
цара „Петра или Самуила, или обојице“ (Пириватрић, 1997, 112–113).
47 Најважније је поновно преузимање Драча 1005. године (Ферлуга, 1964, 122; Историја Црне
Горе, I, 384).
48 Равић, 2013, 57–58; Живковић, 2004, 173–175; Калић, 1979, 29, 33.
49 Коматина, 2014, 351; Равић, 2013, 50; Живковић, 2004, 177; Калић, 1979, 31.
50 То вероватно пада у период после устанка Петра Дељана у Поморављу (1040/1041), након чега
је дошло до појачане хеленизације југозападних словенских крајева Царства.
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словенском југу, Стојан Новаковић је закључио да је Маријино јеванђеље „за Србе оно
што је Јеванђеље Остромирово за Русе“.51 Угледни проучаваоци старог српског писаног
наслеђа су, идући за њима, истицали да је ово споменик српске културе.52 Недавно је
Јасмина Грковић-Мејџор показала да је то најстарији споменик српске редакције
старословенског језика. У њему се, наиме, у последњем, актуелном преписивачком
слоју, у фонолошком смислу испољавају готово све језичке црте, типичне за
српскословенске споменике XII века: српски рефлекс ѫ, губљење разлике међу
полугласницима, потирање опозиције по палаталности између тврде и меке варијанте
вокалних r, l (претежно писање ръ, лъ), отврдњавање умекшаних консонаната и њихових
група (ч, ж, ш, шт, жд, ц, р, с), прелазак ѕ > ꙁ. Једино изостаје замена ѧ, уз примедбу да „се
деназализација, као системски процес, морала одвијати у истом периоду“, за шта се
може понудити и графијско образложење.53
До сада је превладавало мишљење да је Маријино јеванђеље настало на прелазу
X–XI век. То би значило да стицајем срећних околности имамо сачуван споменик
управо из времена настанка српске редакције. Српски редакцијски слој не опире се
овакву датовању. Дубљи, међутим, слој, помера настанак његова предлошка у године
после формирања Охридске архиепископије, 1019: масован прелазак јаких ъ, ь > o, e, као
и повремен губитак епентетског l одвијају се, по нашој процени, у другој четвртини XI
века (нарочито ако се узме у обзир стање у датованим епиграфским споменицима с
одговарајућег терена, Самуилову натпису из 993. године и Битољском натпису из
1015/1016. године),54 док мешање назала којег овде нема, спорадично почиње од
средине XI века (непоуздани примери су у Асеманијеву јеванђељу),55 с експанзијом у
последњим деценијама столећа. Охридски предложак нашег споменика настао је у
другој четвртини XI века, у годинама након укључивања Рашке епархије у Охридску
архиепископију, пре литургијске реформе у средишту цркве,56 с обзиром на то да књига
одражава врло конзервативан изворник из претходног, X столећа. То се вероватно
односи на време прве двојице охридских архиепископа (оквирно 1019–1056), отприлике
између 1020. и 1040. године. Настанак српског рукописа, стога, треба видети у трећој
четвртини XI века. Недавно смо претпоставили да је овај значајни споменик настао на
југоисточном ободу Рашке, на правцу Звечан – Чечан – Липљан, пре Вуканових војних
операција 1085. године, које су погранични „Зигос“ претвориле у стално ратно
поприште, неусловно за културни живот,57 отприлике до краја 60-их година XI века.58
Маријин. јев., ¾
XI в.
Стсл. слој,
20/40. г. XI в.
Срп. ред. слој, 60.
г. XI в.
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51 Новаковић, 2002, 149.
52 Куљбакин, 1924, 219; Ђорђић, 1975, 55, 221; Đorđić, 1960; Трифуновић, 2001, 19–24.
53 Грковић-Мејџор, 2011, 48 и нап. 37.
54 Томовић, 1974, 31, 33.
55 Kurz, 1970, 5–28.
56 О реформи в. Пентковский, 2016.
57 О такву Зигосу в. Максимовић, 1985, 75–77.
58 Савић, 2016.
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Калиграфски клесан Темнићки натпис, ретке лепоте међу свим сачуваним
јужнословенским епиграфским споменицима из X и XI века, нађен у Горњем Катуну
поред Варварина, на левој обали Велике Мораве, у основи припада анализираном
периоду. Нема потпуне сагласности у науци око његова датовања.59 Споменик се у
палеографском и ортографском смислу налази између Мостичева натписа и
Супрасаљског зборника. Мостичев натпис је, с добрим образложењем, Владимир
Мошин датовао у период Самуилове управе над Преславом, између 976. и 1001.
године.60 Супрасаљски зборник је настао нешто касније, до свршетка прве половине XI
века. У натпису је спроведен подмлађени старословенски, ћирилски правопис (постоје
лигатуре ꙗ, ѥ, али само после вокала и на почетку речи; друге позиције нису
посведочене), што одговара стању у Супрасаљском зборнику. Због одсуства других
потврда то, уједно, одговара и стању у Мостичеву натпису који, као и Остромирово
јеванђеље из 1056/1057. године, има, пак, позноћирилски правопис (с доследношћу у
јотацији), какав ће на српском терену бити уопштен у другој половини XIII века.61
Старословенски карактер правопису даје редовно присуство оба јера, а једном чак и
знак за палатализацију. Јери се пише на два начина, с „осмеричким и“ (ъи) и
„десетеричким и“ (ꙑ). Први начин одликује неке врло конзервативне рукописе –
Кијевске листиће, Прашке листиће и Гршковићев одломак апостола.62 Можемо
закључити да је Темнићки натпис настао између краја X и истека прве половине XI века.
Он, дакле, одговара периоду којим се бавимо, али је невоља у томе што он због свога
обима и садржаја једва да доноси неке релевантне језичке податке. Питање изгледа
српске редакције старословенског језика на прелазу X–XI века, тако, поново бива
отвореним.
Први књижевнојезички ток код Срба, ћирилометодијевски, доста дуго се
одржао на пространом делу српске етничке територије, изван Рашке области, која ће
након дужег историјског развоја постати државним језгром (нема вести из црквене
историје које би упућивале на другачији развој од овог, проистеклог из опште логике
збивања). То се нарочито односи на приморске крајеве (мање на континенталне), који су
се налазили у саставу Сплитске и Дубровачке архиепископије, изван било каква утицаја
Источне цркве у чијем саставу су деловале поједине словенске епископије. Нема извора
који би показали природу тога језика од краја IX до XI века. Најкасније у другој
половини XI века дошло је до замене језичког обрасца у српским крајевима окренутим
словенском богослужењу на латинском обреду, на шта указује језик прве странице
Кијевског мисала и неких других споменика приписаних Димитрију Синаиту.63 Око
1000. године у вокалском систему овај књижевнојезички варијетет је засигурно у
изговору пратио народни српски језик, док у сфери нагађања остаје његов
консонантизам, пре свега у погледу дистрибуције фонема (уп. развој у црквеном језику
источнојужнословенског типа, ниже). Он би могао представљати овештали изданак
панонско-великоморавског варијетета старословенског језика са *c и z на месту
прасловенских *t’ и d’, али и с домаћим ć и đ.64
С друге стране, једини преживели књижевни језик Срба у средњем веку
наставља се на источнојужнословенски варијетет старословенског језика. У
посматраном периоду он је, више-мање, морао одговарати редакцији каква је потврђена
59 Трифуновић, 2001, 18; Чигоја, 2014, 25–27.
60 Мошин, 1966, 17.
61 В. Пешикан, 1985, 46–48.
62 Jagić, 1890; Jagić, 1893, 97.
63 Димитрије је могао прећи на Блиски исток у Првом крсташком походу, 1096–1099. године,
носећи са собом Кијевски мисал (в. Савић, 2014, 301).
64 Савић, 2011.
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у Маријину јеванђељу. У фонолошком погледу могао се, при том, подударати једино с
актуелним, српским слојем из Маријина јеванђеља, с обзиром на то да су у охридскопреспанском региону током X века извршене делимичне промене познопрасловенског
језичког система, који је лежао у подлози тамошњег лика старословенског језика. У
домену вокализма нарочито важна је судбина ǫ, ę, ъ, ь, ъι (и вокалних l̥ , l̥ ’, r̥ , ŕ̥). То је
графички, према спољашњим знацима, могло бити највидљивије преко спорадичних
грешака какве су препознате и у Маријину јеванђељу, преко којих је и утврђено његово
порекло. У старијим књижевним споменицима тих је грешака, претпостављамо, бивало
и мање, па је њихов српски карактер теже уочити. У домену консонантизма најважније
је присуство група št, žd на месту прасловенских *t’ и d’, као кључних маркера
источнојужнословенске језичке подлоге. Усвајање ових рефлекса било је омогућено
тиме што су одговарајуће гласовне комбинације на другим позицијама већ биле
остварене у народном језику.65 Уопште, свака примарна адаптација, па и ова, креће се у
оквиру могућег, према реалним могућностима домаћег система. Остала, подразумевана
прилагођавања српском консонантском систему, због графијско-ортографских
конвенција, тешко су уочљива (изузев супституције ѕ : ꙁ). На словенском југу, одакле су
доношени предлошци за српске рукописе, током X века постепено се мењао изговор
полугласника (спуштао се до o и e), што је у ортографији дуго остајало невидљиво, а
тиме и без суштинског утицаја на писане прилике код Срба. Обично се сматра да су се
губитак слабих полугласника и вокализовање јаких (ъ > o, ь > e) дешавали у X веку, што
је нашло одраза у текстовима с краја X и почетка XI века.66 Појава, ипак, по
резултатима, припада раном XI веку, ако судимо по споменицима на камену који су
једини прецизно датовани (Самуилов натпис из 993. године сведочи на једном месту
само о прегласу полугласника; в. напред). Старословенски споменици на пергаменту,
ипак, у највећем броју припадају XI, а не X веку. Тек у другој фази (XII–XIII век)
измењена је природа назала, уз спуштање изговора (ǫ > ă, ę > ä [= ě]) и јерија (ъι > i).67
Колико су говори с овог растреситог и етнички нехомогеног подручја у погледу раскида
с прасловенским фонетизмом имали успорен развој, показује до данас очуван назални
изговор у костурском и солунском крају.68 Конзервативна ортографија (уз чување
јусова, јерова, јерија итд.), заклањала је битније разлике у изговору, тако да се,
благодарећи унифицираном писмовном систему, који је истовремено важио на
словенском југу и на српском северу, на српском терену без проблема могао
реализовати [претпостављени] домаћи изговор. Књиге у цркви вероватно дуго времена
нису мењале своју форму, ни споља ни изнутра, само је примењиван други, локални или
регионални изговор (српска редакција старословенског језика).69
Па ипак, изгледа да постоје сачувани трагови старијег књижевнојезичког стања
у српској редакцији, у оном њену току који је израстао на источнојужнословенском
варијетету старословенског језика, пре крупнијег удаљења говорне основице у
65 Уп. ognjište, dažd (Đorđić, 1960, 512).
66 Конески, 1966, 24.
67 Нав. дело, 24–25.
68 Нав. дело, 1966: 38.
69 Оригинални списи, чији настанак пре свега треба везати за државну канцеларију, морали су
предњачити у ортографском развоју (уп. Белић, 1936, 226). У њима је, на првом месту из
практичних разлога, започета редукција наслеђених графијско-ортографских манира и дубинско
зближавање писмености са живим народним језиком. Колико знамо, продор новог погледа на
писменост у црквено-литургијским списима сачекао је читаво једно столеће. Степан Михаилович
Куљбакин је, анализирајући Мирослављево јеванђеље, закључио да је „црквена графика српских
споменика прве половине XII. века“ била мешовитог карактера с упадљивим присуством
заосталих јусова (1925, 22). Тек у дугом процесу чији свршетак видимо у XII веку, дакле, српски
изговор старословенских текстова добио је и своју графијско-ортографску еквиваленцију.
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охридско-преспанском региону од наслеђеног старословенског канона. У добро
познатом језику Михановићева одломка апостола70 налазимо не тако далек одјек овакве
српске редакције с краја X столећа. Ту су доследна замена назала, један полугласник,
нема трагова „старословенске“ вокализације (чак и у високофреквентној и маркантој
лексици, попут любьвь, тькьмо, црьковь), чува се епентетско l, и наравно, присутне су
источнојужнословенске групе št, žd.71 Ако изузмемо мање епиграфске споменике из XII
века који показују сличну језичку ситуацију, ниједан обимнији рукописни споменик не
показује истовремено сва ова обележја без остатка.72 Ово се може тумачити само
постојањем некакве врло конзервативне линије у српској писмености. Једино се
поставља питање да ли она петрифицира стање уобличено до краја X века, опирући се,
до одређене границе, језичкој слици из млађих споменика доспелих с истог терена, или
настаје угледањем на старије предлошке из наведеног времена. Утицај предложака
релативизује чињеница да језику Михановићева апостола одговара језик епиграфских
споменика (Благајски натпис и Ктиторски натпис кнеза Мирослава), уобличених на
нашем терену независно од старословенске подлоге.73
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Viktor Savić
THE SERBIAN LANGUAGE CIRCA AD 1000
The most important period for the origin and growth of the Serbian language
comprises the 10th and 11th centuries. Its focal point spans the age of Docleian Prince John
Vladimir (circa 990–1016), when in the central zone of the Serbian language area
(approximately somewhat more northerly, between the Drina and Neretva Basins) the Serbian
language was formed, on the remnants of the Late Proto-Slavonic language system. Docleia of
that time was at least partially shifted to the periphery of linguistic developments, but a large
expanse in the east also remained on the periphery, where Bulgarian and Byzantine rule
alternated (these two speaking blocs had direct ties through Serbian speeches in the north of
present-day Albania, later extinct or displaced). Developments with the vernacular reflected on
the physiognomy of the literary, Slavonic language (“Old Church Slavonic”), which had
perhaps been present among the Serbs as early as since 873. That language was in use circa
900, by which time it had also become familiar to the Croats, which can be judged after the
decrees of the First Split Council of 925. To a degree, the pronunciation rules of the vernacular
overflowed into the literary language of the time, without a complete correspondence to its
graphemic-orthographic structure, which in the case of the Serbs was more consistently
harmonised only in the 12th century. In fact, the newly formed Serbian phonetism would be
noticed in Serbian literary discourse only in the domain of occasional errors. Unfortunately, the
critical period when the differentiation of the Serbian language came to an end (circa 1000) left
us with no extant records, with the exception of the Temnić Inscription due to its short and
linguistically uninteresting contents. On the other hand, the Codex Marianus is a later record
(in our opinion, from the third quarter of the 11th century). Therefore, we can discuss the
literary language of the Serbs at the turn of the 11th century only in broadly general terms and
with more hypothesising, unlike the vernacular, with whose physiognomy we are more
familiar.
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КНЯЗ ЙОАН ВЛАДИМИР И ЛИТЕРАТУРНАТА ТИПОЛОГИЯ НА
ОБРАЗИТЕ НА КНЯЗЕТЕ МЪЧЕНИЦИ
Резюме: В статията се проследяват литературните топоси, участващи в
изграждането на образа на сръбския княз мъченик св. Йоан Владимир в Дуклянската
хроника и двете жития. Разкрити са сходствата между прославата на Йоан
Владимир и тази на староруските князе Борис и Глеб, а също така и някои аналогии с
житията на по-късни сръбски князе – Стефан Неманя и Стефан Дечански. В
традициите на Slavia Orthodoxa се наблюдава формирането на устойчив репертуар от
библейски паралели и топоси, въплъщаващи идеята за мъченичество и владетелска
лигитимност – Авел, Исаак, Йосиф, Йов, Самсон, Евстатий Плакида, Христос и др.
Представено е най-новото изображение на св. Йоан Владимир в България – в
храма „Св. Седмочисленици” в София.
Ключови думи: Йоан Владимир, литературна типология на славянските
князе мъченици, изображения на Йоан Владимир в България.
Култът към княз Йоан Владимир - един съвместен балкански култ
Типичен владетелски мъченически култ в средновековната традиция на
Западните Балкани е този на сръбския княз (крал) Йоан-Владимир (990-1016), който
става жертва на заговор и е убит от шурея си цар Йоан-Владислав (упр. 1015-1018).
Йоан-Владимир е княз в Дукля (Зета) – сръбско княжество в Далмация, обхващащо
части на днешна Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия и Албания.
Пленен е от цар Самуил (упр. 997-1014) по време на войната му с Дукля и отведен в
Преспа. Българският цар го жени за дъщеря си Теодора-Косара и го прави свой васал
като му връща земите. След смъртта на Самуил е извикан в Преспа и убит от пратеници
на Йоан-Владислав, който се домогва до властта. Според изворите дуклянският княз се
отличава с благочестие, миролюбие и смиреност.
Култът към светеца се разпространява в Сърбия, Хърватия, Черна гора,
България, Албания, Гърция, по-късно дори и в Русия. Честването му се установява не
по-късно от края на ХI или нач. на ХII век1 Интересна особеност е, че „в Западна
България и в Албания Владимир е бил почитан заедно с първите славянски светци –
Климент, Наум, Ангеларий и Горазд“2. Във формирането на култа към св. Йоан
Владимир и в съставянето на текстовете за него през различни епохи участват сърби,
1 Й. Иванов 1912, 180; Ив. Снегаров 1995, 27-28, 42-43, 47-51. Виж също по-нови изследвания
по въпроса на култа към св. Йоан Владимир: В. Тъпкова-Заимова 2001. Д. Полывяный, А.
Турилов 2010. П. Павлов 2014, К. Giakoumis 2015.
2 Й. Иванов 1912, 180 и др.
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българи, албанци и гърци. Той, както правилно отбелязва проф. В. Тъпкова,
представлява един съвместен балкански култ.
Съществува предположение за славяно-латински корени на култа към Йоан
Владимир, възникнал върху една географска област, характеризираща се в политическо
и църковно отнношение като славяно-латинска и Западна. В Сърбия култът към
дуклянския княз предшества формирането на култа към династията на Неманичите и
сръбската владетелска идеология, свързана с обожествяването на лигитимния крал3. Повсяка вероятност книжовната традиция за Йоан Владимир залага някои от идеите и
моделите в култа към родения в Диоклея основател на династията Стефан Неманя (упр.
1168-1196) (с монашеско име Симеон).
В житийните текстове са налице различни анахронизми. Така светецът по
потекло е определен като син на Неман и внук на българския цар Симеон, което от една
страна подсказва желанието на книжовника да представи дуклянския княз като част от
династичната линия на сръбския княз Симеон Неманя, а от друга – свързването му с
българската династия и делото на светите Седмочисленици и по-специално – св.
Климент Охридски.
В България през Националното Възраждане наблюдаваме „побългаряването”
на Йоан Владимир4, което тръгва от изображението на светеца в „Стематографията” на
Христофор Жефарович (1741 г.), превърнала се в наръчник на поколения български
зографи5 и от „История славянобългарска” (1762 г.) на Паисий Хилендарски.
Изображения на св. Йоан Владимир се срещат в редица български храмове от
Възраждането и след Освобождението от 1878 г.6
Най-новото българско изображение на сръбския княз се намира в църквата
„Св. Седмочисленици” в София (илюстрации № 4, № 5). Зографисването й продължава
повече от 70 години. Стенописите са осветени през 1996 г. През 90-те е изпълнена
централната част на църквата: по сведения на един от свещениците в храма Димитър
Бакалски рисува южната стена, Николай Стоин – западната стена, а Асен Гицов –
северната стена. В левия край на северната стена редом със св. вмч. Николай Софийски
е изобразен княз Йоан Владимир в пълен ръст с корона на глава и скиптър в ръка.
На стените на българските храмове от Възраждането често е титулуван
„български княз”. Обикновено той е представен като светец кефалофор („главоносец”),
т.е. светец, който държи в ръка главата си след като е умъртвен чрез посичане
(илюстрации № 1, № 2). Това насочва към едно от чудесата, описани в житието му.
Виждаме владетеля светец в пълен ръст със знаците на царско величие и християнско
смирение – корона, скиптър, кръст и палмова клонка. По-рядко св. Йоан Владимир е
изобразяван само с корона и скиптър, без да държи в ръце главата си (илюстрации № 3,
№ 4). Навсякъде е изписан редом или в общ композиционен замисъл с други славянски
светци – български, сръбски, източнославянски, чешки и общославянски, като по тази
начин зографите утвърждава идеята за славянско духовно единство и общославянска

3 B. Bojović 1993–1994, 73-74. Виж също: А. Джурова 2007, 527; St. Hafner 1964, 40-53 и др.;
4 И. Гергова 2004; 2013, 250.
5 Дилевски 1960, 179.
6 А. Василиев 1987, Н. Дилевски 1940; 1960; Е. Петева-Филова 1994; В. Тъпкова-Заимова 2001;
И. Гергова 2004, 241; 2013; В. Димитров 2012 и др. В „Св. София” в Охрид – катедралната
църква на Охридската Архиепископия след падането на България под византийска власт, сред
Седмочислениците е изобразен и св. Йоан Владимир. Виж: Грозданов 2000. За други
архитектурно-художествени паметници от най-западните предели на Самуиловото царство
виж. К. Giakoumis 2015.
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християнска общност7. Особено често е обкръжението на сръбски светци, което се
обяснява с произхода на Йоан Владимир (напр. в Рилския манастир в параклиса „Св.
Сименон и св. Сава сръбски”, чиито стеннописи са от 1848 г.). Съседството на св.
Климент (в композици на Никола Образописов) подчертава свързването на светеца с
култа към светите Седмочисленици, споменати и в житийните текстове. Като
продължение на тази традиция в съвремието може да бъде оценено изображението на
княза в храма, посветен на светите Седмочисленици в София.
Наративните текстове и известия за Йоан Владимир обхващат целия
Балкански ареал. Различни са по жанр, език и национална принадлежност.
До нас е достигнало повествование за сръбския княз в латински превод от 1650
г. на Дуклянския летопис (известен още като „Летопис попа Дуклянина”, Летопис на
Дуклянския презвитер, Дуклянска хроника и др.), който е бил съставен първоначално на
славянски през средата на ХII век8, житийни текстове на гръцки език – Кратко житие и
Пространно житие (наречено още похвално слово или служба), написани от Косма
Китийски (изд. 1690 г. във Венеция)9, штампа с гръцки и славянски текстове от
манастира „Св. Йоан Владимир“ недалеч от Елбасан10 и др. Известия за времето на цар
Самуил се откриват в хрониката на Йоан Скилица, а също в Бориловия Синодик от 1211
г., където сред изброените владетели от Първото българско царство присъства и Йоан
Владимир (...На Самуил, Радомир Гаврил, Владимир, Владислав... вечна памет11) и др.
Доминира мнението, че най-старото, пространно славянско житие на княза
мъченик възниква след неговата смърт, а върху неговата основа е съставена глава 36 на
летописа на дуклянския презвитер на латински. Възможно е участие в латинския превод
на монах от Бенедиктинския орден.12
Най-старото свидетелство за църковното почитание на Йоан Владимир е
паметта му при 22 май в месецослова на Апостола-апракос от края на ХIII-XIV век –
сръбски препис на западнобългарски оригинал13. Пространното житие е наречено в
някои публикации още похвално слово или служба. То принадлежи към
библиографските редкости. Гръцките жития и църковната служба на светеца се издават
във Венеция няколко пъти (1690, 1774, 1858). През 1741-1742 г. те са включени в
сборник, напечатан от типографията в Мосхопол, с гръцки жития и служби на светци,
особено почитани от Охридската архиепископия14.
Агиографските творби за княза мъченик препращат към техни сръбски и
български извори. Краткото житие споменава накрая за един от своите източници –
сръбски синаксар за св. Йоан Владимир: „Това е хубавият и кратък синаксар на светеца;
голямата книга съдържа повече от Последованието, но тя се изгуби, а в сръбските книги
се намира по-добре житието и чудесата на светеца със светите молитви на когото,
Христе Боже наш, чрез светата приснодева славната владичица наша Богородица,
помилуй и спаси нас. Амин.”15.

7 За източнославянските светци в българската храмова живопис през Възраждането виж: И.
Чекова 2013б.
8 ЛИБИ, III. 1965, 173-178; В. Тъпкова-Заимова 2001, 100.
9 А. Шопов 1890.
10 А. Шопов 1890.
11 В. Тъпкова-Заимова 2001, 18.
12 St. Hafner 1964, 42.
13 Д. Полывяный, А. Турилов 2010.
14 Д. Полывяный, А. Турилов 2010.
15 Кратко житие, 123.
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Във формирането на наративните текстовете за сръбския княз участва и
български книжовник, ако съдим по известията в двете жития: „Словото и житието на
светеца се преведоха на ромейски от езика на българите“16; „А любовта към бедните и
милостинята, която даваше постоянно на немощните и нуждаещите се, подаянията на
гладните, състраданието към болните, тъй безбройни и неспоменати в българския
синаксар, кой ще ги разкаже?”17. В прославата за светеца той е мислен като защитник на
България (поставена на първо място), Илирия и Албания: „Заедно с нас се радват
ангелите, небесата се веселят, краищата на земята играят. България с Илирик и цялата
Албанска земя заедно тържествуват”18.
Доверявайки се на сведенията на пространното житие за заимстване на
гръцкия книжовник от български текст, отчитайки сведенията в него за български
владетели (за цар Симеон, цар Самуил и неговите наследници), прославата му като
покровител на България, а също така значението на култа през Българското възраждане,
можем да допуснем, че култът към дуклянския княз Йоан Владимир в някаква степен
поема ролята на княжески мъченически култ и при българите като компенсира липсата
на развит друг такъв при тях.
Като цяло – култът, книжовната традиция и църковната живопис, посветена на
Йоан Владимир, илюстрират съвместните усилия на духовници, книжовници и зографи
от всички краища на Западните Балкани и на някои прилежащи области.
Сюжетни топоси, изграждащи образа на светеца княз и
мъченик Йоан Владимир
Нека проследим литературната типология при изграждането на образа на
владетеля мъченик в достигналите до наши дни основни наративни текстове –
Дуклянския летопис и двете жития.
Смята се, че Дуклянският летопис съдържа нaрoднo-легендарния вариант нa
недостигнало до нас славянско житие зa св. Йoaн Владимир. Разказът има богата
сюжетност, която разкрива романтиката на запознанството между пленения сръбски
княз Владимир и дъщерята на цар Самуил Косара, осмислени чрез силата на
христианското състрадание, Божия промисъл и предопределеността за мъченическа
саможертва. Тази сюжетна линия отсъства в достигналите до нас житийни текстове. В
тях на съпругата на княза е приписана злонамереност и даже причастност към ересите.
Поради коварството й е наречена Далида (Далила).
Краткото житие на св. Йоан Владимир, преведено на гръцки, спазва жанровата
форма на проложно житие и акцентира върху жертвения подвиг на сръбския княз. И
Краткото житие, и Пространното житие са богати на алюзии от Стария и Новия Завет,
на агиографски архитипи и идейни внушения, зададени от предшестващи агиографски
текстове за общохристиянски светци.
Литературният образ на Йоан Владимир е подвластен на общите литературни
топоси и формулировки, характерни също така и за други средновековни текстове,
посветени на владетели мъченици, а така също и на владетелските похвали за други
сръбски князе19. Някой от тях са тясно свързани с владетелската символика и
представляват сюжетни топоси на владетелска легитимност – символиката на кръста
16 Пространно житие, 125.
17 Пространно житие, 127.
18 Пространно житие, 124.
19 St. Hafner 1964; И. Чекова 2013.
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като част от изграждането на образа на мъченика, следващ пътя на Христос към кръста
(искането на Владимир за клетва не върху златен, а върху дървен кръст, подобен на
Христовото разпятие в Дюклянския летопис), но и като част от владетелската парадигма
на Константин Велики, подкрепена с пряко сравнение между Йоан Владимир и цар
Константин.
„Но като ловувал, сам бил уловен от Бога. Воден и осветляван свише, той
съзрял в леса един орел, който носил на крилата си пресветъл кръст. Затичал се да го
стигне, но орелът влязъл в дълбочината на леса и се спрял. Това не било орел, а
архангел, който забол кръста на мястото, където днес се намира всечестният гроб на
мироточивите мощи на светеца. Владимир слязъл от коня и заедно с велможите се
поклонил на разпънатия Христос”20.
„... този всеблажен Йоан Владимир, един ден, той – придружен от трима
велможи – възседна коня си и като вървяха, видяха една птица, прилична на орел, над
чиято глава светеше слънцевиден и блестящ кръст. Когато следваха пътя си в гората,
те видяха, че честният кръст се е спрял на казаното място, където слезе светецът, и
заедно с единонравните му и благочестиви велможи, падна на колене с плач и очакване
и се поклони. Честният кръст се яви изпратен от Бога на Блажения Йоан, също както
се явил и на цар Константин, като залог за блаженото и безсмъртно царство, което щял
да наследи”21.
В посока на мъченическата и владетелската прослава работи и скритият
паралел със св. Евстатий Плакида, римски пълководец езичник, който според житието
му благодарение на знак Божи се обръща към християнството. Йоан Владимир вижда по
време на лов орел с кръст между крилата подобно на чудното знамение, случило се с
Евстатий „уловен в лова” – докато ловува той застига необикновен елен с Христовото
разпятие между рогата. Този знак е предначертание за особената мисия на бъдещия
светец, следването на Божията воля и улавянето му за християнската идея.
Възможни са наративни проекции на житията на Йоан Владимир и към
„Пространното житие на Константин-Кирил Философ”, което борави със същите
символи – лов, птица (сокол/ ястреб/ орел), кръстно знамение, Божий промисъл –
представящи избраника на християнската идея с метафората „уловен в лова на птица”.
В образа на римския стратилат св. Евстатий Плакида може да се види
продължение на Константиновата парадигма – в текстовете за него, както и в тези за цар
Константин, доминира символиката на кръста22.
В различни модификации мотивът за лова като улавяне на богоизбрания
юноша от Христовата вяра, срещаме и в по-късната сръбска традиция – в двете жития за
св. Сава, написани съответно от хилендарския монах Доментиан (1253 г.) и от Феодосий
Хилендарец (края на ХIII - нач. на XIV в.)23. Смятам, че това не е без значение, и можем
20 Кратко житие, 122.
21 Пространно житие, 127-128.
22 Резонансът на „Житието на св. Евстатий Плакида” в средновековните славянски литератури
е много голям. В старобългарската литература, в „Пространното житие на Константин-Кирил
Философ” е прокаран паралел между Константин-Кирил и Евстатий Плакида. В староруската
литература повествованието за Евстатий повлиява върху модела на идеалния владетел в откъса
за княз Владимир Киевски в „Житието на Борис и Глеб” от Нестор, върху образа на княз
Димитрий Донски в „Сказание за Мамаевия побой” и върху образа на княз Петър в „Житието
на князете Петър и Феврония”. В старосръбската литература се наблюдава използване и
модификация на сюжета за ловеца и елена в „Житието на св. Сава”, а през ХХ век –при
сръбския писател Милорад Павич. Виж О. Гладкова 2013.
23 О. Гладкова 2013, 346-348.
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да допуснем определена приемственост в усвояването на мотива за лова в сръбската
агиография, започваща от недостигналите до нас славянски оригинали на текстовете за
св. Йоан Владимир. Но тъй като в житията за дуклянския княз се явява образът не на
елена, както е в „Житието на св. Евстатий Плакида”, а на орела, не можем да изключим
и смислови връзки с „Пространното житие на Константин-Кирил Философ”.
За изграждането на образа на владетеля мъченик много важен топос е
сравнението му с Йосиф, пострадал заради своите братя – то се среща по отношение на
староруските князе Борис и Глеб и старосръбските князе Стефан Неманя и Стефан
Дечански24. В редицата на библейските страдалци, припомнени в службата и житието на
Стефан Дечански, заедно с Йосиф се нареждат Авел, Йов, Товит и първомъченик
Стефан.
В творбите за Йоан Владимир не откриваме сравнението с Йосиф, но
изтърпяването на беди, неговата невинност и мъченичество му са подчертани с други
старозаветни паралели – пряко с Исаак и Авел, а също така и имплицитно с Йов и
Самсон.
При завръщането на Йоан Владимир от Преспа в Албания по пътя шуреят му
Йоан Владислав замахва със сабята, за да му отсече главата, но не успява. Тогава
младият княз се обръща към убиеца си с кротки думи, подтикващи го да извърши
злодеянието:
„Свети Йоан се обърнал, дал му собствената си сабя и му казал: „Вземи, и в
името на истината и православието, отсечи ми главата! Готов съм, като Исак и Авел, да
стана жертва за вярата в Христа”25.
Сравнението с Исаак в Проложното житие подчертава доброволността на
саможертвата и предаността към вярата. Може да открием и допълнително основание за
възникване на този паралел. Жертващият се и посечен за вярата Йоан Владимир
наближава 37-та си година подобно на 37 годишния Исаак, който се подчинява на
волята на баща си Авраам и безпрекословно очаква неговия удар с нож.
Паралелът с Авел е алюзия за конфликт между родни братя и за
междуособиците, довели до трагичния край на дюклянския княз – Авел е убит от брат
си Каин поради завист, а Йоан Владимир е посечен от брата на съпругата си, стремящ се
да заграби властта за себе си. Подканата към убийците да извършат убийството и
обръщението към тях с „брате”, „братя” се превръща в агиографски топос. Думите на
Христос към мъчителите му в Евангелието задават образеца на това поведение за
светеца в редица агиографски текстове – например обръщенията към мъчителите в
житията на св. Георги и в „Сказанието за Борис и Глеб” от ХI в.26.
Идеята за невинно страдалчество, прието с открито сърце, без упрек към Бога,
е подкрепена чрез съпоставката на Йоан Владимир с библейския страдалец Йов:
„Обаче завистливият наш враг, онзи, който искаше и му бе даден праведният и
непорочен Йов и който разбойнически противодейства на трудовете на праведните,
лукавият дявол – казвам – се дигна против праведния и подкладе ненавист и вражда у
брата на царицата – или по-точно, към съпруга й27.
Следващият паралел, при който братът на царицата Йоан Владислав е сравнен с
вълк, скрил под кожата си отрова, а самата тя – с Далида (т.е. с Далила), загатва за
смислови препратки между Йоан Владимир и библейския герой Самсон, предаден на
24 И. Чекова 2013а; 2015.
25 Кратко житие, 123.
26 И. Чекова 2012, 217.
27 Пространното житие, 129.
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филистимските началници от неговата любима Далила: „Всъщност той криеше в себе си
престъпност. В действителност той беше вълк, който криеше под кожата си отрова, найвече като беше тласкан и от Далила, най-лукавата и злонравна съпруга”28.
Очакваните в едно мъченическо житие алюзии с Христос и със страстите
Господни са налице и в текстовете за дюклянския княз. Символиката на кръста играе
важна смислообразуваща роля във всички наративни текстове за светеца – като мотив от
сюжета (клетвата върху дървен кръст вместо върху златен; убитият княз държи в ръка
кръста като доказателство за невинността си пред Бога), като Божие знамение (чудото с
орела, върху който има кръстен знак), като химнографска формула в прославата и др.
Към топосите на владетелска лигитимност и мъченичество се отнасят и някои
химнографски формули, отпращащи към библейски метафори: съотнасянето на
кръста и скиптъра като символ на владетелски статус, божествено застъпничество и
мъченичество, царската порфира – метафора на владетелския и мъченически образ на
Христос, и не на последно място – съотнасянето между Небесното царство и земното
царство, в което се намира небесния цар Христос. Тук ще приведа само илюстрации
към образа на кръста скиптър:
„Силно е твоето откровение, свети Йоан Владимире, защото с мъченичеството
си и с това, че държиш кръста като скиптър, ти претърпя несправедлива смърт за царя
Христос”29.
Църковната служба за „христовите войни“ Роман (Борис) и Давид (Глеб)
акцентира върху тяхната християнска саможертва и владетелските конотации чрез
образите на обагрената в кръв „порфира преславна“ и кръста, който те носят „вместо
скиптър в дясната ръка“: Крьвию сво¬ю прапруду. носеща прýславьная. и крт...ˇь вь
скипетра мэсто. вь десную руку нŤня имуща сь хсŤмь ц...ˇртвовати нŤня споDбиста се.
романе и двzде воина хzва непобýдимая<30.
Скиптърът на цар Иван-Александър, възхвален като втори цар Константин, е
„кръстът победоносен“. С божия знак на „победоносното дърво“ той сразява враговете:
ñêèôòðî èì¥ âú ñåáý, êðT¡òà ïîáåäîíîñ`öà. ñå õîð©ã`âî, ïîêàçàíèåìü è ÿâëåíèåìü. âúñ
ñúïðîòèâ`í¥ è ãðúä¥ ñèë¥ ïðîã`íàâú ðàñòî÷è. ÿêî æå è âú... òàêî è ñúè öðЌú áëúãàðîN¡.
óïîâàâü íà òàêîâîå ïîáýäîíîñíîå äðýâî31.
„Житие на Стефан Неманя“ от Стефан Първовенчани също подчертава
значението на кръста като Божия защита на сръбското княжество: è çåíëþ ñâîþ ïîã¥áø¹þ
ñüáðà. WãðàæàDp êðT¡òîìü õâT¡ýìü è êíýçå ñâîå íà¹÷è... 32.
В житията на Йоан Владимир се срещат топоси, които са познати и в
старосръбските владетелски похвали на Неманичите: божествена харизма, праведен
корен: („светлейши плод на богоблагословен и благодатен корен”)33; формулата „познат
навред” („И стана именит и прочут не само между съседите си, а беше хвален и от
живущите надалеч”) и др.34 Можем да допуснем, че култът към Йоан Владимир
определя някои специфики на култовете към по-късните сръбски князе.
28 Пространно житие, 129; Вж. А. Шопов 1890, 129-130, там е Далида.
29 Пространно житие, 125.
30 Р. Павлова 2008, 194.
31 Хр. Кодов 1969: 14.
32 В. Велинова 2004–2005, 29.
33 Кратко житие, 122.
34 Пространно житие, 128. За набора от устойчиви теми и формули в сръбските владетелски
агио-биографии виж St. Hafner 1964. Родствени мотви между Владимировата легенда в
Дуклянския летопис, от една страна, и двете първи жития на св. Стефан Неманя, от друга, са
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Към гореспоменатите евангелски палалели и символичните измерения на
кръста трябва да добавим назоваването на предателя Юда в разказа на Дуклянския
книжовник: „Местният жупан обаче, подобно на предателя Юда, изпратил на
българския цар писмо, в което казвал: „Господарю, ако на твое величество е угодно, аз
ще ти предам краля”35.
Подобно на Христос на кръста, Йоан Владимир напуска земния живот с
думите „Господи Исусе Христе, в ръцете ти предавам духа си”36.
Владимир се изявява като идеалния водач на своя народ, сравнен с библейския
образ на добрия пастир на своя народ. В тази връзка е важно приближаването на Йоан
Владимир до образа на библейския пастир и водач Моисей. Той се моли на Господа да
спаси народа му от отровните огнени змии в планината Облик аналогично на Моисей в
пустинята, когато израилтяните са заплашени от змии37.
Образът на св. Йоан Владимир носи някои характеристики и на владетеля
обновител. Той е предствен като просветител и разпространител на вярата, а също
така като строител на храмове и общополезни за народа си институции –
странноприемници и болници: „След смъртта на родителите си, щом станал
самовластен цар, той разпространявал вярата, настанявал учители, проповедници и
водители, които да учат, поучават и обръщат езичниците и подвластния нему народ в
православие. Съградил манастири, църкви, странноприемници и болници”38.
Определящи за някои особености на почитта към дуклянския княз като
просветител и ревнител за вярата се оказват онези сюжетни моменти от житията, който
говорят за светите Кирил и Методий, Климент, Наум и други равноапостоли: Йоан
Владимир е представен като внук на цар Симеон, приел христянската вяра от
славянските първоучители, въздигнати дори до великомъченици. Това предначертава
пътя на младия княз към просветителството, защита на православието и от тук – към
мъченичеството.
В наративните текстове за Йоан Владимир могат да бъдат открити и други
топоси на владетелска лигитимност и святост: наред със задължителните чудеса на
изцеление при мощите на светия княз е подчертана и тяхната неуязвимост чрез
мотивите „никой не може да изнесе мощите от манастира/святото място”, „светецът/
ковчегът с тялото му се движи против течението на реката39 и др.

следните: и двамата светци са затворени в тъмница; спасени са с външно вмешателство;
изпращането на кръст има важна роля в сюжета; мощите им са пренесени; те имат чудодейна
сила; и след смъртта си светците защитават своята земя и действат като въплъщение на
Божията воля, наказват врагове си; сравнени са с пастири на своя народ и др. Виж: St. Hafner
1964, 44-53.
35 Дуклянски летопис, 101.
36 Пространното житие, 129.
37 Дуклянски летопис, 101.
38 Кратко житие, 122.
39 Подобен знак за светостта виждаме в „Повестта за пътешествието на Йоан Новгородски
върху беса” (ХV в.). Дървеният плот, върху който е качен за назидание неправилно обвинения
за блудник монах, неочаквано започва да се придвижва нагоре срещу течението пред
слисаните погледи на паството. Това, всъщност е и оневиняването на новгородския архиерей
Йоан.
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Светият княз Йоан Владимир и светите князе Борис и Глеб –
типологични сходства
Особено силни са типологическите сходства между литературните текстове за
Йоан Владимир (†1016) и източнославянските светци Борис и Глеб (†1015).
Дюклянският княз е убит от брата на жена си Йоан Владислав, който преди това по пътя
към престола унищожава Гаврил Радомир след смъртта на баща му – цар Самуил. Борис
и Глеб са убити от техния по-голям полубрат Святополк. Подобно на Йоан Владислав,
той безугледно се домогва до властта като унищожава един след друг двамата си братя
като евентуални претенденти за престола след смъртта на баща им княз Владимир
Киевски (†1015).
Книжовната традиция както за св. Йоан Владимир, така и за св. Борис и Глеб
разполага и с летописни, и с агиографски текстове, възхождащи към ХI-ХII век.
И в двете агиографски традиции книжовниците се осланят на цитата „Вие сте
виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят
светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в
къщи” (Мат. 5: 14-15), за да почертаят неподражаемата святост на героите си и
благодатната сила на техните мощи: ср. „Но понеже е невъзможно да се укрие
светлината, а трябва да свети и да се вижда, да блести все по-ясно и по-яснно, най-вече
за хората в двореца и жилището му”40 и íå ìîæåòü ãðàäú óêðûòè ñÿ âðüõó ãîðû ñòîÿ. íè
ñâýùý âúæüãúøå ñïóäúìü ïîêðûâàþòü. íú íà ñâýòèëý ïîñòàâëÿþòü, äà ñâýòèòü
òüìüíûÿ 41. И в двата агиографски текста присъства устойчивата тема за завистта на
дявола: ср. „Обаче завистливият наш враг”42 и Âèäýâú æå äèÿâîëú è èñêîíè íåíàâèäÿè
äîáðà ÷Ѓëâêà. ÿêî âüñþ íàäåæþ ñâîþ íà ãЃà ïîëîæèëú ¬ñòü 43; Разработен е топосът „небесен
човек земен ангел”: ср. „И тъй повече като небесен, отколкото като земен човек”44 и âû
óáî íåáåñüíàÿ ÷ëîâýêà åñòà, çåìëüíàÿ àíãåëà, ñòúëïà è óòâüðæåíèå çåìëý íàøåÿ. 45. Нощем
всички виждат божествена светлина от църквата, където са мощите на светеца Йоан,
аналогично се случва с мястото, където са нетленните мощи на Глеб – хората виждат
светлина и чуват ангелско пеене.
Двойката „владетелят и неговият враг” съпоставени съответно с Авел и Каин
(директно или имплицитно), откриваме в произведенията за староруските князе Борис и
Глеб. В „Сказанието за Борис и Глеб” княз Борис подканя убийците да извършат своето
злодеяние. Инициаторите на убийството са сполетяни от Божието възмездие – от лудост
и безумие. „Убиецът шурей, за пример и доказателство, се разкъсал и изгаснал”46; „А
злочестивият убиец толкова се уплаши, че веднага побесня и беше лишен, окаяният, и
от настоящия, и от бъдещия си живот”47. Ангел с образа на св. Владимир като въоръжен
воин убива Йоан-Владислав „телесно и душевно” в дюклянския летопис48. След като
погубва Борис и Глеб Святополк Окаяни умира обзет от паралич и безумие в пустинно
40 Пространно житие, 128.
41 Сказание за Борис и Глеб, 55-56.
42 Пространно житие, 129.
43 Сказание за Борис и Глеб, 54.
44 Пространно житие, 128-129.
45 Сказание за Борис и Глеб, 56.
46 Кратко житие, 123.
47 Пространно житие, 129.
48 Дюклянски летопис, 105.
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място, преследван от Божия гняв, според староруския летопис: „è áýæàùþ åìy íàïàäå íà
íü áýñü. è ðàñëàáýøà êîñòè ¬ãî. íå ìîæàøå ñýäýòè íà êîíè. è íåñõyòü è íà íîñèëýõü... íå
ìîæàøå òåðïýòè íà åäèíîìü ìýñòý. è ïðîáýæà Ëäüñêyþ çåìëþ. ãîíèìú Á҃üèìú ãíýâîìú.
ïðèáýæà â ïóñòûíþ. ìåæþ Ëõû è ×åõû. èñïðîâåðæå çëý æèâîòú ñâîè” 49.
И Йоан Владимир, и Борис и Глеб са представени с ореола на мъченици за
вярата, макар пряко тя да не е под заплаха. Техният подвиг е несъпротивлението срещу
злото и доброволната саможертва, с които те се явяват защитници на християнските
нравствени закони.
Владетелят мъченик в средновековните славянски литератури
Владетелят мъченик e познато явление в християнската книжнина през
Средновековието, а и по-късно. Особено характерно е за владетели от периода VI – XII
век50. Дълга е редицата на князете, кралете, царете и императорите мъченици с ореол на
святост – Ерменегилд †585, испански крал с вестготско потекло, убит от привърженици
на арианската вяра, кралете на Нортумбрия – Едвин †633 и неговият племеник Освалд
†642, кралете на Източна Англия Едмунд † 870 и Етелберт †787, кралете Сигизмунд
Бургундски †524 и Едуард Английски †978, конунгът Олаф Норвежки †1030, кралете
Кнут IV Датски †1086 и Ерик IX Шведски †1160, ярлът Магнус †1115; в славянската
традиция – княз Боян-Енравота †833 в България, княгиня Людмила †921 и княз
Вячеслав †935/936 в Чехия, Борис и св. Глеб †1015 в Киевска Рус, също княз Игор
Черниговски †1147 и княз Андрей Боголюбски (ум. 1174 г.), Димитрий, княз Московски
†1591, руският цар Николай II †1917, дуклянският княз Йоан Владимир †1016, крал
Стефан Урош III Дечански †1331, княз Лазар Сръбски †1389 в Сърбия и др.
Култът към владетеля мъченик в Европа се основава на „сплав от древни
представи за ролята на свещения цар в обществото с новите понятия за християнски
добродетели“51. Разбира се християнският архитип на всички владетели мъченици
отвежда към образа на Христос, съвместил в себе си Царя и Бога. С неговото име на
уста княз Йоан Владимир е готов да посещне гибелта си: „Toй прочее живя, както
подобава на човек, който има съвършено посветен ума си насочен към оня велик Цар и
Бог, за когото желаеше да пролее, ако му се случи, и кървта си и да умре за любовта му,
да принесе Богу жертва и себе си“52.
Във Византия канонизирането на владетеля не е типично явление. Изключение
представлява император Константин Велики, превърнал се в идеал за християнски
владетел в имперската и църковната традиция53. Почитта към император Никифор II
Фока (†969), убит в резултат на заговор, може да илюстрира отчасти византийския
образец на мъченически култ, тъй като има полуофициален характер54.

49 Повест за изминалите години: 144-145.
50 N. Ingham 1984, B. Bojović 1993–1994, 74, Н. Милютенко 2006, А. Ранчин 1999, M. Блок
2012, И. Чекова 2013; 2013a; 2015.
51 Н. Милютенко 2006, 38, Превод - мой.
52 Пространно житие, 128.
53 Ж. Дагрон 2006, 151–181.
54 За този култ С. Иванов отбелязва следното. Тъй като канонизирането на Борис и Глеб е
осъществено под егидата на византийската църква, а службата им е съставена от гръцки
духовник, логично е култът към двамата князе да се съизмерва със сходен византийски култ,
какъвто е култът към император Никифор (С. Иванов 2009).
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В Средновековна България също няма устойчива практика за канонизиране на
владетеля – можем да посочим единствено светителския култ към цар Петър Български
†969 и предположително – към кръстителя княз Борис-Михаил †907. От „Житието на
15-те Тивериуполски мъченици“ на Теофилакт Охридски научаваме, че българите също
имат свой княз мъченик Боян-Енравота (†833), изповядвал християнската вяра в
езически времена, и по тази причина посечен по заповед на брат си хан Маламир.
Липсата на други писмени текстове не позволява обаче да се изследват особеностите на
предполагаемия култ. Както отбелязах по-горе, в известна степен култът към
дюклянския княз Йоан Владимир – зета на българския цар Самуил, поема функциите на
княжески мъченически култ и при българите.
Литературната типология на мъжката княжеска мъченическа святост и
сакрализация включва устойчиви библейски паралели и редица сюжетни топоси на
владетелската легитимност. Тези паралели могат да бъдат проследени в изграждането на
образи на владетели мъченици от трите традиции на Slavia Orthodoxa – българска, руска
и сръбска. Наблюдава се формирането на устойчив репертуар oт библейски паралели,
сред които най-чести са следните: невинно загиналият княз мъченик е подобен на Авел,
убит от брат си Каин (Йоан Владимир, Борис и Глеб); доброволната му саможертва в
името на Христовата вяра е подобна на тази на Исаак, очакващ безропотно заколението
си (Йоан Владимир); той е сравнен с Йосиф, продаден в робство от своите братя и
изстрадал заради тях в името на своя Бог (Борис и Глеб, Стефан Неманя, в чийто
агиографски образ има елементи на мъченичество, Стефан Дечански); прилича на
многострадалния Йов (Йоан Владимир, Стефан Дечански), Товит (Стефан Дечански) и
като цяло – на Христос на кръста и др. Лукаво е измамен подобно на Самсон от Далила
(Йоан Владимир). Сред устойчивите житийни образци на мъченичеството могат да се
споменат преките и скрити сравнения със светеца воин Евстатий Плакида (Йоан
Владимир), св. вмч. Георги и св. вмч. Димитър (Борис и Глеб), с първомъченик Стефан,
св. вмч. Никита, св. мъч. Варвара, св. мъч. княз Вячеслав Чешки (Борис и Глеб) и др.
Почти всички владетелски текстове – предимно посветените на първопроходци и
обновители, а така също и на мъченици (Йоан Владимир), са пронизани от
Константиновата парадигма.
Властовите култове и сакрализирането на фигурата на княза, краля и царя
пораждат система от поетични символи и устойчиви мотиви, оформящи една
характерна владетелската поетика. Направените наблюдения върху част от
литературните топоси в текстовете за св. Йоан Владимир могат да послужат за основа
на по-широки бъдещи обобщения върху репертоара с мотиви на владетелската
мъченическата святост в трите православни традиции.
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Iliana Chekova
SAINT JOHN VLADIMIR AND THE LITERATURE TYPOLOGY
OF IMAGES OF PRINCES MARTYRS
The cult, the literary tradition and the Church painting, dedicated to the Serbian king
Joan Vladimir (ca 990- 22 May 1016) show the cooperative efforts of the clergy, authors аnd
painters from аll regions on the Western Balkans and some adjacent territories.
If we trust the facts from the extended Life concerning the borrowing by a Greek
author from the Bulgarian sinaxaria and take into account its data about the Bulgarian rulers
(Tsar Simeon, Tsar Samuel and their heirs) and also his glorification as a patron of Bulgaria
and the meaning of the cult during the Bulgarian National Revival, we could assume that the
cult to the King of Dioclea Joan Vladimir could also be described as a martyr cult, which
compensates for the lack of such type of cult in Bulgaria.
The paper traces the literary toposes, which were part of the construction of the image
of the Serbian king martyr St. Joan Vladimir in the “Annales of the Priest of Dioclea” and both
of his lives. Some similarities are found between the glorification of Joan Vladimir and the Old
Russian kings Boris and Gleb. Also, same analogies are made with the lifes of other Serbian
kings – Stephan Nemanya and Stephan Dechanski.
In the traditions of Slavia Orthodoxa, the formation of a more stable repertoire of
Bible parallels and toposes is observed. They include the idea of martyrs and ruler's legitimacy
- Abel, Isaac, Joseph, Job, Samson, Eustathius Placidas, Jesus and others, hymnographic
metaphors that refer to the Bible – cross as a scepter, porphyry, and also common in Serbian
biographies for the kings Nemanich toposes – the charisma of power, fair root of the ruler, his
fame spread beyond the borders of the state, etc.
Images of St. John Prince Vladimir are presented in some Bulgarian churches from
the late nineteenth century are peresented. His newest temple image in Bulgaria (from the
1990s) which can be seen in the Seven Saints church in Sofia is also discussed.
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К ВОПРОСУ О СТАРШЕМ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ
ПЕРЕВОДЕ СЛУЖБЫ И ЖИТИЯ
КНЯЗЯ ИОАННА-ВЛАДИМИРА
Абстракт: Статья посвящена неизвестному переводу на церковнославянский
язык греческого издания службы и жития св. князя Иоанна Владимира, вышедшего в
1690 г. в Венеции. Он упоминается в описи библиотеки новгородского митрополита
Иова, составленной после его смерти в 1716 г. Предполагается, что перевод был сделан
учителями Греко-славянской школы в Новгороде, известными греческими книжниками
братьями Лихудами.
Ключевые слов: Издание службы и жития князя Иоанна Владимира, Венеция,
Новгород, братья Лихуды.
В исследовательской литературе (и прежде всего сербской) распространено
мнение, что старший перевод на церковнославянский язык Службы и жития князямученика Иоанна Владимира Зетского был выполнен в начале XIX в. хиландарскими
монахами Лукой и Парфением для венецианского издания 1802 г. «Последование
святаго великомученика чудотворца и мироточца Иоанна Владимира царя сербского»,
позднее (1861) использованного при составлении третьего (белградского) издания
Сербляка1. Между тем имеется вполне надежное (и к тому же давно опубликованное)
свидетельство, что ему предшествовал перевод, сделанный примерно на столетие
раньше (между 1690 и началом 1716 гг.)2, причем в несколько неожиданном на первый
взгляд месте – Новгороде Великом (во всяком случае, там он несомненно бытовал).
Источником этого служит опись ризницы Новгородского архиерейского дома, личного
имущества митрополита Иова и книг местной Славяно-греческой школы3, составленная
в 1716 г. после смерти этого архиерея (+ 3 февраля). В описи библиотеки митрополита4,
в разделе «В полдесть письмяные» (книги – А.Т.) значится «Служба и житие царя
Иоанна Владимира Болгарского и Иллирического»5. Поскольку книга помещена в числе
рукописей, а не печатных изданий, то в сочетании с отсутствием указания на греческий
язык, не остается сомнений в том, что она была славянской. Более поздние
1 Павловић 1965, 35-36.
2 Впервые этот факт отмечен в соответствующей статье Православной энциклопедии
(Полывянный, Турилов 2010, 737).
3 Описание 1868, LXXXIII – XCIC.
4 Общая характеристика этого книжного собрания дана в монографии С.П. Луппова (Луппов 1973,
257-259), рассматриваемый в нашей статье памятник здесь не упомянут. Подробнее о личности и
деятельности митрополите Иова см. в Православной энциклопедии (Галкин, Турилов, Рябов 2010).
5 Описание 1868, LXXXVII.
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свидетельства об этом кодексе отсутствуют – он не упоминается в рукописной описи
библиотеки Новгородского архиерейского дома (Софийского собора), составленной в
1858 г. по инициативе митрополита Филарета (Дроздова) и не фигурирует – насколько
мне известно – в машинописном описании Софийского собрания Российской
Национальной библиотеки (Санкт-Петербург). В том же хранилище имеется еще один
рукописный фонд, тесно связанный с упомянутым выше, где, в принципе, может
находиться искомый манускрипт – собрание Новгородской духовной семинарии,
прямой преемницы местной Славяно- греческой школы, существовавшей в конце XVII
– XVIII вв. Однако оно в данный момент практически недоступно для исследователей,
поскольку не систематизировано и не имеет достаточно подробного научного описания
(только очень краткое).
Ситуация отчасти смягчается тем, что сведения описи 1716 г. бесспорно
информативны и сами по себе6, весьма недвусмысленно характеризуя памятник.
Конечно, очень хотелось бы сделать романтическое допущение и предположить, что
речь идет о списке древних текстов (славянских оригиналов службы и жития Иоанна
Владимира), неведомыми путями (возможно, через Афон (или Константинополь?) и
Киев) попавших вскоре после создания из Зеты7 в Великий Новгород и там
благополучно сохранившихся до начала XVIII в. Тем более, что у нас есть близкий на
первый взгляд аналог – древнее житие чешского князя Вячеслава (+ 935), старший
список которого дошел именно в новгородской рукописи начала XVI в. (Москва, Отдел
рукописей Российской Государственной библиотеки, ф. 256 (собр. Н.П. Румянцева), №
236). Однако на пути такого допущения стоит ряд непреодолимых препятствий. На деле
в судьбе указанных памятников на Руси имеет гораздо больше отличий, чем сходства.
Житие Вячеслава Чешского не позднее XIV в. (а, вероятно, существенно раньше)
послужило источником двух русских по происхождению сокращений в составе
древнейшей (нестишной) редакции Пролога8, а канон ему известен в двух списках конца
XI и XII вв.9; позднее в русских Минеях служебных он не встречается. В
противоположность этому какие либо следы бытования службы и жития Иоанна
Владимира в русской книжности до упоминания в описи 1716 г. полностью
отсутствуют.

6 Вообще, описи русских (равно как и белорусских и украинских) монастырских, церковных и
крупных частных библиотек конца XV – раннего XVIII вв. являются важным источником по
истории культуры, которому нет аналога (во всяком случае, полноценного) в южнославянской
позднесредневековой традиции. Так, к примеру, в последние годы именно на основании описей
монастырского и церковного имущества XVII в. были существенно уточнены сведения о
продукции типографии, работавшей в 1570-1580-х гг. в резиденции царя Ивана Грозного
Александровой слободе (Турилов 2010, 43-47; Полознев 2013, 70). Несколько ранее, на основании
описи рубежа XVI – X VII в. Благовещенского собора в столице торговых людей Строгановых г.
Сольвычегодске удалось установить факт непродолжительной деятельности типографии в Казани
в 1580 – 1590-х гг. (Немировский Е.Л. 1972, 105-106; Рогов 1979, 157-158; Поздеева, Турилов 2001,
37-49).
7 Наиболее простые варианты перехода памятников на Русь (вследствие сербско-русских контактов
на Афоне в конце XII – первой половины XIII в., либо при их восстановлении на рубеже XV – XVI
вв.) в данном случае исключены, поскольку нет никаких сведений о почитании Иоанна Владимира
в сербской державе Неманичей – Лазаревичей – Бранковичей и даже после восстановления
патриаршества в 1557 г. (Павловић 1965, 35-36; Полывянный, Турилов 2010, 736-737).
8 Рогов 1970, 21-22.
9 Рогов 1970, 19-21.
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И, разумеется, решительно противоречит древности текста в рукописи из
библиотеки митрополита Иова царский (а не княжеский) титул Иоанна Владимира и
именование его здесь «Болгарским и Иллирическим» (причем «Болгарским» на первом
месте), а не Сербским (или Зетским). Поэтому даже при отсутствии самого кодекса
практически нет сомнений в том, что содержащиеся в нем тексты представляли перевод
с греческого издания, вышедшего в Венеции: Ἀκολουθἱα τοῦ ἁγίου ἐνδόξου βασιλέως καὶ
μεγαλομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Βλαδιμήρου καὶ θαυματουργοῦ, τυπωθεῖσα δαπάνῃ τοῦ τιμιωτάτου
κυρίυ Ἰωάννου Πάπα τοῦ ἐκ τῆς πόλεως Νεοκάστρου, καὶ παρ ' αὐτοῦ τοῖς ὁμοπατρίοις καὶ τοῖς
λοιποῖς τοῖς μετ' εὐλαβείας ἐκεῖσε προσερχομένοις ἐκδοθεῖσα. Ἐνετίησιν 1690 Παρὰ Ἰωάννῃ
Ἀντωνίῳ τῷ Ἰουλιανῷ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς. Хотя в заглавии греческого оригинала Иоанн
Владимир не именуется, как в переводе, «Болгарским и Иллирическим», однако в
тексте жития сообщается, что после победы над византийским императором он стал
владыкой всей Болгарии, Сербии, Иллирика и Албании10. Очевидно, переводчик,
знакомый с русской агиографической традицией, где в заглавии непременно
присутствует географическая приуроченность святого, привел в соответствие с нею и
переводимый текст.
Зафиксированный в описи 1716 г. перевод жития Иоанна Владимира если и не
остался в России уникальным экземпляром, то получил здесь минимальное
распространение. На это достаточно определенно указывает отсутствие упоминания о
нем в трудах, посвященных русским переводам с греческого языка XVII – первой
четверти XVIII столетий11. Поэтому можно думать, что перевод был и выполнен в
Новгороде, не получив известности за пределами митрополичьей резиденции. Против
версии, что к новгородскому митрополиту попал уже готовый церковнославянский
текст, переведенный несколько раньше у сербов или в Охридской архиепископии,
свидетельствует полное отсутствие его южнославянской традиции. Разумеется,
первыми и наиболее вероятными кандидатами на роль переводчиков книги с греческого
выступают братья Иоанникий и Софроний Лихуды (или же один из них, либо кто-то из
их учеников), хотя такой перевод в их творческом наследии и не зафиксирован12.
Ученые братья-греки были в 1706 г. переведены в Новгород по ходатайству
митрополита Иова из ссылки в Костроме для организации Еллинско-славянской школы.
Софроний оставался в городе на Волхове до 1707 г., а Иоанникий вернулся в Москву в
1716 г., после смерти своего покровителя. Поэтому наиболее вероятным временем
перевода венецианского издания Службы и жития Иоанну Владимиру представляются
1706 – начало 1716 г., хотя нельзя исключить и более ранний вариант, поскольку Иов до
возведения на новгородскую кафедру был архимандритом Троице-Сергиевой лавры и
обладал широкими связями и в духовных и в светских кругах Москвы.
В настоящий момент практически невозможно установить, какими путями
издание 1690 г. попало в Россию – из Венеции или же из регионов почитания святого:
практически равно возможны оба варианта. То же относится и ко времени его
принесения. «Греческие дела» (ф. 52, оп. 1 Российского Государственного архива
древних актов, Москва) изобилуют сведениями о приезде в Москву в 1690 – 1715 гг. и
греков и южных славян, в том числе и из Венеции13. Сама же Венеция в эти годы была
просто Меккой для «птенцов гнезда Петрова» – достаточно вспомнить петровских
«пенсионеров», отправившихся из «жемчужины Адриатики» в 1697 г. в Пераст слушать
10 Острогорски 1970, 164.
11 Пекарский 1862; Соболевский 1903; Соболевский 1908.
12 Сменцовский 1899; Яламас 1992; Белоброва 1993, Яламас 2001, 48-53.
13 Бантыш-Каменский 2001, 216-262.
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лекции Марко Мартиновича14 по морскому делу (среди них были, в частности, стольник
П.А. Толстой, князья Д.М. Голицын и Б.И. Куракин). Им, только что приехавшим из
России и получившим традиционное воспитание, отнюдь не был чужд интерес к
православным святыням и святым, тем более славянским в своей основе. Поэтому
остается лишь надеяться, что упоминание об оригинале издания в «всплывет» когданибудь случайно в одном из архивных документов названного времени.
Печатный греческий оригинал Службы и жития князя Иоанна Владимира
попал в Россию в крайне неудачную для этого эпоху программной секуляризации
культуры по инициативе Петра I. В большей степени именно этим, а не
провинциальным происхождением перевода, объясняется тот факт, что не был
напечатан и не получил распространения в рукописном виде. Тем не менее, он служит,
наряду с позднейшим переводом (1722) исторического труда Мавро Орбини,
выполненным С. Владиславичем- Рагузинским (хотя и в несравненно более скромном
масштабе) свидетельством интереса образованной части русского общества петровской
эпохи к истории и современности Балкан, южных славян, Далмации и Сербии15.
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Анатолиј А. Турилов
ПОВОДОМ ПИТАЊА О НАЈСТАРИЈЕМ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОМ
ПРЕВОДУ СЛУЖБЕ И ЖИТИЈА ЈОВАНА ВЛАДИМИРА
У инвентару библиотеке новгородског митрополита Јова, састављеном после
његове смрти, почетком 1716. године, међу рукописима је убележена „Служба и житије
цара Јована Владимира Бугарског и Илирског“. Није познато да ли је кодекс до данас
сачуван, али подаци из инвентара наводе на мисао да је реч о преводу грчког издања
које се појавило у Венецији 1690. године. Он је готово сто година старији од српског
превода, штампаног такође у Венецији, 1802. године. С обзиром на место и време
настанка превода поменутог у инвентару, може се претпоставити да су га начинили
познати грчки књижници – браћа Лихуд, који су тада предавали у Грко-словенској
школи у Новгороду.
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ГРЕЧЕСКИЙ ЛИТУРГИЧЕСКИЙ СБОРНИК
ИЗ ЗОГРАФСКОГО МОНАСТЫРЯ С СОЧИНЕНИЯМИ,
ПОСВЯЩЕННЫМИ СВЯТОМУ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ
ИОАННУ ВЛАДИМИРУ, КНЯЗЮ СЕРБСКОМУ1
Абстракт: В данной статье представлено развернутое описание греческого
Литургического сборника из собрания Российской национальной библиотеки Титов 1388,
с основными сведениями о каждом сочинении, включенном в его состав. Установлено,
что рукопись происходит из афонского Зографского монастыря и написана между 1857
и 1866 гг. Сборник содержит произведения, составленные в Новое время. Среди
сочинений, посвященных святому великомученику Иоанну Владимиру, князю Сербскому,
обнаружены Стихи, составленные пострижеником и насельником монастыря Зограф
архимандритом Нафанаилом (Бойкикевым) не ранее 1857 г. Единственным
изображением, имеющимся в Сборнике, является миниатюра, скопированная с
венецианского издания Службы Иоанну Владимиру 1774 г. и раскрашенная акварелью.
Все вместе это свидетельствует о почитании святого князя-великомученика в
Зографском монастыре в середине XIX в. Высказано предположение, что рукопись была
вывезена с Афона в 1866 г. архимандритом Леонидом (Кавелиным), чьи выписки из
Драгановой Минеи приплетены в конце Сборника.
Ключевые слова: монастырь Зограф, Драганова Минея, греческие рукописи,
служба, житие, молебный канон, стихи.
Когда именно в монастырях Афона возникло и распространилось почитание
святого Иоанна Владимира, князя Сербского, принявшего мученическую кончину в
1016 г., доподлинно неизвестно. Древние свидетельства его святогорского культа, повидимому, не сохранились. Однако ясно, что со временем почитание князя-мученика
там укрепилось, и в XIX в. создавались списки посвященных ему сочинений на
греческом языке, выполненные с их печатных изданий XVII–XVIII столетий2, скорее
всего, со временем приобретших ненадлежащее физическое состояние.
Один из афонских сборников, содержащих весь комплекс текстов,
переписанных с венецианского издания 1774 г., волею судьбы оказался в фондах
Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (далее — РНБ). Рукопись эта
примечательна и составом, и своей «биографией», но в поле зрения исследователей
практически не попадала, отчасти, видимо, потому, что хранится не в собрании
1 За консультации по различным вопросам, возникавшим при написании данной статьи, выражаю
искреннюю признательность К. Симичу, А. А. Турилову, о. Козме Поповскому и библиотекарю
Зографского монастыря иеродиакону Афанасию.
2 Ακολουθία 1690; Ακολουθία 1774.
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Греческих рукописей (РНБ, ф. 906), а в составе коллекции ростовского
предпринимателя, ученого и коллекционера Андрея Александровича Титова (1844–
1911) (РНБ, ф. 775), под номером 1388. К сожалению, два имеющихся на сегодня
описания Сборника3 грешат неточностями. Поэтому считаем необходимым, говоря о
текстах, посвященных святому великомученику Иоанну Владимиру, представить всю
книгу и ее историю.
Рукопись РНБ, Титов 1388 — это Сборник литургический на греческом языке,
созданный анонимным книжником между 1857 и 1866 гг. в Зографском монастыре на
Афоне. Ее зографское происхождение доказывается прежде всего почерком писца
(образец см. на ил. 2), известным и по другим греческим рукописным книгам этой
обители, преимущественно богослужебного содержания: Zogr. Gr. 40, 108, 132, 142, 1594.
Кроме того, к Сборнику приплетены два листа, на которых находится редкая
Служба святому Мефодию, учителю славянскому, на 6 апреля (с каноном Константина
Преславского, содержащим именной акростих), переписанная рукой архимандрита
Леонида (Кавелина) с Драгановой Минеи, называемой также Зографским Трефологием
(шифр основной части кодекса — Zogr. Slav. 54)5, о чем он сам сообщает по окончании
текста: «Выписано из пергаменнаго Трефолоя конца XIII века Афонской Болгарской
Зографской обители; в этом Трефолое, кроме вышеозначенной службы, находятся еще
службы след[ующимъ] славянскимъ (болгарскимъ) святымъ: Октября 14-го —
преподобныя Пяткы (Параскевгии); 19-го — “Память преподобнаго отца нашего
Иоанна Рыльскаго пустынника, пренесенъ быстьотъ Рылывъ Средець градъ и отъ
Средца пренесен быстьвъ Загорие, вь градъ Трапезицу, въ царство Иоанна Асеня Царя,
идеже и до ныне лежитъ телом и чюдеса творитъ присно”; Генваря 30-го — Память
святаго отца нашего Петра инокааго, бывшаго Царя Болъгаромъ: «Людей твоих …це
остан’къ пририщуще… припадаемъ мысльно къ гробу твоему Петре… прече(с)ный
прося оу…ния[оу]му да…»6 (Титов 1388, л. 183 об.).
Судьба отмеченных архимандритом Леонидом текстов была различной.
Служба святому архиепископу Моравскому Мефодию впоследствии была
изъята из Зографского Трефология (она должна была находиться между л. 163 и 164).
Ее, как и Службу святому Кириллу Философу на 14 февраля, летом 1891 г. видел и
скопировал в Свято-Пантелеимоновом монастыре, а в 1893 г. опубликовал
А. И. Александров7, впоследствии ставший епископом Ямбургским Анастасием (1913–
1918). Но еще раньше текст был издан неоднократно, в том числе самим архимандритом
Леонидом8, а позднее — Й. Ивановым9. В настоящее время местонахождение этих
листов неизвестно.
3 Титов 1901, 314; Лебедева 2014, 267(№ 973).
4 Описания этих рукописей см.: Lambros 1895, 35 (№ 40 с ошибочной датировкой XIV веком и
108); Καδᾶ 2006, 369 (№ 132), 372 (№ 142), 376 (№ 159).
5 Минея праздничная конца XIII в. Более подробные сведения о памятнике и библиографию см.:
Турилов,Тончева 2007, 117–120. Второй из двух известных списков данной службы святому
Мефодию находится в петербургском фрагменте Добриановой Минеи второй половины XIII в.,
хранящемся в Библиотеке Российской Академии наук (БАН, 24.4.12 (Срезн. 59), л. 9–10 об.).
6 Все цитаты из текста архимандрита Леонида приводятся в упрощенной орфографии, поскольку
и им в приписке уже были сделаны некоторые упрощения по сравнению с текстом Драгановой
Минеи. Некоторые слова он не смог прочитать, по-видимому, в силу того, что текст и в то время
был уже поврежден. Как известно, Драганова Минея частично пострадала от воздействия грибка.
7 Александров 1893, 193, 204–207.
8 Леонид, архим. 1875, 69–72. В этой же статье расписан состав (месяцеслов) всей рукописи (с. 53–
78). Все это с записей архимандрита Леонида затем повторил И. И. Срезневский (Срезневский
1876, 407–429 (№ LXVIII)). О других публикациях текста см.: Иванов 1970, 300–301.
9 Иванов 1970, 301–305.
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Служба преподобной Параскеве-Петке и по сей день содержится в основной
части рукописи, занимая л. 39 об.–4210.
Служба на перенесение мощей преподобного Иоанна Рильского оказалась
разделенной на части11. Начало всей службы (стихиры на «Господи, воззвах» и первое
паремийное чтение) и начало канона (включая кондак по 6-й песни) остались в
основной части кодекса — л. 44–44 об. (на л. 44 — только начало заголовка) и л. 45–
45 об. Лист, который должен находиться между л. 44 и 45, хранится теперь в составе
рукописи Q.п.I.40 (л. 1) в РНБ, куда он поступил вместе с коллекцией епископа
Порфирия (Успенского) в 1883 г.12 А окончание службы, которое должно располагаться
после л. 45, было вывезено со Святой Горы В. И. Григоровичем и содержится в отрывке
Григ. 42 / М.1725, хранящемся в Российской государственной библиотеке в Москве13.
Служба святому благоверному царю Петру также сохранилась в основной
части Зографского Трефология не полностью. Ее начало (1-я песнь канона без
окончания) находится в Zogr. Slav. 54 на л. 149 об. Именно из нее переписал сначала
архимандрит Леонид первый тропарь «Людей твоих…». На нижнем поле л. 149 об.
находится карандашная приписка: «Следующ[ая] страница, къ сожалению, утрачена. А.
Порфирий», из чего следует, что продолжение текста было изъято из кодекса до того,
как тот оказался в руках епископа (тогда архимандрита) Порфирия (Успенского)14. Отец
Леонид по этому поводу также сделал эмоциональную запись на своем листке:
«Уцелело лишь начало службы, которое трудно разобрать, а несколько следующих
ълистовъ во все вырваны изъ книги святотатственною рукою Г-на Г…ча, как
громко поведаютъ о семъ монастырские старцы к стыду нашему, но и в урокъ
будущимъ изследователямъ; впрочемъ, они не верятъ, чтобы он был русский, а
называютъ его “Полякомъ”» (Титов 1388, л. 183 об.). Действительно, в этом месте
Драгановой Минеи отсутствует несколько листов с центральной частью Службы царю
Петру, в которой канон этому святому совмещен с каноном священномученику
Клименту, папе Римскому, изъятых, скорее всего, ради житий святых по 6-й песни
канона; текст на л. 150 начинается с середины 7-й песни, и из него архимандрит Леонид
выписал еще 2 тропаря 9-й песни (Титов 1388, л. 183 об.), а заканчивается служба на
л. 150 об.
Фрагменты
отсутствующей
части
службы
были
опубликованы
В. И. Григоровичем15, а содержащиеся и до сих пор в Zogr. Slav. 54 — епископом
Порфирием (Успенским)16, самим архимандритом Леонидом17 и И. И. Срезневским18;
объединение этих фрагментов осуществлено в публикации Й. Иванова19. Никаких
сведений о месте хранения изъятых из кодекса листов в настоящее время нет.

10 Текст опубликован: Там же, 426–431.
11 Отдельные песнопения были изданы: Срезневский 1876, 409–410. Полный текст был
опубликован: Иванов 1970, 359–367.
12 Сводный каталог 1984, 302 (№ 357).
13 Там же, 301–302 (№ 356).
14 В Зографе архимандрит Порфирий находился с 24 июня по 30 июля 1859 г. Краткое описание
Драгановой Минеи см.: Порфрий, архим. 1880, 154 (№ 30).
15 Григорович 1852, 93–94.
16 Порфрий, архим. 1880, 190–192.
17 Леонид, архим. 1875, 64.
18 Срезневский 1876, 417.
19 Иванов 1970, 387–390.
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Все выписки из Драгановой Минеи были сделаны архимандритом Леонидом во
время его пребывания Зографском монастыре, по всей видимости, в 1866 г.20, поскольку
перед текстом находится приписка, выполненная, как представляется, антикваром и
книготорговцем Сергеем Тихоновичем Большаковым (1842–1906)21: «Пол[учено] отъ
Архимандр[ита] Леонида съ Афона, 5 Генваря 1867 г., въ четв[ерг]» (Титов 1388, л. 182).
Скорее всего, им греческий Сборник и записи архимандрита Леонида, объединенные
причастностью к Зографскому монастырю, были заключены в общий переплет, и у него
же всю рукопись купил в 1881 г. за 5 рублей А. А. Титов22.
Кем был вывезен с Афона сам греческий Сборник, не ясно; возможно,
архимандритом Леонидом в том же 1866 г., когда он держал в руках Драганову Минею.
Но связь рукописи с монастырем несомненна.
Открывается Сборник «Песненным последованием святых двадцати шести
преподобных мучеников, которые скончались в Священном монастыре Зографе, 10
октября»23 (Титов 1388, л. 1–28), сопровождающимся пространной памятью святых
(л. 28 об.–54). После заголовка последования разъяснены обстоятельства и время
создания обоих текстов: «С Божией помощью составлено и дополнено, с приложением,
собранным на иллирийском, или славянском, и греческом языках из надежных древних
писателей, для чтения в день их священной памяти. Старанием и побуждением
всечестного
господина
Анфима
Зографита
из Струмицы24.
Посвящено
преподобнейшему святому кафигумену этого достославного монастыря, поставленному
поводом его преобразования в киновиальный25. Трудом и попечением Иакова, убогого
монаха, который проживает в Новом скиту. Во славу Божию и честь святых
преподобных мучеников и в вечную память жертвователей. Лета Господнего 1849. На
Святой Горе Афонской» (л. 1).
Монах Иаков, подвизавшийся в Новом скиту монастыря Святого Павла, был
очень плодовитым автором, переводчиком и переписчиком. Число его автографов,
хранящихся практически во всех святогорских обителях, весьма значительно. Он
занимался книжной деятельностью почти все время своего пребывания на Афоне, до
кончины в 1869 г.26 Автограф Службы Зографским 26-ти преподобномученикам
находится как раз в библиотеке монастыря Святого Георгия, под шифром Zogr. Gr.
14527. Вероятно, с него и сделан список, содержащийся в Титовском сборнике.
20 По замечанию В. Ягича, на Афоне архимандрит Леонид «останавливался на некоторое время в
1859, 1866 и 1868 гг.» (Ягич 1910).
21 Известно, что С. Т. Большаков переписывался с отцом Леонидом. См., например: Российская
государственная библиотека, ф. 148, архив архимандрита Леонида (Кавелина), карт. 5, № 46.
Большаков С. Т. Письма к архимандриту Леониду (Кавелину). 1890. 4 л. Между почерком этих
писем и почерком приписки есть как сходства, так и различия. Но это вполне объяснимо — как
изменением предпочтения начертаний с течением времени (письма созданы почти на 25 лет позже
приписки), так и обычной беглостью почерка в письмах.
22 Эти данные содержатся в записи А. А. Титова на переплетномл. I.
23 Здесь и далее за помощь в прочтении и переводе греческого текста искренне благодарю прежде
всего К. Симича, а также Н. Тутоса.
24 Архимандрит Анфим (Ризов), игумен Зографского монастыря в 1855–1867 гг. Родился в селе
Калково недалеко от Струмицы (в настоящее время территория Республики Македония).
25 В XVIII в. монастырь утратил статус киновиального (общежительного), а в 1849–1850 гг. вновь
его вернул (Турилов, Чешмеджиев 2009, 307).
26 Автографы монаха Иакова датируются периодом с 1824/1825 по 1868 г. Перечень шифров по
хранилищам и хронологический список см.: Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης 2012, 136–137, 138–141.
27 Подробный анализ этой службы и ее публикацию по автографу монаха Иакова см.: Ibid., 481–
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Далее в рукописи следуют три сочинения, посвященные новомученику
Георгию Янинскому (†1838, память 17 января): Служба (л. 54 об.–79 об.)28, Мучение (л.
80–93 об.) и Канон молебный (л. 94–101 об.).
Затем переписаны два молебных канона. Первый из них — священномученику
Харалампию чудотворцу (л. 102–109 об.). Несмотря на то, что молебный канон не
является жанром, предназначенным для регулярного богослужения в соответствии с
календарем, данное сочинение вошло в современную печатную Минею29, используемую
Русской Православной Церковью. Оно помещено там на 10 февраля (день памяти
священномученика Харалампия, епископа Магнезийского) и имеет заглавие «Молебный
канон святому священномученику Харалампию, поемый во всякой скорби и душевном
обстоянии, егоже краегранесие: Священномучениче, буди воистинну скорый
предстатель». Однако в греческом тексте никакого краегранесия не наблюдается, но
зато указан автор: «Ποίημα Ἰωάσαφ μοναχοῦ» (л. 102 об.).
Второй Молебный канон обращен к Пресвятой Богородице (л. 110–134 об.). Он
содержит и имя автора, и акростих. Сразу после заголовка указано, что это «Пение
Георгия иерея Пападопулоса, критянина из Суды,— от чумной болезни, содержащее и
умилостивительные молитвы, которые читаются на третьей, шестой и девятой песни, —
который находился в Банионе в Константинополе» (л. 110)30, а непосредственно перед
началом канона указан содержащийся в нем акростих: «Δέησις Γεωργίουθύτου
Παπαδοπούλου» (л. 110 об.). В Слове, составленном монахом Зографской обители
Нафанаилом 29 мая 1850 г. и расположенном сразу вслед за каноном (л. 134 об.–
137 об.), излагаются обстоятельстваего создания.
В июле–августе 1718 г.31, в константинопольской тюрьме Банион вспыхнула
эпидемия чумы. Среди других заключенных с Крита и Пелопоннеса там находился и
Георгий Пападопулос. Составленный им Молебный канон Пресвятой Богородице
узники пели три вечера пред Ее иконою, и эпидемия чудесным образом остановилась.
На четвертый день в знак признательности иереем Георгием была составлена
благодарственная молитва Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, которую
присоединили к канону (л. 130–133).
И наконец, заключают кодекс Служба на 22 мая (л. 138–171 об.) и Канон
молебный (л. 172–179) святому великомученику Иоанну Владимиру32. Текст службы
переписан с венецианского издания 1774 г.33 После заглавия, повторяющего титульный
лист печатного оригинала, помещено традиционное изображение Иоанна Владимира в
рост, попирающего «лежащий меч, с крестом, со скипетром и с пальмовой ветвью в
правой руке и с коронованной отсеченной головой в левой»34 (ил. 1). Этот рисунок

487, 679–706. Воспроизведение первого листа службы: Ibid., 678. Описание рукописи: Καδᾶ
2006, 371.
28 Этим же писцом как минимум дважды переписана другая Служба новомученику Георгию,
составленная в 1839 г. иеромонахом Хрисанфом (Лайнасом): Zogr. Gr. 132 (начинается с л. 90), 159
(начинается с л. 67). Описания рукописей: Ibid., 369 (№ 132), 376 (№ 159).
29 Минея 2002, 302–309.
30 См.: Δημητρακόπουλος 1981, 53–68.
31 Ibid., 54.
32 После них находится лишь оглавление Сборника (л. 179 об.–180). Л. 180 об.–181 об. — без
текста.
33 Ακολουθία 1774. Переписанная этим же писцом та же Служба святому великомученику Иоанну
Владимиру находится в рукописи Zogr. Gr. 142 (начинается с л. 110).
34 Полывянный, Турилов 2010, 738.
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(единственный в Сборнике) был выполнен на отдельном листе, который затем
приклеили к л. 138 об. Он является копией гравюры также из издания 1774 г.: сначала,
видимо, основные контуры были прорисованы через кальку, а потом изображение
доработали пером (черными чернилами) и раскрасили акварелью. Поэтому, хотя в
целом литография 1774 г. узнается, деталями, как мелкими, так и значительными,
получившийся рисунок отличается от исходного (иные черты лица Иоанна Владимира,
менее насыщенный орнаментом рисунок на одежде, другой формы рукоятка меча и
т. д.). Записи на гравюре 1774 г. также воспроизведены, но текст, нанесенный по
периметру, в венецианском издании начинается в нижнем правом углу рамки, а в
Титовском сборнике — в верхнем левом.
Затем, с л. 139, начинается непосредственно текст службы с двумя вечернями,
житием и стихами (ил. 2). В его оформлении не содержится больше никаких
декоративных элементов, имеющихся в публикации 1774 г. Кроме того, делая текст
более удобным для богослужения, писец, полностью выписывает некоторые
песнопения, обозначенные в издании лишь инципитами (а паремии, наоборот,
сокращает). Окончание службы переписано либо с публикации 1858 г.35, либо с другой
рукописи. В публикации 1774 г. после 8-й песни канона находится декоративная
концовка, после которой помещены Стихи Иоанну Владимиру, гравюра (мощи Иоанна
Владимира в раке), тропари, сопровождающие вынос мощей святого, и продолжение
текста без надписания 9-й песни36. В издании 1858 г.37 и в Титовском сборнике (л. 168–
171 об.) заключительные тропари надписаны как 9-я песнь канона и находятся
непосредственно после 8-й песни, затем расположены стихи; тропари, сопровождающие
вынос мощей, в рукописи отсутствуют, а в издании 1858 г. перенесены в конец службы
(предваряющая их гравюра с изображением мощей Иоанна Владимира в раке
отличается от помещенной в издании 1774 г.); после них находятся стихотворные статьи
Феодора Хаджифилиппиди38 с акростихом «Ὕμνουςὡςδῶρον προσδέχου, Ἰωάννη»39.
Следующий далее в рукописи Канон молебный святому Иоанну Владимиру,
по-видимому, также переписан с издания 1858 г.40, поскольку он отсутствует в
публикациях 1690 и 1774 гг., или с какой-то аналогичной рукописной версии. В издании
по 9-й песни помещены песнопения того же Феодора, исполняемые пока «братия
целуют святые мощи»41. В сборнике же сами песнопения имеются, а указание,
касающееся мощей, опущено, вместе с ним устранилось и имя Феодора; песнопения при
заключительных богослужебных указаниях, представленные в издании инципитами,
выписаны полностью (л. 177–178 об.).
Исключение из Службы и Молебного канона Иоанну Владимиру песнопений и
уставных указаний, связанных с действиями, производимыми с мощами святого, носит
целенаправленный характер и говорит об адаптации текстов для богослужения в данном
монастыре.
Примечательно,что в Титовском списке есть и сочинение, отсутствующее во
всех трех изданиях (1690, 1774 и 1858 гг.). Это Стихи Иоанну Владимиру «Нафанаила
наименьшего Зографита и архимандрита», помещенные после Молебного канона
35 Ακολουθία 1858.
36 Ακολουθία 1774, 41–47.
37 Ακολουθία 1858, 29–34.
38 Полывянный, Турилов 2010, 738.
39 Ακολουθία 1858, 34–36. В изданиях 1690 и 1774 г. этих статей не было.
40 Ibid., 37–42.
41 Ibid., 41–42.
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(л. 179; ил. 3). Наличие этого текста еще раз подтверждает зографское происхождение
Титовского сборника и свидетельствует о почитании святого великомученика Иоанна
Владимира в этой афонской обители в середине XIX в. Определение «архимандрит»
позволяет атрибутировать стихи митрополиту Охридско-Пловдивскому Нафанаилу
(Бойкикеву) (1820–1906), который был пострижен в монахи в Зографском монастыре 27
июня 1837 г. и являлся его насельником. Непосредственно в обители, судя по его
автобиографическим заметкам, будущий архиерей находился с июня 1837 г. по 3 ноября
1838 г., с 11 апреля 1853 г. по 20 июля 1854 г. и с весны по 27 августа 1857 г.42 С 1854 по
1869 г. он был экзархом и игуменом Добровецкого монастыря в Молдавии,
находившегося под управлением Зографской обители; в архимандрита был произведен
в августе 1857 г. Следовательно, и сами Стихи Иоанну Владимиру были сочинены не
ранее этой даты. Вероятно, что и авторство Слова о создании Канона молебного
Пресвятой Богородице Георгием Пападопулосом (см. выше) также принадлежит
митрополиту (в то время монаху) Нафанаилу (Бойкикеву).
Таким образом, Сборник литургический РНБ, Титов 1388 был создан в
Зографском монастыре между 1857 (или даже 1858-м, если при его написании
использовалось издание Службы и Канона молебного святому великомученику Иоанну
Владимиру 1858 г.) и 1866 г., когда обитель посетил архимандрит Леонид (Кавелин). В
рукопись включены богослужебные тексты, составленные в Новое время и
посвященные святым, почитаемым в этой обители.
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Ил. 1. Святой великомученик Иоанн Владимир. Копия миниатюры из издания 1774 г.
Чернила и акварель. РНБ, Титов 1388. Л. 138 об.
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Ил. 2. Служба святому великомученику Иоанну Владимиру, начало текста. РНБ,
Титов 1388. Л. 139
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Ил. 3. Стихи святому великомученику Иоанну Владимиру, составленные
архимандритом Нафанаилом (Бойкикевым). РНБ, Титов 1388. Л. 179
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Жанна Л. Левшина
ГРЧКИ ЛИТУРГИJСКИ ЗБОРНИК
ИЗ МАНАСТИРА ЗОГРАФА СА ДЕЛОВИМА
ПОСВЕЋЕНИМ СВЕТОМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ
JОВАНУ ВЛАДИМИРУ, КНЕЗУ СРПСКОМ
Литургиjски зборник РНБ, Титов 1388 садржи неколико служби и молебних
канона на грчком jезику сачињених у новије време. Написан jе у манастиру Зографу
између 1857. и 1866. године. Порекло зборника се директно потврђује рукописом
преписивача, који је такође познат према другим манускриптима зографске обитељи, и
посредно – присуством Службе зографским преподобномученицима (на почетку
зборника), Стихова светом великомученику Јовану Владимиру састављених «најмањим
Зографитом и архимандритом» Натанаилом не пре 1857. године (на краjу зборника), као
и извода из Драгановог Минеја коjи jе направио архимандрит Леонид (Кавелин) 1866.
године.
Осим оригиналних Стихова архимандрита Натанаила, рукопис садржи Службу
и Молебни канон Jовану Владимиру. Испред Службе се налази jедина слика у рукопису
– копија гравуре Jована Владимира, обојена у акварелу. Ово сведочи о поштовању
Светог кнеза великомученика у светогорском манастиру Зографу средином 19. века.
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РИМОКАТОЛИЧКО ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ЈОВАНА ВЛАДИМИРА
Апстракт: У раду се даје осврт на једну римокатоличку рецепцију живота и
страдања Јована Владимира, од стране руског језуите Ивана Михајловича Мартинова.
У његовом делу Annus ecclesiasticuѕ Graeco-Slavicus место су нашли бројни српски, али и
грчки, влашки, бугарски и други словенски свети владари, па и Јован Владимир. У раду
ће аутор дати кратак увод о Ивану Мартинову, његовом делу, као и карактеру овог
списа уз анализу житија Јована Владимира. Иако се ради о делу које има изразито
прозелитски карактер, и намеру да све словенске владаре веже историјски за Рим и
Римокатоличку цркву, посреди је веома занимљива рецепција овог српског
средњовековног владара.
Кључне речи: Јован Владимир, Иван Мартинов, Римокатоличка црква.
Хиљадугодишњица мученичког страдања првог српског средњовековног
светитеља, и првог српског канонизованог владара, Светога кнеза Јована Владимира,
владара Дукље, повод је да се paзмотре и неки мање познати аспекти његовог култа и
рецепције. Управо ће и у овом раду бити речи о једној таквој врло специфичној
рецепцији. Ради се о збирци житија која је на латинском уредио руски језуита по имену
Иван Михајлович Мартинов. У његовом познатом делу под називом Annus ecclesiasticu
Graeco-Slavicus сабрана су житија знаменитих словенских владара, црквених
великодостојника и других личности. Вреди одмах истаћи да су поред словенских,
сабрани и неки грчки (византијски), влашки, као и грузијски свеци. Међу њима има и
један значајан број српских светитељки и светитеља, међу којима је своје место нашао и
кнез Јован Владимир, први српски светитељ, али и први српски средњовековни
мученик. Његово житије у делу Ивана Мартинова ћемо у наредним страницама
настојати да прикажемо и анализирамо, а затим дати и неколико критичких опаски
везаних за само житије, пре свега његове изворе, али ће се обратити пажња и на
ауторову тенденцију, стил и концепцију, односно саму структуру житија.
Према нашим досадашњим сазнањима, овом тематиком се није нико довољно
бавио у нашој науци, а изузев римокатоличког култа Светог Саве, друга житија нису
уопште или макар нису у довољној мери у савременој науци критички обрађена. Исто
тако, иако постоји доста литературе о дукљанскоме кнезу и као владару и као
светитељу, до сада ово житије није узимано у обзир у истраживањима његовог култа и
перцепције у Римокатоличкој цркви, иако он, као ниједан српски средњовековни владар
или уопште неки од српских светитеља, није формално канонизован (нити
беатификован) у оквирима Римокатоличке цркве. Стога би можда и сама синтагма
римокатоличко житије на први поглед могла да изгледа као contradictio in adiecto, aли с
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обзиром на то да се ради о текстовима који су у својој суштини ипак житија, задржали
смо овај назив.
На почетку разматрања о римокатоличком житију Светог Јована Владимира
требало би дати неколико биографских података о његовом писцу Ивану Михајловичу
Мартинову. Он се родио у граду Казању 7. октобра 1821. године. Са златном медаљом је
завршио Санктпетербуршки императорски универзитет. По завршетку студија пошао је
на једно путовање по Европи, на којем се упознао са језуитом Ксавијеом де Равињаном1,
који га је успео убедити у то да пређе на римокатоличанство. Иван Мартинов је то и
учинио, заједно са својим пријатељем кнезом Иваном Гагарином ступио је у новицијат
језуитског реда. Боравио је неретко у Риму код кнегиње Зинаиде Волконскаје, која је
такође прешла у римокатоличанство под утицајем језуита, а чији је зет водио
декабристички преврат против руског цара Николaja I. Била је и аматерска оперска
певачица, као и списатељица, и литерарни и уметнички салон је имала још у Москви,
где су навраћали Пушкин и други великани. По неуспеху декабриста, као тајни
конвертит и језуитски агент постала је сумњива руским властима, те је емигрирала у
Рим где је имала нови литерарни и уопште уметнички салон. Поред Ивана Михајловича
Мартинова, и кнез Иван Гагарин је често долазио у њен салон у Рим, који је постао
стециште руских мислилаца у Западној Европи, па је ту навраћао и Гогољ. Мартинов је
своје школовање из философије наставио и завршио у Белгији, а у Лавалу, у Француској
из теологије. Коначно, заређен је 1851. године, а наредне две године је изучавао
патрологију у Паризу и потом 1853–1854. године завршио своје језуитско образовање.
Од стране руских власти је исте, 1864. године, осуђен за самовољно изгнанство и
приступање језуитским редовницима, и по руским законима аутоматски му је престала
дипломатска служба. Лишен је и имовинских права и тиме му је спречен било какав
повратак у Русију. Наставио је свој живот у Паризу, живећи и радећи у Версају. Занимао
се поглавито за словенску историју, археологију, али и хагиографију. Настојао је да
француску научну јавност приближи словенском свету и Русији, и обавештавао је
француску јавност о дешавањима у руским културним и научним кружоцима кроз
часопис Courrier russe. Основао је 1866. године Словенску библиотеку у Паризу, која је
временом постала једна од библиотека најбоље снабдевених словенским рукописима и
другим књигама на словенским језицима, нарочито руском. Залагао се за уједињење
цркава, и све своје списе је писао у том усмерењу, наравно из аспекта римокатолицизма.
У Паризу је био један од оснивача Ћирило-Методијевског друштва које је издавало
Кирилло-мефодиевский сборник, а аутор је и дела посвећених животу двојице унијатских
полоцких архиепископа Мелетија Смотрицког и Јоасафата Кунцевича. У Паризу је 1858.
године издао и дело под називом Les manuscrits slaves de la bibliotheque Imperiale de
Paris, avec un calque. Водио је живу преписку са многим утицајним славистима попут
Павела Јосифа Шафарика, Ватрославa Јагића, Фрнца Миклошича и многих других.
Учествовао је као теолог-експерт на Првом Ватиканском концилу 1870, а 1883. године
постао је консултант у Конгрегацији за пропаганду вере. Умро је у Кану 1894. године.2
1 Гистав-Франсоа-Ксавије де ла Кроа де Равињан (1771–1858). Био је адвокат, а службу је
напустио да би се прикључио језуитима. Био је проповедник, плодан писац и ватрени бранилац
језуитског реда и његове доктрине. Одбио је и место надбискупа Париза како би био потпуно одан
проповедању. О њему в. Ponlevoy 1–2, 1860.
2 Од његових биографија издвајамо Барсов 1896, 701–702; у најновије време од руске литературе в.
Козлов-Струтинский, Парфентьев 2014, 302, 306, 507 (нап. 2283), 616; о његовој делатности и
настојањима да приближи две цркве у најновије време писали су (дакако из римокатоличког
аспекта) Danieluk 2009; Danieluk-Joassart 2014. О словенској библиотеци и Друштву Светих Ћирила
и Методија в. унеколико застарело, али изузетно битно дело Rouët de Journel 1923, 90–106.
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За ову прилику најбитније је истаћи његово дело под називом Annus
ecclesiasticu Graeco-Slavicus. Штампано је у Бриселу 1863. године, на миленијумску
годишњицу великоморавске мисије Свете браће Ћирила и Методија, а било је толико
значајно у Римокатоличкој цркви да је било прештампано и у једанаестом тому чувених
боландистичких Acta Sanctorum за месец октобар.3 Ради се, како и сам наслов сугерише,
о грчко-словенској црквеној години, тј. богослужбеном календару у коме се налазе
хронолошким редом житија словенских (српских, руских, бугарских), али и грчких,
грузијских, влашких (румунских) и појединих других светитеља за сваки дан у години.
Дело је, без сумње, било најкомплетније и најпотпуније у контексту православне
хагиологије, и Иван Мартинов је на овај начин западној и превасходно римокатоличкој
јавности дао најцеловитији преглед словенских и уопште источно-православних
светитеља.4 Наравно, он је то чинио из прозелитске перспективе и то је чињеница која се
не сме пренебрегнути.
Житије Јована Владимира налази се под 22. мајем у Annus ecclesiasticuѕ GraecoSlavicus када се и иначе прославља, по јулијанском календару, у православној цркви.5 На
крају сваког житија, Мартинов је увек давао и списак извора које је користио за израду
сваког појединачног. Први извор који је наведен јесте Летопис попа Дукљанина, и то
издање Јохана Георга Швандтнера у трећем тому Scriptores rerum Hungaricarum из
1748.6 Друго дело, које Иван Мартинов наводи као свој извор, јесте грчко житије из
Officia propria ecclesiae Bulgarae, штампано у Москопољу 1744. године, а затим и грчка
служба Светом Јовану Владимиру под називом Ακολουθία του αγίου ενδόξου βασιλέως,
και μεγαλομάρτυρος Ιωάννου του Βλαδιμήρου και θαυματουργού, и то издање из Венеције,
штампано 1858. године.7 Illyricum sacrum Даниела Фарлатија, тачније делимично седми
и осми том8, као и историја Србије још једног језуите Фрање Ксавера Пејачевића. Са
њим је Иван Мартинов делио светоназоре и оба дела имају исту прозелитску
тенденцију. Поред тога, Мартинов наводи и чланак Александра Хиљфердинга из броја
14 славенофилског часописа Русская беседа објављеног 1859. године.9 И на концу руски
3 AA SS Octobris XI 1864: 1–388.
4 Барсов 1896, 701–702; Rouët de Journel 1923, 95. Козлов-Струтинский, Парфентьев 2014, 302.
Постоји и репринт издање издато 1963. године.
5 Опис живота Јована Владимира је код Martinov 1863, 135–137.
6 Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum 1748, 492–496. Напомињемо да смо у даљим објашњењима
и напоменама користили искључиво ово издање Дукљаниновог дела, јер је њега користио и
Мартинов. Како је циљ овог рада да анализирамо спис Ивана Мартинова, поредили смо текст
искључиво са Швандтнеровим издањем, а нисмо указивали на каснија издања Летописа.
7 Ово грчко житије је, према сведочењу његовог приређивача Грка Козме, имало за предложак
неко изгубљено старобугарско житије, као и бројне легенде и локална усмена предања. Ово житије
је штампано 1690. године први пут, у Венецији, потом је прештампано у Москопољу (уз незнатне
измене) 1744, док је ово издање из 1858. године (такође из Венеције) најпотпуније и свакако
језички најпрегледније. Ово грчко житије (праћено службом) је дијаметрално супротно по
садржају Летопису попа Дукљанина. У њему се наводи како је Јован Владимир пореклом од оца
Немана, а мајке Ане, родом Гркиње, погубљен од стране шурака који је био богумил, а и сам
Владимир се борио против богумила и масалијанаца. в. Ακολουθία 1858, 11–20. Од литературе в.
Новаковић 1893, Острогорски 1970, 158–169; Скилица 2007, 119 нап. 135 (Ј. Ферлуга); Живковић
2008, 73–74; Подскалски 2010, 82, уп. нап. 273–275 за даљу литературу.
8 Седми том ће бити нешто касније обрађиван, док у осмом тому постоји само кратак помен
Владимира, као неког ко persecutus est од стране Самуила. Ради се, у ствари, о кратком опису буне
Комитопула и настанка Самуилове државе у време охридског архиепископа Германа IV. Farlatti
1819, 197.
9 Занимљиво је да Мартинов наслов овог чланка на латинском наводи као Literae ad historiam Serb.
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аутор наводи да је за житије Јована Владимира користио и византијског писца Георгија
Кедрина.10
Што се тиче концепта овог хагиографског списа, највећи утицај на Мартинова
извршио је Поп Дукљанин и његов Летопис. На почетку животописа дукљанскога
владара који се назива Sanctus Vladimir, rex Dalmatiae et martyr налази се хронологија
дукљанских кнежева, на основу Летописа попа Дукљанина, па се тако наводи да је
Владимиров отац носио име Предислав, а његов отац је био Хвалимир. Затим и
Мартинов, на основу Дукљанина, наводи поделу државе међу Предиславом и његовом
браћом, према којој је господар Подгорја Мирослав кренуо у посету Предиславу и
погинуо у морској олуји. Потом је Предислав наследио и Мирослављеву земљу.
Предислав је, затим, мирно умро и сахрањен је у месту које зову Газена, у цркви Свете
Марије.11 Колики је утицај Дукљаниновог текста, сведоче и саме речи из
Мартиновљевог списа. Као илустрацију доносимо читав уводни одељак:
Vladimirus, qui et Joannes, fius erat Pretislai, qui morto parente suo Chvalimiro,
regionem Zentam acceperat regendam, dum alii duo fratres ejus, Dragomirus Travuniae et
Cholmiae, Miroslauus Podgoriae praessent. Quodam vero tempore accidit, ut Miroslauus
veniens, causa visendi fratrem suum Pretislaum, natu maximum, navim ascenderit, ortaque
subito tempestate, perierit in lacu Scodrensi ipse et qui cum eo erant; cujus terram possedit
Pretislauus Zentaeque adjunxit. Post haec genuit Pretislauus filium, quem Vladimirum vocavit,
et in pace quievit sepultus est in ecclesia Santae Mariae, in loco qui dicitur Gazem.12
Са друге стране, ево и Дукљаниновог текста, према издању које Иван Мартинов
наводи да је користио:
Defuncto etiam Rege Tugemiro filius eius successit in rege, qui uxore accepta, ex ea
tres filios genuit; primogenitum Petrislauum vocavit, qui regionem Zentam rexit, secundum
Dragimirum qui rexit Tribuniam et Chelmam, tertium Miroslauum, qui regionem Podgoriam
tenuit; postquam autem terram dimissit filius suis, in senectute bona mortuus est. Quodam
itaque tempore Miroslauus veniens, causa visendi fratrem suum maiorem, ingressu in lintrem,
navigansque per Baltam, orta subito tempestate, periit ipse et qui cum eo erant; cujus terram
possedit fratrem eius et regnavit pre eo. Post haec petrislauus genuit filium, quem Vladimirum
vocavit, et in pace quievit sepultus est in ecclesia Santae Mariae, in loco qui dicitur Gazem.13
Потом следи прича о дечаку који је украшен мудрошћу и светошћу постао
владар Зете14, у питању је, наравно, Владимир. Он, иако је био млад, владао је на месту
spectantes, period. Secunda, што одговара изворном наслову Письма об истории сербов и болгар.
Нажалост, овај чланак се налази у првој свесци 14 тома, и није био доступан аутору у тренутку
израде овог рада. Међутим, у Хиљфердинговим сабраним делима налази се управо део на
прештампан и чланак на који се Мартинов позива. У питању је један краћи преглед живота и
страдања Светог Јована Владимира, као и осврт на његово грчко житије, на руском језику. В.
Гильфердингь 1868, 213–221.
10 Martinov 1863, 137. Што се Кедрина тиче, о његовом животу не зна се скоро ништа. Саставио је
у XII веку дело које носи назив Synopsis historion, и које иде од Адама све до 1057. године. Био је
веран преписивач Скиличиног дела, и његово дело не сматра се нимало оригиналним. Штавише,
све до издавања Скиличиног дела, Кедрен је коришћен од стране историчара као замена. В. ODB II
1991, 1118; Treadgold 2013, 339–341. Мартинову је већ било доступно Бекерово издање из 1839.
године.
11 Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum 1748, 492; Martinov 1863, 135.
12 Martinov 1863, 135.
13 Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum 1748, 492.
14 Puer autem Vladimirus accepto regno, crescebat decoratus omni sapientia et sanctitate, код
Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum 1748, 492. Мартинов је само преузео текст, и његова
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свога оца, и напао га је бугарски цар Самуило. Са народом повукао се на планину
Облик, која је била тешко доступна. Део Самуилове војске напао је град Улцињ15, док
надаље Иван Мартинов доноси нешто скраћену верзију легенде из Летописа попа
Дукљанина о томе како је кнез Јован Владимир молитвом припитомио змије. Надаље,
Мартинов пише, тачније препричава Дукљанина и његове наводне вести о томе како је
неки локални намесник послао изасланике ка цару и рекао му да ће му предати кнеза.
Јован Владимир је потом скупио народ, и следећи јеванђеоску поруку о пастиру који
полаже живот свој за овце, Владимир је сишао са планине.16
Протеривање дукљанскога кнеза у Преспу17 код Охрида, као и нешто
скраћенију верзију чувене приче о Владимиру и Косари, Иван Мартинов доноси у
наставку Владимировога житија. Наравно, религиозне реминисценције и топоси који се
појављују у житијима, али на које се наилази и у делу попа Дукљанина су свеприсутне,
јер се ради у сваком случају, ипак о делу које има црквени и уопште религиозни
карактер. Наставак и овог римокатоличког житија је прилично добро познат свима који
су читали или се бавили уопште житијем кнеза Јована Владимира или његовим
православним култом. Мартинов износи такође наставак из Дукљанина где се наводи
како се Владимир вратио у Зету са Косаром и како су они живели побожним животом.
Даље се наводи како је Владимир био највернији савезник Самуилов у борбама против
Грка, и како се на његовим територијама почела ширити богумилска јерес.18 Помен
богумилства се не наводи код Дукљанина, већ само у његовом грчком житију. Из истог
извора је и навођење како је Јован Владимир био највернији сарадник Самуилов. Ово је
прво врло јасно и евидентно коришћење неког другог извора у изради овог
римокатоличког житија.19
реченица гласи Puer autem accepto regno, crescebat decoratus omni sapientia et sanctitate Martinov
1863, 135.
15 И код Мартинова и код његовог примарног извора Дукљанина присутни су топоними Obliqus,
односно Dulcinium, а једина суштинска разлика је у помињању Самуиловог имена и година
владавине. Мартинов, пошто га помиње први пут, пише Samuel Bulgrarorum imperator ab anno 968
an annum 1015, Martinov 1863, 135. У верзији Летописа којим се руски језуита служио, пошто је
Самуило већ поменут у тексту, стоји supradictus Samuel, Bulgarorum imperator, в. Presbyteri
Diocleatis Regnum slavorum 1748, 492. Хронологија Самуиловог царевања овде је посве погрешна,
устанак Самуилове браће и њега самог избио је 976. године, а Самуило је умро од срчаног удара у
октобру 1014. године. Пириватрић 1997, 73–76, 121–122.
16 Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum 1748, 492–493; Martinov 1863, 135–136. У верзији
Дукљанина, коју је користио Мартинов, стоји жупан, односно iuppanus, Presbyteri Diocleatis
Regnum slavorum 1748, 492. Мартинов пак пише praefectus Martinov 1863, 135.
17 Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum 1748, 492. Преспу назива Propa.
18 Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum 1748, 493–494; Martinov 1863, 136.
19 Martinov 1863, 136; што се грчког текста тиче. в. Ακολουθία 1858, 13–14. Превод на српски код
Новаковић 1893, 257. У ствари, ради се најпре о грешци Ивана Михајловича Мартинова, јер се у
грчком житију први помен богумилске јереси и њеног ширења односи на Симеонову државу,
дакле Прво бугарско царство. Симеон се наводи као неко ко је искоренио ову јерес, и ко је заједно
са Светим Ћирилом и Методијем, и њиховим учеником Климентом ширио јеванђеље по
Бугарској. Да ли је руски аутор побркао имена Самуила и Симеона или се ради о некој другој
врсти погрешке, не знамо. Познато је да је грчко житије Јована Владимира један прилично
непоуздан извор, а од раније у историографији су изражене и сумње у веродостојност било каквих
веза Самуиловог царства и његове породице са богумилима, в. Obolensky 2008, 154–155, нап. 2.
Живковић 2006, 70, 72 сматра да је Владимир од Самуила добио посебну област на управу, а
наводи и да је био вазал његов, што поткрепљује Скиличиним вестима о Владимиру као господару
Србије, Травуније и околних земаља (в. Scylitza 1973, 353.64–66). Тиме би можда овај податак
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Постоји још један помен његове борбе против богумила у овом
римокатоличком култном спису. Мартинов пише да је након Самуилове смрти коју он
датира у 15. септембар 1014. године власт преузео Гаврило Радомир, брат Косарин, али
је уз мешање цара Василија Бугароубице овога збацио (Јован) Владислав. Док је овај
опис преузет из Дукљанина, наставак је исечак из грчког житија Светог Јована
Владимира. У њему се наводи да су његова жена и шурак били заражени богумилством.
Наставак овог грчког житија наводи како је сам Владимиров шурак убио дукљанског
кнеза, али код Мартинова се прича опет враћа на Дукљанинову верзију.20
Следећи део римокатоличког житија Светог Јована Владимира посвећен је
његовом пострадању и мучеништву. И овде се примећује изузетно јак утицај Летописа
попа Дукљанина у многим деловима. Примера ради, овде се налази и део када Косара
одлази од свог мужа ка Јовану Владиславу, спречавајући Владимира да се одазове
позиву и оде ка наследнику Гаврила Радомира, плашећи се за његов живот. Надаље,
читав део који говори о томе како га је Владислав позвао говорећи да му се жени није
ништа догодило, као и прихватање Јована Владимира да понесе дрвени крст послат као
нека врста гаранције да му се ништа неће догодити и одлазак ка Владиславу, уз
јеванђељске алегорије, такође је Иван Мартинов преузео од Дукљанина. На концу, и
читав део који описује смрт зетског владара, као што је прекршена реч Јована
Владислава, заседа и смрт Владимирова су у највећој мери готово потпуно преузети из
Дукљаниновог дела.21 У делу који се односи на смрт Светог кнеза Јована Владимира,
Мартинов је могао да консултује и Георгија Кедрина. Управо на страни, на коју се на
крају овог римокатоличког житија зетскога кнеза Иван Мартинов и позива, налази се
запис о Владимировом пострадању од руке Јована Владислава.22 Потпуно исте податке
даје и Скилица, те се у историографији приметило како би се овај догађај могао
сматрати аутентичним и да би ово сведочанство о његовом страдању могло бити
поуздано.23
Пренос његових моштију, смрт супруге Косаре, њихово почивалиште у цркви
Свете Марије Крајинске, као и коначна судбина Јована Владислава, изненадна смрт која
се приказује као освета за мученичко убиство Јована Владимира, готово све везано за

Мартинова, али и његовог изворника, грчког житија Светог Јована Владимира, могао бити
поуздан или свакако поузданији од дела који говори о богумилима.
20 Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum 1748, 493; Martinov 1863, 136; Ακολουθία 1858, 18–19;
Новаковић 1893, 262. Међутим, као што је у претходној напомени речено, све је то мало
вероватно.
21 Martinov 1863, 136 наводи погрешно да је Владимир убијен die maii vigesima secunda anno 1015.
Иако је добро познато да је пострадао 1016. године. Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum 1748,
495 не наводи годину његове смрти. Од литературе уп. Скилица 2007, 118–119 нап. 135 (Ј.
Ферлуга); Марјановић–Душанић 2007, 93; Живковић 2008, 71. Питање Мартиновљеве хронологије
је доста тешко, и готово извесно да је преузета из Пејачевића, Pejacsevich 1799, 99, 108, 422. Оно
што се може повући као паралела, колико Пејачевић погрешно датира српску средњовековну
историју и хронолошки оквир живота и владавине српских краљева и владара уопште, јесте
следећи пример. Пејачевић пише како је краљ Стефан Урош I владао од 1243. до 1291. године,
затим у наставку свог дела наводу да су папска писма из 1288. године (папе Николе IV) као и она
из 1291. године послата прво краљу Урошу, па потом на следећем месту наводи како је једно
послато краљу Милутину, а онда, после дела где описује наводну борбу краља Стефана Уроша I
против босанских патарена, поново даје преписе папских писама овом краљу. В. Исти, 213–215.
22 Cedrenus II 1839, 462–464.
23 Scylitza 1973, 353.53–354.74; Скилица 2007, 117–119 (Ј. Ферлуга); Живковић 2008, 71.
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ове догађаје, Иван Михајлович Мартинов је преузео из истог извора – Летописа попа
Дукљанина.24
Житије Светог Јована Владимира настало је вероватно убрзо после његовог
пострадања, 1016. године, али је изгубљено и сачувано само код Дукљанина.
Претпостављени писац првог житија или просто аутор непоузданог списа којег
називамо Летопис попа Дукљанина, међутим, сачинио је житије по узусима и обрасцима
хагиографије тога времена. Владимир је приказан као човек пун светости, који је у
најбољим особинама узрастао од младости. Приказан је као правдољубив владар, који
полаже живот за свој народ, правећи архетипску алегорију и библијску паралелу са
Христом – Добрим пастиром који полаже живот за овце. Његова смрт и мученичко
страдање заузимају највећи део његовог житија код Дукљанина. И ту се налазе мотиви
издаје, и то међу рођацима, архетип злог владара каквим је приказан Јован Владислав, а
током заседе коју му је спремио, помињу се и анђели који су чували живот Јована
Владимира, коме је Владислав гарантовао безбедност. Препознаје се и топос страдања,
дрвени крст који је послат Владимиру као залог његове безбедности и живота. Потом се
у Владимировом житију налази још један архетипски приказ, утемељен на Христовом
страдању, и његовом ношењу крста, који символизује и уопште крст страдања који
свако од нас носи. Одсецање главе свакако има своју паралелу у страдању Светог Јована
Крститеља, док је лик Јована Владислава приказан у сагласности са архетипом Ирода,
цара-убице. Кнез Јован Владимир постаје анђео Господњи, док је Владислав постао
Сотонин. Мученичка смрт Светог Јована Владимира, али и праведна казна која је стигла
његовог убицу, такође представљају један типични приказ страдања светог владара у XI
веку у Европи и ово житије, по својој хагиографској структури и садржини, не
представља изузетак.25
Управо је овако конципирано житије нашло своје место и у Annus ecclesiasticus
Graeco-Slavicus руског језуите Ивана Михајловича Мартинова. Ради се, у својој
суштини, о прерађеној верзији Дукљанинових вести о Светом Јовану Владимиру.
Једини елемент који се не наводи у спису анонимног писца Летописа попа Дукљанина
јесте богумилски елемент, односно Владимирова борба против њих и (наводна)
припадност овом учењу његове жене и шурака. То је преузето из касније грчке службе и
житија, где је, како смо поменули, дошло до знатних омашки, мешања култова или
просто нетачних података. Хронологија Ивана Михајловича Мартинова је, као и у
случају других његових житија, под знатним утицајем Фрање Пејачевића и његовог дела
24 Martinov 1863, 137; Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum 1748, 495–496. Разлике су минималне
и везане су за сам завршетак овога житија. Мартинов житије завршава просто са Obiit anno 1019.
Дукљанин пак завршава нешто другачије: Quantas et quales virtutes ac prodigia, Deus operare
dignatus est per B. Vladimirum, famulum suum qui scire desiderat, librum gestorum eius relegat, quo acta
eius per ordinem scripta sunt, et agnoscet profecto, d ispe vir Sanctus unus Spiritus cum Domino fuit, et
Deus habitauit cum eo, cui honor, etc.
У делу који се односи на помен Крајине и тамошње цркве као места почивања Владимира и
Косаре, Мартинов је могао да искористи и Фарлатија, који и двор и гробно место дукљанског
кнеза, којег Фарлати експлицитно назива rex Serblorum, ставља у Крајину. Како сам Мартинов
наводи да је користио Фарлатија, из анализе Illyricum sacrum јасно је да је могао да консултује
управо одељак који се односи на цркву у Крајини, посебно део везан за Владимира и Косару. И
сам Фарлати се, у свом тексту, позива на Дукљанина као извор, тако да смо склони веровању да је
Фарлатијев спис послужио само као секундарни извор Мартинову. Farlatti 1817, 436–437. Додајемо
и да се код Мартинова на крају житија Светог Јована Владимира наводи само 436. страна
Фарлатијевог дела, а да се кључне информације за ову тему налазе на наредној, 437. страници.
25 Павловић 1965, 33–40; Ингам 1990, 876–894; Марјановић–Душанић 2007, 93–96.
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о историји Србије. Та хронологија и уопште временске одреднице су потпуно нетачне,
те стога и Мартинов има знатне хронолошке нетачности у свом спису. Дела
византијског историчара Георгија Кедрина, као и Фарлати, изгледа су врло селективно
коришћени, док из текста остаје нејасно где су коришћена сазнања Александра
Хиљфердинга. Мишљења смо да је чак и тај чланак руског слависте био секундарна
литература, која је можда само консултована.
Списак извора и литературе на крају сваког житија, па и овог посвећеног
Светом Јовану Владимиру, показују да је Иван Мартинов имао добро познавање
методологије, како хагиографије, тако и историјске науке. Ипак, тешко је отети се
утиску да је ово само нешто скраћено, такорећи препричано житије које се налази у
Летопису попа Дукљанина, уз неклолико додатака из других извора. Оно што је такође
врло занимљиво јесте да се у овом житију не може наћи велики утицај прозелитизма
нити се Јован Владимир приказује као римокатолик. Могуће да је овде у питању време
када је живео, дакле пре Велике шизме. Дело Ивана Михајловича Мартинова, готово
непознато нашој научној и стручној јавности заслужује свакако детаљнију анализу из
свих научних аспеката.
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Boris Stojkovski
THE ROMAN CATHOLIC LIFE OF SAINT JOVAN VLADIMIR
The author examines a particular reception of the cult of Saint Prince Jovan (John)
Vladimir of Zeta. It is the Roman Catholic Life in the work of a prominent 19th century Russian
Jesuit Ivan Mikhaylovich Martynov entitled Annus ecclesiasticus Graeco-Slavicus, in which
most lives of the Serbian and other Orthodox saints have been collected and presented from the
Roman Catholic point of view. In spite of its’ proselyte tendencies, this work of Martynov is a
very interesting and widely not so much used source. In Serbian historiography and scholarly
circles respectively this hghly interesting book remained almost unknown. In his work,
Martynov mostly provides the life of Saint Jovan Vladimir in accordance with The Chronicle
of the Priest of Duklja, but there are some minor influences of the Greek version of the Life of
the first Serbian saint ruler Jovan Vladimir. The chronology, which is almost completely false,
has been taken from a late 18th century Jesuit hagiographer and writes Franz Xavier Pejačević,
and his work History of Serbia.
The main focus of Ivan Martynov is on the life of Jovan Vladimir, but mostly on his
martyrdom. As it has been already mentioned, The Chronicle of the Priest of Duklja (and some
Life of Saint Jovan Vladimir that has been incorporated in this work) has been his main source,
and from the chronicle Martynov has taken even whole passages describing Saint Jovan
Vladimir. Annus ecclesiasticus Graeco-Slavicus represents one very interesting piece, and even
though it somewhat lacks an originality concerning the life of Saint Jovan Vladimir, it is one
evry particular type of the reception of the cults of Serbian saints.
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ЈОВАН ВЛАДИМИР КАО ВЛАДАР, ВИТЕЗ И СВЕТАЦ.
СТРАТЕГИЈА КРЕИРАЊА ЛИКА У
КАЗИВАЊУ ПОПА ДУКЉАНИНА
Апстракт: Циљ овога рада је да подсети на лик Јована Владимира – његову
историју која је описана у најстаријој историографској композицији код Јужних
Словена, у делу древног словенског писца под именом поп Дукљанин, тј. у Краљевству
Словена, Барском родослову или Летопису попа Дукљанина из XII века. Ваља подвући да
је ово размишљање о Јовану Владимиру – владару, витезу и свецу, само кратка скица,
успомена на овог славног јунака; да овај сажет приказ не полаже себи право на
целокупан опис живота и судбине зетског краља. Најважније у овом кратком
разматрању је да се обрати пажња на заметак паренетичног обрасца у темељном
спису о Јовану Владимиру, тексту који се налази у најстаријој јужнословенској
историографској композицији, а који, због несачуваног ранијег житија, може се
третирати као примарна историја о чувеном витезу, првом владару поштованом као
светац (владар-мученик) и првом словенском главоносцу.
Кључне речи: владар, витез, светац, мученик, историографија, креирање лика,
казивање попа Дукљанина.
Прича о Јовану Владимиру убраја се у ред најпопуларнијих књижевних
сведочанстава, усмених предања и легенди на словенском југу. И поред тога што његов
историјски лик није довољно познат, он се у сећању више нација на Балкану трајно чува
као један узор доброте, племенитости, побожности и спремности за подношење жртве.
Он је додуше славан и најчешће сачуван у општој, углавном народној успомени, као
Косарин супруг, пример заљубљеног мужа, а његова историја се често спомиње под
насловом Легенда о Владимиру и Косари. Ипак, у култном значењу, на културном и
књижевном нивоу, у црквенословенској традицији, он се пре свега јавља као владарски,
витешки и светачки образац, као фигура светог мужа – доброг владара, витеза, пастира и
мученика.
О краљу Јовану Владимиру, као историјској личности, нема много извора, а од
оних најстаријих који садрже неке информације о њему треба бар упутити на два грчка
писана споменика – ауторско и преписано дело Јована Скилице (Хроника Скиличина).1
Осим тога, први опширнији опис Владимировог живота и судбине налази се тек
у казивању древног словенског писца под именом поп Дукљанин, тј. у делу Краљевство
Словена, Барски родослов или Летопис попа Дукљанина, чије је поглавље, које је
посвећено зетском владару, највероватније инкоропорација једног несачуваног ранијег
1 Милеуснић 2000, 15.
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житија. Касније, крајем XVII века настала је служба, која је дело драчког митрополита
Козме, а коју је 1690. године у Млецима издао Јован Папа из Елбасана. Затим је ова
служба са житијем на грчком језику била штампана вишекратно – у Москопољу (1741.
године) и у Венецији (двапут: 1774. и 1858. године). У међувремену срспски монаси из
Хиландара, на основу постојећих издања, штампали су црквенословенску службу
Владимирову 1802. године у Венецији, а потом, 1861. године, ова је служба ушла је у
Србљак; коначно, ова служба је заједно са житијем штампана у Сремским Карловцима
1925. године.2
Од свих поменутих извора, у контексту развоја паренетичног обрасца – у
односу на владара, витеза и свеца, најинтересантнији чини се баш летописни спис, због
тога што се у њему налази примаран, темељни и компактни опис живота и подвига
Јована Владимира.3
Дукљанинов летопис је настао средином или крајем XII века у Бару и сматра се
најстаријом историографском композицијом код Јужних Словена. Упутно је поменути
што се он данас убраја у књижевни канон неколико словенских нација, ипак, од
најранијих времена, он се повезује са старом српском писменошћу, и поред тога што је
његов језички архетип латински. Не узимајући у обзир сва данашња неслагања, треба
истаћи велику вредност овога летописа барем у контексту упознавања словенске
прошлости и историје самога зетског владара.
У једном од летописних поглавља налази се баш прича о Јовану Владимиру,
краљу Зете (Дукље) и осталих предела Илирије и Далмације, тј. опис његових лепих
херојских подвига и трагичне смрти која представља мученичку жртву. Ово је први
сачувани целокупан спис у којем су развијене култне представе о зетском краљу и
мученику.
Према мишљењу многих истраживача, Дукљанин је могао инкорпорирати ову
причу из неког старијег, данас несачуваног извора, који је био словенски житијни текст,
мада то није могуће са сигурношћу утврдити. Ипак, бројни истраживачи сматрали су да
је основа Дукљанинове нарације нека кратка верзија, данас непознатог и несачуваног,
житијног текста. Такво мишљење дали су, на пример, Стојан Новаковић, Никола
Банашевић, иако ови научници нису били сагласни да ли је у питању словенски или
латински језички архетип.4 Ово мишљење прихватио је после и Тибор Живковић, а
између осталих и пољски истраживач и преводилац летописа – Јан Лешни, који је уз то
тврдио да овај ранији житијни текст може служити и као доказ настанка старе српске
књижевности још пре настанка, у XIII веку, „биографских дела“ српске редакције
старословенског језика. Фердо Шишић је иступио с тезом да се није Дукљанин користио
писаним житијем, већ народном традицијом, што је после у свом истраживању
искључио Никола Банашевић, који је упућивао једино на писану, књижевну традицију.5
Исти суд је изразио Леонтије Павловић, који је сматрао овај летописни спис „верним
одразом изгубљеног Владимировог житија које је бесумње постојало“.6 На крају, треба
рећи да је сам аутор барског списа у завршетку XXXVI поглавља, у којем се налази
прича о Владимиру, упутио на неку књигу о делима зетског краља која је могла бити
његово житије; он каже онако: „Ко жели сазнати колико и каквих добрих дјела и чудеса
се Бог удостојио починити посредством блаженог Владимира, слуге својега, нека
2 Види: Руварац 1892, 13–20; Павловић 1965, 35; Милеуснић 2000, 17–18.
3 Шишић 1928; Mošin 1950; Миjушковић 1967, 1988; Leśny 1988.
4 Види: Новаковић 1893, 182-284; Банашевић 1971.
5 Види: Живковић 1997, 11-34; Leśny 1988, 29; Шишић 1928.
6 Павловић 1965, 34; Види још: Руварац 1892.
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прочита књигу о његовом дјелима, у којој су његова дјела по реду описана.“7
У том случају, треба се сагласити са истраживачима који летописну причу о
животу и мученичком пострадању краља Владимира, често називану и Легендом о
Владимиру и Косари, саматрају делом самосталног словенског житија које je настало пре
него што га је барски хроничар укључио у латински спис.
Ипак, без обзира на многе аспекте, порекло, искоришћен извор, језички архетип
или књижевноисторијски процес итд., XXXVI поглавље летописа треба посматрати пре
свега као простор развитка паренетичног обрасца – владара, витеза и свеца. Ваља рећи
да у причи о Јовану Владимиру, осим доминације хагиографске стратегије остварења
главног лика, очевидан је такође неки склоп источне и западнохришћанске традиције;
према Димитрију Богдановићу, „то је, дакле, житије владара-мученика, и припада
мартиролошком житијном жанру са извесним специфичностима западноевропске,
латинске хагиографије“.8 Осим таквих особина, у тексту је уочљив такође утицај
западноевропских витешких поема и романа, видљиво је присуство неких елемената и
мотива који су карактеристични за песме о славним делима витеза – chansone de geste;
уосталом трагови витешке традиције се примећују у целој Дукљаниновој композицији,
због тога постоји мишљење да је она прво јужнословенско дело које подсећа на gesta.9
У спису о Јовану Владимиру има доста повезаности са класичном витешком
идејом, подробно са идеалом лепог и побожног живота – племенитог, пуног мудрости,
части, лепоте, љубави према Богу, отаџбини и жени (супрузи). Вишеструко су
подвучене његове душевне врлине – хабитуелне особине ума, а такође физичке одлике
правог витеза; на пример, каже се о њему да је он „краљ, пак, који је био свети човјек“,
„украшен сваким знањем и светошћу“, „упражњавајући дању и ноћу пост и молитву“, а
у једном одломку каже се да је Косара „угледавши Владимира и видјевши да је лијепог
изгледа, понизан, питом и скроман, као и да је пун знања и божије мудрости, задржи се
са њиме у разговору. Њој се његов говор учини слађи од меда и саћа. И она га заволи,
али не из страсне пожуде већ због тога што је жалила његову младост и љепоту и што је
била чула да је он краљ и да потиче од краљевског рода.“10 Вероватно под утицајем
дворског песништва, тада веома популарног у латинском кругу, у причи о Јовану
Владимиру појављује се и љубавни сиже, тј. тема дубоке духовне романтичне везе
између Владимира и Косаре (кћи цара Самуила), мотив идеалне љубави која је постала
узор и као таква у највећој мери утврдила се у сећању Јужних Словена и кроз векове
сачувала као љубавна прича, као Легенда о Владимиру и Косари.
И поред многих и доста широко присутних елемената, садржаја, веза са
витешком културом, у предању о Јовану Владимиру основни и истакнут мотив је
светост; на ово је већ раније обратио пажњу Тибор Живковић који је тврдио да је
Владимиров култ први случај да се мотив светости везује за једног српског
средњовековног владара.11
У том случају, идеја светости је надређена, њој је потчињена креација главног
лика као владара, витеза, супруга; она је доминанта у свим областима јуначке
делатности, њен контекст дефинише сваку улогу и положај главног јунака на културном
и друштвеном новоу; летописац каже на пример: „и тако краљ Владимир живљаше са
својом женом Косаром у пуној светости и непорочности, љубећи Бога и служећи му
7 Мијушковић 1988, 130; Види још: Радојичић 1948, 21-36.
8 Богдановић 1991, 128.
9 Богдановић 1991, 128; Leśny 1988, 8.
10 Мијушковић 1988, 125–126.
11 Види: Живковић 1997.
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дању и ноћу, а повјереним му народом владаше са страхом божијим и праведно.“12
Владимиров портрет углавном конструише идеја светости коју изражавају пре
свега одабраност, опредељење и пожртвованост, а најважнији у целој нарацији је
мученички аспект који изазива преображење неких класичних формула, у томе и
витешки императив боја. У овом случају није толико истакнута храброст и борбена
готовост, колико храброст у спремности на највеће жртве, неустрашивост према
наговештеној смрти. Дакле, Јован Владимир као витез и светац не бори се мачем, већ
крстом, он не понавља ратнички образац, већ мартириолошки узор – подражава
Христову жртву; он као светац и витез не вади мач, већ гине од мача (у буквалном
смислу њему је одсечена глава), чинећи то у име хришћанске вере и одбране народа и
земље. Тумачење таквог херојског става налази се у изјави самога Владимира, који се у
летописном спису приказује као пастир и будући мученик: „тада краљ, сакупивши све
оне који су били са њиме, овако им је говорио: 'Како видим, треба да ја, веома драга
браћо, испуним ону еванђелску изреку која гласи: Добар пастир даје своју душу за своје
стадо. Дакле, боље је, браћо, да ја дам своју душу за све вас и да својевољно дам своје
тијело да га касапе или убију, него да се ви изложите опасности од глади и мача'.“13 Иста
интерпретација, приказање Владимировог односа према наговештеној судбини налази
се и у другом тексту, тј. у њему посвећеном житију где он својим војницима сличним
речима објашњава смисао и улогу правог владара, пастира и мученика: „Добар пастир
полаже душу своју за овце своје. Боље ће бити, дакле, да ја сам положим душу своју за
све вас, него да ви пропаднете.“14
Дакле, у оба текста Владимир је тип побожног витеза, доброга пастира и
невиног мученика, његов лик је формиран од витешке традиције и идеје светости, он је
једна интересантна конструкција/фигура светога витеза и мученика – Христовог војника
и слуге (Athleta Christi, Miles Christi), а уједно верног подражаваоца Христове жртве.
Дукљанинов спис, због недостатка ранијег житијног текста, који је овде
вероватни извор и узор, треба третирати као неку основну причу о Јовану Владимиру у
којој се он приказује као владар, витез и светац. Али, ипак, ваља и пажљивије погледати
развој паренетичног обрасца, стратегију креације главног лика, једну занимљиву
трансмисију владарске, витешке и светачке традиције.
У Дукљаниновом казивању, Јован Владимир постаје свети мученик постепено,
на почетку он је углавном владар и витез, тек после, на тај његов класични лик, додат је
образац доброг пастира и свеца. Претварање летописне нарације у хагиографски опис
(hagios bios) почиње са мотивом предзнака и позива за светост – у виђењу зетскога
краља, који је био затворен у тамници, појави се божији анђео – „њему се приказа анђео
Господњи, који га је тјешио и који му је навјестио оно што се је имало догодити, наиме
како ће га Бог ослободити и како ће он због мучеништва допријети у царство небеско, те
примити вијенац који неће увенути као и награду вијечног живота. Тада блажени
Владимир, поткријепљен анђеоском појавом, све је више упражњавао пост и молитву.“15
Ваља приметити да у овој причи осим уобичајених, карактеристичних за свете
изабранике фраза и епитета – кључних речи (блажени, мученик, награда, небеско
царство, неувели венац итд.), појављују се и изрази који су повезани са витешком
традицијом (оснаженост, ослобођење – у другом преводу летописа јесте храбрити,

12 Мијушковић 1988, 127.
13 Мијушковић 1988, 126.
14 Поповић 1974, 528.
15 Мијушковић 1988, 126.
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охрабрен).16 Дакле, овде настаје неки спој двеју идеја, главни јунак се показује као
оснажен – наоружан храброшћу и светошћу, он се убраја у ред светих ратника, сличан је
Светом Ђорђу, Димитрију, Теодору, Меркурију, Прокопију и другим чувеним
Христовим витезовима.
Следећи знак наговештеног мучеништва је у нарацији шире адаптирана фигура
крста – зетски краљ није пристао да прими златни крст који му је послао Владислав,
узео је тек дрвени крст, рекавши: „знамо да Господ наш Исус Христос, који је за нас
страдао, није био распет на златном или сребрном већ на дрвеном крсту“.17 Овај
нарациони сиже може се схватити као очигледно подражавање Христове жртве, као
извршен избор између земаљског и небеског живота, између добра и зла; златна боја
крста може да буде симбол охоле владе и лажног оружја, људске неискрености и
преваре, међутим, крст од дрвета је знак Христове жртве, понизности и спремности на
највећу жртву. Дакле, обичан дрвени крст је овде симбол мучеништва, атрибут доброг
владара и пастира; штавише својеврсни дар крста чини Владимиров лик сличним цару
Константину (Великому) – фигури идеалног витеза и владара.18
Одатле у летописном казивању Јован Владимир се приказује на неком
метанивоу, он се у облику светог витеза и владара појављује као Божији изабраник који
у анђеоском друштву иде на смрт; о томе се каже овако: „свемогући Бог, који је свога
слугу од дјетињства чувао, и сада је над њим био. Наиме, послао је своје анђеле да га
штите. И док је краљ пролазио поред засједе они који су били у засједи видјели су краља
са витезовима који као да су имали крила и носили трофеје, па кад се освједоче да су то
анђели застрашени побјегоше сваки у своје мјесто. Краљ, пак, стиже до царског двора, у
мјесто које се зове Преспа“.19
Сцена смрти зетског краља има фигуралан карактер, у нарацији превладава
ретардациона стратегија која служи редукцији наглости, а такође креирању лика главног
јунака. Јован Владимир страда на симболичном месту што је још један предуслов
мучеништва, он пада посечен у сакралном простору – пред црквеним вратима, моли се
Богу, у руци држи свети крст, умире „невин“; о томе летописац каже овако: „тада краљ,
пошто се помолио, исповиједио и примио тијело и крв Господа, а држећи у руци онај
крст који је био добио од цара, рече: Молите се за мене, господо моја, а да умирем без
кривице, нека овај часни крст, скупа са вама, буде мени свједок судњега дана. Затим
пољуби крст, опрости се с епископима у миру и док су сви плакали, изиђе из цркве, а
онда га пред црквеним вратима салетјеше витезови. Глава му би одсјечена 22. маја.“20
Ваља подвући да се Јован Владимир убраја у ред светих мученика и
кефалофороса (главоносаца), његови атрибути су крст и одрубљена глава; он је сличан
светом Јовану Крститељу, Георгију Победоносцу и другима.21 У познијим текстовима и
иконографији, он се и као главоносац уједном показује налик јунаку из витешког епа и
налик класичном мученику – претежно као ратник наоружан крстом и са главом у руци,
а у житијној представи његов портрет има управо крсну структуру – вертикалу јуначке
силуете пресеца хоризонтално положење одсечене главе; Јован Владимир као племенит
витез и свети мученик „узе главу своју рукама својим, па уседе на коња и одјури
16 Види: Manciger Stefanić 1950, 80.
17 Мијушковић 1988, 128.
18 Види: Плюханова 1995, 111.
19 Мијушковић 1988 , 128.
20 Мијушковић 1988, 129.
21 Леонтије Павловић подвукао је што „у Владимирској служби истиче се да он има исто име као
Крститељ, да је великомученик, да је своју одсечену главу у руци носио“ (Павловић 1965, 36).
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поменутој цркви“.22 Ова тријумфална поворка може се и шире разумети, она може да
буде и нека врста историозофске параболе – „само движение с головой в руке можно
трактовать как изображение линейного исторического хода времени по направлению к
будущему“.23
У Дукљаниновом казивању има још једна сцена коју граде витешка и светачка
идеја, у којој је Владимиров лик у неком смислу завршен. На крају летописног
поглавља, аутор прича и о Владимировим чудесима, између којих је једно изузетно
сликовито и изразито у контексту ових двеју темељних идеја. Говори се о тзв. чуду
казне које је последица преступног чина – кршења витешког и моралног кодекса, које је
и у неком смислу регулациона формула. Лукавом убици Јовану Владиславу сасвим
изненадно се појави наоружан Божји ратник у лику Светога Јована Владимира који га
убије, о чему летописац овако каже:
„једног дана док је вечерао и гостио се [Владислав], одједном му се појави
наоружан витез у прилици светог Владимира, те обузет страхом поче на сав глас викати:
'Притирчите, моји витезови, притирчите и одбраните ме јер ће ме Владимир убити!'
Пошто је ово изрекао, уста са свога сједишта с намјером да побјегне, али, одмах погођен
од анђела, сруши се на земљу и умире тијелом и душом/.../ И тако се случи да најгори
убица – који сједећи за ручком бијаше наредио да се Владимиру посијече глава,
учинивши га тако мучеником – сам буде при вечери убијен, да се претвори у анђела
сатане.“24
У том опису уочљива је уједно веза са витешком идејом племените борбе и
антитетична стратегија креирања главних ликова, грађења лика хероја и антихероја,
описа и контрапозиције ставова, што је био чести начин приказивања у средњовековним
паренетичним текстовима.
Дукљаниново казивање о Јовану Владимиру може се сматрати темељним
текстом на који се угледају аутори следећих композиција посвећених зетском владару,
витезу и свецу. Посвећено му летописно поглавље јесте нека наративна основа, спис у
којем су развијене узорне културне и култне представе о њему, простор развоја
паренетичног обрасца и употребе кључних идеја, мотива, фигура, епитета. Дакле, може
се рећи да ова најстарија, записана у летопису прича о Владимиру јесте нека врста узора
који после бива укључиван у предања, било да су то хагирографска, химнографска или
усмена сведочанства. Остварен у овом примарном спису, Владимиров лик, владарска,
витешка и светачка фигура, понављана је и повећавана у другим књижевним
текстовима; на пример у житијном тексту се о њему говори овако: „он, иако цар на
земљи и моћни владар, беше кротки слуга Небескога Цара Христа и Царства Божјег“,
„славни краљ српски и дивни мученик Христов“, „блажени Владимир“, „блажени Јован
Владимир прими венац мученички и промени царство земаљско за Царство Небеско“25,
слично је о њему сказано и у похвалном спису где се он – зетски владар, Божји витез и
светац јавља као „непобедљиво оружије Христових царева и војника“, „круна
благочастивог царства“ итд.26
На крају треба и рећи да је ово размишљање о Јовану Владимиру – владару,
витезу и свецу, само кратка скица, успомена на овог славног јунака; да овај сажет приказ
не полаже себи право на целокупан опис живота и судбине зетског краља. Најважније у
22 Поповић 1974, 532.
23 Плюханова 1995, 96.
24 Мијушковић 1988, 130.
25 Поповић 1974, 528, 527.
26 Поповић 1974, 535.
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овом кратком разматрању је да се обрати пажња на заметак паренетичног обрасца у
темељном спису о Јовану Владимиру, тексту који се налази у најстаријој
историографској композицији код Јужних Словена, а који се због несачуваног ранијег
житија може третирати као примарна историја о чувеном витезу, првом владару
поштованом као светац (владар-мученик) и првом словенском главоносцу.
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Икона Светог Јована Владимира из манастира Арденица
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Izabela Lis Vjelgos
JOVAN VLADIMIR AS THE RULER, KNIGHT, AND SAINT.
A STRATEGY OF CREATING CHARACTERS IN THE SOURCE
OF THE ORTHODOX PRIEST DUKLANIN
The article serves as a reminder of Jovan Vladimir, of which life has been described
in a one of the chapters (XXXVI) of the oldest Southern Slavonic work of historiography,
known under the title Kingdom of Slavs or A Chronicle of the Orthodox Priest Duklanin. The
presented considerations concern a development of the moralistic pattern, strategy of creating
characters, presence of a series of two cultural traditions, the Western and Eastern Christian
ones, which determine the hagiographic narratives. In the context of creation regarding the
personal pattern, there is also mentioned a question of the influence of the Western European
knightly tradition including elements and motifs typical for knightly poems, that is in other
words, stories of deeds: chansone de geste, which are presented in the commented work as well
as in the other chronicles of that time. For that reason, the narrative devoted to Jovan Vladimir
might be regarded as the first Southern Slavonic representative of the gesta literature. In the
article, a problem of domination of the hagiographic strategy is elaborated along with a process
of creation of the character, and a direction of transmission concerning the imperious and
knightly tradition, and the idea of sanctity. Comprised in the manuscript composition, the
narrative on Jovan Vladimir is perceived as a primary work through lack of the supposed
earlier source, and because of the character’s creation itself namely, the strategy of its
presentation, which, in almost literal sense, has been used by the authors of the later
hagiographic and hymnic texts regarding Vladimir. It is necessary to stress that the article is of
a sketchy character, and serves as an indication of the certain problem fields. Due to this, the
article cannot be considered as an overall picture of the theme, since it is limited by the
expected length of the academic text, and by the impressive number of already published
monographs focused on the very same topic. The proposed reflection, therefore, should be
treated as a sort of outline concentrated on the presentation of the construction essential for the
character’s image, and as a kind of occasional reminder of the famous knight (on account of a
round anniversary of his death, i.e. his birth for heaven: 1016-2016), who was the Warrior of
Christ, the first ruler-martyr, and the first Slavonic saint – the “head-carrying.”
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БИБЛИЈСКИ МОТИВИ У ПРИЧИ О СВЕТОМ ЈОВАНУ
ВЛАДИМИРУ У ЛЕТОПИСУ ПОПА ДУКЉАНИНА
Апстракт: Иако се у животопису светог краља Јована Владимира, сачуваног
у Летопису, експлицитно наводи само један библијски стих (Јн 10,11), прича о зетском
краљу је изузетно богата алузијама на светописамски текст. Поред јасног навођења
јовановске теологије о Добром Пастиру, писац Владимировог животописа инкорпорира
наведену теологију о страдајућем Пастиру у ширу перспективу синоптичке
евхаристијске теологије о Пастиру. Тематски и жанровски је потпуно другачији опис
љубави и брака између Косаре и Владимира, што писац користи као згодну прилику да
прикаже наведену љубав кроз призму софиолошких мотива дидактичких наратива о
Јосифу и пророку Данилу. У закључку животописа писац развија приказ Владимира са
карактеристикама Исаијиног Слуге Божјег, што је теологија која се одлично уклапа у
јовановску слику страдајућег Доброг Пастира. На крају, Свети Јован Владимир слика
се као павловски Духоносац, кроз чије поступке се на историјској сцени раног XI века
остварују софиолошки принципи Божје праведности.
Кључне речи: Библија, Јован Владимир, Добри Пастир, софиологија, Јосиф,
пророк Данило, Слуга Божји, пророк Исаија, апостол Павле, Дух Божји.
Јован Скилица, значајан византијски историчар са краја 11. и почетка 12. века, у
неколико редака помиње српског владара Јована Владимира. Описује га као благог и
мирољубивог владара кога је на превару убио бугарски владар Јован Владислав: „И док
је Тривалијом и најближим деловима српских земаља (τῶν ἀγχωτάτω Σερβίας μερῶν)
владао Владимир, муж Самуилове ћерке, човек благ и мирољубив и привржен
врлинском животу (ἀνὴρ ἐπιεικὴς καὶ εἰρηνικὸς καὶ ἀρετῆς ἀντεχόμενος), благостање је
владало у Драчу. Пошто је Гаврило (Радомир) убијен од стране Јована (Владислава), и
овај муж, намамљен лажним обећањима и поверовавши писменим заклетвама које му је
уручио Јован (Владислав) преко Давида, архиепископа Бугарске, предаде се и недуго
затим беше убијен.“1 Скилица нам даје врло штуре податке о Јовану Владимиру,
помињући кратак опис његовог карактера, брак са Самуиловом ћерком и напослетку
насилну смрт од руке бугарског владара Јована Владислава.
Суштински исти распоред тема срећемо и у причи о Светом Јовану Владимиру
у Летопису попа Дукљанина. Епизода о дукљанском краљу умногоме се разликује, и
стилски и тематски, од остатка Летописа. После бескрајног низа сувопарног набрајања
владара, читалац одједанпут наилази на жив наративни приказ богоугодног живота,
љубави, мученичке смрти и посмртне освете своме крвнику дукљанског владара Јована
Владимира. „То је, дакле, житије владара-мученика, и припада мартиролошком
житијном жанру.“2 Непознати Дукљанин је саставио ово житије у годинама непосредно
1 Ioannis Scylitzae 353,64–354,70.
2 Богдановић 1991, 135.
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после мученичке смрти Јована Владимира (1016), а писац Летописа га је касније
инкорпорирао у свој спис.3
Хагиографски карактер приче о Светом Јовану Владимиру је разлог због кога
писац користи низ библијских слика и мотива, као и експлицитно позивање на одређени
библијски стих, који у пишчевим очима програмски сажима живот светог краља кроз
његове сопствене речи: „Треба да ја, драга браћо, испуним ону јеванђелску изреку која
гласи: Добар пастир даје своју душу за своје стадо.“4 Јн 10,11 представља једини
експлицитни библијски цитат у Летопису5, и уз библијске слике и мотиве приче о
Јовану Владимиру одудара од сувопарне нарације и потпуног одсуства библијске
тематике остатка Летописа – податак који читаоца може да зачуди, ако се узме у обзир
да се по сведочанству самог писца Летописа ради о црквеном прелату дукљанске
латинске цркве. Сврха овог чланка је анализа управо ове, у нашој медиевистици дубоко
запостављене, библијске димензије животописа светог краља Јована Владимира.
А) Евхаристијска слика Доброг Пастира (Јн 10)
„Самуил, бугарски цар, сакупивши велику војску дође у Далматинске крајеве и
удари на земљу краља Владимира. Краљ, који је био свети човек, понизно се повуче и са
читавим својим људством попе се на брдо које се зове Облик.“6 Јован Владимир,
„украшен сваким знањем и светошћу“7 представља антихероја Летописа, јер се његов
мирољубиви профил8 никако не уклапа у бескрајан низ ратова које описује барски
прелат. Ако у уводу Летописа писац наглашава да је био „замољен...нарочито од
младића града Бара, који се забављају не само слушањем или читањем о ратовима већ и
учествовањем о њима“9, онда повлачење Јована Владимира на брдо и избегавање
директног сукоба са Самуилом дивергира од основне намере књиге. Слично као и у
Скиличином извештају, страдање и смрт Јована Владимира, а не његови војни успеси,
представљају тематику описа зетског краља. Из овога може да се изведе закључак да
„политички значај кнеза Владимира очевидно није био велик; његов култ стога долазиће
несумњиво од његове моралне вредности“.10
Пошто Самуило није био у стању да савлада зетског краља, „жупан, пак, оног
мјеста, попут издајника Јуде, пошаље цару ову поруку: Господару, ако твоје
величанство жели, ја ћу ти предати краља“11, на шта му Самуило обећава богату
награду. Вероломни жупан је експлицитно упоређен са Јудом, чиме се Свети Јован
Владимир функционално поистовећује са Христом. На овај начин писац Летописа у
опису жупанове предаје Јована Владимира за новац алудира на представу Христа кога
апостол Јуда Искариотски предаје12 јеврејским архијерејима за новчану накнаду (Мк
14,10–11; Мт 26, 14–16; Лк 22,3–5).
3 В. Кашанин 1975, 68.
4 Летопис 125–126.
5 Супротно тврди Кашанин, који инсистира да у Летопису „не постоји ниједан цитат из
хришћанских списа, као да је књигу писао не човек цркве, већ ратник“ (Кашанин 1975, 70).
6 Летопис 125.
7 Исто.
8 Сетимо се горенаведене карактеризације Јована Владимира од стране Скилице као εἰρηνικὸς.
9 Летопис 107.
10 Ћоровић 2006, 110.
11 Летопис 125.
12 Погрешно је у преводима доленаведених перикопа о Јудином издајству Христа користити
глагол „издати“, јер сва три јеванђелиста користе глагол παραδίδωμι са значењем „предати“. За
издају се, међутим, користи грчки глагол προδίδωμι, кога нема ни у једном од текстова перикопе о
Јудином издајству.
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После овако успостављене наративне паралеле између светог краља Јована
Владимира и Христа, наиме у догађају њиховог предавања за новац, следи поменута
идентификација зетског краља са јовановским приказом Исуса Христа као Доброг
Пастира: „Треба да ја, драга браћо, испуним ону јеванђелску изреку која гласи: Добар
пастир даје своју душу за своје стадо (Јн 10,11). Дакле, боље је, браћо, да ја дам своју
душу за све вас и да својевољно дам своје тело да га касапе или убију, него да се ви
изложите опасности од глади и мача.“ Спомињање јеванђелске изреке у тексту
Летописа такође упућује на Јн 10, јер се у Јн 10,6 наведено поређење Христа са Добрим
Пастиром назива управо изрека: „Ову изреку (παροιμίαν) каза им Исус.“13 Свети Јован
Владимир који предаје себе за све своје поданике евоцира слику Христа који је предат за
све нас: „Бог, који свога Сина не поштеде, него га предаде за све нас (ὑπὲρ ἡμῶν πάντων
παρέδωκεν αὐτόν), како да нам са Њиме и све не дарује“ (Рим 8,32). Универзалност
Христове жртве наглашена је у синоптичким текстовима који преносе Христове Речи
Установљења свете Евхаристије. Христова жртва се пролива за многе – у Мк 14,24 „ὑπὲρ
πολλῶν“, док у Мт 26,28 стоји „περὶ πολλῶν“ – што значи за све људе.14
Жупанова предаја Јована Владимира попут Јудине предаје Христа и
Христолика жртва Јована Владимира „за све вас“, као и добровољно прихватање смрти
имплицирају евхаристијски контекст Христове Тајне Вечере као наративни мотив при
опису светог краља Јована Владимира. Као што у синоптичким јеванђељима Јудиној
издаји (Мт 26,14–16; Мк 14,10–11. 17–21; Лк. 22,3–6) следује прича о Христовој Тајној
Вечери на којој говори о свом жртвовању за све (Мт 26,26–30; Мк 14,22–26; Лк 22,14–
20), тако и у Летопису жупановој издаји Јована Владимира следи прича о светом краљу
као христоликом Добром Пастиру који се жртвује за све.
Постоје и други показатељи који потврђују евхаристијски мотив при опису
зетског краља као Доброг Пастира из Јн 10,11. Свети Јован Владимир, у форми
библијског опроштајног говора, наглашава да ће дати своју душу и тело за своје
поданике, тј. да је спреман да добровољно прими смрт (уп. Јн 10,15.17). Прихватање
смрти је асоцирано са функцијом Христа као Пастира у евхаристијском контексту Тајне
Вечере већ у Мк 14,2715, а то је стих који наводи старозаветно пророчанство у Зах 13,7:
„ударићу пастира и овце ће се разбежати.“ Исто тако, потребно је обратити пажњу на
пар „душа–тело“ у наведеном исказу Светог Јована Владимира. У библијској
антропологији је појам „душа“ (гр. ψυχή, јевр.  )נפשчесто био поистовећиван са појмом
крви, што се најбоље види у Законику Светости: „Јер је душа тела у крви“ (Лев 17,11).
Исто тако и Дефтерономистички Законик инсистира да човек не треба да једе крви, „јер
је крв душа, па не једи душе с месом“ (Пон Зак 12,23). Најексплицитнији израз
функционалног поистовећивања душе и крви налазимо у Лев 17,14: „Јер је душа сваког
тела крв његова, то му је душа.“16 Ово старозаветно функционално изједначавање душе
и крви је значајно за нашу анализу опроштајног говора Светог Јована Владимира, јер се
пар „душа–тело“, који свети краљ даје за своје следбенике кроз наведено поистовећење,
асоцира са паром „крв–тело“ из Христових Речи Установљења на Тајној Вечери. Као
што Христос на Тајној Вечери даје своје тело и крв за све људе (Мк 14,22–25; Мт 26,26–
29; Лк 22,15–20)17, тако и Свети Јован Владимир даје своју душу (крв) и тело за све своје
људе.
13 О значењу појма παροιμία у Јовановом Јеванђељу в. Barrett 1960, 307.
14 В. Καραβιδόπουλος 2001, 442.
15 В. Brown 1966, 395.
16 В. Кубат 2008, 69–70.
17 Опширније о синоптичким приказима Речи Установљења в. Kodell 1991, 83–117.
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Из свега наведеног могуће је закључити да састављач животописа Светог
Јована Владимира, преузетог касније у Летопису, не идентификује светог краља
једноставно као Доброг Пастира из Јн 10, већ инкорпорира јовановску теологију о
страдајућем Пастиру са синоптичким евхаристијским учењем о Пастиру.
Евхаристијска димензија јовановског учења о Добром Пастиру одлично се
слаже са описом смрти Светог Јована Владимира: „Тада краљ, пошто се помолио,
исповиједио и примио тијело и крв Господа, а држећи у руци онај крст који је добио од
цара, рече:...а да умирем без кривице, нека овај часни крст, скупа са вама, буде мени
свједок судњег дана.“18 Свети Јован Владимир се причешћује Христовим телом и крвљу
непосредно пред смрт, чиме се евхаристијски поистовећује са Христовом смрћу сходно
учењу апостола Павла: „Кад год једете овај хлеб и чашу ову пијете, смрт Господњу
објављујете“ (1 Кор 11,26). Својом смрћу Свети Јован Владимир евхаристијски
објављује Христову смрт, што га чини христоликим јунаком Летописа.
Евхаристијски контекст приказивања Јована Владимира као јовановског
Доброг Пастира, спремног да положи свој живот за све своје поданике, налази свој
природни наративни наставак и врхунац у опису његове смрти. Међутим, између ове
две тематски и семантички повезане епизоде писац животописа умеће епизоду о љубави
и браку зетског краља са Самуиловом ћерком Косаром. Писац ће у овој епизоди да
користи потпуно другачије библијске мотиве од мотива Доброг Пастира, што такође
указује да је епизода о романси Косаре и Јована Владимира жанровски другачије ткиво
у поређењу са евхаристијским приказом страдања Јована Владимира као Доброг
Пастира.
Б) Софиолошки мотиви:
пророк Данило и Јосиф као праслике Јована Владимира
После предаје Јована Владимира Самуилу у духу страдајућег Доброг Пастира,
очекивали бисмо да ће следећа сцена бити погубљење зетског краља. Уместо тога,
Самуило „га одмах пошаље у прогонство у охридске стране, у мјесто које се зове
Преспа, где се налазио и двор овог цара“.19 Владимирово прогонство је у ствари
заробљеништво у тамници младог зетског краља: „Владимир се налазио у оковима,
упражњавајући дању и ноћу пост и молитву. Њему се приказа анђео Господњи који га је
тешио.“20 Слика Владимира као утамниченог младића, који у тамници пости и моли се
Богу и коме помаже анђео Божји је вишеструка асоцијација на старозаветну причу о
пророку Данилу, чиме се у животопис српског краља упредају значајни софиолошки
мотиви. Пророк Данило је неправедно утамничен од стране Навуходоносора и бачен у
ужарену пећ (Дан 3) и лавовску јаму (Дан 6). Он редовно пости (Дан 1,8–16) и
свакодневно се моли Богу, као што видимо у Дан 6,10: „А Данило...падаше на колена
своја три пута на дан и мољаше се и хвалу даваше Богу своме као што чињаше пре.“21
Присуство анђела Божјег који избавља утамниченог младића је такође софиолошки
мотив из књиге пророка Данила. Заробљен у јами са лавовима, Данило експлицитно
каже: „Бог мој посла анђела свога и затвори уста лавовима, те ми не наудише“ (Дан
18 Летопис 129.
19 Летопис 126.
20 Исто.
21 Приказ начина Данилове молитве представља значајан показатељ како су се Јевреји молили у
постегзилском Јудаизму, као и неприкосновен значај молитве у свакодневном животу. Више о
томе в. Hartman-Di Lella 1978, 199.
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6,22). Слично томе, Данило је са своја два друга избављен из ужарене пећи такође од
стране анђела Господњег22 (Дан 3,28: „да је благословен Бог...који посла анђела свога и
избави слуге своје“).
Што се тиче поста, постоји још једна паралела између старозаветног Данила и
Јована Владимира у Летопису. Резултат Даниловог поста је чињеница да му је лице
лепо (Дан 1,15), што је у сагласности са постегзилским схватањем да пост даје телу
снагу и лепоту.23 Слично библијском Данилу, и Владимиров изглед је леп, и поред
поста.24 Јасан софиолошки мотив при опису Владимира налазимо у податку „да је пун
знања и божије мудрости“25, што такође има паралелу у опису пророка Данила, коме Бог
даје „знање и разум у свакој књизи и мудрости“ (Дан 1,17). Према свему горенаведеном,
писац Владимировог животописа користи бројне старозаветне софиолошке мотиве из
описа мудрог пророка Данила да би наративно уобличио слику Светог Јована
Владимира.
У лепог изгледом, мудрог и пуног знања Јована Владимира заљубљује се
Самуилова ћерка Косара. Ово је још један софиолошки мотив Владимировог
животописа, који асоцира на један други софиолошки циклус, наиме на причу о
Јосифу26 (Пост 37–41). Библијски Јосиф је тип мудрог младића који има доста додирних
тачака са описом пророка Данила. За нашу анализу је битно да су обојица пуни
мудрости (Пост 41,39~Дан 1,17.20), лепи изгледом (Пост 39,6~Дан 1,4.15) и да су
неправедно утамничени (Пост 39, 20~Дан 3,20; Дан 6,16), а затим и ослобођени
заточења (Пост 41,37-41~Дан 3,30; Дан 6,23).27 Пошто и Владимир из Летописа дели
исте ове особине као и Јосиф и Данило, можемо да закључимо да је слика Владимира
као мудрог, лепог и утамниченог младића библијска рефлексија софиолошких причâ о
Данилу и Јосифу. Ипак, романса Владимира са Косаром тематски алудира само на
причу о Јосифу, јер је тај жанр потпуно одсутан у књизи пророка Данила.
Додуше, романса Владимира и Косаре само иницијално асоцира на причу о
Јосифу и Петефријевој жени. Као што се Косара загледала у лепог Владимира, тако се и
Петефријева жена загледала у лепог Јосифа (Пост 39,6–7). Међутим, док Јосиф одбија
пожуду удате жене, Владимир нема проблема да са неудатом принцезом ступи у брак.
Другим речима, паралела између Јосифа и Владимира није потпуна, због различитих
стања Косаре и Петефријеве жене у погледу удатости или неудатости. Поред тога,
контраст између Косаре и Петефријеве жене је имплицитно дат у тексту Летописа када
се наводи како „га она заволи, али не из страсне пожуде“28. У сваком случају, на делу је
романтични софиолошки мотив згодног мудрог младића, који привлачи пажњу
супротног пола. Међутим, овде не престају софиолошки мотиви. У Летопису читамо и
разлог због ког се Косара заљубила у Јована Владимира: „Њој се његов говор учини
слађи од меда и саћа.“29 Овде је реч о познатој софиолошкој метафори о сладости говора
заљубљених, тако карактеристичној за Песму над Песмама (Песма 4,11; 5,1; уп. Пр 5,3).
Поред наведене љубавне метафоре, Јован Владимир је приказан и општијом
22 Да анђео Господњи спасава Данила са своја два друга имплицира и Дан 3,25: „Видим четири
човека одрешена где ходе посред огња и није им ништа, и четврти као да је син Божји.“ В.
Hartman-Di Lella 1978, 158.
23 В. Hartman-Di Lella 1978, 130.
24 В. Летопис, 126.
25 Исто.
26 О софиолошком карактеру циклуса о Јосифу в. von Rad 1962, 432; von Rad 1978, 280.
27 Опширније о софиолошким паралелама између Јосифа и Данила в. Hartman-Di Lella 1978, 56.
28 Летопис 126.
29 Исто.
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софиолошком метафором о речима мудраца које су слатке као мед и саће: „Сине мој,
једи мед, јер је добар, и саће, јер је слатко грлу твоме. Тако ће бити познање мудрости
души твојој“ (Пр 24,13–14)30.
После коришћења ових општих софиолошких мотива, писац животописа
Владимировог нас враћа софиолошким асоцијацијама на праведног Јосифа. После
Косариног ултиматума оцу да се уда за Владимира, Самуило попушта па „одмах
пошаље људе к Владимиру с наређењем да му га прикажу окупаног и одевеног у
краљевском руху...цар успостави Владимира за краља и даде му земљу и краљевство
његових предака и читаву Драчку територију.“31 Заточени Владимир је избављен из
тамнице, обучен у свечану краљевску одећу и дата му је земља на управу, што
неодољиво подсећа на Јосифову судбину са египатским фараоном: „Па рече фараон
Јосифу:...Ти ћеш бити над домом мојим...Ево постављам те над свом земљом
египатском. И скиде фараон прстен са руке своје и стави га Јосифу на руку, и обуче га у
хаљине од танкога платна“ (Пост 41,39–42). Уздизање на власт утамниченог мудрог
младића је, додуше, софиолошки мотив присутан и у причи о Данилу (Дан 3,30), али
романтична атмосфера приче о Владимиру и Косари указује на софиолошку причу о
Јосифу као примарном библијском моделу при описивању Владимировог уздизања на
власт и владања од Самуила дарованом му земљом.
Следи опис целомудреног брачног живота Владимира и Косаре: „И тако краљ
Владимир живљаше са својом женом Косаром у пуној светости и непорочности, љубећи
Бога и служећи му дању и ноћу.“32 Целомудрен живот брачних другова је такође
софиолошка тема. Мудросна књижевност саветује мушкарца да живи у срећном браку
са својом женом (Пр 5,15–19; 12,4; 14,1; 19,14). Владимир и Косара се и у брачном
аспекту свог живота показују као мудри, јер следују заповестима софиологије живећи
непорочно и целомудрено.33
Чињеницу да је Владимиру дата Драчка земља на управљање писац користи
као наративни оквир за увођење у животопис српског краља још једног софиолошког
мотива, наиме слику идеалног владара који влада мудрошћу: „И тако краљ
Владимир...повјереним му народом владаше са страхом Божјим и праведно.“34 Иако се
30 О слаткоћи мудрих речи, као и о меду и саћу као метафорама мудрости, види опширније у:
Бојовић– Крстић 2011, 45–47.
31 Летопис 127.
32 Летопис 127.
33 Занимљиво је упоредити додуше кратак, али упечатљив опис романсе између Владимира и
Косаре са њој савременим византијским љубавним романима. Основне црте византијског
љубавног естетизма су присутне и у романси између Владимира и Косаре, зато и за њих важи
оцена Бичкова да „ствараоци византијских романа обнављају култ чулне лепоте и љубавне
насладе, али већ у оквиру новог средњовековног морала. Дивно је уживати у љубави, али она мора
бити сједињена с целомудреношћу. Зато се у центру пажње византијског романа не налази само
занос љубави већ и тријумф целомудрености...Крајностима естетике аскетизма конфронтирају
естетику еротизма, али не у њеним позноантичким формама, које иду до вулгарности...већ
сублимизирану, ону која остаје у оквиру хришћанског морала. Схватајући љубав мушкарца и жене
као неотуђиво и дивно својство људске природе, аутори византијских романа желе да покажу да је
она достојна сваке похвале, али само под покровом целомудрености“ (Бичков 2012, 378–379). Као
што Бичков каже, антички крајње чулни еротизам је модификован хришћанским моралом у коме
целомудреност постаје контекст испољавања љубави. Оно што Бичков не каже, мада то
превазилази обим његове студије, јесте да је хришћански морал љубавне целомудрености дубоко
библијски и софиолошки заснован, са причом о целомудреном Јосифу као библијској парадигми
мудрог човека.
34 Исто.
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овде не наводи експлицитно Владимирова мудрост, која је уосталом поменута раније,
помињање страха Божјег је сигуран показатељ присуства наведеног софиолошког
мотива. „Почетак је мудрости страх Господњи“ (Пр 9,10; уп. Пр 1,7; 15,33; Пс 111,10;
Јов 28,28) представља један од најзначајнијих аксиома библијске софиологије35, тако да
у општем софиолошком миљеу приче о љубави између Владимира и Косаре помен
Владимирове владавине са страхом Божијим је могуће разумети једино у софиолошком
контексту. Слика мудрог владара је софиолошка par excellence. Опште је познато да је
цар Соломон, познат по својој пословичној мудрости (1. Цар. 4,29–34), по јеврејском
предању родоначелник библијске софиолошке књижевности. А све је то постигао
мудрошћу дарованом од Бога, што је још једна карактеристика библијске софиологије,
јер у Пр. 8,15–16 читамо како Премудрост каже за себе: „Мноме цареви царују и
владаоци постављају правду.“ Премудрост Божија, као предуслов добре и праведне
владавине мудрог владара, постаје на тај начин политички топос библијске
софиологије.36
Одмах после слике Владимира као идеалног мудрог владара, писац животописа
говори о Самуиловој смрти и убиству његовог сина Радомира од стране (Јована)
Владислава. Пошто је Владиславу у пучу помогао византијски цар Василије II37,
логично је да је Владимир, као вазал Самуила, смртног непријатеља наведеног
византијског цара, пао у немилост новог бугарског владара. Он позива Владимира да му
дође да му се поклони и призна врховну власт, али проницљива Косара схвата да њен
брат од стрица жели да убије њеног мужа. Због тога се она нуди да уместо мужа оде код
Владислава са објашњењем: „Мој господару, немој ићи да ти се...не деси као мом брату,
већ пусти мене да одем и да видим и чујем како се краљ држи. Ако хоће мене да смакне,
нека то уради, само да ти не погинеш.“38 Косара није само мудра, јер може, на основу
ранијег искуства са њеним братом Радомиром, да проникне у праве намере Владислава,
већ је и пожртвована жена која љуби свог мужа и спремна је да положи свој живот за
њега. Косара је приказана као Владимирова достојна жена; као што је Владимир
спреман да жртвује себе за спас својих поданика, тако је и Косара спремна да се жртвује
за свог мужа. Косара функционише као Добар Пастир (Јн 10) за свог мужа и представља
идеалну супругу Владимира као Доброг Пастира. Иако се експлицитно не помиње у
Летопису, тема добре жене – а такав је однос Косаре према Владимиру – представља
још један значајан софиолошки мотив (Пр 12,4; 14,1; 31,10–31) који употпуњује
софиолошки миље љубавне приче о Владимиру и Косари.
Слика Владимира и Косаре као Добрих Пастира у јовановском смислу,
спремних да положе своје животе за друге, са једне стране, и као мудрих, са друге
стране, уједињују два наведена доминантна библијска мотива у складну наративну
целину. Прича се наставља тиме што Косара одлази код лукавог Владислава, који је
свестан да не сме да јој науди ако жели да му дође и Јован Владимир. Зато му шаље
златан крст као залог верности и сигурности са речима: „Прими веру крста и дођи да те

35 Више о страху Божјем и мудросној (дидактичкој) књижевности у Светом писму в. von Rad
1978, 65–68.
36 То је нарочито видљиво у каснијем софиолошком делу Премудрости Соломонове, где се
Премудрост Божија приказује као жена коју тражи владар Соломон. Као што ниједан краљ не
може да влада без своје краљице, тако ни мудар краљ не може да влада без Премудрости Божије
(уп. Прем. Сол. 6,1–11; 7,7–22; 8,2– 21). Више о мудром владару као софиолошком топосу в. у
Бојовић–Крстић 2011, 119–130.
37 Летопис 127.
38 Летопис 128.
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видим, па да се скупа са својом женом вратиш у своје место.“39 Златан крст је симбол
почасти и моћи. Због тога Владимир, у маниру Доброг Пастира – писац животописа се
враћа на библијски мотив страдајућег Доброг Пастира – тражи да му Владислав пошаље
дрвени крст са следећим објашњењем: „Знамо да Господ наш Исус Христос, који је за
нас страдао, није био распет на златном или сребрном већ на дрвеном крсту. Зато ако је
твоја вјера чврста...пошаљи ми по свештеним лицима дрвени крст, па ћу доћи, будући да
се, вјером и снагом нашег Господа Исуса Христа, поуздајем у животни крст и
драгоцјено дрво.“40 Свети краљ Јован Владимир прихвата само дрвени крст, јер само он
симболички указује на Христово страдање као Доброг Пастира, коме на овај начин
христолико следује и Јован Владимир. Дрвени крст, који имплицира Владимирову смрт
као христоликог Доброг Пастира, назван је „животни крст“, чиме писац животописа
асоцира на Владимиров крст као рајско дрво живота (уп. Пост 2,9). Животни дрвени
крст антиципира Владимирову победу над смрћу, којој се добровољно предаје, што ће
писац животописа описати у приказу чуда после Владимирове смрти. „Примивши крст,
краљ клекне и помоли се, па пошто је пољубио крст, стави га у недра, а затим с малом
пратњом оде к цару.“41 Носећи крст (у недрима), свети краљ Јован Владимир иде у
сусрет смрти пред бугарским владарем Јованом Владимиром. Овде писац животописа
алудира на јеванђелско учење о неопходности ношења крста као истинског знака
Христовог ученика (Мт 10,37–38; Лк 14,26–27). У контексту Владимировог и Косариног
брака, Лк 14,26–27 („Ако неко дође мени и не мрзи...и жену...па и душу своју, не може
бити мој ученик. И ко не носи крста свога и за мном не иде, не може бити мој ученик“)
представља потпунију библијску паралелу Владимировом ношењу крста, не само јер се
помиње љубав према жени, већ и што је јеванђелиста Лука наративно уклопио Христову
изреку о ношењу крста, као знака истинског ученика, као увод у описивање Христовог
пута ка Јерусалиму где га чека смрт.42 Другим речима, као што Христос пред пут у
Јерусалим, где ће да пострада, говори о ношењу крста као неопходном предуслову
следовања Њему, тако исто и Владимир носи крст и креће на погубљење, чиме писац
животописа Владимировог указује на чињеницу да је свети српски краљ Јован
Владимир истински ученик Христов. Мржња према души својој је хиперболичан начин
исказивања спремности истинског Христовог ученика да положи свој живот за
Христа43, и савршено се уклапа у доминантан мотив библијског Доброг Пастира у
животопису Светог Јована Владимира.
Истински Христов ученик, српски краљ Јован Владимир, креће на пут ка
Преспи, где се налази Владислављев двор. На том путу, по Владислављевој заповести,
Владимира чекају бројне заседе, које он успешно пролази, заштићен од анђела
Господњих.44 Писац животописа поново користи софиолошку слику мудрог Данила,
кога у одсутном моменту искушења штите анђели од погибељи (уп. Дан3,28; 6,22). У
тексту се даље види још једна имплицитна асоцијација на књигу пророка Данила, којом
се постиже суптилна паралела између Данила и Јована Владимира. Пророк Данило је
приказан како се моли „Богу небескоме“ (Дан 2,18), а исто тако је описан и Владимир
који „чим је ушао у двор поче, као што то бијаше његов обичај, да се моли небескоме

39 Летопис 128.
40 Исто.
41 Исто.
42 В. Fitzmyer 1985, 1060.
43 Исто 1063.
44 В. Летопис 128.
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Богу.“45 Велики и непрекидни молитвеник Богу небескоме, пророк Данило (Дан 6,10)
представља библијски узор српском светом краљу Јовану Владимиру.
После описа смрти српског краља, следи класичан житијни опис светитељевих
(мученикових, ако је реч о мартиријуму) чудеса по његовој смрти, наиме есхатолошког
типа оздрављење болесних на гробу мученика као и појава ноћу на истом месту
божанске светлости. Владислав, уплашен од догађаја на Владимировом гробу,
дозвољава Косари да пренесе тело покојног мужа где хоће. Владимирова верна жена је
изабрала да сахрани супруга у истој цркви где је одраније био сахрањен и Владимиров
отац, да би се, после замонашења и смрти, и она њима придружила.46 На крају, као
највеће чудо Светог Владимира наводи се погубљење бугарског краља Владислава при
његовој опсади Драча. Морална поука приче о Владислављевом безумљу и
Владимириовој казни је несумњивог софиолошког карактера: „И тако се случи да
најгори убица – који сједећи за ручком бијаше наредио да се Владимиру посијече глав –
сам буде при вечери убијен, да се претвори у анђела Сатане.“47 Прича о Владимировој
смрти врхуни управо у овом моменту када се испуњава ius talionis, тј. када Владимиров
убица бива убијен на исти начин, што успоставља божанску правду на земљи.48
Истоветну поруку преносе и друга библијска места која говоре о убиству убице
на лапидаран и софиолошки начин. Пре свих, реч је о Пост 9,6: „Ко пролије крв
човечију, његову ће крв пролити човек.“ Иако је по овом стиху човек извршитељ
праведне санкције, то је ипак Божја заповест по којој човек поступа, као што се види у
етиологизацији наведене заповести: „јер је Бог по своме обличју створио човека“.
Убиство носиоца обличја Божјег је директан злочин против Бога, као што нам то
презентује софиолошка сентенца из 1 Кор 3,16–17: „Не знате ли да сте храм Божји и да
Дух Божји обитава у вама? Ако неко разара храм Божији, разориће њега Бог.“ Формална
кореспонденција између злочина и Божје (Владимирове) казне упућује на базично
библијско схватање Божје правде и праведне казне.49 Пошто је Свети Владимир храм
Божји и христолики носилац обличја Божјег, онда његовог убицу чека казна из наведене
Павлове софиолошке сентенце.
Испуњење Божје правде Владимировим убиством свог убице целокупна прича
о Светом Јовану Владимиру достиже свој наративни и семантички врхунац. Читалац
стиче утисак да је прича о зетском краљу и испричана да би дала историјску потврду
испуњењу принципа из Пост 9,6 у политичком ковитлацу раног XI века. Због тога се
писац не интересује за војничке догађаје Владимирове владавине, већ се од самог
почетка фокусира на антиципацију смрти зетског владара. Чак и када описује љубав и
брак Владимира и Косаре, у центру пажње је Косарина спремност да положи живот за
свог мужа, као што је и он спреман да положи живот за свој народ. Исто тако, писац не
сматра да треба да нам презентује друга чуда Светог Владимира, иако зна за њих: „Ко
жели сазнати колико и каквих добрих дјела и чудеса се Бог удостојио починити
посредством блаженог Владимира, слуге својега, нека прочита књигу о његовим
дјелима, у којој су његова дјела по реду описана.“50 Усредсређеност писца на
приказивање Владимирове и Владислављеве смрти, као испуњења горепоменуте
45 Исто.
46 В. Летопис 129–130.
47 Летопис 130.
48 О принципу ius talionis, израженом у софиолошким сентенцама Светог Законика в. Kaesemann
1969, 66–81.
49 В. Conzelmann 1975, 78.
50 Летопис 130.
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софиолошке сентенце о убиству убице од стране праведне жртве, даје нам за право да
жанровски одредимо причу о Светом Јовану Владимиру не само као мартиролошко
житије, већ и као софиолошку форму дидактичког наратива. Управо је ова форма,
поред софиолошких сентенци, била једна од најзначајнијих начина чувања и преношења
софиолошких предања у Светом писму, што потврђују приче о Јосифу или пророку
Данилу.51
В) Слуга Божји пророка Исаије као Владимиров модел
На крају приче о светом краљу даје се општа оцена његовог живота, где се он
представља као слуга Божји. Израз „слуга Божји“ представља класичнан библијски опис
пророка (1 Цар 14,18; 15,29; Ам 3,7; Јер 7,25), али је истовремено за сваког познаваоца
Светог писма директна алузија на чувене одељке Дефтеро-Исаије о Слуги Божјем (Ис
42,1–9; 49,1–6; 50,4–9; 52,13–53,12). Страдање Светог Јована Владимира и полагање
своје душе за свој народ би нашло паралелу у Иса 52,13–53–12, у тзв. Четвртој Песми о
Слуги Божјем. Јасније него у претходним песмама о Слуги Божјем, пророк говори о
страдању и искупљујућој смрти Слуге Божјег52: „Он би рањен за наше преступе, избијен
за наша безакоња...и раном његовом ми се исцелисмо...као јагње на заклање вођен
би...јер се истрже из земље живих...Али Господу би воља да га бије и даде га на муке кад
положи душу своју...јер је дао душу своју на смрт“ (Иса 53,5–12). Интертекстуално
читање житија слуге Божјег Јована Владимира са наведеним одељком о Слуги Божјем
упућује на претпоставку да је многим догађајима из Владимировог живота и смрти
библијски прототип Дефтеро-Исаијин Слуга Божји. Конкретно, Владимирово полагање
душе за свој народ има паралелу у Иса 53,10.12, Владимирово мирно прихватање смрти
асоцира на Иса 53,7, исцељивања над моштима светог Владимира упућују на мотив у
Иса 53,5. Виђење божанске светлости ноћу на гробу зетског краља би имало паралелу у
другим песмама о Слуги Божјем, где је он назван „светлост народима“ (Иса 42,6; 49,6).53
Можемо да закључимо да писац животописа зетског краља Јована Владимира допуњује
јовановско учење о смрти Доброг Пастира Исаијином теологијом о страдалном Слуги
Божјем, примењујући ове сродне теологије при опису живота светог зетског краља.
Наравно, слика Владимира као јовановског Доброг Пастира је у првом плану и јасно
изражена, док је библијски мотив страдајућег Слуге Божјег у позадини само назначен.
Библијски мотив страдајућег Слуге Божјег (Иса 53) кореспондира са
јовановским мотивом Доброг Пастира који полаже живот за своје овце (следбенике).
Иса 53,6 говори о људима (овцама) који се чисте од греха смрћу Слуге Божјег, што
верно одсликава функцију Доброг Пастира у Јн 10.54 Овим се потврђује тематска
целовитост приче о Светом Јовану Владимиру, који се на почетку приказује као
јовановски Добри Пастир, а на крају као Исаијин Слуга Божји.
Г) Пневматолошки крај житија
Житије Светог Јована Владимира представља само мали део забележених чуда
и знамења светог зетског краља, која се сва налазе, по сведочењу писца, у „књизи о
51 Више о дидактичком наративу као начину преношења софиолошких предања у Библији в. von
Rad 1978, 46–47.
52 В. Baltzer 2001, 392–429; Томић 2006, 128–131.
53 В. Heschel 2000, 155–156.
54 В. Lindars 1972, 361.
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његовим дјелима“. Намена писања ове, нама непознате књиге, као и овог житија Светог
Јована Владимира састоји се у томе да читаоци (и слушаоци) схвате да је он био „један
дух са Господом и да је Бог био са њиме.“55 Ово је алузија на 1 Кор 6,17, где апостол
Павле каже: „А ко се сједини са Господом, један је дух (ἓν πνεῦμά ἐστιν) са њим.“ Онај
који се, као Свети Јован Владимир, сјединио са Господом уједињује се са њим на
најинтимнији начин, постајући један дух са Господом. Бити један дух са Господом
значи живот Духом Божјим, поседовање Духа Божјег, јер је Господ Дух (уп. 2 Кор 3,17).
Према Павловој теологији, Свети Јован Владимир је српски Духоносац, који је посветио
своје тело (мошти) и учинио га храмом Духа Светога (уп. 1 Кор 3,19). Дух Божји у
моштима Светог Јована Владимира чини да Духоносац Владимир више не припада
себи, већ Богу јер је искупљен скупоцено56, наиме Христовом крвљу (уп. 1 Кор 6,19–20).
Због тога дела Духоносца Владимира нису његова дела, већ дела Божја која се „Бог
удостојио починити посредством блаженог Владимира“.
Павловски опис Светог Јована Владимира као Духоносца и светог човека који
је био један дух са Господом у потпуности се слаже са приказом Владимира кроз призму
Исаијиног Слуге Божјег. Слуга Божји је ексклузивни носилац Духа Божјег: „Ево слуге
мога, кога подупирем, изабраника мога, који је мио души мојој, ставићу дух свој на
њега, суд народима јављаће“ (Иса 42,1). Овде је Дух једна врста харизматског импулса,
али истовремено и начин божанске ауторизације остваривања правде међу народима.57
Слично Иса 61,1–7, и у Иса 42,1 духоноство Слуге Божјег (уп. Иса 59,21) носи у себи
политичко-теолошки потенцијал при евалуацији односа међу царствима и народима,
тако да се у овој перспективи може сагледати и сукоб између Владимира и Владислава.
Духоносни Слуга Божји Владимир испуњава суд Божји праведном казном над својим
убицом, бугарским владарем Владиславом. То је софиолошка лекција у форми
дидактичког наратива о функционисању правде Божје у блиској прошлости писца и
непосредних читалаца животописа Светог Јована Владимира.
Д) Закључак
Чињеница је да се у животопису светог краља Јована Владимира, сачуваног у
Летопису, експлицитно наводи само један библијски стих (Јн 10,11). Међутим, ако је
наведена детекција присуства различитих библијских мотива и топоса уверљива, онда
можемо да говоримо о причи изузетно богатој алузијама на светописамски текст. Поред
јасног навођења јовановске теологије о Добром Пастиру, писац Владимировог
животописа инкорпорира наведену теологију о страдајућем Пастиру у ширу
перспективу синоптичке евхаристијске теологије о Пастиру. Тематски и жанровски је
потпуно другачији опис љубави и брака између Косаре и Владимира, што писац користи
као згодну прилику да прикаже наведену љубав кроз призму софиолошких мотива
дидактичких наратива о Јосифу и пророку Данилу. У закључку животописа писац
развија приказ Владимира са карактеристикама Исаијиног Слуге Божјег, што је
теологија која се одлично уклапа у јовановску слику страдајућег Доброг Пастира. На
крају, Свети Јован Владимир се слика као павловски Духоносац, кроз чије поступке се
на историјској сцени остварују софиолошки принципи Божје праведности.

55 Летопис 130.
56 В. Αγουρίδης 1982, 108–110.
57 В. McKenzie 1968, 36.
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Летопис: Летопис попа Дукљанина (Стара српска књижевност у 24 књиге),
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Библија – Свето писмо Старог и Новог завета, Глас Цркве, Ваљево 2007.
Ioannis Scylitzae: Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, Walter de Gruyter,
Berolini 1973.
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Darko Krstić
THE BIBLICAL MOTIFS IN THE STORY OF SAINT JOHN VLADIMIR IN
THE CHRONICLE OF THE PRIEST OF DIOCLEIA
Although in the Life of the Saint King John Vladimir, preserved to us only in the text
of The Chronicle of the Priest of Diocleia, is explicitly cited only one verse from the Bible (Jn
10,11), the narrative of the life and death of the king of Zeta is extremely rich in biblical
allusions and motifs. The author not only exploits the johannine theology of the Good
Shepherd, but he incorporates it in the broader context of the synoptic eucharistic theology of
the perishing Shepherd and his atoning sacrifice for all humans. The description of the love and
marriage of Kosara and John Vladimir belongs to a different genre and it offers quite another
perspective in the reception and usage of biblical motifs. The author presents the romance
between John Vladimir and Kosara through the prism of the wisdom motifs of the didactive
narratives about Joseph and the prophet Daniel. At the very end, John Vladimir is depicted in
the manner and with the characteristics of the Second Isaiah's Servant of God, which fits
perfectly into the aforementioned picture of the johannine perishing Shepherd. The last but not
the least, John Vladimir is presented as pauline Spirit-Bearer, who in the historical scene of the
11th century realizes the sophiological principles of the justice of God, preserved in the
socalled "sentences of the Holy Law".
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ПОЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ У СТРУКТУРИ ЖИТИЈА
СВЕТОГ ЈОВАНА ВЛАДИМИРА
Апстракт: Рад представља истраживање и идентификацију поетских
елемената у Житију Светог Јована Владимира. У старој српској књижевности
поетски елементи су пронашли место у свим већим прозним остварењима, а пре свега,
у житијима. Сва житија, од Светога Саве до патријарха Пајсија Јањевца, у доброј
мери су истражена и идентификован је велики број поетских елемената, док то није
случај са Житијем Светог Јована Владимира. О изучавању структуре овог житија није
било озбиљнијих радова. Стога, идентификација поетских елемената и анализа
структуре житија су представљале изазов за истраживање, али и велику потешкоћу,
јер су се морали тражити даљи одрази библијске и литургијске поезије у овом делу.
Кључне речи: Свети Јован Владимир, житије, молитва, похвала, плач,
богослужбене песме.
У формирању старе српске књижевности пресудну улогу имали су византијски
узори и христијанизација; прибрајање Срба високо развијеном сабору хришћанских
народа, у коме се неговала хришћанска култура и етика, философија и теологија и био
организован верски – црквени живот. Са Стефаном Немањом и Немањићима је започело
наше трајање и одређена судбина и садржина уметности и културе уопште. Међутим, и
пре Стефана Немање постојао је културни и духовни живот. То се уочава у историји
српског народа у преднемањићком периоду. Међутим, о тим временима нема довољно
података, јер није било ни великог броја писаца који су могли да забележе сва
дешавања.
Према својој основној мотивици и изразу, стара српска књижевност је била
превасходно духовна; њени творци су духовна (црквена) лица, углавном монаси,
образовани на богатој духовној и црквеној традицији. Наиме, „у средњем веку све је
хришћанско, све је у склопу хришћанске мисли о земаљском – временом и вечном –
надвременом.“1
Поред Светог писма и списа Светих Отаца, и поезија знатно утиче на структуру
житија. Житије, као сложени књижевни жанр, у својој структури садржи и поджанрове,
тако да се у међусобном односу јавља појава претакања једног текста у други и грађење
на основама претходног. Поетски елементи који су утицали на саму структуру житија
су: молитве, похвале, плачеви, богослужбене песме (одломци), поетска проза.

1 Маринковић 2001, 66.
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До пре неколико деценија, када се бавило старом српском књижевношћу,
књижевна остварења су посматрана тако што се полазило од наших савремених
литерарних категорија. Наиме, прозни облици су тражени тако што су подсећали на
роман, биографију, приповетку. Што се тиче песништва у старој српској књижевности,
будући да оно нема савремену структуру поезије, дошло се до закључка да поезије има
мало или је уопште нема. Наравно, то је у потпуности нетачно. Онда када се обради
стара српска библиотека добићемо представу о томе из чега се састојала наша стара
књижевност и колико се, у ствари, разликује од данашње биографије или романа.2 Са
друге стране, када сагледамо Октоих, видећемо да је у њему садржана најлепша светска
поезија, у Прологу се крије изванредна проза, док се у Минејима налази поезија српских
песама, канона, служби, похвала, па чак и прозни састави живота светих.
Задатак овога рада је да идентификује поетске елементе и да анализира њихову
улогу у прозном тексту. Надамо се да ће ово истраживање да допринесе бољем
познавању односа поезије и прозе у старој српској књижевности, да ће се
идентификацијом поетских елемената, бар једним делом, ближе упознати природа
српског житија у преднемањићком периоду.
Појам жанра заузима средишње место у изучавању књижевне историје,
вероватно зато што је тако добро и толико дуго успевао да премости јаз између
критичке теорије и праксе књижевне критике. Теорија жанрова постоји упоредо са
историјом поетике. Од Аристотела и Платона, она је обично обухватала философска
истраживања која су била шира и амбициознија него она сама. Са друге стране, она је
традиционално служила као инструмент у пракси песника и критичара. Појам жанра је
истовремено окренут и према будућности и према прошлости.
Темељније проучавање старе српске књижевности незамисливо је без
озбиљнијег бављења и проблемом жанра (појам који се различито означава у теоријским
разматрањима: род, књижевна врста, група текстова). Нарочито интересовање за овај
проблем јавља се у савременој медијевистици, шездесетих година прошлог века, пре
свега у приступима Д. С. Лихачова, а нешто касније К. Станчева и А. Наумова.
Систем жанрова у старој српској књижевности, формиран свакако на
византијском искуству, захтева исцрпна текстолошка истраживања, јер рукописна
традиција, односно рукописно наслеђе нашег средњег века још није у потпуности
проучавано и систематизовано. Поготову још није разјашњена семиотика старих
жанрова, како тврди Д. Богдановић3, те се суочавамо с проблемом природе појединих
књижевних врста, као и са разграничењем песничких и прозних текстова. Наиме,
„васкрсава стара потреба егзегетичког карактера коју је сјајно развило средњевековно
тумачење верских текстова. Ми више не можемо да „прескачемо сва та места“ јер дело
посматрамо не само са својим поетичким местима. Сарадња филолога и теолога постаје
поново могућа, чак неопходна.“4 Тако да само изузетно и једино образовани теолог
може да разјасни, рашчлани и појасни стари српски текст у свој његовој суштини.
Жанрови се јављају само на одређеном стадијуму развитка књижевне
уметности, након тога се стално мењају. Књижевни жанр је историјска категорија. Један
жанр смењује други, и ниједан није вечан, међутим, мењају се и сами принципи
2 Богдановић 1997, 10.
3 Књижевно-уметничко дело у средњем веку живи у жанру и подложно је непрекидној
изменљивости, као и сам жанр коме припада. Текстологија има стога превасходни задатак да
утврди текст сваког дела, његову генезу и историју; делатност текстолога треба да омогући
целовито и успешно бављење истраживача поетика.
4 Маринковић 2001, 74.
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издвајања посебних жанрова, мењају се типови и карактер жанрова, њихове функције од
епохе до епохе. У старој књижевности, жанрови су поред књижевних функција, имали и
ванкњижевне. Они су одређивани својом употребом у богослужењу, у правној и
дипломатској пракси, као и у околностима кнежевског начина живота. Када се сагледају
сви ти системи „најважнији принцип јесте хијерархијска потчињеност једних текстова
другима, у зависности од првобитне светости и актуелне функције датог текста“.5
Жанрови не живе независно један од другог, већ сачињавају одређени систем, који се
мења историјски. Они сачињавају један одређени систем на основу тога што су „плод
читавог једног сплета узрока, а и зато што између њих постоји узајамна повезаност у
којој они подржавају постојање један другог и у исто време конкуришу један другом“.6
Српска књижевност средњег века има свој специфични жанровски систем у
оквиру којег издвајамо прозни (беседа и слово, проповед, посланица, житија, повеља и
родослов, сказање), поетски (сви облици црквеног песништва: акатист и канон, кондак,
служба и стихира, тропар) и прелазни (молитва, плач и похвала).
Житије као жанр има веома важну особину да није увек једноставан, основни
или примарни жанр, већ текст житија обухвата и неке друге књижевне облике и врсте.
Као сложени прозни жанр, житије садржи и делове који припадају песничком жанру, а
то су похвала, молитва, плач и други песнички облици. Поред ових песничких облика, у
житију су садржани и други прозни жанрови, као што су слово или беседа. Стога,
могућности комбиновања у оквиру самог жанра житија су веома велика, а сама
типологија житија је веома богата. Већина жанрова који се налазе у саставу житија
„постоји самостално; поседују карактеристична поетичка обележја и структуру. Пренос
њиховог уграђивања стога је сложен и двосмеран; при инкорпорирању настају извесна
обележја (поједини елементи). Само житије, на другој страни, у одређеној мери (стилски
и идејно) се прилагођава, ради неопходне хармонизације.“7 Дакле, у структури житија,
као текстуално оснажење налазе се и одломци других жанрова, уграђених вешто и
умерено, са циљем да допринесу богатству садржаја и лепоти и експресивности израза.
Најстарије дело историјске садржине, које је сачувано као један од доказа
колико је и у којој мери постојао живот у Србији у преднемањићком периоду, јесте
родослов српских владара, назван Летопис попа Дукљанина. Аутор овог дела је
непознати свештеник из Бара, који у самом предговору говори „да је дело написао
најпре на словенском језику а потом га је превео на латински, што се може узети као
посредан доказ о постојању раније књижевне активности у југозападним српским
земљама, у Дукљи и Захумљу.“8 Писац дела9 препричава један старији текст, који се
односи на краља Дукље и Србије, Јована Владимира. Дакле, у структури овог дела
налази се Житије Светог Јована Владимира, које је тема нашег интересовања и
истраживања.
Свети Јован Владимир био је владар Дукље и Србије, најистакнутије кнежевине
тога времена. Владао је од око 1000. до 1016. године, у смутним временима, када је
трајао рат између Византије и Самуиловог царства. Наш владар је био у блиским
5 Наумов 2009, 9.
6 Лихачов 1972, 52.
7 Јухас-Георгиевска 2004, 19.
8 Деретић 2002, 64.
9 О настанку дела, садржини, историјским истинитостима, књижевним, културним и уметничким
вредностима, многи су писали, тако да се ми нећемо бавити тим питањима, јер су она мање важна
за наше истраживање. Оно што је битно за наш приступ јесте то колико у овом прозном
књижевном остварењу има поетских елемената и како су они утицали на његову структуру.
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односима са Византијом, али није успео да сачува своју земљу од Самуила, који је
освојио Дукљу око 1009. или 1010. године, а кнеза Владимира заробио и утамничио у
Преспи, у престоници свог царства, у западној Македонији. Кћерка цара Самуила,
Косара, заљубила се у кнеза Владимира, отац јој је дозволио да се уда за њега и вратио
их је у Дукљу, где је Јован Владимир владао као вазал.
Кнез Јован Владимир се није укључивао у велики рат, који је завршен
византијском победом 1014. године. Након завршетка рата, цар Самуило је преминуо, а
на престо је дошао његов синовац Јован Владислав, по чијем наређењу је кнез Владимир
убијен 22. маја 1016. године. Будући да је био мирољубив, побожан и да је поседовао
све хришћнске врлине, проглашен је за светитеља и мученика и тако је он први српски
владар светитељ.
Житије Светог Јована Владимира је садржано у 36. поглављу Летописа попа
Дукљанина. Већ на самом почетку житија, у првој реченици, аутор говори да је кнез
Владимир растао украшен сваким знањем и светошћу.10 Наиме, одмах је уочљиво да се
ради о светом детету, јер када се говори о некоме ко је обасјан светошћу, зна се да је тај
неко дарован од Духа Светога. Управо нас прва реченица упућује да ће се кроз ток дела
наилазити на химнографске поетске елементе. У даљем току житија, писац говори како
је бугарски цар Самуило дошао са својом војском у далматинске крајеве и ударио на
земљу кнеза Владимира. Будући да је био свети човек, кнез се са својим народом
повукао на брдо Облик, јер није желео да учествује у борбама.
Наставак житија даје податке како је на брду Облик било много отровних змија,
од чијих уједа је велики број људи умрло. Змије представљају једно од највећих зала још
од настанка света. Свети Јован Владимир се усрдно молио11 Господу, са сузама и Бог је
услишио његове молитве, и од тада више нико није умирао од уједа змија. Иако кнез
Владимир није, по налогу цара Самуила, желео да сиђе са брда и преда се, жупан тог
места је, попут издајника Јуде12, наговорио кнеза Владимира да се преда. Тада, као што
је то био случај са великим владарима и праведницима, што ће се огледати у даљем току
настајања старе српске књижевности, Свети Јован Владимир позива свој народ и обраћа
им се да треба да испуни јеванђелску изреку: „Добар пастир даје своју душу за своје
стадо.“13 Изводи из Светог писма говоре да треба да се жртвује владар, како би његов
народ био спашен. Ови стихови представљају и први помен богослужбених песама14 у
10 Летопис попа Дукљанина 1988, 125.
11 Један од првих жанрова који уобличава структуру житија, јесте молитва. Молитва се јавља као
засебан, самостални жанр, али када је у саставу другог жанра, у овом случају житија, она има
функцију поджанра. Она је градивни елемент структуре целокупне аскетске и религиозне
словесности још од њених почетака. Стога је занимљив поступак увођења молитве у структуру
другог словесног остварења, као што је пример молитва књижевних јунака у житијима, где је њено
присуство у служби најаве одређеног догађаја. Њоме се, такође, улази у унутрашњи живот јунака,
у његова осећања и намере. „Ова врста молитава је изузетно развијена и богата, лирски
интонирана; псалмски грађена и функционално спрегнута са наративним одсецима самог дела.“
(Костић 2000, 45). Као поджанр, ваља подвући, молитва је у структури других остварења,
нарочито житија, сачувана као посебно добро.
12 Летопис попа Дукљанина 1988, 125.
13 Јеванђеље по Јовану, глава 10, стих 11. Поред тога, ови стихови се казују у 34. недељи по
Духовима на богослужењу.
14 Православно црквено песништво се јавља кроз одређене видове у зависности од богослужења.
Како црквени дан почиње вечерњом службом, читају се песме вечерња, краће или дуже, у
зависности од значаја празника према Типику. Вечерње је посвећено теми космогоније и Божијег
промисла или провиђења, те осим псалама, паримеја, прокимена дана и вечерње молитве,
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Житију Светог Јована Владимира.
Свети Јован Владимир је био заробљен у Преспи, престоници цара Самуила.
Како говори аутор житија, он се налазио у оковима упражњавајући дању и ноћу пост и
молитву, а анђео Господњи му се пројављивао и давао му је снаге да опстане и говорио
му благе вести, да ће га избавити задобити Царство небеско и бити награђен венцем
мучеништва. На овом месту може да се направи паралела између пројављивања анђела15
Светој Марији Дјеви да ће родити сина, Спаситеља рода људскога и анђела који је бдио
над Светим Јованом Владимиром и казивао му радосне вести.
Кћерка цара Самуила, Теодора Косара је видела Светог Јована Владимира у
тамници и заволела га је због његове доброте, скромности и мудрости, чије речи су јој
биле слађе од меда и саћа.16 У овим речима препознајемо одјек псаламске поезије, али
оне говоре о својеврсној трпези, испуњеној духовном храном, која надахњује и
оплемењује човека. Наиме, она је измолела оца да се уда за њега и цар Самуило је након
њиховог венчања вратио кнезу Владимиру његову земљу и он је са својом женом живео
у пуној светости и непорочности, љубећи Бога и служећи му дању и ноћу.17 На основу
стиховних стихира, отпусног тропара и завршне молитве – благослова, у току деветог часа и на
самом вечерњу срећемо и следеће облике литургичког песништва: тропар, стихиру и кондак; а на
јутрењу се, као најважнији вид православног духовног песништва, јавља канон, а посебно место у
овом песништву припада акатисту.
Богослужење је средишњи чин ритмички организованог богослужбеног склопа. У богослужењу се
преклапају сва значења целине какав је богослужбени слој. Ритам православне литургије
најнепосредније доживљавају композитори као што су то доживели Чајковски и Мокрањац, у
њиховом се „музичком вођењу литургије откривају све разлике у ритму између онога што је
месијански наговештај или јеванђелска припрема, у литургији оглешених, и оног што се згушњава
као врхунац драмског збивања у бескрвној жртви канона евхаристије у литургији верних“
(Богдановић 1997, 267). У старој српској књижевности ништа се неће разумети без богослужбеног
кључа. „Ниједно житије, ниједна похвала, ниједан акатист, канон или молитва, плач или цело
једно последованије – неће се моћи разумети без тога. А то значи да је у литургијском феномену
кључ за тумачење свеукупне естетско-поетске феноменологије старе српске литургијске
књижевности.“ (1997, 267).
15 БЛАГОВЕСТИ (грч: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), празник којим се прославља догађај ο коме
говори јеванђелист и Апостол Лука (Лк 1,26–38). Тог дана се Хришћани подсећају
доласка Архангела Гаврила који је Богородици јавио благу вест да ће зачети од Духа Светога и да
ће родити Сина Божијег као Сина Човечијег. Он ће бити Месија, Исус Христос (Помазаник)
и Спаситељ света и човека.
Литургија на празник Благовести, ма у који дан он пао (не изузимајући ни Велики Петак, када
иначе нема никакве Литургије), увек се служи потпуна – или Светог Јована Златоустог, или Светог
Василија Великог (у 3, 4. и 5. недељу свете Четрдесетнице, у Велики Четвртак и Велику Суботу,
када је одређено да се служи та Литургија).
16 О овој трпези, правој божанској, испуњеној премудростима, говори Д. Бојовић у Трпези
премудрости (Бојовић, 2009).
17 Постоје четири службе часова: 1, 3, 6. и 9. час. Сваки од њих је састављен од
три псалма, тропара, Трисветог итд., и једне молитве. Учешће свештеника је сведено на минимум.
Часови се данас и у манастирима читају без појања. У манастирима који држе тачнију праксу,
први час се спаја са јутрењем, трећи и шести се врше после кратког прекида, а девети час се спаја
са вечерњем. Девети час се односи на прошли, а вечерње на наступајући дан. У парохијским
храмовима се часови читају само у току Велике Четрдесетнице и врше се у континуитету између
јутрења и вечерња.
Првобитно су часови довођени у везу – не само формално, него и суштински – са часовима дана
којима одговара сваки од њих, односно служени су у дотичне часове дана, са којима је повезана и
тема сваког од њих:
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ових речи из житија, долази се до закључка да је Свети Јован Владимир учествовао у
активном животу цркве.
Након смрти цара Самуила, на престо долази његов син Радомир. Међутим, он
се није дуго задржао на том месту, јер га је, на наговор грчког цара Василија, убио његов
брат од стрица Владислав, који је преузео управљање државом. Убрзо по доласку на
престо, Владислав је позвао Светог Јована Владимира да дође к њему. Међутим, мудра
Косара је прозрела о чему се ради и она је отишла уместо мужа. Након тога, Владислав
је послао златни крст Светом Јовану Владимиру, као доказ да га неће погубити и да
слободно дође код њега. Свети Јован Владимир је затражио да му се пошаље дрвени
крст, животни крст и драгоцено дрво, који симболизује хришћанство, по свештеним
лицима и да ће само у том случају отићи. Епископи су донели дрвени крст, Свети Јован
Владимир је кренуо ка цару, не знајући да му је у путу постављена заседа. Међутим, Бог
је послао своје анђеле да чувају његовог слугу Владимира и људи у заседи су се
разбежали.
Свети Јован Владимир је стигао у Преспу на изненађење цара Владислава. Цар
није могао да поднесе што убиство није извршено и тада је наредио да се Свети Јован
Владимир убије. По писању аутора, Владимир је прозрео намеру цара, осетио да су га
епископи и монаси издали и он се помолио, исповедао и причестио18, држећи све време
крст у рукама, затражио да се за њега моле, пољубио је крст и изашао је из цркве, где су
га погубили: Молите се за мене, господо моја, а да умрем без кривице, нека овај часни
крст, скупа са вама, буде мени свједок судњега дана19. Овај део у житију можемо да
повежемо са самогласном стихиром гласа другог која се пева у Крстопоклоној недељи20
на јутрењи, и гласи:
Ходите, христољубиви људи, поклонимо се крсном дрвету које дарује живот;
ходите православни зборови, насладимо се неукрадимога богатства и благослова
светога господина мојега!21
Први час вршио се у први час дана (око 7 сати ујутру – један сат после изласка сунца) и имао је као
тему почетак дана, долазак чулне светлости и, у пренесеном смислу, долазак Христа – „Светлости
истините“ – у свет.
Трећи час (9 сати ујутру) се доводи у везу са почетком дела људских и ниспослањем Светога Духа
на дан Педесетнице које се догодило у овај час.
Шести час (12 сати, подне) доводи се у везу са средином дана и Распећем Господњим, које се
догодило „око шестога часа“.
Девети час (3 сата поподне) се односи на крај дана и крсну смрт Господњу.
18 Причешће (грч. κοινωνία, заједница, учешће; лат. communicatio, општење) – један од
суштинских тренутака у православној Литургији, синоним за Свету Евхаристију. У православној
традицији постоји Литургија без анафоре (освећења дарова), али не постоји Литургија
без причешћа служитеља и верника. Без причешћа, смисао Литургије као заједнице био би
опорекнут.
19 Летопис попа Дукљанина 1988, 129.
20 У суботу треће недеље Великога Поста, од давних времена, на средину цркве се износи крст, а
четврта недеља Великога Поста која следи после тога назива се Крстопоклоном недељом.
21 Самогласна стихира гласа 2. која је била инспирација Доментијану у извору гласи: Приђите,
верни, поклонимо се животворноме дрвету (крста), на њему Христос, цар славе, драговољно руке
раширивши, вазнесе нас на прво блаженство, које пре (негда, некада) враг слашћу укравши,
изгнанима (нас) од Бога учини; приђите, верни, (крсноме) дрвету се поклонимо, којим се
удостојисмо да главе невидљивих непријатеља разбијемо. Приђите, сви народи, крст Господњи
песмама поштујмо. Радуј се, крсте, палога Адама потпуно избављење, тобом се највернији цареви
наши хвале, јер твојом силом Исмаилћане силно покоравају; тебе сада са страхом хришћани
целивајући, на теби прикованога Бога славимо говорећи: Господе, који си се на њему приковао,
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Док је излазио из цркве, сви су плакали и овде је уочљив колективни плач22,
који није изговорен, већ се, као и молитве и похвале назире у натананијим деловима
житија. Поред колективног плача, у наставку житија имамо и индивидуални плач, који
је везан за Косару. Епископи су узели тело Светог Јована Владимира и сахранили га у
истој цркви, уз химне и похвале23. Након свих чуда која су се дешавала на гробу Светог
Јована Владимира, цар Владислав се уплашио и дозволио својој рођаци Косари да тело
пренесе и сахрани где год она то жели. Она је тело пренела у област, како сам писац
житија каже, која се назива „Craini“ и сахранила га је у цркви Свете Марије. Његово тело
је нетцељено, нетакнуто, сачувано у комплету, и мирише, односно испушта Свето миро.
Саме мошти, миомирс, доказују да се ради о светитељу. У рукама Светог Јована
Владимира је остао крст који је добио од цара Владислава. И како говори писац, на
празник Светог Јована Владимира (22. мај), окупљао се велики број верника. Његова
жена Косара се замонашила и након смрти је сахрањена у истој цркви, испод ногу свога
мужа.
Након преноса моштију Светог Јована Владимира из Преспе, цар Владислав је
покушао да освоји територије блаженог Владимира, међутим, цару се приказао витез у
телу Светог Јована Владимира и он је тада сакупио своју војску и побегао.
Можемо рећи да се житије завршава похвалом, како се и иначе окончава готово
свако житије у старој српској књижевности, иако у њој нема класичних речи хваљења,
већ писац говори:
Ко жели сазнати колико и каквих добрих дела и чудеса се Бог удостојио
починити посредством блаженог Владимира, слуге својега, нека прочита књигу о
његовим делима, у којој су његова дела по реду описана, па ће заиста знати да је овај
свети човек био један дух са Господом, и да је Бог био са њиме, коме част.24
Много година и деценија није постојало интересовање за дела старе српске
књижевности, тако да се о тим делима, онда када су спомињана, говорило тек узгред,
помилуј нас, као добар и човекољубац.
22 Плач, несумњиво, припада најстаријим видовима књижевног стваралаштва. Јавља се као
посебна књижевна врста у византијској књижевности. Представља својеврсну књижевну
тужбалицу, која је историјски више везана за библијске мотиве (Плач Јеремијин) него за
фолклорну традицију нарицаљки. Међутим, „средњовековни плач је близак тужбалици и подсећа
на елегију, али није ни тужбалица ни елегија, јер се разликује од њих по дубоком осећању
покајања. Чак и када њиме доминира туга, то се осећање превазилази надом и вером у царство
небеско“ (Бојовић 2011, 11). Дакле, плач је књижевна творевина која изазива сва племенита
осећања која су могућа у људској души. Као и код јунака који ридају и плачу, тако су и код
читалаца помешана осећања. Међутим, она, на крају, ипак воде у веру и наду у спасење, у живот
вечни и задобијање Царства Небеског. У сваком случају, плач у старој српској књижевности је
мистична појава, појава која поседује такву моћ да, ако ништа друго, што је и немогуће, не остави
читаоца равнодушним.
23 Похвала као жанр спада у прелазне жанрове (као и молитва и плач) између прозног и поетског.
Она представља краћи или дужи песнички текст са изразито лирским обележјима у коме се велича
и прославља врлина неког светитеља или неке друге историјске личности и тако утврђује њен
култ. У свом ужем смислу, похвала представља краћи песнички став, који стоји самостално или је
у саставу другог, обиминијег жанра. И када се састоји из стихова, похвала је превасходно реторски
састав. У свом ширем смислу, она је реторска проза и представља врсту слова. Стога се и веома
често назива похвално слово. Жанр похвале користе готово сви српски средњовековни писци.
Када је у саставу житија, похвала је у функцији поджанра. Наши средњовековни писци веома
често у житије уграђују и дуже похвале, које могу постојати и као засебне целине. Оно што је
веома битно, али није добро, јесте да се похвали не додељује место какво заслужује.
24 Летопис попа Дукљанина 1988, 130.
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само као о делима која су црквена и њима се није придавала књижевна и уметничка
вредност. Дела старе српске књижевности су, пре свега, служила као историјски извор и
њима су се, превасходно, бавили историчари. Наравно, она, између осталог, поседују
историјску вредност, међутим, њихова књижевна и уметничка вредност је много већа и
битнија. Интересовање за стару српску књижевност, као књижевни и уметнички извор,
појавило се тек последњих деценија 20. века и можемо да захвалимо историчарима
књижевности: Ђ. Сп. Радојчићу, П. Поповићу, М. Павловићу, Ђ. Трифуновићу, Д.
Богдановићу, М. Кашанину, Р. Маринковић; а у новије време: Љ. Јухас-Георгиевској, Т.
Јовановићу, А. Наумову и Д. Бојовићу, што је стара српска књижевност постављена на
место које јој припада.
Овај рад је имао за задатак да идентификује, испита и анализира поетске
елементе у структури прозног текста, житија. Управо је то један од проблема који није у
потпуности истражен и решен. Стога је и представљао велики изазов, али и потешкоћу
да се, бар у некој мери, испита природа овог проблема. Наиме, поетски елементи су,
поред Светог писма и списа Светих Отаца, у великој мери учествовали у
конституисању српских житија.
У Житију Светог Јована Владимира, на основу истраживања, дошло се до
закључка да се поетски елементи назиру, да су саткани у најтананијим деловима текста,
са једне стране, а са друге, да их нема у великој мери и да нису експлицитно приказани.
Међутим, оно што је евидентно јесте да у њему постоје молитве, похвале, богослужбене
песме, изводи из Светог писма, као и да се говори о плачу. Када се све ово сагледа,
слободно се може рећи да је постојао континуитет у писању и употреби жанрова, које ће
потоњи писци, од Светога Саве до патријарха Пајсија, развити у највећој могућој мери.
Дакле, Свети Сава је дао образац писања молитава, похвала, плачева, коришћења извода
из Светог писма и дела Светих Отаца, као и делова богослужења, односно
богослужбених песама; док су његови настављачи и следбеници продубљивали и
усавршавали жанрове старе српске књижевности.
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Aleksandra Kostić Tmušić
POETIC ELEMENTS IN THE STRUCTURE
OF SAINT JOVAN VLADIMIR HAGIOGRAPHY
The paper aims to identify poetic elements in the Hagiography of Saint Jovan
Vladimir. In Old Serbian literature, one may found poetic elements in all important prose
achievements, and above all in hagiographies. All hagiographies, from Saint Sava to Patriarch
Pajsije Janjevac, are largely researched and a numerous poetic elements were identified, while
this is not a case with Hagiography of Saint Jovan Vladimir. Serious works concerning this
Hagiography could not be found. Therefore, identification of poetic elements and analysing
structure of this Hagiography were great challenge, but also great difficulty.
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КЋЕР ЦАРА ТАМНИЧАРА
- tradidit ei filiam suam in uxorem Јови
Апстракт: Рад излистава изабране резултате досадашњих проучавања
књижевне грађе о Владимиру и Косари у потрази за Косариним ликом. „Љубавна
прича” Владимира и Косаре привлачна је била и јесте истраживачима, који најчешће
налазе да су обоје историјске личности: Јован Владимир и Теодора Косара, да је њихова
љубав вјеродостојна, да је Драч био Косарин мираз итд., али је могуће доказивати и
противтезе.
Кључне речи: Косара, Теодора, царева кћер, месалијанка.
Љетопис попа Дукљанина представља први познати сачувани спис у којем су
развијене „култне представе” о Светом Јовану Владимиру, а које се развијају у више
праваца. Док Јован Скилица помиње кнеза Владимира у контексту византијскобугарских сукоба, Дукљаниново казивање подређено је прослављању владара у
хагиографском стилу1. Стојан Новаковић (1893) бранио је мишљење да је Љетопису
(Praesbiteri Diocleatis Regnum Slavorum, сиг. Vat. Lat. 6958 из Рукописног одјељења
Ватиканске библиотеке, а један од преписа овог трага чува се у Архиву ЈАЗУ)
претходило „словенско житије”, Фердо Шишић (1928) оспорава постојање житијног
изворника, већ рукопис доводи у везу са народном традицијом и каже да је Дукљанин
сам своје изворе напоменуо ријечима да није написао ништа друго до оног шта је „буди
читао, буди чуо”2. Шишић сматра да је Дукљанин прерадио народно предање3, није
могао користити писани извор – Gesta, Acta, Vita – него у првом реду живу традицију,
„која је у дукљанско-барској цркви и у XII веку још живела, па вероватно и каквим
краћим записом, доданом смртном дану, 22. маја”4. За Владимирову легенду закључује
се да није била хагиографски спис, већ можда chanson de gestes због одреднице liber
gestorum eius у Орбиновом Краљевству Словена5, такав закључак 1967. године износи
Ђорђе Сп. Радојичић, док Никола Банашевић (1971) истиче да је тексту претходило
житије, али латинско.
Да је Љетопис, ипак, литерарно дјело лијепе књижевности мисли и Ватрослав
Јагић, према Мијушковићевом Предговору (5) Љетопис као белетристичко дјело) и то
1 Уп. Руварац 1892, Марјановић 1925, Јовићевић 1927, Гавриловић 1928.
2 Летопис 1928, 121. Уп. коментаре Ljetopis popa Dukljanina 1950.
3 Живковић 2006, 68.
4 Летопис 1928, 126.
5 Радојичић 1967, 4.
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због „фабулозне ноте”, „приповједачког манира писца”, „бујности маште којом се
стварају лица и догађаји који се нијесу десили и лица која нијесу никад постојала”.
Кориштена је традиција у скромној и умјетничкој обради.6 Историјску вриједност
Љетописа попа Дукљанина умањује оскудица чињеничних података и легендарни
карактер неких његових дијелова. Роман Владимира и Косаре, како пише Никола
Банашевић, није нов по својој садржини, мотивски је већ познато „заробљавање краљево
и његово избављење уз помоћ цареве кћери”, а „бег заробљеног јунака из тамнице са
кћерком неког цара насилника, обично незнабошца”, веома је раширен мотив у
витешкој епици средњега вијека. Одбјегле дјевојке се, додуше, ријетко вјенчавају с
јунаком кога избављају. Брак је у Љетопис унесен као стереотипни историографски
мотив, такође, Владимир остаје без порода, јер је он усамљена, изузетна појава. Библија
и хагиографска књижевност одредиле су дух Дукљанинова дјела и инспирисали га за
легендарне елементе које је унио у своје причање. Нарочито је наглашено у
Банашевићевим коментарима да је Владислав, Косарин рођак, кажњен зато што је за
вријеме гозбе наредио да се одсијече глава Св. Владимиру. Косара је поштеђена, јер није
имала порода и као таква је била безопасна.7
Није тако лако уочити колико је важна друга епизода8 Љетописа попа
Дукљанина, може се учинити да је она уметнута у свечево житије, да је „романтични
интерлудиј”, који се можда заснива на усменој легенди или пјесми. Косара је завољела
Владимира, не из пожуде, него што се сажалила на његову младост и љепоту, и што је
чула да је краљ и краљевског рода. Мада је пожуда искључена из те мотивације, ни ова
посљедња реченица не одговара хришћанском духу и одваја се нарочито једном
појединошћу од сличних општих мјеста у животима светаца. Поред тога што права
хришћанка не би гледала на поријекло човјека прије него што би га завољела, има још
једна ријеч која ово мјесто издваја: у животима светаца раширен је topos сажаљења
према младости, а овдје је наглашено да је младост лијепа. Нема сумње, закључује
Ингам, да ју је писац укључио као биографски вјеродостојно предање, али поступивши
тако, он ју је искористио у сврхе своје религиозне теме. Косара, „потакнута и надахнута
Светим Духом”, тражи од оца дозволу да обиђе заробљенике и опере им главе и ноге9.
Јасно је да је побожна Косара божанско средство помоћу кога ће Владимир бити
ослобођен, те је отуда „романса” такође дио „божанске замисли”. Наративно језгро
друге епизоде слично је наративном језгру прве епизоде. Владимир је поново „изручен”
у руке друге особе, али овог пута у Косарине, тако да збивања имају срећан крај. Осим
тога, сама Косара овдје преузима улогу налик на Христову, и у извјесном смислу друга
епизода припада њој. Косарина њежност одржава равнотежу наспрам суровости која је
дошла с ратом и поробљавањем. Овога пута, она силази (у тамницу) и чини bonum opus,
баш као што је Владимир сишао с планине Облик и учинио добро дјело за свој народ.
6 Љетопис 1988, 91.
7 Банашевић 1971, 199-200.
8 Норман В. Ингам издваја пет епизода приповијести и као другу наводи Владимирово
заточеништво и вјенчање, „која са осталима одражава логику приче. Пет епизода чини неку врсту
дијалектичког низа”: 1. опсада у планини Облик и Владимирово прогонство, 2. кћер цара
тамничара ослобађа кнеза и вјенчавају се, 3. Владиславов позив Владимиру да дође у Преспу, 4.
Владимирово убиство и преношење његових моштију, 5. погубљење Владимировог убице. Друга и
четврта епизода су тематски сличне и представљају обрт у односу на прву и трећу, док пета
епизода довршава разрјешење. Ингам, такође, напомиње да Орбинијев превод изоставља тврдњу
да Косара одлази у тамницу, јер ју је Бог на то подстакао. В. Ингам 1990, 883-885.
9 Грешница је сузама опрала Исусове ноге и обрисала их својом косом док је он седео за трпезом у
кући фарисеја (Лука, 7: 37-38). Исус је опрао ноге својим ученицима (Јован, 13: 1-20), према Ингам
1990, 886-887.
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Косара показује спремност да се жртвује – прије ће умријети него што ће узети за мужа
неког другог осим Владимира („њена би одлучност изгледала претјерана да није
замишљена као понављање Владимирове”). На крају, Косара је „дата”, она се удаје за
Владимира – ...tradidit ei filiam suam in uxorem... – занимљиво, у овој формулацији је
употријебљен глагол који истовремено значи и „дати” и „издати”.10 Писац је ријешио
проблем како да Косару укључи у религиозну тему; наиме, он ју је зато учинио важним
чиниоцем божанског плана намијењеног Владимиру. Вјерно штитећи свог мужа и
тежећи барем у њиховом личном односу, Владимировом идеалу саможртвовања, и
Косара стиче ауру светости. Владимир је убијен из политичких разлога, а не због своје
вјере. Будући побожан и праведан, баш као и Христос, жртвовао се за свој народ. Тако је
он истовремено и rex justus и pastor bonus11, како тему Мучеништва Светог Јована
Владимира Дукљанина сагледава Норман В. Ингам.
Значајан извор о Владимиру и Косари је, такође, грчка црквена служба, настала,
можда, у XIV вијеку, а први пут објављена у Венецији 1690. године. Верзија се заснива
на фантастичној елбасанској легенди и искривљује познату историју.12 Дјело је штампао
Јован Пап, а у предговору који доноси навео је да је манастиром у коме су се налазиле
Владимирове мошти управљао Козма. Елбасанско житије које је Козма уобличио,
већим дијелом из усменог предања, уз позивање на синаксарско житије писано
бугарским језиком, разликује се од онога што је о Владимиру и Косари забиљежио
Дукљанин. Владимир се помиње као краљ Бугарске и Илирика, бори се против
богумила (месалијанске јереси) и других јеретика, сузбија упад цара Василија у Дукљу,
родитељи су му Неман (Немања) и Ана, која је родом Гркиња, вјерен је са Самуиловом
кћерком, чији се приказ потпуно разликује. Док Дукљанин истиче њену побожност и
оданост супругу, изједначавајући је с њим и индиректно градећи и „Косарин култ”,
Козма наводи да је Владимира погубио шура, управо на Косарин (овде Далидин)
наговор.13 Позната је „словенска традиција кнеза мученика” (чешки Вацлав, руски
Борис и Глеб), које је, као и кнеза Владимира, у замку намамио и подмукло убио женин
рођак, коме, мимогред, није учинио никакво зло, и коме се, такође, сам не одупире.14
Према тзв. елбасанском житију у завјери учествује и жена15 зарад љубоморе или
месалијанства. Наиме, Владимирово брачно уздржавање она тумачи постојањем друге
жене16, или је већ њихов уговорени брак, од стане бугарског цара Самуила замишљен
као покушај придобијања важног „византијског човјека” за наметање богумилске јереси
и ширење идеје „словенства”. Све ово потекло је из локалних легенди пониклих у
околини Елбасана и Охрида.17

10 Ibid, 876-878.
11 Ibid, 890-891.
12 Ibid, 876-878.
13 Новаковић 2004, из Предговора Томислава Јовановића, IX-XV.
14 Ингам 1990, 876-878, 891.
15 У словенској традиционалној култури жена наставља род и чува огњиште. У патријархално
оријентисаном друштву јавља се као „оличење ритуално нечистог начела”. У већини словенских
легенди говори се као и у Библији да је жена створена или настала послије мушкарца, што би
требало да оправда њен подређени положај. Тема грешности жене вишеструко је заступљена у
словенској етиологији. Пошто је пала као „жртва ђавола”, жена је грешна и Богу и мушкарцу. У
традиционалној култури је могла да се оствари у потпуности једино у браку и била је дужна да
учврсти свој положај у породици не само као жена, него и као мајка. „Мушкарцу је
супротстављена као лево – десном, као негативно – позитивном.” Извод: Словенска митологија
2001, 178-180. (ЖЕНА. Г. И. Кабакова).
16 Љубинковић 2010, 159.
17 Живковић 2006, 74.
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Стојан Новаковић се подробно позабавиo Службом и Житијем Св. Јована
Владимира на грчком језику.18 У служби се српски краљ слави као заштитник Драча.
Послије преноса Владимирових моштију у Албанију у његову првобитну легенду
уплели су се елементи из живота Св. Јована Претече.19 А Косарин лик могао би
директно бити скопчан са Иродијадом или њеном кћерком. Као Св. Јован је признат од
православне цркве у Албанији, нарочито откад су му пренесене мошти из Крајине на
Скадарском блату у засебну цркву с манастиром код Елбасана, гдје му је послије, око
1381, албански господар Карло Топија подигао, на темељима старијега, нови манастир с
црквом, а тај постоји још и данас и у њему ћивот с тијелом Св. Јована Владимира – Шин
Ђон (Света Глава). Веома је вјероватно, да је тек око тога времена, дакле у XIV вијеку,
записана грчка легенда, која је онда чувала успомену на свеца у тим крајевима. Козма,
од 1694. постаје митрополит у Драчу, и сам каже о свом послу: „Ово је леп и кратак
синаксар светитељев. У великој је књизи било више и о служби и о животу, али се
изгубила.” Новаковић је касније доказао да је Козма свој посао радио „по живој
предаји”20. „Међу песмама великога вечерња шеста строфа истиче заслуге Владимирове
против јеретика. У песмама на јутрењу узимље се на конац друга страна житија,
одношаји према жени Владимировој, који се у овом житију представљају сасвим
другојачије него у Дукљанина. У седмој строфи песама с јутрења помиње се: Због
зависти љубе твоје главу су ти одсекли сурови и бестидни твоји рођаци, а ти си
властитим рукама примио своју главу. У десетој се строфи пева Владимиру: Одбацујући
брачну собу на земљи, блажени, претрпео си рану мученичку, Јоване Владимире. С тога
те и ми, робови твоји, прослављамо, о добродетељни [...] На Дукљанина нити личи,
нити се на њ у чем год наслања. Слика Косаре, у Дукљанина онако лепа и пуна поезије
од почетка до краја, у тзв. елбасанском житију се извраћа светињичењем и
девичанским тежњама Владимировим, и по том Косарином љубомором и њезином
радњом против истога Владимира. И у томе што је житије толико одмакло од оне
приче, која се одржала у Дукљанина и у византијских историка, ја налазим само доказ да
се ова редакција не наслања ни на какав писани докуменат, него да ју је Косма 1690. по
усменим онамошњим предањима на ново саставио.”21
Елбасанска легенда је доживјела још неколико издања, нпр. 1741, 1774, 1858,
као и превод на словенски језик са допунама. Кнез Владимир је једини дукљански
владар, светац – „свети краљ”22. Проглашен је свецем 1861. Те године београдски
18 Према: Новаковић 2002, 258-259: Кад је стигао на снагу, добро одгајен и васпитан, родитељи
га заручише са краљевском ћерком Самуила, краља Бугарске и Охрида, и он се, као послушан син,
није противио родитељима, али је опет, са свом пажњом чувао девственост, гледајући кад ће
улучити згодно време, да и жену обрати у ону врлину у којој се сам находио [...]. После поче да
мудрим речима и духовним и небеским поукама и своју жену убеђава по речима и поукама Светога
писма, уверавајући је како девственост има велику цену пред Богом, и како они који би је
одржали, могу рећи да нису већ земаљски него небески, и да су по животу уједначили се с
анђелима. Говораше јој све што треба да покаже потребу тога с више живота у смирености, у
угушивању страсти и у жељи да се изједначе с анђелима. А она њему, како вели прича,
одговараше: Тај је посао, предраги мужу, дат и гдекојим птицама и животињама у природи, па и
ако ми жудимо да постигнемо Божју благодат, од истога је Бога дата и она божанска наредба.
Онаким је речима Јован приводио к смирености своју жену, а овако је она о тој смирености
мислила.
19 Банашевић 1971, 203, 210-211.
20 Летопис 1928, 124.
21 Новаковић 2002, 272-273, 276.
22 В. Бојовић 2013, 387-397.
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митрополит Михаило уноси у Србљак преведени и допуњени текст тзв. елбасанског
житија, које је у том облику први пут 1802. у Венецији штампао Вићентије Ракић.23
Култ кнеза Владимира се, дакле, ширио и међу Албанцима. Уз свечев ћивот традиција
се чувала, расла и преобраћала док није добила свој чисто хагиографски облик, са
историјским подацима сасвим збрканим, према незнању потоњих времена, како
објашњава Новаковић. Кад се за ту позну, грчки писану легенду сазнало, истовремено се
сазнало и за манастир Владимиров близу Елбасана (варош на путу Охрид – Скадар).24
Ђорђе Сп. Радојичић наводи како се у току познијих стољећа легенда о Владимиру
спојила с народним предањем о Радославу (Немањићу) и његовим женама, па је тако
Владимир постао син Немањин. Владимирова жена Косара добила је особине
Радослављеве Ане и постала равна старозаветној Далиди (то поређење се налази за Ану
Радослављеву код старог српског књижевника Теодосија).25
Има разлога и да се мисли да је Легенда о Владимиру и Косари из писаног
продрла у народ. „За Косарин Град на планини Церу прича се да га је зидала нека српска
краљица, њу је њен муж необично волео.”26 Податак о томе да у једној хрисовуљи на
Цетињу пише да је Св. Владимира сахранила његова супруга Косара у манастиру
Пречиста Крајинска на Скадарском језеру, а да је касније његово тијело пренесено у
манастир близу Елбасана саопштио је Јастребов. Нушић је нашао легенде из Елбасана и
Корче. Више Корче – пише г. Нушић – на високом брегу, налази се нека развалина, биће
стари град. Ту је седео неки краљ, Латинин, па је просио у цара, који је близу његове
државе био, ћер, која је била православне вере. Она је пристала да пође за њ, ама ако
прво сазида православну цркву. Он то учини, и сазида код Корче цркву Панагију. Девојка
се уда за њ, али га прво вече убије на спавању. Она оде после па се покалуђери, а његово
тело негде однесу. Није тамо сахрањено.27
У својој Историји књижевности, Јован Деретић Љетопис попа Дукљанина
назива „породичном, племенском и народном генеалогијом” каквих има у свих народа
на родовском степену развоја. Напомиње да су многи истраживачи тражили паралеле
Љетопису у усменом стваралаштву, односно „ишчезлу народну традицију”, њен
„најлепши цвет”, „препричане песме и бајке”, а сам као једини знак усмености издваја
мјесне легенде.28 Ненад Љубинковић разликује више етапа у формирању легенде о
Владимиру и Косари – основна је текст Јована Скилице, друга представља верзију
легенде у Љетопису попа Дукљанина, трећу чини прича у тзв. елбасанском житију,
четврта напомиње транспозицију епске легенде о Св. Владимиру у усменој
књижевности Косова и Метохије након 1737. године, петом етапом сматра Качићево
пјевање Писме од краља Владимира, „на народну”, у Разговору угодном народа
словинског, а крајњу етапу чини обрада легенде у дјелима књижевника два прошла
вијека.29 Могућност да је на настајање Љетописа попа Дукљанина могла утицати усмена
традиција од изузетног је значаја за историју наше народне књижевности. Поредећи
грађу легенде са грађом народних епских пјесмама и народне прозе, Данијела Поповић
закључује да легенда о Владимиру и Косари има мотива који карактеришу усмену
23 Банашевић 1971, 203, 210-211.
24 Новаковић 2002, 218-219. В. Љубинковић 2010, 153‒162.
25 Радојичић 1967, 7-8.
26 Новаковић 2002, 236-237: према појашњењу Симе Тројановића – Косанин Град на Церу нема
никакве везе с легендом о Владимиру и Косари.
27 Новаковић 2002, 236.
28 Деретић 2007, 23.
29 Љубинковић 2010, 153-162.
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књижевност уопште и да је могла као писани извор понудити грађу усменој преради. Не
искључује могућност утицаја усмене грађе на формирање верзије приче која постоји у
Љетопису, али уз напомену о тзв. „повратном утицају штампаног материјала”,
цитирајући Д. Живаљевића: „До сада су народне умотворине из народа улазиле у књиге,
сада из књиге улазе у народ.”30
Легенду о Владимиру и Косари, каква је код Дукљанина из Бара, односно
Гргура Дукљанског, узео је, преко Мавра Орбина (1601)31, и популарисао Андрија
Качић Миошић у Разговору угодном народа словинског (1756, и у каснијим издањима,
било их је преко 30) у Писни од краља Владимира, најстаријој забиљеженој епској
пјесми ове тематике, али, ипак, „не-усменог” поријекла. Најизразитије сличности између
Качићеве пјесме и легенде, анализира Данијела Поповић, уочене су у обликовању
разговора дјевојке и њеног оца, као и у обради мотива женидбе и ступања на престо. У
оба примјера основна приповиједна грађа је распоређена на исти начин: „јунак је у
тамници, јунак и девојка разговарају, девојка одлази оцу, јунака ослобађају и јунак се
жени девојком.”32 „Мотив безгрешног брачног живота не одговара природи епске песме.
Преузет из хагиографије, забележен је у малом броју песама у којима се говори о
јунаковом одласку у калуђере. У оквиру те тематике он је функционалан као што је
функционалан у оквиру легенде о Владимиру и Косари, у којој је он још један доказ
светитељства и чистоте Владимирове (али и Косарине).”33 За безгрешни брак је
очигледно да не може имати ни историјски карактер. За разлику од епске пјесме
(Devojka oslobađa momka J 2, 5; J 2, 5, 3; Devojka se zaljubi u momka u tamnici i moli oca da
je uda za njega L 6, 5; Oslobađanje iz tamnice i ženidba L 6, L 6, 5.34 – разговор девојке и
оца), народне приповијетке и предања (T 32.1 Lovers meeting: hero in heroin’s father’s
prison from wich she helps him escape, T91.6.4.1. Sultan’s daughter in love with captured
knight, T91.6.4.2 Princess falls in love with a king who becomes a slave – девојка у тамници,
разговор девојке и јунака; R Captivity and fugitives, R 162. Rescue by daughter of captor,
R211. Escape from prison – ослобађање јунака из тамнице.35) нису у великом броју
примјера нудиле материјал за упоредну анализу са легендом о Владимиру и Косари, али
су се у овој врсти усменог стваралаштва нашли мотиви којих није било у епским
пјесмама (мотив о безопасним змијама нпр.). Најфреквентнији су мотиви који
одговарају природи бајки, легендарних прича и предања, од којих треба издвојити
мотив условљавања удаје. Мотив јунак у тамници у прозним творевинама је изменио
свој облик и добио другачију функцију.36 Данијела Поповић, такође, скреће пажњу на то
да „позивање на племенито порекло и свест коју о Владимировом краљевском роду има
Косара у Дукљаниновој верзији, изостаје у Краљевству Словена (мада се о томе говори
касније као о разлозима за одобравање Косарине удаје), што би, чини нам се, чвршће
повезивало дела Дукљанина и Качића. Треба, истине ради, оставити могућност да је реч
о случајној сродности, нарочито ако се има у виду да формула изражавања племенитог
30 Живаљевић, Д., Качић и српски народни гуслари, Босанска вила, 1893, VIII, 1, стр. 25. према:
Поповић 2010, 138-139.
31 Уп. Орбин, 2006.
32 Поповић 2010, 123.
33 Ibid, 152. Уп. Le Gof 1999, 140-150.
34 Krstić, Branislav (1984): Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena (ur. Miroslav Pantić).
Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti. према: Поповић 2010, 142.
35 Грађа легенде о Владимиру и Косари је поређена са интернационалном мотивском грађом
према извору: Stith Thompson, Motif/Index of Folk Literature, I-IV, Bloomington&London 1975. Уп.
Милошевић Ђорђевић 2006. према: Поповић 2010, 138.
36 Поповић 2004, 82.
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порекла јунака није страна народним песмама уопште.” Елементи народног,
традиционалног, усменог израза и исказа карактеришу цјелине Љетописа у којима се
аутор бави раном историјом балканских Словена. Издвојено XXXVI поглавље, иако је у
основи текст који припада хагиографској књижевности, богато је и усменом грађом.37
„Уочене разлике су углавном производ чињенице да се пореде дела која припадају
књижевним врстама два потпуно другачија поетска система.”38
Поријекло романсе о Владимиру и Косари је нејасно, даље упућује Банашевић,
поредећи Љетопис и народна предања, и због чињенице да Јован Скилица сличну причу
доводи у везу са другом Самуиловом кћерком Мирославом и њеним мужем. Бракови
Самуилове дјеце су приказани као везе између брачних другова који су припадали
страним непријатељским таборима. Скилица је о Владимиру рекао да је био Самуилов
зет и да је то главом платио.39 Према Скилици, Косарино40 црквено име је Теодора и
далеко је извјесније да је Самуило донио одлуку о склапању брака између ње и
Владимира на основу политичке процјене. Он је слично поступио и у случају своје друге
кћери, која је била удата за византијског заробљеника Ашота, сина солунског дуке
Григорија Таронита, коме је Самуило након женидбе предао Драч на управу.41 Љубавни
романи двију Самуилових кћери, почети на сличан начин, у даљим перипетијама
потпуно се разликују. Прича о Мирослави остаје недовршена. Косарин роман је
довршен и, мада излази из оквира реалних збивања, сачињава једну хармоничну
цјелину. Банашевић напомиње закључак Николе Адонца како је „трагична Владимирова
смрт готово једина историјска чињеница, а све остало се заснива на фалсификовању
Ашотове и Мирославине авантуре, уз неколико хагиографских додатака”.42 Златарски
пак мисли да је до брака Ашота и Мирославе дошло послије брака Владимира и Косаре.
Љетопис, ипак, има своје историјско језгро за сукобе између Самуила и Владимира, па
чак и за сродство Владимирове жене са Самуилом, али је прича Љетописа, као плод
локалне традиције, удешена тако да домаћи херој заузима главно мјесто у свим
збивањима.43 Дукљанин је на Владимира и Косару пренио љубавну причу и везу са
Драчем Мирославе и Ашота. Адонц истиче да је невјероватна прича да су обје кћери са
својим мужевима биле послате на исто мјесто.44 Кћери одрасле у дивљој планинској
природи, у тјескоби острвског града Преспе, пише Банаљевић, потекле из једне, може се
рећи, скоројевићке породице, доспјеле до велике моћи и сјаја, лако су се и природно
заљубиле у младе заробљенике високог рода, из много питомијих средина. Ашот је
припадао великашкој породици, која је играла знатну улогу у Византији, а Владимир је
био самостални владар приморске Дукље, гдје су укрштени утицаји Византије и Рима
имали утицаја и на начин живота највиших друштвених слојева. Косара и Мирослава су
из урођене потребе да се сажале, узбуде и оплемене, могле бити привучене судбином,
спољашњошћу и рангом двојице страних принчева.45
Присутна схватања љубави нису настала у Дукљи, нити су израз простоте и
заосталости, како даље објашњава Банашевић, него су до писца Владимирова живота
37 Поповић 2010, 103.
38 Ibid, 146.
39 Банашевић 1971, 167.
40 У Вуковом Рјечнику 1852. наводи се само женско име Косана, и Коса као њен хипокористик.
(запажање: Банашевић 1971, 147)
41 Живковић 2006, 69.
42 Банашевић 1971, 149.
43 Византијски извори 2007, 91-93.
44 Банашевић 1971, 159.
45 Ibid, 165.
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дошла са других страна, из образованијег окружења. „У популарној латинској
књижевности оног времена било је компилатора који су неспретније од нашег
Дукљанина говорили о чистој љубави. Косара је пошла за Владимира non causa libidinis,
него зато што је био леп, понизан, скроман, паметан, мудар, слаткоречив и од
краљевског рода. Те особине се могу наћи у личностима савремених љубавника XII и
XIII века на Западу.” Две од њих, понизност и храброст, изгледају потпуно
контрадикторне, „зна се, међутим, колико су и најхрабрији витези морали бити понизни,
скромни и стрпљиви пред Дамом, од које нису имали права ишта очекивати”. Свјештена
лица, која су писала о Косариној љубави према Владимиру, нису имала пред очима само
Христов лик и интерес вјере, него су се, макар и несвјесно, повела за другим, у неким
нијансама сличним идеалима.46 Косара, након што среће Владимира, спремна је да се
одрекне и свог живота. Она не само да представља „божанско оруђе његовог избављења
из тамнице”, већ је и „средство којим аутор поглавља основну идеју самовољног
жртвовања држи у средишту приче. Њена је улога значајна јер нам показује да је аутор
пажњу обратио не само на појединачне мотиве мучеништва већ и на читаву структуру
наратива.” Једно је било народно пјевање, а посве друго побожно црквено
прослављање.47
„Очевидно је да су сви историјски догађаји традиционално обликовани у
усменој прози или поезији пре настанка писмености и са њима први хришћански писци
морају рачунати.”48 Ипак, легенда о љубави Владимира и Косаре живи, што значи
мијењала се, допуњавала, сажимала, „а од најдубље старине”, како закључује Андра
Гавриловић, „па све до данас одржала се највише по својој лепоти, по чистој
поетичности којом су први векови наше историје заоденути. А то јој је уједно и најбоље
јемство да њена обрада још може очекивати нових писаца”,49 и тумача, ово је наш
прилог.
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СВ. ЈОВАН ВЛАДИМИР У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ И ДРАМИ
Апстракт: Циљ овог рада је да прикажемо лик Св. Јована Владимира у
српској историји и драми. Покушаћемо да анализом историјских извора,
историографских закључака и драмских дела сагледамо како се мењао поглед на
личност овог дукљанског владара и првог српског светитеља током времена и каква је
његова рецепција у историји и српској историјској драми с краја XIX и средине XX века.
Кључне речи: Јован Владимир, Косара, Дукља, Бугарска, Византија, историја,
српска историјска драма.
Срби су од досељавања на Балканско полуострво постали веома значајан
фактор у међународним односима народа југоисточне Европе, а понајвише Византијског
царства. Смрћу последњег владара из династије Властимировића, кнеза Часлава,
тежиште српских земаља прешло је у Дукљу. Ова српска држава је крајем X и почетком
XI века била увучена у сукобе Византије и Бугарског царства у успону, које је
предводио Самуило (976–1014). Један од значајних актера овог период био је дукљански
кнез Владимир. Сплетом историјских околности, овај дукљански владар постао је први
српски светитељ. Главни извор за његов живот је дело анонимног барског свештеника
познато као Летопис попа Дукљанина или Барски родослов. Он се сматра првим
историографским и књижевним делом јужних Словена.1 Уз латинску верзију рукописа
Летописа постоји и његов нешто измењен превод на италијански језик који је 1601.
године објавио Мавро Орбини у свом делу Краљевство Словена (Il regno de gli Slavi
hoggi corrottamentedetti Schiavoni). Поред Летописа, још један значајан извор за овај
период је дело византијског историчара Јована Скилице Кратка историја (грч. Σύνοψις
ιστοριών) које обухвата период од 811. до 1057. године. Његово дело касније је допунио
Михаило, епископ Деволски.2
1 За ово дело највећи број историчара сматра се да настало између четврте деценије XI века и
почетка XIII века. За хронологију и основне ставове о истражености овог дела видети: Живковић
2009b, 25-31.
2 Јован Скилица је био пореклом из Мале Азије, теме Тракесион. Како сам каже да је живео у време
великог филозофа Михаила Псела (1018–1096/7). Обављао је низ високих функција на византијском
двору. Како се претпоставља да је аутор једног правног списа упућеног Алексију Комнину 1092,
сматра се да је умро крајем XI века. О Скилици као извору: Острогорски – Баришић 1966, 51–54; О
Скилици као извору за историју Македонских Словена: Прокић 1910, 61–156.
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Према Дукљанину, Владимиров отац био је дукљански владар Петрислав.3
Излагање о Владимиру започиње у XXXVI поглављу Летописа. За Владимира каже да
је као дечак преузео краљевство.4 Даље наводи да је младог Владимира напао бугарски
цар Самуило.5 Владимир се са народом повукао на планину Облик (данас планина
Тарабош). Један део Самуилових снага је опседао дукљанског кнеза, док се други део
снага упутио у освајање Улциња. Затим, Дукљанин уводи хагиографски моменат када
спомиње да је Владимир молитвом успео да спаси своје поданике од уједа отровних
змија.6 Дукљански владар је одбио да преговара са Самуиловим изасланицима, али га је
издао његов жупан, кога Дукљанин пореди са Јудом, нудећи Самуилу да ће му предати
Владимира.7 Иза овог поступка поред наглашавања Владимирове пожртвованости и
врлина стоји још једно прагматично објашњење. Сасвим могуће да је жупан Облика
предао свог владара Самуилу, штитећи сопствене интересе и положај.8 Летописац даље
наводи да се Владимир опростио од својих поданика предајући се Самуилу. Дукљански
владар је затим послат у изгнанство у охридску област, у место Преспу.9
Наставак кампање за бугарску страну није донео очекиване успехе. Улцињ је
остао неосвојив. Дукљанин наводи да је Самуило љутит опустошио целу Далмацију,
градове Котор и Лазиј (Дубровник). Провинција Далмација је разорена и остала је без
становника.10 Током ове кампање разарања Самуило је стигао до Задра. После овог
продора, Самуило се преко Рашке и Босне вратио у своје области.11 Ова кампања
бугарског владара није била усмерена само против Дукље. Посматрајући положај
дукљанске кнежевине у контексту политичких односа на простору Балкана евидентно је
да се он уклапа у ширу слику бугарско-византијских сукоба који су били веома
интензивни на прелазу из X у XI век. Дукљански владар је био у веома блиским
односима с Византијом, тако да је бугарска страна сматрала Владимира византијским
савезником. Доказ ове тврдње је и заробљавање српске делегације од стране
сараценских гусара, која је 990. или 991. године кренула цару Василију II. Вероватни
разлог преговора било је заједничко деловање против Бугарске.12 Такође, напад на
Улцињ, који је припадао систему утврђења драчке теме показује прави циљ ове
3 Петрислава помиње Дукљанин у XXXIV и XXXV поглављу Летописа, Живковић 2009а, 122
(латински) 123 (савремени српски); 124 (латински) 125 (савремени српски). Постојање дукљанског
кнеза Петрислава потврђује данас изгубљени печат описан у G. Schlumberger, Sigillographie de
l’empire Byzantin (Schlumberger 1884, 433–434). Шишић је такође сматрао да је Петрислав
историјска личност. Шишић 1928, 455.
4 Живковић 2009а, 124 (латински) 125 (савремени српски); Orbini 1601, 220; Живковић сматра да
је Владимир преузео власт у Дукљи око 1000. године. Живковић 2006a, 68.
5 Хронологија Самуиловог напада на Дукљу се разликује: Златарски, Рансиман и Пириватрић
стављају овај поход у 998. годину (Златарски 1927, 706; Runciman 1930, 232; Пириватрић 1997, 113),
Ђуровић сматра да се овај поход највероватније одиграо 997. године (Ђуровић 1967, 382), док
Живковић ову кампању ставља у 1009/1010. годину. (Живковић 2002, 23–24; Живковић 2007, 284).
6 Живковић 2009а, 124 (латински) 125 (савремени српски); 126 (латински) 127 (савремени српски).
7 Живковић 2009а, 126 (латински) 127 (савремени српски); Orbini 1601, 221.
8 Живковић 2006a, 68.
9 Живковић 2009а, 126 (латински) 127 (савремени српски).
10 Живковић 2009а, 126 (латински); 127 (савремени српски); Orbini 1601, 221.
11 Живковић 2009а, 127 (савремени српски); 129 (савремени српски); Пириватрић 1997, 105–106;
Детаљније о Самуиловом походу на Далмацију: Живковић 2002, 9–25.
12 У раду Српско посланство цару Василију II Острогорски оповргава раније ставове историчара
да су српске земље припојене Самуиловом царству крајем осамдесетих година X века,
Острогорски 1970, 147–158. Постоје и друга мишљења о пореклу ове српске делегације.
Бенешевић тврди да су њу чинили Неретљани. Бенешевић 1971, 158.
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кампање: сузбијање византијског утицаја у Дукљи.13 Ова бугарска кампања имала је
такође за последицу препуштање слободе акција на Јадрану Венецији, вазалној држави
Византијског царства.14
Владимир је после предаје послат да тамнује у Преспи.15 Дукљанин поново
уводи хагиографске мотиве са приказивањем анђела који је дукљанском владару
прорекао мученичку смрт. У приповедању се појављује Самуилова ћерка Косара16,
потакнута од Светог Духа, замолила оца да са слушкињама опере ноге и главу
затвореницима, што јој је отац дозволио. Током овог милосрдног акта, она је угледала
дукљанског кнеза. И како Дукљанин наводи: Тада је угледала Владимира и видевши да
је лепог изгледа, смеран и скроман, и да је пун мудрости и богопоштовања застала је да
поразговара са њим, а његове речи су јој се учиниле слађе од меда и саћа. И зато, не из
пожуде, већ зато што се сажалила над његовом младошћу и лепотом, и пошто је она
чула да је краљ и да је родом из краљевске лозе, заљубила се у њега и, након што га је
поздравила отишла је.17 Уследила је Косарина молба оцу да јој да Владимира за мужа,
или да ће она умрети пре него што прихвати неког другог.18 Самуило је пристао на ову
молбу своје кћери, како Дукљанин каже, будући да је веома волео своју кћер и да је
Владимир краљевског рода.19 Вероватнији разлог Самуиловог одобравања брака своје
ћерке Косаре са Владимиром је питање политичке процене. У средњем веку, брак је
поред функције неопходног продужења династије, имао и важну политичку улогу.
Династички бракови су служили нормализацији односа међу династијама и државама
као и склапању политичких савеза. Брак Владимира и Косаре имао је циљ да
дукљанског владара одвоји од Византијског царства.20 Ово није био први брак који је
Самуилов дом склопио са дојучерашњим противницима. Браку Владимира и Косаре
претходио је брак Самуилове ћерке Мирославе и византијског племића Ашота, сина
солунског дуке Григорија Таронита који је страдао у сукобу са Бугарима. Ашот је
постао Самуилов заробљеник 995. године.21 У њега се заљубила Самуилова ћерка
Мирослава. Она је оцу запретила да ће се убити уколико се законски не венча са
византијским заробљеником. Овај мотив ће се појавити и у опису Владимирове женидбе
са Косаром. Самуило је пристао на брак своје кћери и Ашота и препустио му управу на
Драч. Међутим, Ашот је са Мирославом побегао на византијску страну и постао је
посредник између цара Василија II и Јована Хрисилије, деде своје супруге, у завери да
се Драч преда Византији 1005. године. Ово је и учинио Јованов син Теодор.22 Предаја
13 Живковић 2006a, 69; О Драчу и драчкој области детаљније: Ферлуга 1964, 117–132.
14 Runciman 1930, 233.
15 Код Орбинија стоји Presla. Orbini 1601, 221.
16 Прокић је указао да је исправио навод Михаила Деволског да је крштено име Косаре Теодора.
Prokić 1906, 31; 32; 44; С друге стране, белгијски византолог Николас Адонц тврди да је име жене
Јована Владимира Теодора, која је према њему била ћерка византијског племића Теодора
Хрисилија, а унука Јована Хрисилија. Према Адонцу, прича о Владимиру и Теодори представља
фикцију. Adontz 1938, 54–55; Критику Адонцевих тврдњи износи: Бенешевић 1971, 145–147.
17 Живковић 2009а, 128 (латински) 129 (савремени српски); Orbini 1601, 222.
18 Живковић 2009а, 128 (латински) 129 (савремени српски); Orbini 1601, 222; Француски
византолог Анри Грегоар сматра да је епизода са Владимиром и Косаром посредним путем
послужила као инспирација за Шекспирову драму Бура. Детаљније у: Grégoire 1940, 246–256.
19 Живковић 2009а, 128 (латински) 129 (савремени српски); 130 (латински) 131 (савремени
српски); Orbini 1601, 222.
20 Живковић 2006a, 70.
21 Острогорски – Баришић 1966, 88; Пириватрић, 1997, 101–102.
22 Острогорски – Баришић 1966, 91–94; Острогорски – Баришић 1966, 93–94; Златарски 1927,
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Драча византијским снагама 1005. године може бити један од разлога Самуилове
дукљанске кампање. Бугарски владар је покушао да спречи повезивање Дукље и
византијске територије преко области Драча.
Самуило је ослободио Владимира и оженио га је са својом ћерком23,
прогласивши га за краља24 и давши му земљу његових отаца и целу улцињску земљу.
Самуило је послао гласника Драгимиру, Владимировом стрицу, да преузме на управу
Травунију и да ову област насели.25 Иако је брак са Косаром променио спољнополитичку
оријентацију Дукље, Владимир није отворено иступао против Византије. То доказује
исказ византијског историчара Јована Скилице: Јер док je Трималијом (Трибалијом) и
оближњим областима Србије владао Владимир, по кћери Самуилов зет човек правичан и
мирољубив и пун врлине, прилике су у Драчу биле мирне.26 Коришћење два географска
термина за области којима је управљао Владимир указује да је поред делова драчке теме
и Дукље, добио на управу и југозападне делове Србије, највероватније земље у сливу
река Таре и Лима.27 Летописац затим каже даје Владимир с Косаром живео у потпуној
светости и чедности, љубећи Бога и служећи му и ноћу и дању, и владао је својим
народом који му је поверен праведно и у страху од Бога.28
Следећи податак који Дукљанин помиње је смрт цара Самуила. За њега од
Скилице сазнајемо да је умро 24. јула 1014. године код Беласице, видевши 14.000 својих
војника ослепљених након ове битке.29 Дукљанин наводи да је Самуила наследио син
Радомир, кога Скилица назива Гаврило Радомир. За Самуиловог наследника каже да је
био снажан и да је водио многе борбе са Грцима освојивши све земље до Цариграда.
Ова Дукљанинова тврдња о успешној борби цара Радомира против Византије не
одговара историјским чињеницама, јер Скилица наводи да је страдао после непуних
годину дана владавине. За то време није успео да организује ефективну војну кампању
против Византије. Даље Дукљанин преноси да се византијски цар Василије обратио
Радомировом брату од стрица, Владиславу, позивајући да освети очеву погибију тако
што ће убити Радомира. Византијски владар му је обећао сребро и злато и власт над
царством уколико убије Радомира.30 На ово је Владислав пристао, и једном приликом
када је Радомиром био у лову мучки га је убио.31 Скилица наводи да је његов убица био
његов брат од стрица, Аронов син, Јован Владислав.32
Дукљанин излаже да је Владислав позвао Владимира да дође код њега, с
намером да га убије. Косара је замолила свог мужа да уместо њега пође на братовљев
713–714; Runciman 1930, 239–240; Пириватрић 1997, 114.
23 До данас једнини историчар који оспорава причу о Владимиру и Косари је Адонц. Он сматра да
је прича о Мирослави и Ашоту утицала на настанак легенде о Владимиру и Косари. Adontz 1938,
54–59.
24 Овде је реч о анахронизму. Дукљанин користи латински термин rex – краљ када говори о
дукљанским владарима. Формално Дукљу је на ранг краљевине издигао тек Михаило
Војисављевић који од папе Гргура VII бива називан краљем од 1078. године. Ђуровић 1967, 393–
394; Ћирковић 1981, 189–190; Живковић 2006, 92–93.
25 Живковић 2009а, 130 (латински) 131 (савремени српски); Orbini 1601, 222–223.
26 Острогорски – Баришић 1966, 117; Ђуровић 1967, 384.
27 Живковић 2006a, 70–71.
28 Живковић 2009а, 130 (латински) 131 (савремени српски).
29 Острогорски – Баришић 1966, 106–107; Острогорски 1998, 294–295; Пириватрић 1997, 121–122.
30 Живковић 2009а, 130 (латински) 131 (савремени српски); Orbini 1601, 223.
31 Живковић 2009а, 130 (латински) 131 (савремени српски); 132 (латински)133 (савремени
српски); О убиству Гаврила Радомира, видети: Ређеп 2011, 7–11.
32 Острогорски – Баришић 1966, 107–109; Orbini 1601, 223; Пириватрић, 122–124.
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двор где је и дочекана са највећим почастима. После заклетве верности на дрвеном
крсту који је тражио преко два епископа и пустињака, послатих њему од Владислава,
Владимир се упутио у Преспу.33 Бугарски цар је наредио да му се постави заседа и он
убије.34 Овде поново срећемо хагиографске мотиве. Атентатори су наводно побегли
када су угледали да Владимира прате војници са крилима, тј. Божији анђели, који носе
заставе. Затим следи кулминација Дукљаниновог приповедања где наводи да је
Владислав седећи за трпезом послао крвнике да Владимиру одрубе главу. Када је видео
да је у опасности, Владимир се обратио свештеницима који су постали свесни да су га
обманули и довели у опасност. Затим се причестио телом и крвљу Господњим држећи у
рукама онај дрвени крст на коме су се свештеници заклели.35 Затим је рекао
свештеницима да се моле за њега и да је дрвени крст доказ да умире недужан.36
Владимир је потом изашао из цркве где су га окружили војници који су му одрубили
главу. То се одиграло 22. маја 1016.37 Скилица такође бележи ток догађаја који је довео
до Владимирове смрти – Α кад Јован (Владислав) погуби Гаврила, и кад овај (Владимир)
би преварен и поверова заклетвама које му Јован даде преко Давида38, архиепископа
Бугарске и себе њему предаде и после кратког времена би погубљен.39 Разлог за убиство
дукљанског владара вероватно лежи у његовој ранијој политичкој оријентацији ка
Византији. Катастрофичан пораз бугарских снага код Беласице 1014. године и
Самуилова смрт, која је убрзо уследила, у потпуности је преокренула ситуацију у корист
Византије. Територија Бугарског царства се постепено смањивала, а истовремено и
утицај њеног владара. Како се територија дукљанског владара налазила близу стратешки
значајног Драча, вероватно је утицала на Јована Владислава да се одлучи да уклони
Владимира. Како је Владимир и раније био у политичкој орбити Византије, он је веома
лако могао опет постати сарадник византијског цара. Могуће је да је Владимир пао као
жртва сумњи, (или што је извесније) да је бугарски владар имао информације да се он
колеба и да постоји могућност да ће прећи да византијску страну. Византији наклоњена
Дукља представљала би велику опасност за бугарске аспирације на драчку област.40
У даљем излагању, Дукљанин наводи да је Владимир сахрањен у Преспи и да
су се на његовом гробу почела догађати чудесна излечења и да се на гробу појављивала
божанска светлост. Косара је много жалила губитак свог мужа. Владислав уплашен
чудима, која су се догађала на Владимировом гробу, дозволио је својој сестри да тело
свог мужа сахрани где жели. Она је његово тело сахранила у месту Крајина, у цркви
Свете Марије.41 У овој цркви према Летопису (поглавље XXXV) сахрањен је и
33 Живковић 2009а, 132 (латински) 133 (савремени српски); Orbini 1601, 222–223.
34 Живковић 2009а, 132 (латински) 133 (савремени српски); 134 (латински) 135 (савремени
српски); Orbini 1601, 223.
35 Живковић 2009а, 134 (латински) 135 (савремени српски); Orbini 1601, 223–224.
36 Живковић 2009а, 134 (латински) 135 (савремени српски); 136 (латински) 137 (савремени
српски); Orbini 1601, 224.
37 Живковић 2009а, 136 (латински) 137 (савремени српски); О убиству Јована Владимира: Ређеп
1998, 311–319.
38 Последњи познати патријарх Бугарске био је Јован, а не Давид. Скилица је овде вероватно
направио погрешку заменишви име патријарха, и каснијег византијског архиепископа Јована, са
једним од чланова изасланства које је Владислав послао Владимиру, које помиње Дукљанин. Име
једног од епископа било је Давид. Он је, највероватније, био епископ суфраган последњег
охридског патријарха Јована: Прокић 1911, 278–285.
39 Острогорски – Баришић 1966, 117–118; Orbini 1601, 224.
40 Живковић 2006a, 72.
41 Живковић 2009а, 136 (латински) 137 (савремени српски); Орбини наводи да је Владимир
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Владимиров отац, Петрислав.42 Сахрањивање дукљанских владара у цркви Св. Марије
може бити назнака постојања црквене организације утемељене на дужој традицији.43
Дукљанин наводи да је његово тело лежало мирисно са оним дрвеним крстом у рукама.
На Владимиров дан наставила су да се догађају чудеса онима који су се чиста срца
молили. Косара се замонашила и живела је светачким животом и сахрањена је покрај
свог мужа.44
Поглавље XXXVI завршава се описом смрти бугарског цара Владислава. У
време када се догодио пренос Владимирових моштију из Преспе у Крајину, Владислав
је сакупио војску и кренуо је да заузме Владимирову земљу и град Драч као што му је
цар Василије обећао.45 У овом одељку описан је почетак настанка култа Св. Владимира.
Дуљканин пренос моштију датира у време Владислављеве опсаде Драча (што значи
јануар–фебруар 1018).46 Временска подударност времена преноса моштију са погибијом
бугарског владара под Драчем пресудно је утицало на настанак легенде о праведној
казни која је снашла убицу.47 Према Скилици, бугарског владара је снашла смрт у
сукобу са византијским снагама, али није јасно од кога је страдао Јован Владислав.48
Дукљанин уводи хагиографско објашњење смрти бугарског цара. Док је
вечерао под Драчом, Владиславу се приказао наоружани војник с ликом Св. Владимира.
Бугарски цар је позвао своје војнике да га заштите од Владимира. Он је устао од стола и
кренуо да бежи, али га је анђео ударио и он је умро душом и телом.49 Тада су његови
принчеви, његови војници и сав народ, запалили ватру по логору, из кога су исте ноћи
побегли одакле су дошли. Затим долази до поређења смрти два владара, после које је
Владимир постао мученик, а Владислав анђео Сатанин.50 Дукљанин, поглавље
посвећено Св. Владимиру, завршава следећим речима: Колика и каква чуда и добра се
Бог удостојио да пружи посредством блаженог Владимира, свог слуге, онај ко жели да
сазна нека прочита његову историју и увидеће да је овај свети човек био један дух са
Господом и да је Бог боравио у њему, коме нека је слава итд.51
Прича о дукљанском кнезу Владимиру, коју износи Дукљанин, у себи носи
елементе средњовековних житија. Док је Новаковић сматрао да је ово житије настало
првобитно на словенском језику, па потом преведено на латински.52 Шишић је тврдио да
овде не може бити речи о житију, већ само о глоси каснијих преписивача и да се не
може говорити о словенском тексту житија, јер нема његових каснијих помена у српској
средњовековној хагиографији.53 Лексичка анализа Летописа попа Дукљанина показује
сахрањен у цркви Св. Марије у Creani. Orbini 1601, 224
42 Дукљанин каже да је Петрислав сахрањен у цркви Св. Марије у Газени, што је вероватно
грешка писара. Овде треба да стоји у Крајини. Живковић 2009а, 124 (латински) 125 (савремени
српски); Живковић 2009b, 260.
43 Живковић 2011, 137.
44 Живковић 2009a, 136 (латински) 137 (савремени српски); Orbini 1601, 224.
45 Живковић 2009a, 136 (латински) 137 (савремени српски); 138 (латински) 139 (савремени
српски); Orbini 1601, 225.
46 Острогорски – Баришић 1966, 124 бел. 157.
47 Бенешевић 1971, 201–202.
48 Острогорски – Баришић 1966, 123; Пириватрић 1997, 128.
49 Живковић 2009а, 138 (латински) 139 (савремени српски); Orbini 1601, 225.
50 Живковић 2009а, 138 (латински) 139 (савремени српски).
51 Живковић 2009а, 138 (латински) 139 (савремени српски); Анализа разлика измеђи латинске и
италијанске, Орбинијеве, верзије Летописа: Бенешевић 1971, 138–142.
52 Новаковић 1893, 203.
53 Шишић 1928, 122–123.
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да је поглавље које говори о Владимиру писано бољим латинским него остала и да у
њима нема словенских трагова, што још више ојачава тврдњу да се овде ради о тексту
које је Дукљанин преузео.54 Анализа мотива у XXXVI поглављу такође може да нам
укаже да је Дукљанин искористио Владимирово житије као књижевни предложак за ову
главу. Док остала поглавља Летописа обилују старозаветним паралелама и мотивима,
поглавља која претходе казивању о Св. Владимиру (XXXIV и XXXV), као и поглавље
које говори о њему (XXXVI) у себи садржи мотиве из Новог завета, којима се очигледно
Дукљанин не служи.55
Други разлог који наводи Шишић као потврду непостојања житија је
недостатак званичне канонизације Владимира од стране Католичке цркве. Према
Шишићу, Владимир је канонизован од стране православне цркве у Албанији. Даље
тврди да је његова легенда (житије) настало најраније у XIV веку. Ова легенда је заједно
са службом штампана тек 1690. године у Венецији. Легенда из XIV века, према
Шишићу, утицала је на преписивача да начини поменуту глосу.56 Шишић није узео у
увид чињеницу да је поред формалне канонизације постојала и неформална која се
догађала од стране локалног становништва и свештенства. Све до XII века није
постојала разлика између беатификације и канонзације светитеља. Беатификацију је
могао да изврши и локални бискуп, без потребе да сагласност да Света столица.
Светитељ словенског имена, који није имао значајних заслуга за Католичку цркву, није
могао да добије званичну канонизацију.57 Канонизација у средњем веку, поред своје
духовне, имала је и политичку димензију. Она је представљала један од фактора
легитимизације владајуће династије, а самим тим и државе. Проглашењем светородне
династије један народ је постајао део хришћанске васељене. Разлог беатификације Св.
Јована Владимира треба тражити у борби за независност Дукље у периоду Владавине
дукљанског кнеза Михаила (1046–1081). Он је од папе 1078. године тражио краљевске
инсигније и круну. У напорима да добије краљевску круну и да Бар уздигне на ранг
архиепископије, треба тражити разлоге за беатификацију Св. Јована Владимира. Бар је
успео да постане архиепископија (1089) за време Михаиловог наследника, Константина
Бодина.58 Тако да би настанак Житија Св. Владимира треба тражити у периоду 1075–
1089. године.59 Управо ово датирање настанка Владимировог житија би га ставило у
хронолошки близак период са Скилицом, што објашњава сличности између његовог
писања о дукљанском светитељу и каснијег извештаја који се налази у Летопису.60
Избор личности, као што је био Владимир за светородног оснивача династије, био је
мудар дипломатски потез дукљанских владара. Владимир је био побожан и мирољубив
владар који је сплетом историјских околности страдао мученичком смрћу. Живот и смрт
овог владара оставио је велики утисак на његове поданике, који су у његовој личности
препознали истинског светитеља. Он је био савршена парадигма хришћанског живота и
врлина. Такав светитељски лик могао је да представља династију у односима и са
Истоком и са Западом. Он је потенцијално био пријемчив како за папство од кога се
очекивало уздизање Бара на ранг надбискупије, тако и за Византију, чија се помоћ
показала неопходном у борби између Дукље и Рашке у првој половини XII века.61

54 Живковић 2009b, 264.
55 Исто, 261–262.
56 Шишић 1928, 123–125.
57 Банешевић 1971, 174.
58 Живковић 2006a, 99; Ћирковић 1981,195; Ђуровић1967, 397–398.
59 Живковић 2009b, 268.
60 Исто, 269.
61 Исто, 270.
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Када се говори о култном месту Св. Владимира, оно се налази у околини
Елбасана у цркви Св. Јована коју Албанци називају Шин-Ђон. Као што смо видели,
Дукљанин наводи да је култно место у месту Крајина у цркви Св. Марије. Према
Новаковићу, Владимир никада није био сахрањен у цркви Св. Марије. Он је одувек
почивао у околини Елбасана, а лоцирање места почивања Владимира у Крајини је,
према Новаковићу, само локализација легенде. Он сматра да је грчко житије овог
светитеља из 1690. године, о коме ћемо говорити нешто касније, ближе истини, тј. да је
Владимир одувек почивао у Елбасану.62 С Новаковићевом тврдњом се слаже и Славко
Мијушковић.63 Вероватнија могућност је да је у једном тренутку дошло до преноса
моштију из околине Скадра у Елбасан. Још је Јиречек сматрао да се овај пренос моштију
одиграо 1215. године када су снаге епирског деспота Михаила I освојиле Скадар.64
Са преносом моштију Св. Владимира у средњу Албанију долази до још једне
промене у његовом култу. Он поред свог имена, Владимир, добија и име Јован. Први
помен овог светитеља као Јована Владимира налазимо у његовој цркви, коју је 1381.
године обновио после земљотреса локални албански великаш Карло Топија. У
предговору грчког житија из 1690. године, овај светитељ се назива Јован из Владимира,
предела Бугарске који се назива Владимиро.65 Како је дошло до ове промене имена
светитеља? На ову чињеницу је утицало неколико фактора. На новом простору где се
култ Св. Владимира успоставио, његово словенско име било је страно. Такође, грчка
црква која је овде била доминантна, није била спремна да прихвати ово светитељско
име. С друге стране, дошло је до повезивања лика Св. Владимира са светитељем који је
био веома популаран на овом подручју. Овде се ради о Св. Јовану Крститељу. Веома је
могуће да је црква у којој се налазе мошти Св. Владимира раније била посвећена Св.
Јовану Крститељу. Хагиографске сличности између ова два светитеља су утицале на
даљу симбиозу два култа.66
Постоје извесне паралеле између култа Св. Владимира и других култова светих
владара, пре свега Св. Вацлава и Св. Бориса и Гљеба. И поред значајних сличности са
житијима наведених светитеља, приметно је да се не може утврдити њихов директан
утицај на настајања житија Св. Владимира.67
Горе поменуто грчко житије је штампано у Венецији 1690. године у редакцији
Јована Папе из Елбасана. У сакупљању материјала, на основу кога је житије писано,
учествовао је Грк Козма, изасланик Охридског патријарха Германа, бивши митрополит
епархије китејске са Кипра.68 У овом делу дошло је до потпуне дисторзије историјских
чињеница везаних за лик Св. Јована Владимира, што доказује да је његово првобитно
житије тада већ било изгубљено.69 Козма наводи да је житије писао на основу српских
књига у којима је више сачувано о животу и делу Св. Јована Владимира и на основу
једног бугарског синексара.70 Детаљна анализа овог житија и помена, коју је извршио
Стојан Новаковић, показала је да је аутор житија прикупио бројне легенде настале око
лика Св. Јована Владимира и да је покушао да их повеже у једну целину.71 У овом
62 Новаковић 1893, 231–232.
63 Мијушковић 1967, 75–77.
64 Јиречек 1978, 119.
65 Новаковић 1893, 252; 262.
66 Банешевић 1971, 211–213.
67 Ингам 1990, 880–884.
68 Новаковић 1893, 269.
69 Живковић 2009b, 263.
70 Новаковић 1893, 251–252.
71 Анализа и превод житија: Исто, 252–265; 265–271.
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житију Св. Јован Владимир је представљен као унук бугарског цара Симеона, а син
српског краља Немање и византијске принцезе Ане. За аутора житија, он је био краљ
Бугарске и Илирика.72 Такође, дијаметрално супротно је представљен лик Косаре, која у
овом житију носи име Далида (Далила). Она је представљена као сумњичава и
љубоморна жена. Због одлуке да сачува своје девичанство, Владимира је његова жена
почела да сумњичи да јој он није био веран. Поред сумњичавости и љубоморе, аутор
житија Далили (Косари) ставља на терет још тежи грех. За њу и њеног брата он тврди да
су припадали богумилској и масалијској јереси.73 Далила је наговорила свог брата да
убије Св. Јована Владимира. Он је свог зета напао, али није успео одмах да га убије. У
овој верзији житија, Св. Јован Владимир је још спокојније прихватио своју судбину. Он
је чак крвнику дао свој мач да га погуби. Затим је Св. Јован Владимир прихватио у руке
своју главу и одјахао ка свом манастиру. Када је стигао у манастир предао је своју душу
Господу.74 Овај хагиографски моменат доста наликује житију Св. Дионисија
Ареопагита.75 Поред фактографских, у житију су присутни и хронолошки пропусти. У
њему се наводи да светитељеве мошти почивају у његовом храму од 6307. године од
постанка света (тј. 799 године). На другом месту наводи да је од мучеништва
светитељевог прошло седамсто осамдесет година (што значи да се оно догодило 910
година). Такође, Козма за годину обнове светититељевог храма од стране Карла Топије
тврди да је се то одиграло триста деведесет година пре писања житија тј. 1300. године.76
Последњи хагиграфски моменат који износи Козма везан је за наводни покушај Франака
да однесу светитељеве мошти из манастира. Како то нису успели, његове мошти су
бацили у реку Шкумбију одакле су притоком Кушом стигле до околине манастира. Њих
су пронашли становници места и вратили у манастир.77
Ово житије је настало у периоду значајних политичких превирања у Османском
царству. Циљ аутора овог житија био је да, користећи култ локалног светитеља, започне
рехеленизацију ових области. У датом моменту питање порекла датог светитеља није
било од суштинског значаја. Настанак житија Св. Јована Владимира утицало је на
обнову култа Св. Јована Владимира међу Србима.78 За период после 1690. године везан
је и настанак познате синајске иконе Св. Јована Владимира, чији опис даје Георгије
Острогорски. Она је директно била инспирисана овим грчким житијем Св. Јована
Владимира.79 Из прве половине XVIII века имамо још једну ликовну представу Св.
Јована Владимира. Она се налази у Стематографији Христофора Жефаровића из 1741.
године. Св. Јован Владимир је приказан како држи своју главу уз натпис: Св. Јован
Владимир мироточец из в Елбасан.80
72 Исто, 256–257.
73 Исто, 262.
74 Исто, 262–263.
75 Опис смрти Св. Дионисија Ареопагита: светитељ приклони главу своју за пресвето име Исуса
Христа, и би посечен тупом секиром. Исто тако заједно са њим положише своје главе за Христа
и свети Рустик и Елевтерије. Но по смрти угодника Свог Дионисија Бог учини преславно чудо:
обезглављено тело његово устаде силом Божјом, узе главу своју у руке и пређе са њом два
километра до места где од хришћана би подигнута црква; ту предаде главу своју једној
благочестивој жени Катули, па паде на земљу. Поповић 1977, 88.
76 Новаковић 1893, 262.
77 Исто.
78 Исто, 277.
79 Острогорски 1970, 159–169.
80 Давидов 1972, 8; Димитрије Руварац сматра да је ова Жефаровићева слика преузета из издања
грчког житија из 1774. године. Руварац 1892, 22.
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Након два издања грчког житија, из 1741. и 1774, житије Св. Јована Владимира
се појавило и у преводу на словенски језик. Житије је објављено на црквенословенском
језику1802. године. Ова верзија је штампана у Трсту код Пана Теодосија. На
објављивању овог дела радили су јеромонах и протоигуман Хиландара, Лука и
Партеније. Ово житије је објављено под називом Послѣдованіе святаго
великомȣченика, чȣдотворца и муроточца Іȣанна Владимира царя сербскаɩω. Овај
превод је уобличио Вићентије Ракић на основу дела историчара Јована Рајића Исторія
разныхъ славянскихъ народовъ, наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Србовъ, делимично из
здања грчког житија из 1774. године. Ово издање житија у себи садржи елементе
Владимировог живота који се помињу у Летпопису, који су посредно преузети из
Рајићеве Историје и грчког житија.81
Св. Јован Владимир је уврштен међу православне светитеље у српској цркви
тек 1861. године. Њега је у Србљак унео митрополит Михаило.82 Шта су били разлози за
овако касну канонизацију првог српског светитеља? Иако је Св. Јован Владимир први
српски светитељ, он је јако дуго остао на маргинама историје. На ово су утицале како
политичке, тако и династичке околности. Премештањем култног места у Елбасан
дошло је до локализације ван српског етничког простора. Овај простор се истина још
неколико пута нашао у саставу српске државе, али у њу није трајно инкорпориран. Тако
је дукљански светитељ остао далеко од српских верника. Други разлог је династичке
природе. Дукља и Рашка су од друге половине XI до друге половине XII биле у борби за
превласт међу српским земљама.83 Доласком на власт Стефана Немање (1166–1196).
Рашка дефинитивно односи превагу. За време његових наследника јавља се потреба
стварања династичког култа око личности Стефана Немање. Његови наследници нису
имали разлога да подржавају култ светитеља из ривалске српске кнежевине. Тако је Св.
Јован Владимир морао да сачека почетак XIX века, који је донео почетак обнове
његовог култа међу Србима. Почетак седме деценије XIX века дефинитивно је означила
повратак дуго заборављеног светитеља међу Србе. С обновом његовог култа дошло је и
до интересовања научне и културне заједнице за живот овог владара и светитеља. Лик
Владимира и његове жене Косаре постали су инспирација уметника за живот овог
светитеља. Његова трагична животна прича, у којој се преплићу вера, страдање, љубав и
издаја постала је инспирација за бројна драмска дела.
Прича о Јовану Владимиру, који беше украшен сваким знањем и светошћу84 и
његовој верној љуби Косари85, несумњиво представља непресушну инспирацију.
Судбина дукљанског краља, која је на величанствен начин описана у Летопису попа
Дукљанина, доиста је до данашњих дана остала једна од најдирљивијих, најлепших и
најпопуларнијих тема за уметничко обликовање.86 Она је своје место пронашла у
81 Банешевић 1971, 214; Руварац 1892, 32–34.
82 Банешевић 1971, 214; У репринту Србљака из 1986. године: Стојанчевић, 1986, 388–398.
83 Живковић 2006b, 451–456.
84 Мијушковић 1967, 232.
85 У средњовековној књижевности запажено је неколико ситуација у којима, када је живот
мушкарца угрoжен, жена иступа на сцену и свим силама се труди да отклони опасност. Она се
свесно и по својој вољи излаже ризику и преузима улогу заштитника (...) Чини се да је најранији
пример овакве, храбре акције коју је жена сама подузела, у српској књижевности описан у Житију
зетског кнеза Владимира. Томин 2007, 131–132. Магична прича о Јовану Владимиру и његовој
оданој жени, базирана је на сасвим хришћанској представи о љубави и оданости. Милић 2006, 104.
86 Барски родослов представља генеалогију наших раних владара од пресељења на Балкански
полуоток до под крај XII века. На самом почетку је занимање састављачево веома пространо,
обухвата све Словене Илирско-трачког полуострва као пресељенике и још заостале међу њима
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народној, али и писаној књижевности – било да је реч о поезији, приповеткама,
романима или драмама. Оно што нас посебно радује јесте чињеница да је живот Светог
Јована Владимира доспео и у домене дечје књижевности, те и најмлађи имају прилику
да се упознају са краљем каквог један народ може само да пожели.87
Предмет нашег истраживања јесте уметнички лик и дело Јована Владимира у
српској историјској драми XIX века и прве половине XX века. У корпусу драмских дела
у којима смо уочили присуство Јована Владимира, видљива је мудрост, храброст,
племенитост, оданост и христољубивост дукљанског краља.88 С друге стране, наспрам
Владимира који плени својом изузетношћу, драмски писци су често смештали
деструктивног Владислава, који је заправо у великом сагласју са драмским ликом краља
Вукашина Мрњавчевића крвожедног узурпатора, који свим силама тежи да задобије
власт, те убија цара Уроша Немањића.89 Ова два лика повезује и мотив убиства у лову,
који се доима као један од највиталнијих и најтрајнијих фолклорних образаца.
Подсећамо да је по правилу убиство извршено над невиним, а временом, нарочито у
средњем веку, обликују се следећи стереотип. Убица је претендент на престо и зато
убија легитимног наследника династије. Овај мотив је веома распрострањен. Налази се,
дакле, у Летопису попа Дукљанина, у Нибелунзима, када злобни Хаген убија у лову
Зигфрига, у Повести о Триштану и Ижоти и др.90
Први српски писац који на сцену изводи лик Јована Владимира јесте Лазар
Лазаревић. Важно је истаћи да драма инспирисана ликом и делом великог Јована
Владимира заправо припада групи драмских текстова, која су заслужна за процват и
популарност српске историјске драме. Наиме, Стефан Стефановић је 1825. године
написао драму под називом Смрт Уроша Петог. Лазар Лазаревић 1829. године
објављује драму Владимир и Косара, а Сима Милутиновић Сарајлија се појављује са
Трагедијом Обилић (1827) и Дијком црногорком (1827). Литерарно перо Јована Стерије
Поповића ће у овом периоду изнедрити драме Невиност или Светислав и Милева (1827),
Милош Обилић (1828) и Haхoд Симеон (1830). Поменуте драме настају у времену
ЦВЕТОВА МЛАДОСТИ, младости која ’једанпут само долази, а за кратко траје’.
Овде: неколико лета једино; младост оригиналне српске историјске драматургије. И
прилично плодна. Седам игара, четворице писаца.91

романе. Затим се интерес сужава на Србе и Хрвате. Што се дубље улази у дело, круг пишчева
занимања је све ужи, обухвата Србе, па затим Зету и околне области и градове. Радојчић 1951, 75,
76. Јован Суботић је код нас први превео Летопис попа Дукљанина, и то у 88. књизи Сербског
летописа (Будим, 1853, стр. 1–86), под називом Дукљанског Пресвитера Краљевство Славена.
Међутим, напомињемо да овај истакнути писац није драмски уобличио судбину Јована
Владимира. Суботића је опчињавала прича о дукљанском владару Бодину и његовој свирепој
супрузи Јаквинти, којој је посветио две драме под називима Бодин и Краљица Јакинта.
87 Причу о краљу Владимиру за децу Милована Витезовића прате и изврсне илустрације,
Витезовић, 1998, 7.
88 Подсећамо да Дукљанинов краљ Владимир поступа као савестан и потпуно хришћански краљ.
Новаковић 1803, 200–203. Поп Дукљанин и Јован Скилица говоре да је Владимир био васпитан у
јеванђеоском духу и да је био упућен у читање побожних књига. Јеванђеоске истине не само да су
му биле познате, него се трудио и да живи по њима. Вукићевић 1925, 18, 19.
89 Драмски лик Владислављев, попут Вукашиновог, неодољиво сличи Шекспировом Глостеру,
доцније краљу Ричарду, који зарад остваривања властитих властољубивих аспирација, стаје на
стазу крвавих злочина.
90 Милошевић-Ђорђевић 2006, 132; Ређеп 2013, 410.
91 Ерчић 1974, 241.
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Лазар Лазаревић у својој драми осликава Владимирове борбе са Самуилом, а
потом и период Владимировог заточеништва у тамници бугарског владара. Наш писац
већ у предговору своје драме вели да је главни извор на који се ослањао била Рајићева
Историја. Међутим, Лазаревић се ограђује и подвлачи разлику између историјске и
уметничке стварности: ова драма аљину баш они исти времена не носи, доста је ако
свака персона себи датом карактеру сходно се влада, и ако сви карактери скупа
напослетку при уједињењу из таме у своју светлост дођу, једном речју: ако све частице
скупљене једно свршено цело издаду.92 Овим се Лазаревић надовезује на Аристотела,
који је о односу између литературе и историографије казивао на следећи начин: Из
онога што смо досад рекли очевидно је и то да није песников задатак да излаже оно
што се истински догодило, него оно што се могло догодити, и што је могуће по
законима вероватности и нужности. Јер историчар и песник не разликују се по томе
што први пише у прози, а други у стиховима – јер би и дела Херодотова могла да се дају
у стиховима, па би она и даље била историја у стиховима, као и у прози – него се
разликују по томе што један говори о ономе што се истински догодило, а други о ономе
што се могло догодити.93
И пре Владимировог појављивања на сцени, Лазаревић је веома ефектно
представио његове доминантне карактерне особине. Српски краљ је осликан светлим
бојама и окарактерисан као изузетна личност. Из разговора војника сазнајемо о
чудесним моћима краља Владимира, његовој одговорности, племенитости, храбрости и
побожности. Трећи војник опомиње: Видиш, да нас више жали него сам себе. Он на
камену спава, о сувом лебу живи, тек да би нама згледајући се на њега лакше било.94
Владимир се свим силама залаже за мир, државно ставља испред личног, те му
безбедност народа бива далеко важнија од сопственог живота: Ти ћеш роду јавити, да
сам радо и весело у душманске се руке предао, кад сам толике главе мојом једном руком
заменити могао.95 До конца драме Лазаревић ће задржати светачки ореол око
Владимирове главе, уздижући достојанство вере и духовну слободу.96
У даљем развоју драмске радње, откривамо да је узрок свим Владимировим
недаћама сердар Асен. Асен се указује као аморалан човек који је опседнут влашћу.
Карактерне особине које би могле да се припишу Асену су насилништво, подлост,
похлепност и свирепост. Своје демонске планове пакосни сердар Асен правда следећим
речима: Косара је после власти други идол, кога ја обожавам.97 Дакле, опседнутост
влашћу, али и прелепом бугарском принцезом, Асена наводи да се устреми на српског
краља. Самуило ће овом властољубивом тиранину поверити своје поштовање и
беспоговорно ће следити његова упутства. Водећи се Асеновим инструкцијама, Косарин
отац, иако је са Владимиром у лепом пријатељству живијо98 окреће се против њега. Као
заточеник бугарског владара, Владимир је проводио дане и ноћи у молитви и сновима о
слободи, али и лепој Косари. Од почетка Лазаревићевог дела наилазимо на мотив божије
воље. Писац истиче Владимирово уверење да је његова судбина у божијим рукама. Он
жали Самуила што се радује победи, коју је задобио срећним случајем и наговештава му
да његова радост није постојана. 99
92 Лазаревић 1829, V.
93 Aristotel 2002, 71.
94 Лазаревић 1829, 3.
95 Исто, 12.
96 Милинчевић 1985, 91.
97 Лазаревић 1829, 25.
98 Исто, 29.
99 Trajković Filipović http://www.anthroserbia. org/Content/PDF/Articles/3b30051dc37445219262d
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Посебно је важно истаћи да Владимирово срце до краја остаје племенито и
нимало замрачено због тамничког искуства. Између осталог, Косарина бескрајна лепота,
њен осмех и очи, онемогућавале су да Владимир Самуила доживи како горког
непријатеља. Његова верна Косара, непрестано је седела крај тамничких прозора,
туговала је, уздисала за вољеним и смишљала план како да га ослободи.100 Лазаревићева
Косара је доиста тип идеалне драге, племенита је и смерна. Но, у исто време, наша
јунакиња дела попут какве хероине. Косара ће свесно жртвовати свој однос са оцем и на
све могуће начине ће покушавати да Владимира ослободи окова. Одевена у белу
одежду, присељена на брак са Асеном, Косара се моли свевишњем, у нади да ће
Самуилово срце смекшати. Владимирову и Косарину срећу, Лазаревић ће одлагати све
до оног момента у ком се Самуило уверава у сва злочинства које је тиранин Асен
починио. На крају драмске радње, бугарски владар ће им даровати благослов и Дукљу
на управу.
Судбину краља Владимира драмски је уобличио и Јован Стерија Поповић. У
Стеријиној драми Владислав (1843) у први план нису стављене Владимирове борбе са
Самуилом нити Косарина легендарна акција ослобађања вољеног из очевог
заробљеништва. Подсећамо да образац чију наративну окосницу чине тамновање јунака
и његова женидба девојком туђинком, која му помаже да се ослободи ропства, један је
од најстаријих познатих, како у светској баштини, тако и у јужнословенском културном
кругу. Рецимо, у једној верзији приче, Минојева кћерка, Аријадна, на први поглед се
заљубљује у Тезеја. Нуди му помоћ не би ли савладао Минотаура и изашао из
Лавиринта, уколико јој обећа да ће је узети за жену.101
Можемо слободно казати да је Стерија наставио тамо где је Лазаревић окончао
своју драму. Наиме, Стерија је осликао Косарине очајничке покушаје да свог супруга
заштити од узурпатора Владислава, сина Самуиловог брата Арона, и смрт краљеву.
Писац нам на самом почетку драме јасно предочава да ће Владислављева жеља за
богатством и влашћу утицати на трагичан след догађаја. Након смрти цара Самуила,
Владислав је убио новог бугарског владара Радомира, а узевши царство, устремиће се и
на елиминацију христољубивог краља Владимира, који му може круну на глави
потрести.102
Преласком на српски двор, расположење се мења, те наместо Владислава и
његове опсесивне жудње за влашћу и круном, видимо његову сушту супротност, краља
Владимира.103 Краљ Владимир се у овој драми указује као беспоговорно племенит
човек, али и веома резигниран, неспокојан и свестан свих тешкоћа које краљевски трон
са собом носи. Његов животни циљ било је обезбеђивање слободе своме народу. Када је
успешно реализовао своје планове, након мукотрпних борби, за Владимира царски
венац постаје терет, ружа која је трњем брига испрекрштана. Владимир стреми животу
обичног човека. У тамници Самуиловој, као оковани роб, Владимир је био срећнији.
Стога, рећи ће дукљански краљ својој жени: Косаро моја, тешка је круна на царској
глави. Притискују га мисли до крајности, и очајност га напада, да не може свакој
22fe4fa27e2.pdf.
100 Слушај, Маро, кан’ да се чују ланци у тавници; и слушај, то је јек из тамнице, – то је уздисај
његов, овај га ноћик овамо донесе, што ми овако лепо лице лади (...) Ја идем к пенџеру оном, ја ћу
тамо сву ноћ преседити, — њему ће лакше бити, кад није у оној глувој тавнпци сам; — он ће
осетити да је једно љубеће створење крај њега (...) Ја сам и досад сужне полазила, ја ћу
Владимиру окове скинути, макар главу изгубила. Лазаревић 1829, 58–60.
101 Делић 2010, 179.
102 Стерија Поповић 2014, 264.
103 Лешић 1998, 150.
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дужности да удовољи. Цар ваља да има око, да читаву државу надвиди, ваља да има
уши, да све чује, и опет мора да затвори очи и уши, кад правица своје чини. И цар је,
Косаро моја, човек; ако га и златна круна кити, опет остаје човек, слабостима као и
остали подложан. Ласкатељи тисућама стоје, голицају му уши најпријатнијим
стварима, сваки му предмет с једне само углађене стране показују, варају га име своје
онде стављати, где по своме срцу јамачно не би постављао, и под његовим штитом
отроване мреже плету, у којој многа душа без кривице цвили.104
Иако ће му Косара скретати пажњу на поштовање које ужива од стране својих
поданика, на чињеницу да његове речи и поступке сви до звезда узносе, Владимир ће
одвраћати: А колико их има, који то не чине, који не виде она светила, која ми
пријатељи и ласкатељи сваки дан пред очи стављају, те ће је позвати да узме просте
хаљине, и пође са њим у колибу, јер у колиби тек цвета срећа.105
Наредна сцена Стеријине драме нам открива да је Владислав упутио позив
своме зету Владимиру, ради успостављања договора о добробити обеју земаља.
Међутим, проницљива Косара, знала је да Владислављев позив њеном мужу носи са
собом велике опасности, јер како и сама вели: О, ја познајем Владислава, гладну ону звер
познајем, која је млоге добре душе уцвелила.106 И у Стеријиној драми је итекако видљива
осећајност, храброст и беспоговорна љубав Косарина. Верна љуба, храбро ће
ризиковати властити живот, не би ли спасила Владимиров. Молила је мужа да јој да
одобрење да оде код брата Владислава: Само ме пусти да црну његову душу
промотрим, да провидим замке којима те лукаво уплести жели.107 Као у Летопису попа
Дукљанина, и у драми Јована Стерије Поповића Косарина очајничка настојања да
заштити Владимира била су безуспешна. Иако је најсветије ствари, крст и свето
евангелије, послао Владимиру као знак своје части и доброте, Владислав своју реч није
испоштовао.108 Племенити Владимир постаје нова жртва славољубивог бугарског
владара. Интересантно је напоменути да је по угледу на Шекспира, Јован Стерија
Поповић на сцену извео духа дукљанског краља, који ће на концу драме досудити
крволочном убици Владиславу. Тако, за разлику од етеричне појаве Хамлетовог оца,
Владимиров дух се непосредно обрачунава са својим преплашеним крвником, одводећи га
са собом у свет мртвих.109
Никола I Петровић Његош у драми Балканска царица помиње беспрекорност
краља Владимира. Иако се Владимир физички не појављује у овој драми, о њему
проговара Даница, Станкова љуба, стамена чуварка црногорског идентитета.110 У
немогућности да опрости вољеном прелазак у ислам, оштро ће га прекоравати, те ће
узвикнути:
Јер што је Српство имало славно,
имало свето, имало главно,
није ли Зета то одњихала?
104 Стерија Поповић 2014, 267.
105 Исто, 268.
106 Исто, 269.
107 Исто, 270.
108 Исто, 280.
109 Ераковић 2014, 15.
110 Драма Балканска царица уједно је једино драмско остварење које казује о изабраници срца
другог сина Ивана Црнојевића. Обично су драмски писци посезали са ликом Латинке, жене Ђурђа
Црнојевића (попут Ђуре Јакшића, Симе Милутиновића Сарајлије), или пак несуђеном невестом
Максимовом (комбинација Ђурђевог и Станишиног лика), у случају драмских пројеката Лазе
Костића, Александра Вукомановића и нацрта Стеријиног.
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Зета је Српство све основала!
На зетској њиви никло је прво
српских владара владарско дрво!
Од Владимира па до Ивана
све што је Срба и српских страна
у хлад је чудног дрвета било
и коло српског јединства вило:
јунаке, војводе, краљеве, бане,
цареве наше, наше жупане,
свеце, књажеве и државнике,
законодавце и свештенике –
све Српству Зета дала је мила,
Зета је легло српскијех сила!111
Када је реч о присутности лика Јована Владимира у српској драми до средине
XX века, неизоставно је поменути Милошевић Момчила, који је за разлику од Стерије и
Лазаревића, искористио све детаље које дарује Дукљанинова прича о Владимиру и
Косари. Овом приликом ваљало би поменути и оперу у четири чина Петра Прерадовића,
под називом Владимир и Косара, у којој је, као и у Милошевићевој драми, осликано
најпре Владимирово утамничење, а потом и краљева мученичка смрт. Реч је о
уметничком остварењу у коме је без сумње овај знаменити песник дао одјеке праве
песничке душе своје, те дело местимице прелази у лирику, у којој је Прерадовић и
стекао славу.112 Прерадовић изоставља борбе Владимирове са Самуиловом, те
Владимира већ на почетку дела видимо као заточеника бугарског цара. Прерадовићев
Владислав ће бездушно искористити Самуилову сахрану, која и бива повод
Владимировог доласка у канџе свом највећем непријатељу. Упркос Косариним
покушајима да спречи одлазак свог мужа, Владимир ће одлучно узвикнути:
Одважих се, идем тамо,
Сусрело ме макар што,
Неуздањем би се само
Породило веће зло! 113
Зло и властољубље Владислављево, и у Прерадовићевом селу доводи до смрти
христољубивог краља Владимира.
У Милошевићевој трагедији Јован Владислав (1939), након смрти Самуилове,
Владислава опсесивна жеља за влашћу наводи да уклони царевића Радомира и тако
бугарски двор залије крвљу. У Милошевићевој драми се појављује и лик Самуилове
жене, царице Агате. Међутим, њена улога је готово неприметна. Представљена је као
немоћна жена која се суочава са неподношљивом трагедијом. Када Владислав убије
њеног сина и преузме бугарски трон, царица постаје избезумљена жена, сиња кукавица.
Према наредби новог цара, Самуилова удовица бива приморана да напусти бугарски
двор. С друге стране, у драмском лику Владимировом видимо врсног владара, истински
правичног и побожног човека. О Владимиру, заточенику бугарског цара, говори се: тај
се за свеца држи, представник је неба.114 Његов драмски лик краси несвакидашња
достојанственост и безгранична христољубивост. Као потврду наведене тезе, доносимо
део Владимировог монолога. На бескрупулозне Владислављеве увреде, он одвраћа:
111 Петровић Његош 1989, 38.
112 Гавриловић 1912, 58.
113 Preradović 1873, 447.
114 Милошевић 1940, 18.
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Пред Богом сваки човек немоћан увек ходи:
Роб је и онај који царује у слободи!
(...)
Људи су давно негда у дивљачкој страхоти
Распели Божјег Сина с поругом на Голготи,
Но дух му оста моћан, те баш у том часу
Његова топла љубав светом се целим расу...
(...)
Ти, царе, који држиш народе, земље, мора,
Да ли те царство чека и смрт кад дође скора?
Да ли крст неумитни, сад који мене чека,
Неће и теби дати силнија рука нека?115
Попут осталих драмских остварења, и у трагедији Јован Владислав, присутна је
снажна жеља бугарске принцезе Теодоре/Косаре да ослободи очевог заточеника. Снага
Владимирових и Косариних речи и дела уродила је плодом, јер је Владимир добио
слободу и бугарску принцезу за жену, а Дукља свог владара:
Цар Самуило кћер му даде за љубу верну,
Предичну Теодору. Он милост неизмерну
Показа према њему и врати му слободу.116
Међутим, Владислављева злоба, завист и похлепа, навешће га да крене на
Дукљу и својој сестри и зету загорча живот.
У лику Милошевићевог Владимира снажно су испољене хришћанске врлине.
Оличење је љубави, доброте, мира, слоге и оданости. Када му крвожедни Владислав, као
залог верности пошаље крст од злата, Владимир ће скромно прокоментарисати: па
нашто мени злато? Ја волео бих више / Дрвени прости знамен, на смолу што
мирише.117 Владимирова животна сапутница свим силама ће се трудити да мужа
заштити од монструозног брата Владислава. Mудро ће га саветовати и покушаваће да
онемогући његов одлазак код тиранина, не би ли спречила трагични удес.
Не, Владимире, војно!
Боље сам себи удри у срце копље бојно,
Него да пођеш њему! Он братски позив шаље
И мрску душу скрива у покајање траље,
Но, злочиначки нагон, крвљу му гнусном тече:
Он ће ти груд распорит’ у прво мукло вече!118
Но, Теодорина (Косарина) настојања била су безуспешна. Владимир ће доспети
у канџе немилосрдног Владислава. Важно је истаћи да Милошевићу Теодору, поред
племенитости и пожртвовања, одликује чврстина и поноситост. Када Јованови
изасланици, покушају силом да је одведу и удаље од мртвог тела Владимировог,
удовица ће најпре проклети Владислава, а потом ће достојанствена и величанствена у
своме болу, изговорити: Царска кћи сама ходи!119
Трагичну судбину краља Владимира смо срели и у трагедији у једном чину, под
називом Краљ Владислав (1932) Кнежевић Миливоја. Међутим, Кнежевић ће, за разлику
од Лазаревића, Стерије и Милошевића, драмски уобличити само причу о убиству
115 Исто, 22, 23.
116 Исто, 39.
117 Исто, 82.
118 Исто, 85.
119 Исто, 111.
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Владимировом. Владислав ће и у овој драми саздати трон на вероломству, нечовештву и
убиствима. Кнежевић је сву своју енергију усмерио ка детаљном развијању
Владислављевих подмуклих планова, захваљујући којима успева да превари Владимира,
и тако му одузме живот. Примивши од Владислава дрвени крст, повратиће Владимир
веру у крволочног и превртљивог тиранина. Уз Владимиров драмски лик, приписан је
невиђени сјај: миран и леп као Свети Георгије, јахао је напред на белцу. Иако га је
чувала вољена Косара, али и сами крилати Божји анђели120, живот краља Владимира
због Владислава ће бити угашен и то у божјој кући. Биће удовице Владимирове у
потпуности обузима очај и безнађе. Несрећна Косара ће беспомоћно гледати у небо и
молиће: О Господе, казни најужаснијом казном вероломника, који ми је на превару
мужа домамио и мучки убио.121
Причу о драмском лику Јована Владимира, украшеног многобројним врлинама,
с разлогом ћемо окончати речима Стевана Сремца: Додирни милогласне струне, Бујане,
пјесниче из древних времена, и запјевај нам пјесму из старина, пјесму о љубави
Владимира и Косаре, и приповједи нам жалосну кончину дана њихових. Јер су старе
пјесме слатке као мед и миле као славујево пјевање кад га повјетарац донесе до нас
помијешана с мирисом ружиним, у тихим звјезданим ноћима.122 О Јовану Владимиру се
певало и засигурно ће се и даље певати! Као што би рекао епископ Николај
Велимировић, живот светога краља Владимира служио је до сада, а без сумње
служиће и од сада, као богати извор многостраног надахнућа. Из тога богатог извора
црпео је животворно надахнуће и владалац и државник, и песник и књижевник, и
свештеник и васпитач, и малодушан и великодушан.123
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Nebojša Kartalija
Snežana Tucaković
SAINT JOVAN VLADIMIR IN SERBIAN HISTORY AND DRAMA
Тhe aim of this paper is to present the figure of Saint Jovan Vladimir in Serbian
history and drama. We will try to analyze historical sources, historiographical findings and
literary works and to present how figure of this Dioclea ruler and the first Serbian saint has
changed over time and what is his reception in Serbian history and historical drama of the late
19th and mid-20th century.
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AN UNPUBLISHED ICON OF ST. JOHN-VLADIMIR
AND A TYPOLOGICAL CLASSIFICATION
OF THE SAINT’S IMAGERY
Abstract: In this paper first part I present a hitherto unpublished icon of St. John
Vladimir. On the basis of the analysis if its technique, iconography and style I suggested a
late 17th-early 18th century dating and an Epirote workshop. In the paper’s second part, I
am developing an iconographic typology of St. John Vladimir’s imagery on the grounds of
four critical attributes of St. John Vladimir’s iconography. I discerned four principal
iconographic types of the saint’s iconography based on the setting in which he is
represented (Type A: On horse; Type B: On the ground; Type C: In reliquary; Type D: On
throne), some of which are divided in two sub-types depending on the saint’s
cephalophoria, i.e. on whether or not the saint bears his head. The portion of the body
portrayed (full or in-torso) was used as a criterion for an iconographic variant, while the
variety of objects borne (or not) by St. John Vladimir (various combination of the Cross, a
palm branch and/or a sword, all of which are either mentioned in the saint’s life or of
symbolical significance) became the criterion for distinguishing sub-variants.
Key words: St. John Vladimir, relics and reliquary, Post-Byzantine Art, Ohrid
Archdiocese, Slavic saints, post-Byzantine hagiography
From October 8, 2013 and for a number of days thereafter, the head-titles of all media
in Albania, also broadcasted in the region, were dominated by the sequestration of a big
number of artworks (initially reported to be 1077) and the arrest of two persons on the
suspicion of illicit artworks’ trafficking. This was a result of a coordinated effort to disrupt an
international network of artworks’ stealing and illicit trafficking.1 Pursuant to the assembly of
the artworks into their ensembles, their number was reduced to 477. The high percentage of
artworks stolen most likely with the collaboration of locals from several churches and catholica
in Southern Albania is sad evidence of how the objectification of a cultural heritage previously
detached from the subject of the communities which created them, as happened in Albania
from 1967 thereafter, results in their estrangement from their communities, members of which
buy and sell them as every other “object.”2 The purpose of this paper is to present an unknown
1 Cf. Gera, Suela. “Trafiku, Rama: Një Thesar Ikonash në Duar të Trafikantëve. Ja 1077 Veprat për
Trafikim.” Shqipraja.com, October 9, 2016. http://time.ikub.al/16f635bb88/daad0755b23d35418974
ddad414c0f8b/lajm_Rama-Nje-thesar-ne-duart-e-trafikanteve-ikona-te-vjedhura.aspx, accessed in July 18,
2016.
2 Giakoumis, Konstantinos. “Objektivizimi i Trashëgimisë: Përparësi, Mbarësi dhe Prapësi Kulturore.”
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icon of saint John Vladimir and classify it in an analytical iconographic typological framework,
which is developed for this purpose, after careful study of all artworks of the saint I managed to
identify, for the purpose of setting a benchmark of research on the saint to date.
The Icon
One of the less prominent artworks found [Fig. 1] included a hitherto unpublished
icon of Saint John Vladimir, to which I had, as an external expert,only partial access, since the
court case is still under progress and the artwork under consideration was given the serial
number 79. The large dimensions of the icon (ca. 55 X 37 cm.) and its frame [Fig. 2] indicate it
was one of the despotic icons ofsome iconostasis. The icon was executed following the
standard technique of writing icons, that of tempera on a single piece of oak-board (oak?) [Fig.
3], following preparation involving scoring and the application of a linen and gesso. It is
preserved in a rather good condition, in spite of damages in its frame, probably caused by the
force of removing it from its iconostasis, the top right part, the lower middle right part. Signs of
candle and oil-lump smoke at the right and lower left part of the icon attest to no prior
professional conservation and a rather recent date of its removal. Traces of wash-out fading of
the top left inscription is evidence of an amateur and destructive cleaning attempt, possibly to
remove smoke.

Fig. 1: View from the Tirana Art Gallery’s impromptu “exhibition” of the artworks
confiscated by the Albanian Police forces in October 8, 2013 as part of their efforts to
dismantle an international network of illicit artworks’ trafficking.

Gazeta
Shqiptare
22.10.2013.
http://www.forumishqiptar.com/threads/151951-Objektivizimi-iTrash%C3%ABgimis%C3%AB-P%C3%ABrpar%C3%ABsi-Mbar%C3%ABsi-dhe-Prap%C3%ABsiKulturore, accessed in July 18, 2016.
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Fig. 2:Anonymous, St. John Vladimir, ca. 55 X 37 cm., late 17th-early 18th century,
tempera on wood, Unknown provenance.
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Fig. 3: Reverse side of icon identified as Fig. 1.
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St. John Vladimir’s biography (ca. 990 – 22 May 1016) is a mixture of legend and
reality. John Skylitzes [2010; cf. Pirivatrić 2013], his earliest source,mentions the dynastic
intermarriage of Samuel’s daughter Kosara / Theodora with John Vladimir. At the end of the
13th century the Cistercian monk Rüdiger, commissioned by one of the most powerful men of
his time, Pavle Subić, compiled the Chronicle of the Priest of Duklja (Dioclea),whose Chapter
36 is taken up by another vita of St. John-Vladimir [Papageorgiou 12-23]. The similarities of
these two vitae, as Srdan Pirivatrić [2013] has demonstrated that similarities go beyond
intertextuality.
The saint’s later biographies, vaguely quoting earlier Serbian or Bulgarian synaxaria,3
are even more problematic to historical research. They present quite a different version of the
saint’s identity (father’s name Petroslav vs. Nemanja), marriave story (Kossara pleaded her
father to get married to him, although he was a prisoner vs. his parents having him married
with Samuel’s daughter) and reason for being put to death (John Vladislav being afraid that his
brother-in-law and husband of his sister, Vladimir, would side himself with Byzantines in
reaction to Radomir’s assassination vs. John Vladislav putting Vladimir to death to spread the
heresy of Bogomilism, himself being a heretic.)
Expectedly, the iconography of the saint developed in the form of illustration of his
vita and the 1690 akolouthia became a textual source of drawing iconographic models. The
relation between these texts and our icon being one of subjugation of our icon to the saint’s
vita, it is impossible for us to interpret the meaning of such details as the royal insignia and the
cross without references to his vita. Hence, the royal insignia relate to his status as prince of
Dioclea, while the cross he bears relates to his martyrdom, but also refers to the sign which
convinced him to go and meet his brother-in-law, although he knew John Vladislav’s
intentions [Akolouthia 1690]. The subject identification of the icon presented in this paper,
however,is also facilitated by traces of an inscription. The inscription is placed, as usual, at the
left and at the right of the head of the head of the saint and reads: ὉἍγιοςἸΩ(ΑΝΝΗΣ)
ΒΛ[ΑΔΙΜΗΡΟΣ] (Saint John Vladimir) [Fig. 2]. There iscurrently (i.e. before conservation)
no evidence of another inscription at the icon.
The identification of the subject, however, would have been possible even without the
inscription, on the basis of its iconographic analysis [Fig. 2]. In a green (lower part) and red
(upper part) background the in-torso figure of a young standing man occupies the entire
pictorial space. The saint is shown in large, central representation, wearing a royal red
divitision hemmed with pearls at its lower edges and a dark blue dalmatica decorated with
flowers and outlined with gold and pearls. The saint also wears a golden loros whose tresses
are also decorated with pearls hanging vertically from the shoulders to the knees in front and at
the back brought round across the waist in the front.4 The saint is holding a cross studded with
pearls with his right hand laying it onto his right shoulder. His left hand is holding the loros at
his waist in front. His face is executed with dark brown preparation of the flesh and rapid bright
brushstrokes with limited transitions from the darker to the more lit surfaces. His oblong,
bearded face, giving the saint a Christ-like look, is characterized by soft modelling with refine,
thin contour lines. The saint’s eyes are turned slightly to the right. The saint bears a golden
crown on his head; it is ornate and quite detailed, rounded in the middle; its creases are
decorated with pearls at their ends. The saint’s golden halo is punctate along its exterior
contour [Fig. 2].
3 Ακολουθία, Venice 1690, p. 39: “Εἰς δὲ τὰ βιβλία τὰ σέρβικα σώζεται καλλίτερα ὁ βίος, καὶ τὰ θαύματα
τοῦ ἁγίου” (The Life and Miracles of the saint are better preserved in the Serbian books.)
4 For the Byzantine imperial dress, cf. Hendy 150-76.
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The description above, with slight variants, has been the standard iconography of the
saint for a considerable period of time. In term of the absence of cephalophoria and the bearing
of a cross (i.e. the bearing of his head, as is rather usual in his iconography; Appendix 3) our
icon resembles the 1625 fresco of St. John Vladimir from the second pictorial phase of the
church of St. Nicholas at Shelcan, Shpat, Elbasan [cf. Artwork No. 1 at Appendix 1 and
Appendix 3, table of the sub-variant B.2.1.1], and more closely the 1711 icon of St. Marina
and St. John Vladimir from the Monastery of St. Naum in Ohrid [cf. Artwork No. 5 at
Appendix 1 and Appendix 3, table of the sub-variant B.2.1.1]. This iconography becomes the
standard for a great number of artworks portraying the saint bearing his head (cephalophoros),
apparently influenced by the 1690 engraving of the saint by Isabella Piccini, which was
included in the 1690 akolouthia [cf. Lozanova 182; Walter 892-5; Drakopoulou 136].
In view of the absence of a date in our icon, its dating can only be made by
attribution. The simplicity of the crown in our icon looks frugal in comparison to the
significantly more elaborate crown of the Saint Naum icon and in this respect it is closer to the
1625 fresco painting. The stylistic features outlined above, however, combined with the
absence of subtleness in the modelling of the flesh, contrary to the mastery displayed by
Constantine the hieromonk from Shpat in the 1711 icon of the saint, points to a painter better
acquainted with the techniques of fresco wall paintings, at the start of a career. The painter
seems to be well versed with the trends of the Epirotan school of painting in the rendering of
the flesh, but is clearly looking towards Macedonian models judging from the monumentality
proclivities of our icon. Such were the trends in which the well-known late-17th and 18th
century master-painters of the region, Constantine the Hieromonk from Shpat, David from
Selenica and the brother painters George, Constantine and Athanasios with their descendants
crystalized their aesthetic vocabulary. The classification of our icon to the iconographic variant
B.2.2 [Appendices 2-3] very similar to the iconographic variant B.2.1.1.[Appendices 2-3],
coupled with the observations made above place our icon between the 1625 and the 1711
termina, yet, close to the latter terminus. I am therefore suggesting a late 17th or very early-18th
century date for this hitherto unknown icon of St. John Vladimir.
Few can be safely stated vis-à-vis the author of the work. His eclectic nature in
looking for middle Byzantine Macedonian models and utilization of the legacy of the Epirotan
school of painting would, I believe, help us appreciate our icon as a work of some
representative of an Epirotan workshop working in the wider Elbasan region, where his
veneration and pilgrimage has old roots [Giakoumis 2013 & 2014; Giakoumis, “Glimpses”
2015; Giakoumis, “Contesting” 2015]. The existence of Epirote master-painters in the region
has been ascertained through the fresco painting activity of Dimitrios, son of Nikolaos from
Linotopi in the church of St. Athanasios at Llëngë, Mokra, Pogradec, dating 1685-1714 [cf.
Giakoumis 2000: 262-3], as well as the identification of a number of artworks painted by
Epirote painters; Popovska-Korobar 2001].
Iconographic Typology of St. John Vladimir’s Imagery
The typology presented herein is the result of an empirical grouping process,
involving the identification of types, sub-types, variants and sub-variants of an object of study
with the help of some attributes. The task is meaningful only when the elements within a group
are very similar, while the differences between groups must be explicit. To properly discern
groups, I selected a space of attributes classified them in all ways I could think of and then
reduced it to a few principal categories and a number of sub-groups. The methodology of
typology construction followed standard methodological manuals for social science empirical
research [Kluge]; it should be noted that the practice of typology-construction in art history was
adopted by similar practices in archaeology.
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Two scholars made an attempt to a typology of the iconography of St. John Vladimir.
Cvetan Grozdanov [1983: 210-9; 2004: 163-70] conducted a detailed study on the veneration
of saint John Vladimir,whileNikolai Dilevski, in the frame of a broader work on 19th century
Bulgarian iconography, pointed out some of the peculiarities of the saint’s pictorial tradition.
Other scholars have written about the saint’s iconography driven either by individual artworks
of the saint [Walter; Drakopoulou], at one occasion extended to a mini monograph [Labi], by
later art in the Ohrid region [Popovska-Korobar 2005], the imagery of the Seven Slavic saints
and other saints in the wider Ohrid region [Lozanova; Serafimova] or parts thereof [Rousseva
2012; ibid. 2014] or characteristics of the late post-Byzantine art in the Diocese of Moschopolis
[Rousseva].
None of these works, however, undertook the painstaking task of synthesizing all
images of saint John Vladimir to produce an iconographical typology of the saint. The
typology I am suggested in this paper [Appendices 1-3] can help the classification and study of
an ever-growing body of artworks’ data, whose body comprises of 44 artworks portraying St.
John Vladimir is diverse media, such as fresco painting, icon-painting, silver-work, metal-work
or engraving. Given the composite character of some of these artworks, some of which offer
glimpses to the life and miracles of St. John Vladimir, I treated such secondary scenes as
separate artworks, although I numbered them with the same number as the principal artwork of
which these are part [cf. Appendix 1].
In the process of developing this typology I utilized four critical attributes of St. John
Vladimir’s artworks. First, the setting in which he is represented became the determinant of four
different types. Scenes of an equestrian St. John Vladimir were classified as Type A, St. John
Vladimir portrayed on the ground made Type B. Type C includes artworks that represent St.
John Vladimir in his reliquary chest, while Type D, currently with only one artwork only, places
St. John Vladimir on a throne [Appendix 2]. The relevance of this attribute is grounded on the
saint’s vitae [Papageorgiou; Akolouthia 1690; 1742 and 1774; 1858], which portray the saint in
all the first three types and by emphasizing his royal descent also imply the throne of Type B.
The representation of the saint’s cephalophoria, literally the “bearing of [his] head,”
quite widespread after the circulation of Isabella Piccini’s engraving as part of the 1690
akolouthia of the saint, again related to the saint’s post mortem translation to his monastery on
his own, became another attribute, after which I discerned two sub-types to Types A and B: a
sub-type with and another without cephalophoria [Appendix 2].
The portion of the body portrayed (full or in-torso) provided a third attribute in which
two variants were distinguished only for Type B [Appendix 2]. The relevance of this attribute
is not rooted in his vita but are mostly artistic choices determined by will of the artist or the
patron, the available space, or limitations regarding the materials, the patronage, etc.
Last but not least, the variety of objects borne (or not) by St. John Vladimir within
Type be (various combination of the Cross, a palm branch and/or a sword, all of which are
either mentioned in the saint’s life or of symbolical significance) provided another attribute
after which a limited number of sub-variants were identified for Type B [Appendix 2].
In this present paper I presented a hitherto unpublished icon of St. John Vladimir that
was recently confiscated in the process of the 2013 dismantlement of an international network
of illiciting trafficking of artworks by the Albanian Police forces. I analyzed the technique,
iconography and style of the icon for the purpose of dating it and suggesting some idea about
its author. On these premises, I suggested a late 17th-early 18th century dating and an Epirote
workshop. In the paper’s second half, I presented the rationale and criteria on whose basis I
developed an iconographic typology of St. John Vladimir’s imagery. The inclusion of an
illustration for most of the artworks of St. John Vladimir, though repetitive of the work of other
scholars, aims at supplying a visual index of St. John Vladimir’s imagery, thereby providing a
useful tool for future researchers.
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APPENDIX 1
CHRONOLOGICAL LIST OF ARTWORKS WITH St. JOHN VLADIMIR
#
1.
2
3
4
5
6
7
8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

178

ARTWORK IDENTIFICATION
Anonymous, St. John Vladimir, 1625, wall painting, fresco, Church of St. Nicholas,
Shelcan, Shpat, Elbasan [Popa 57-8 (Nos. 17-8); Lozanova 2002: 182 and 332 (Fig.
1)].
Isabella Piccini, St. John Vladimir, 1690, engraving [Akolouthia 1690; Walter 893-4
and Fig. 4].
Isabella Piccini, Reliquary of St. John Vladimir, 1690, engraving [Akolouthia 1690;
Walter, p. 893-4 and Fig. 4].
Anonymous, St. John Vladimir, ca. 55 X 37 cm., late 17th-early 18th century, tempera
on wood, Unknown provenance [Unpublished].
Constantine, the hieromonk of Shpat, St. Marina and St. John Vladimir, 1711, icon,
tempera on wood, St. Naoum Monastery, Ohrid [Popovska-Korobar 2005: 47 (Fig.
12); Lozanova 2002: 182].
Kyrkos and Panagiotis, St. John Vladimir, 1728, west wall of the porch, Church of
theArchangels Michael and Gabriel, wall painting, fresco, Vithkuq, Korçë [Popa
161, No. 313; Rousseva 2006: 174 (n. 38), 188 (Fig. 12)].
Christofor Zefarović, St. John Vladimir, 1737, Church of Bodjani, wall painting,
fresco, Bodjani, Vojvodina [Lozanova 2002: 184].
Constantine of Shpat, St. John Vladimir with Twelve Scenes from His Life, 1739,
77.4 X 52.7 cm, tempera on wood, National Museum of Medieval Art, Korçë [Popa
No. 114] [Drakopoulou, 136-142; Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Constantine of Shpat, The Nativity of the Saint, top left detail from the icon of St.
John Vladimir with Twelve Scenes from His Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm, tempera on
wood, National Museum of Medieval Art, Korçë [Popa No. 114] [Drakopoulou,
136-142; Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Constantine of Shpat, The saints learns the Holy Scriptures and the coronation of the
saint, central top detail from the icon of St. John Vladimir with Twelve Scenes from
His Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm, tempera on wood, National Museum of Medieval
Art, Korçë [Popa No. 114] [Drakopoulou, 136-142; Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Constantine of Shpat, The vision of the eagle and the Cross, top right detail from the
icon of St. John Vladimir with Twelve Scenes from His Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm,
tempera on wood, National Museum of Medieval Art, Korçë [Popa No. 114]
[Drakopoulou, 136-142; Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Constantine of Shpat, Here the eagle stopped and the saint dismounted and
worshipped the Holy Cross, first scene, lower to the top right detail from the icon of
St. John Vladimir with Twelve Scenes from His Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm, tempera
on wood, National Museum of Medieval Art, Korçë [Popa No. 114] [Drakopoulou,
136-142; Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Constantine of Shpat, Fighting against King Basil, the saint drove him out of his
borders, second scene lower from the top right detail from the icon of St. John
Vladimir with Twelve Scenes from His Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm, tempera on wood,
National Museum of Medieval Art, Korçë [Popa No. 114] [Drakopoulou, 136-142;
Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10

8.11

9
10
11
12
13

14
15
16

Constantine of Shpat, On his return from the war his wife’s brother cut him down
with his own sword, third scene lower from the top right detail from the icon of St.
John Vladimir with Twelve Scenes from His Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm, tempera on
wood, National Museum of Medieval Art, Korçë [Popa No. 114] [Drakopoulou,
136-142; Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Constantine of Shpat, Here he moved on his mule holding his head with his hands,
bottom right detail from the icon of St. John Vladimir with Twelve Scenes from His
Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm, tempera on wood, National Museum of Medieval Art,
Korçë [Popa No. 114] [Drakopoulou, 136-142; Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Constantine of Shpat, Here the mule kneeled down for the saint, central bottom detail
from the icon of St. John Vladimir with Twelve Scenes from His Life, 1739, 77.4 X
52.7 cm, tempera on wood, National Museum of Medieval Art, Korçë [Popa No.
114] [Drakopoulou, 136-142; Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Constantine of Shpat, The Dormition of the saint, bottom left detail from the icon of
St. John Vladimir with Twelve Scenes from His Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm, tempera
on wood, National Museum of Medieval Art, Korçë [Popa No. 114] [Drakopoulou,
136-142; Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Constantine of Shpat, Here the Franks stole the saint with the chest but he returned
back to the church when Shkumbin river flooded, first scene higher than the bottom
left detail from the icon of St. John Vladimir with Twelve Scenes from His Life, 1739,
77.4 X 52.7 cm, tempera on wood, National Museum of Medieval Art, Korçë [Popa
No. 114] [Drakopoulou, 136-142; Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Constantine of Shpat, Here they raised the holy relic from the river and put it in the
church, third scene higher than the bottom left detail from the icon of St. John
Vladimir with Twelve Scenes from His Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm, tempera on wood,
National Museum of Medieval Art, Korçë [Popa No. 114] [Drakopoulou, 136-142;
Walter, 891, Fig. 2; Labi 8-10].
Anonymous, St. John Vladimir, early 18th century, Book Cover, 27 X 7 cm, repoussé
silver, [Korkuti No. 408; Walter, p. 895 and Fig. 6].
Anonymous, Reliquary of St. John Vladimir, early 18th century, Book Cover, 27 X 7
cm, repoussé silver, [Korkuti No. 408; Walter, p. 895 and Fig. 6].
Christofor Zefarović, St. John Vladimir, 1741 & 1742, engraving [Walter, p. 892-4
and Fig. 3; Drakopoulou fig. 2 on p. 136].
Christofor Zafarović & Thomas Mesmer, St. John Vladimir with Scenes of His Life,
May 22, 1742, engraving [Papastratos 243-4 & Fig. No. 262]
Constantine and Athanasios, the painters from Korça, St. John Vladimir, 1744,
northern wall (nowadays destroyed), Catholicon of the Monastery of the Nativity of
the Virgin Mary “Ardenica”, wall painting, fresco, Kolonja, Lushnjë [Popa 173-4
(No. 345); Lozanova 2002: 183 and 334 (Fig. 3)].
Constantine and Athanasios, the painters from Korça, St. John Vladimir, 1744,
Church of St. Athanasios, wall painting, fresco, Voskopoja (Moschopolis), Korçë
[Grozdanov 2004: 167; Lozanova 2002: 183 and 334 (Fig. 3)].
Constantine and Athanasios, the painters from Korça, St. John Vladimir, 1750,
southern wall of the loggia, wall painting, fresco, Church of St. Nicholas, Voskopoja
(Moschopolis), Korçë [Popa 176 (No. 352); Lozanova 2002: 183 and 335 (Fig. 4)].
Constantine and Athanasios, the painters from Korça, St. John Vladimir, 1752, lintel
of northern entrance, Catholicon of the Philotheou Monastery, wall painting, fresco,
Mount Athos [Tsigaras 12-13, 17, 35, 197-8, 314 and Fig. 145; Lozanova 2002: 183
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and 336 (Fig. 5)].
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25.1
25.2
26
27
28
29
30
31
32
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Constantine, the Hieromonk from Shpat, St. John Vladimir, 1755, icon, tempera on
wood, catholicon of the Monastery of St. Marina, LLëngë, Mokra [Labi 11].
Constantine and Athanasios, the painters from Korça, St. John Vladimir, 1764,
southern wall of the loggia, Catholicon of the Monastery of Sts. Peter and Paul, wall
painting, fresco, Vithkuq, Korçë [Popa 181 (No. 367); Lozanova 2002: 183 and 336
(Fig. 5)].
Anonymous, Reliquary of St. John Vladimir,ca. 1768, repoussé silver, 19 X 13 X 5
cm, National Historical Museum, Tirana [Popa No. 38; Labi 71-5].
Unknown, St. John Vladimir, 1774, 22 X 16 cm, engraved plaque from Venice,
Hilandar Monastery, Mount Athos [Papastratou 245 and Fig. 263].
Unknown, The Reliquary of St. John Vladimir, 1774, 9.5 X 13.5 cm, engraving from
Venice, Hilandar Monastery, Mount Athos [Papastratou 245-6 and Fig. 246].
Unknown, St. John Vladimir, 1774, engraving from the saint’s 1774 Venice
akolouthia [Papastratou 242 and Fig. 3].
Constantine, St. John Vladimir, ca. 1778, Church of the Dormition of the Virgin,
wall panting, fresco, Vithkuq, Korçë [Popa 185 (No. 381); Lozanova 2002: 183 and
338 (Fig. 7)].
Constantine and Athanasios, the painters from Korça, St. John Vladimir, 1779,
Chapel of St. Savva, Hilandar Monastery, wall painting, fresco, Mount Athos
[Grozdanov 2004: 167; Lozanova 2002: 183].
Anonymous, St. John Vladimir, 1781, detail of central lower part of an icon of Sinai
Monastery (above) and St. John Vladimir (below), tempera on wood, Mount Sinai
[Walter].
Anonymous, St. John Vladimir, 1781, detail of central lower part of an icon of Sinai
Monastery (above) and St. John Vladimir (below), tempera on wood, Mount Sinai
[Walter].
Anonymous, St. John Vladimir, 1781, detail of central lower part of an icon of Sinai
Monastery (above) and St. John Vladimir (below), tempera on wood, Mount Sinai
[Walter].
Painters Constantine & Terpos from Korça, St. John Vladimir, 1782, wall painting,
fresco, church of St. George, wall painting, fresco, Libofshë, Lushnjë [Popa 109-10,
No. 157; Rousseva 2012: 22-4; Rousseva 2014: 97].
George & John Tsetiri, St. John Vladimir, 1795, Church of St. Nicholas, wall
painting,fresco, Vanaj, Lushnjë [Popa 112, No. 169; Rousseva 2014: 99].
George & John Tsetiri, St. John Vladimir, 1797, wall painting, fresco, Church of St.
Athanasios, Karavasta, Lushnja [Labi 8].
Anonymous, St. John Vladimir, St. Naum and St. Clement, 1790s, icon, tempera on
wood, Bigorski Monastery [Ilievski et al. Fig. XIX; Popovska-Korobar 2005: 159
and Fig. 24].
John Tsetiri, St. John Vladimir, 1806, Church of the Annunciation, wall painting,
fresco, Kozare, Berat [Popa 117, No. 182; Rousseva 2012: 24-5; Rousseva 2014:
102].
Terpo, son of painter Constantine from Korça, St. John Vladimir, 1810, Catholicon
of the Monastery of St. Naum, wall painting, fresco, Ohrid [Lozanova 2002: 183].
Michael Anagnostis, St. John Vladimir with two other saints, 1829, icon, tempera on
wood, unknown provenance [Labi 11].

33

33.1

33.2

33.3

34
35
36
37
38
39
40
40.1
40.2
40.3
40.4

Anonymous, St. John Vladimir in his Reliquary, detail of the interior of the lid of the
reliquary chest of the saint, 112 X 34.5 X 42 X 3 cm, tempera on wood, Church of
the Annunciation, Tirana [Labi 66-71].
Anonymous, St. John Vladimir dismounted and worshipping the Holy Cross(scene
1); detail, St. John Vladimir in his Reliquary, detail of the exterior’s front part of the
reliquary chest of the saint, 112 X 34.5 X 42 X 3 cm, tempera on wood, kept in the
Church of the Annunciation, Tirana [Labi 66-71].
Anonymous, A beheaded St. John Vladimir is galloping with his horse holding his
head in his hands heading towards the monastery (scenes 2 and 3); detail, St. John
Vladimir in his Reliquary, detail of the exterior’s front part of the reliquary chest of
the saint, 112 X 34.5 X 42 X 3 cm, tempera on wood, kept in the Church of the
Annunciation, Tirana [Labi 66-71].
Anonymous, A mounted and beheaded St. John Vladimir is galloping with his horse
holding his head in his hands heading towards the monastery (scene 1); The Franks
fail to steal the saint’s relic because of the flood of Shkumbin River (scene 2); detail,
St. John Vladimir in his Reliquary, detail of the exterior’s front part of the reliquary
chest of the saint, 112 X 34.5 X 42 X 3 cm, tempera on wood, kept in the Church of
the Annunciation, Tirana [Labi 66-71].
Dimitar Hristov, St. John Vladimir, 1846, Rila Monastery, wall painting, fresco, Rila
[Grozdanov 131; Tsigaras 197 (n. 2462); Lozanova 2002, 184].
Barocci and Korradini, lithographers and printers, St. John Vladimir, mid-19th
century, engraving, Hellenic Institute of Venice, Venice [Papastratou 249 and Fig.
266].
Barocci and Korradini, lithographers and printers, The Reliquary of St. John
Vladimir, mid-19th century, engraving, Hellenic Institute of Venice, Venice
[Papastratou 249 and Fig. 267].
Anonymous, St. John Vladimir, icon, tempera on wood, Church of the Dormition of
the Virgin, Castle, Elbasan [Labi 11].
Painter Dičo Krstevič, Icon of the Seven Saints with St. Erasmus and St. John
Vladimir, 1862, Church of St. Nicholas, Gerakomia, Ohrid, tempera on wood,
Museum of Macedonia [Aleksiev 197, Fig. 17; Serafimova 287 and fig. 6].
Inglesis Konstantinos, St. John Vladimir, December 23, 1865, icon, Church of Sts.
Constantine and Helen, Ogren, Përmet [Popa 204 (No. 451)].
Unknown, St. John Vladimir with Scenes of His Life, 1868, 73 X 49 cm, engraving,
Hilandar and Dionysiou Monasteries, Mount Athos [Papastratou 247-8 and Fig.
265].
Unknown, The coronation of St. John Vladimir, detail of an engraving of St. John
Vladimir with Scenes of His Life, 1868, 73 X 49 cm, engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries, Mount Athos [Papastratou 247-8 and Fig. 265].
Unknown, The vision of the eagle and the Cross, detail of an engraving of St. John
Vladimir with Scenes of His Life, 1868, 73 X 49 cm, engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries, Mount Athos [Papastratou 247-8 and Fig. 265].
Unknown, The veneration of the Cross by St. John Vladimir, detail of an engraving
of St. John Vladimir with Scenes of His Life, 1868, 73 X 49 cm, engraving, Hilandar
and Dionysiou Monasteries, Mount Athos [Papastratou 247-8 and Fig. 265].
Unknown, St. John Vladimir drives away King Basil, detail of an engraving of St.
John Vladimir with Scenes of His Life, 1868, 73 X 49 cm, engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries, Mount Athos [Papastratou 247-8 and Fig. 265].
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40.5

40.6

40.7

40.8
41
42

43
44

Unknown, The execution of St. John Vladimir by his brother-in-law, detail of an
engraving of St. John Vladimir with Scenes of His Life, 1868, 73 X 49 cm,
engraving, Hilandar and Dionysiou Monasteries, Mount Athos [Papastratou 247-8
and Fig. 265].
Unknown, Mounted St. John Vladimir heading to his funerary shrine holding his
head with his hands, detail of an engraving of St. John Vladimir with Scenes of His
Life, 1868, 73 X 49 cm, engraving, Hilandar and Dionysiou Monasteries, Mount
Athos [Papastratou 247-8 and Fig. 265].
Unknown, An equestrian St. John Vladimir arrives at his place of rest in his
monastery, detail of an engraving of St. John Vladimir with Scenes of His Life, 1868,
73 X 49 cm, engraving, Hilandar and Dionysiou Monasteries, Mount Athos
[Papastratou 247-8 and Fig. 265].
Unknown, The restitution of the saint’s relic to his monastery, detail of an engraving
of St. John Vladimir with Scenes of His Life, 1868, 73 X 49 cm, engraving, Hilandar
and Dionysiou Monasteries, Mount Athos [Papastratou 247-8 and Fig. 265].
Vasil Ginovski, St. John Vladimir, 1871, Bigorski Monastery,wall painting,
fresco,Mavrovo [Ilievski et al. Fig. VII; Serafimova, p. 287-8 and fig. 10].
Anonymous, Seal of Monastery of St. John Vladimir with cyclical inscription:
ΜΑΡΤΥΡΟΣΚ(ΑΙ) Β(ΑΣΙ)ΛΕΩΣΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΤΟΥΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ (Of the
Martyr and King John Vladimir), 1870s [Central Archive of the State Tirana, F. 138
(St. John Vladimir’s Monastery), D. 8 (1835-1867), f. 8r].
Sherbesa e Shejtë e Sh’Jon Vlladimirit, e përkthyeme dhe e botueme me bekim të
Kryepiskopit të gjith Shqipnis Krye-Hirsis Tij Emzot Dr Vissarion-it, pjesa e pare,
internal cover, Tiranë: Gutenberg, 1934 [Labi 98].
Anonymous, Seal of Monastery of St. John Vladimir with cyclical inscription:
MONASTIRI I HIRSHËM I MBRET SH’JON VLADDIMIRIT 1935 ELBASAN
(of the Holy Monastery of the King St. John Vladimir) [Labi 36].
APPENDIX 2

KEY TO TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF St. VLADIMIR’S ARTWORKS
Type A: Equestrian
1.
No cephalophoria.
2.
Headless, cephalophoros.
Type B: On Ground
1.
Cephalophoros.
1.1.
Full-bodied.
1.1.1. Holding a Cross.
1.1.2. Holding a palm branch and a Cross.
1.1.3. Holding a Cross and a sword.
1.1.4. Holding nothing.
1.2.
To the torso.
1.2.1. Holding a Cross.
1.2.2. Holding only a palm branch.
2.
Without cephalophoria.
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2.1.
Full-bodied.
2.1.1. Holding a Cross.
2.1.2. Holding nothing.
2.2.
To the torso.
2.3.
Kneeling.
Type C: In Reliquary
Type D: On Throne (cephalophoros)
APPENDIX 3
TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF St. VLADIMIR’S ARTWORKS
TYPE A: Equestrian St. John Vladimir.
Sub-Type A.1: The equestrian St. John Vladimir without cephalophoria.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Media:
#

8.3

3 (without counting details of composite artworks).
1739-1868.
Icon painting and engraving.

DAT
E

ARTWORK
IDENTIFICATION

1739

Constantine of Shpat,The
vision of the eagle and the
Cross, top right detail from
the icon of St. John Vladimir
with Twelve Scenes from His
Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm,
tempera on wood, National
Museum of Medieval Art,
Korçë [Popa No. 114]
[Drakopoulou, 136-142;
Walter, 891, Fig. 2; Labi 810].

ILLUSTRATION

183

8.5

8.6.

184

1739

Constantine of Shpat,Fighting
against King Basil, the saint
drove him out of his borders,
second scene lower from the
top right detail from the icon
of St. John Vladimir with
Twelve Scenes from His Life,
1739, 77.4 X 52.7 cm,
tempera on wood, National
Museum of Medieval Art,
Korçë [Popa No. 114]
[Drakopoulou, 136-142;
Walter, 891, Fig. 2; Labi 810].

1739

Constantine of Shpat,On his
return from the war his wife’s
brother cut him down with his
own sword, third scene lower
from the top right detail from
the icon of St. John Vladimir
with Twelve Scenes from His
Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm,
tempera on wood, National
Museum of Medieval Art,
Korçë [Popa No. 114]
[Drakopoulou, 136-142;
Walter, 891, Fig. 2; Labi 810].

25

25.1

40.2

1781

Anonymous, St. John
Vladimir, 1781, detail of
central lower part of an icon
of Sinai Monastery (above)
and St. John Vladimir
(below), tempera on wood,
Mount Sinai [Walter].

1781

Anonymous, St. John
Vladimir, 1781, detail of
central lower part of an icon
of Sinai Monastery (above)
and St. John Vladimir
(below), tempera on wood,
Mount Sinai [Walter].

1868

Unknown, The vision of the
eagle and the Cross, detail of
an engraving of St. John
Vladimir with Scenes of His
Life, 1868, 73 X 49 cm,
engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries,
Mount Athos [Papastratou
247-8 and Fig. 265].

185

40.4

40.5

1868

Unknown, St. John Vladimir
drives away King Basil, detail
of an engraving of St. John
Vladimir with Scenes of His
Life, 1868, 73 X 49 cm,
engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries,
Mount Athos [Papastratou
247-8 and Fig. 265].

1868

Unknown, The execution of
St. John Vladimir by his
brother-in-law, detail of an
engraving of St. John
Vladimir with Scenes of His
Life, 1868, 73 X 49 cm,
engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries,
Mount Athos [Papastratou
247-8 and Fig. 265].

Sub-Type A.2: The headless equestrian andcephalophoros St. John Vladimir.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Media:
#

DAT
E

8.7.

1739

186

4 (without counting details of composite artworks).
1739-1868.
Icon painting and engraving.

ARTWORK
IDENTIFICATION
Constantine of Shpat,Here he
moved on his mule holding
his head with his hands,
bottom right detail from the
icon of St. John Vladimir with
Twelve Scenes from His Life,
1739, 77.4 X 52.7 cm,
tempera on wood, National
Museum of Medieval Art,
Korçë [Popa No. 114]
[Drakopoulou, 136-142;
Walter, 891, Fig. 2; Labi 810].

ILLUSTRATION

8.8.

25.2

1739

Constantine of Shpat,Here the
mule kneeled down for the
saint, central bottom detail
from the icon of St. John
Vladimir with Twelve Scenes
from His Life, 1739, 77.4 X
52.7 cm, tempera on wood,
National Museum of
Medieval Art, Korçë [Popa
No. 114] [Drakopoulou, 136142; Walter, 891, Fig. 2; Labi
8-10].

1781

Anonymous, St. John
Vladimir, 1781, detail of
central lower part of an icon
of Sinai Monastery (above)
and St. John Vladimir
(below), tempera on wood,
Mount Sinai [Walter].

33.2

Early
19th
centu
ry

33.3

Early
19th
centu
ry

Anonymous, A beheaded St.
John Vladimir is galloping
with his horse holding his
head in his hands heading
towards the monastery
(scenes 2 and 3); detail, St.
John Vladimir in his
Reliquary, detail of the
exterior’s front part of the
reliquary chest of the saint,
112 X 34.5 X 42 X 3 cm,
tempera on wood, kept in the
Church of the Annunciation,
Tirana [Labi 66-71].
Anonymous, A mounted and
beheaded St. John Vladimir is
galloping with his horse
holding his head in his hands
heading towards the
monastery (scene 1); The
Franks fail to steal the saint’s
relic because of the flood of

187

Shkumbin River (scene 2);
detail, St. John Vladimir in
his Reliquary, detail of the
exterior’s front part of the
reliquary chest of the saint,
112 X 34.5 X 42 X 3 cm,
tempera on wood, kept in the
Church of the Annunciation,
Tirana [Labi 66-71].

40.6

40.7

1868

Unknown, Mounted St. John
Vladimir heading to his
funerary shrine holding his
head with his hands, detail of
an engraving of St. John
Vladimir with Scenes of His
Life, 1868, 73 X 49 cm,
engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries,
Mount Athos [Papastratou
247-8 and Fig. 265].

1868

Unknown, An equestrian St.
John Vladimir arrives at his
place of rest in his monastery,
detail of an engraving of St.
John Vladimir with Scenes of
His Life, 1868, 73 X 49 cm,
engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries,
Mount Athos [Papastratou
247-8 and Fig. 265].

Type B: St. John Vladimir on the ground
Sub-Type B.1: Cephalophoros St. John Vladimir on the ground.
Variant B.1.1: The full-body cephalophoros St. John Vladimir on the ground.
Sub-Variant B.1.1.1: The full-body cephalophoros St. John Vladimir on the ground,
holding the Cross.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Media:

188

10.
1728-1871.
Fresco and icon.

#

6

14

DATE

ARTWORK
IDENTIFICATION

1728

Kyrkos andPanagiotis, St.
John Vladimir, 1728, west
wall of the porch, Church of
theArchangels Michael and
Gabriel, wall painting,
fresco, Vithkuq, Korçë
[Popa 161, No. 313;
Rousseva 2006: 174 (n. 38),
188 (Fig. 12)].

1744

Constantine and
Athanasios, the painters
from Korça, St. John
Vladimir, 1744, Church of
St. Athanasios, wall
painting, fresco, Voskopoja
(Moschopolis), Korçë
[Grozdanov 2004: 167;
Lozanova 2002: 183 and
334 (Fig. 3)].

ILLUSTRATION

189

15

18

26

190

1750

Constantine and
Athanasios, the painters
from Korça, St. John
Vladimir, 1750, southern
wall of the loggia, wall
painting, fresco, Church of
St. Nicholas, Voskopoja
(Moschopolis), Korçë
[Popa 176 (No. 352);
Lozanova 2002: 183 and
335 (Fig. 4)].

1764

Constantine and
Athanasios, the painters
from Korça, St. John
Vladimir, 1764, southern
wall of the loggia,
Catholicon of the
Monastery of Sts. Peter and
Paul, wall painting, fresco,
Vithkuq, Korçë [Popa 181
(No. 367); Lozanova 2002:
183 and 336 (Fig. 5)].

1782

Painters Constantine &
Terpos from Korça, St.
John Vladimir, 1782, wall
painting,fresco, church of
St. George, wall painting,
fresco, Libofshë, Lushnjë
[Popa 109-10, No. 157;
Rousseva 2012: 22-4;
Rousseva 2014: 97].

27

29

1795

George & John Tsetiri, St.
John Vladimir, 1795,
Church of St. Nicholas,
wall painting,fresco, Vanaj,
Lushnjë [Popa 112, No.
169; Rousseva 2014: 99].

1790s

Anonymous, St. John
Vladimir, St. Naum and St.
Clement, 1790s, icon,
tempera on wood, Bigorski
Monastery [Ilievski et al.
Fig. XIX; PopovskaKorobar 2005: 159 and Fig.
24].

191

30

31

192

1806

John Tsetiri, St. John
Vladimir, 1806, Church of
the Annunciation, wall
painting, fresco, Kozare,
Berat [Popa 117, No. 182;
Rousseva 2012: 24-5;
Rousseva 2014: 102].

1810

Terpo, son of painter
Constantine from Korça, St.
John Vladimir, 1810,
Catholicon of the
Monastery of St. Naum,
wall painting, fresco, Ohrid
[Lozanova 2002: 183].

41

1871

Vasil Ginovski, St. John
Vladimir, 1871, Bigorski
Monastery,wall painting,
fresco,Mavrovo [Ilievski et
al. Fig. VII; Serafimova, p.
287-8 and fig. 10].

Sub-Variant B.1.1.2: The full-body cephalophoros St. John Vladimir on the ground,
holding a palm branch and the Cross.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Media:
#

11

DATE

1741 &
1742

6.
1741 – mid-19th century.
Silverwork, metalwork and engraving.

ARTWORK
IDENTIFICATION

ILLUSTRATION

Christofor Zefarović, St.
John Vladimir, 1741 &
1742, engraving [Walter,
p. 892-4 and Fig. 3;
Drakopoulou fig. 2 on p.
136].

193

12

19

20

194

1742,
May 22

Christofor Zafarović&
Thomas Mesmer, St. John
Vladimir with Scenes of
His Life, May 22, 1742,
engraving [Papastratos
243-4 & Fig. No. 262]

ca.
1768
(attr.)

Anonymous, Reliquary of
St. John Vladimir,ca.
1768, repoussé silver, 19
X 13 X 5 cm, National
Historical Museum,
Tirana [Popa No. 38; Labi
71-5].

1774

Unknown, St. John
Vladimir, 1774, 22 X 16
cm, engraved plaque from
Venice, Hilandar
Monastery, Mount Athos
[Papastratou 245 and Fig.
263].

22

35

1774

Unknown, St. John
Vladimir, 1774,
engraving from the saint’s
1774 Venice akolouthia
[Papastratou 242 and Fig.
3].

Mid19th
century

Barocci and Korradini,
lithographers and printers,
St. John Vladimir, mid19th century, engraving,
Hellenic Institute of
Venice, Venice
[Papastratou 249 and Fig.
266].

Sub-Variant B.1.1.3: The full-body cephalophoros St. John Vladimir on the ground,
holding the Cross and a sword.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Media:

3.
1868-1935.
Engraving and book-print.
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#

40

43

196

DATE

ARTWORK
IDENTIFICATION

1868

Unknown, St. John
Vladimir with Scenes of His
Life, 1868, 73 X 49 cm,
engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries,
Mount Athos [Papastratou
247-8 and Fig. 265].

1934

Sherbesa e Shejtë e Sh’Jon
Vlladimirit, e përkthyeme
dhe e botueme me bekim të
Kryepiskopit të gjith
Shqipnis Krye-Hirsis Tij
Emzot Dr Vissarion-it, pjesa
e pare, internal cover,
Tiranë: Gutenberg, 1934
[Labi 98].

ILLUSTRATION

44

1935

Anonymous, Seal of
Monastery of St. John
Vladimir with cyclical
inscription: MONASTIRI I
HIRSHËM I MBRET
SH’JON VLADDIMIRIT
1935 ELBASAN (of the
Holy Monastery of the King
St. John Vladimir) [Labi
36].

Variant B.1.2: The in-torso cephalophoros St. John Vladimir on the ground.
Sub-Variant B.1.2.1: The full-body cephalophoros St. John Vladimir on the ground,
holding the Cross.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Media:
#

2

DATE

1690

5.
1690-1870.
Engraving, silver-work, fresco, stamp-impression.

ARTWORK
IDENTIFICATION

ILLUSTRATION

Isabella Piccini, St. John
Vladimir, 1690, engraving
[Akolouthia 1690; Walter
893-4 and Fig. 4].
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9

16

23

198

Early
18th
century

Anonymous, St. John
Vladimir, early 18th century,
Book Cover, 27 X 7 cm,
repoussé silver, [Korkuti
No. 408; Walter, p. 895 and
Fig. 6].

1752

Constantine and
Athanasios, the painters
from Korça, St. John
Vladimir, 1752, lintel of
northern entrance,
Catholicon of the
Philotheou Monastery, wall
painting, fresco, Mount
Athos [Tsigaras 12-13, 17,
35, 197-8, 314 and Fig.
145; Lozanova 2002: 183
and 336 (Fig. 5)].

ca.
1778

Constantine, St. John
Vladimir, ca. 1778, Church
of the Dormition of the
Virgin, wall panting, fresco,
Vithkuq, Korçë [Popa 185
(No. 381); Lozanova 2002:
183 and 338 (Fig. 7)].

42

1870s

Anonymous, Seal of
Monastery of St. John
Vladimir with cyclical
inscription:
ΜΑΡΤΥΡΟΣΚ(ΑΙ)
Β(ΑΣΙ)ΛΕΩΣΙΩ(ΑΝΝΟΥ)
ΤΟΥΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ (Of
the Martyr and King John
Vladimir), 1870s [Central
Archive of the State Tirana,
F. 138 (St. John Vladimir’s
Monastery), D. 8 (18351867), f. 8r].

Sub-Variant B.1.2.2: The full-body cephalophoros St. John Vladimir on the ground,
holding a palm branch.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Medium:
#

DATE

37

Mid19th
century

1.
Mid-19th century.
Icon painting.

ARTWORK
IDENTIFICATION

ILLUSTRATION

Anonymous, St. John
Vladimir, icon, tempera on
wood, Church of the
Dormition of the Virgin,
Castle, Elbasan [Labi 11].
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Sub-Type B.2: St. John Vladimir without cephalophoria on the ground.
Variant B.2.1: The full-body St. John Vladimir without cephalophoria on the ground.
Sub-Variant B.2.1.1: The full-body St. John Vladimir without cephalophoriaon the
ground, holding the Cross.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Media:
#

1.

5

DATE

2.
1625-1711.
Fresco and icon painting.

ARTWORK
IDENTIFICATION

1625

Anonymous, St. John
Vladimir, 1625, wall
painting, fresco, Church of
St. Nicholas, Shelcan,
Shpat, Elbasan [Popa 57-8
(Nos. 17-8); Lozanova
2002: 182 and 332 (Fig. 1)].

1711

Constantine, the hieromonk
of Shpat, St. Marina and St.
John Vladimir, 1711, icon,
tempera on wood, St.
Naoum Monastery, Ohrid
[Popovska-Korobar 2005:
47 (Fig. 12); Lozanova
2002: 18].

ILLUSTRATION

Sub-Variant B.2.1.2: The full-body St. John Vladimir without cephalophoriaon the
ground, holding nothing.
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I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Media:
#

DATE

8.2

1739

40.1

1868

2.
1739-1868.
Icon painting and engraving.

ARTWORK
IDENTIFICATION
Constantine of Shpat,The
saints learns the Holy
Scriptures and the
coronation of the saint,
central top detail from the
icon of St. John Vladimir
with Twelve Scenes from
His Life, 1739, 77.4 X 52.7
cm, tempera on wood,
National Museum of
Medieval Art, Korçë [Popa
No. 114] [Drakopoulou,
136-142; Walter, 891, Fig.
2; Labi 8-10].

ILLUSTRATION

Unknown, The coronation
of St. John Vladimir, detail
of an engraving of St. John
Vladimir with Scenes of His
Life, 1868, 73 X 49 cm,
engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries,
Mount Athos [Papastratou
247-8 and Fig. 265].

Variant B.2.2: St. John Vladimir in-torso without cephalophoria on the ground.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Medium:

1.
Late 17th-early 18th century.
Icon painting.
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#

DATE

4

Late
17thearly
18th
century

ARTWORK
IDENTIFICATION

ILLUSTRATION

Anonymous, St. John
Vladimir, ca. 55 X 37 cm.,
late 17th-early 18th century,
tempera on wood,
Unknown provenance
[Unpublished].

Variant B.2.3: A kneeling St. John Vladimir without cephalophoria on the ground.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Media:
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3.
1739-1868.
Icon painting and engraving.

#

8.4

33.1

40.3

DATE

ARTWORK
IDENTIFICATION

1739

Constantine of Shpat,Here
the eagle stopped and the
saint dismounted and
worshipped the Holy Cross,
first scene, lower to the top
right detail from the icon of
St. John Vladimir with
Twelve Scenes from His
Life, 1739, 77.4 X 52.7 cm,
tempera on wood, National
Museum of Medieval Art,
Korçë [Popa No. 114]
[Drakopoulou, 136-142;
Walter, 891, Fig. 2; Labi 810].

Early
19th
century

Anonymous, St. John
Vladimir dismounted and
worshipping the Holy
Cross(scene 1); detail, St.
John Vladimir in his
Reliquary, detail of the
exterior’s front part of the
reliquary chest of the saint,
112 X 34.5 X 42 X 3 cm,
tempera on wood, kept in
the Church of the
Annunciation, Tirana [Labi
66-71].

1868

Unknown, The veneration
of the Cross by St. John
Vladimir, detail of an
engraving of St. John
Vladimir with Scenes of His
Life, 1868, 73 X 49 cm,
engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries,
Mount Athos [Papastratou
247-8 and Fig. 265].

ILLUSTRATION
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TYPE C: St. John Vladimir in Reliquary.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Media:
#

3

8.9.

204

DATE

7 (without counting details of composite artworks).
1690-1868.
Engraving,icon painting, silver-work and metal-work.

ARTWORK
IDENTIFICATION

1690

Isabella Piccini, Reliquary
of St. John Vladimir, 1690,
engraving [Akolouthia
1690; Walter, p. 893-4 and
Fig. 4].

1739

Constantine of Shpat,The
Dormition of the saint,
bottom left detail from the
icon of St. John Vladimir
with Twelve Scenes from
His Life, 1739, 77.4 X 52.7
cm, tempera on wood,
National Museum of
Medieval Art, Korçë [Popa
No. 114] [Drakopoulou,
136-142; Walter, 891, Fig.
2; Labi 8-10].

ILLUSTRATION

8.10

8.11

10

1739

Constantine of Shpat,Here
the Franks stole the saint
with the chest but he
returned back to the church
when Shkumbin river
flooded, first scene higher
than the bottom left detail
from the icon of St. John
Vladimir with Twelve
Scenes from His Life, 1739,
77.4 X 52.7 cm, tempera on
wood, National Museum of
Medieval Art, Korçë [Popa
No. 114] [Drakopoulou,
136-142; Walter, 891, Fig.
2; Labi 8-10].

1739

Constantine of Shpat,Here
they raised the holy relic
from the river and put it in
the church, third scene
higher than the bottom left
detail from the icon of St.
John Vladimir with Twelve
Scenes from His Life, 1739,
77.4 X 52.7 cm, tempera on
wood, National Museum of
Medieval Art, Korçë [Popa
No. 114] [Drakopoulou,
136-142; Walter, 891, Fig.
2; Labi 8-10].

Early
18th
century

Anonymous, Reliquary of
St. John Vladimir, early 18th
century, Book Cover, 27 X
7 cm, repoussé silver,
[Korkuti No. 408; Walter,
p. 895 and Fig. 6].

205

21

33

36

206

1774

Unknown, The Reliquary of
St. John Vladimir, 1774, 9.5
X 13.5 cm, engraving from
Venice, Hilandar
Monastery, Mount Athos
[Papastratou 245-6 and Fig.
246].

Early
19th
century

Anonymous, St. John
Vladimir in his Reliquary,
detail of the interior of the
lid of the reliquary chest of
the saint, 112 X 34.5 X 42
X 3 cm, tempera on wood,
Church of the
Annunciation, Tirana [Labi
66-71].

Mid19th
century

Barocci and Korradini,
lithographers and printers,
The Reliquary of St. John
Vladimir, mid-19th century,
engraving, Hellenic
Institute of Venice, Venice
[Papastratou 249 and Fig.
267].

40.8

1868

Unknown, The restitution of
the saint’s relic to his
monastery, detail of an
engraving of St. John
Vladimir with Scenes of His
Life, 1868, 73 X 49 cm,
engraving, Hilandar and
Dionysiou Monasteries,
Mount Athos [Papastratou
247-8 and Fig. 265].

TYPE D: St. John Vladimir on Throne.
I. Number of Artworks:
II. Time Span:
III.Medium:
#

8

DATE

1739

1.
1739.
Icon painting.

ARTWORK
IDENTIFICATION

ILLUSTRATION

Constantine of Shpat,St.
John Vladimir with Twelve
Scenes from His Life, 1739,
77.4 X 52.7 cm, tempera on
wood, National Museum of
Medieval Art, Korçë [Popa
No. 114] [Drakopoulou,
136-142; Walter, 891, Fig.
2; Labi 8-10].
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Константинос Јакумис
НЕОБЈАВЉЕНА ИКОНА СВЕТОГ ЈОВАНА ВЛАДИМИРА И ТИПОЛОШКА
КЛАСИФИКАЦИЈА СВЕТИТЕЉЕВОГ ЛИКА
У првом делу овог рада представљена је до сада непозната икона Светог
Јована Владимира. На основу анализе њене технике, иконографије и стила предлаже
се временски оквир израде од касног 17. до раног 18. века, као и Епир за место
настанка. У другом делу чланка развијена је иконографска типологија лика Светог
Јована Владимира на основу четири кључна атрибута живописања његовог лика. Сав
живопис Светог Јована Владимира сврстан је у четири основна иконографска
обрасца на основу контекста у ком се светитељ приказује (тип А: на коњу; тип Б: на
земљи; тип В: у ћивоту; тип г: на престолу), док су неки од ових образаца подељени
на два подобрасца, зависно од светитељеве cephalophoria-е, наиме да ли се светитељ
слика са главом или без ње. Насликани део тела (цело тело или само торзо) је
коришћен као критеријум за иконографско разврставање, док је мноштво предмета
које светитељ носи (или не носи) - различите верзије крста, палмина гранчица и/или
мач, што је све или поменуто у Житију или има симболичку вредност - постало
критеријум за разликовање подобразаца.
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СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР У ЛИТЕРАТУРИ И ТРАДИЦИЈИ
СРПСКОГ НАРОДА У XX ВЕКУ
Апстракт: Поштовање светитељског култа Јована Владимира, првог српског
свеца, није било увек једнаког интензитета. Јаче поштовање култа у народу
документовано је већим присуством у литератури, и обратно. Током XX века уочене су
две фазе појачаног присуства Светог Јована Владимира у литератури: средином
двадесетих година и у последњој деценији века. Обе фазе везане су за прославу јубилеја
овог светитеља.
У раду се даје преглед српске литературе, уз неколико примера из других
народа где се среће култ Светог Јована Владимира, од краја XIX века до најновијих
дана. Преглед даје кратак садржај, истицање акцента и резултата и корелацију
литературе и поштовање култа светитеља у српском народу.
Кључне речи: Свети Јован Владимир, култ, легенда, литература XX века.
Ове године се навршава хиљаду година од страдања Светог Јована Владимира,
првог српског свеца. Сам тај податак говори о значају и величини како светитеља, тако и
јубилеја. Подаци о животу Светог Јована Владимира су малобројни, садржани у
његовом Житију, које је, мада непотпуно, инкорпорирано у Летопис Попа Дукљанина
(Барски родослов)1. Сумњу појединих научника да писана варијанта Житија није
постојала оповргава реченица из Летописа којом Поп Дукљанин упућује оне који желе
више да сазнају: „...qui scire desiderat, librum gestorum eius relegat quo acta eius per
oridinem scripta sunt.“2 Ово потврђује да је Житије у време настанка Летописа
постојало. Како се временом изгубило, осим оног сачувано у Летопису, Житије је
најчешће тумачено и сагледавано заједно са овим знаменитим делом из наше
прошлости. Међутим, позиција Летописа и Житија међу научницима није иста: док
Летопис не ужива велико поверење научника, јер многе његове наводе није могуће
1 Ово књижевно-историографско дело у науци је познато под више имена, међу којима
преовладава Летопис Попа Дукљанина. Неадекватност назива приметио је Н. Радојичић који га је
назвао Барски родослов. Међутим, ни овај назив не одговара у потпуности садржају, па се
најновије издање, које су приредили Т. Живковић и Д. Кунчер, назива Gesta regum Sclavorum. Као
што по питању наслова дела не постоји сагласност, тако ни по бројним другим питањима, што
овде није наш задатак, па се тиме нећемо ни бавити. Термин Летопис, као и Житије Јована
Владимира (оно које је ушло у Летопис), су техничког карактера и имају за задатак да олакшају
излагање.
2 GRS I, 138–139; GRS II, 262–263.
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довести у хронолошки ред и склад са подацима познатим из других историјских извора,
Житије Светог Јована Владимира, односно глава XXXVI Летописа која садржи
податке о дукљанском кнезу, је у том погледу у сасвим другачијој позицији. Житију се
прилази с позиције поверења, уз извесну дозу критичности, јер његове поједине наводе
потврђује једини други историјски извор који пише о томе – византијски историчар
Јован Скилица.3 Иако је овај писац временски прилично удаљен од Дукљанина њихов
опис заробљавања и убиства Јована Владимира је веома сличан, што иде у прилог
мишљењу да се ради о поузданом сведочанству.4
Већина издавача Летописа сматра да је његов писац готово житије Јована
Владимира унео у текст дела које је стварао. Другачијег је мишљења једино Ф. Шишић
који сматра да је писац Летописа користио усмена предања о Јовану Владимиру.5
Поверење које истраживачи поклањају Житију као аутентичном и истинитом и
недостатак других историјских извора упућује нас на то да и ми тако поступимо.
Житије је било, и још увек јесте, полазиште за сва проучавања живота и дела овог
зетског владара и првог српског светитеља, „првог светог стуба“, како га је назвао у
приступној беседи митрополит Амфилохије, приликом увођења у трон Митрополита
црногорско-приморских 30. децембра 1990. године.6
Треба истаћи да поред овог житија, инкорпорираног у Летопис Попа
Дукљанина, а које није сачувано, постоји и друго данас доступно. Житије сачувано у
Летопису је настало пре списа Попа Дукљанина, свакако пре средине XII века.7 Сасвим
је логично мишљење да је могло настати у време борбе за уздизање барске епископије
на ранг архиепископије 1075 –1089. године.8 Друго, грчко Житије настало је касније;
штампао га је Јован Папа из Неокастра (Елбасана) у Венецији 1690. године у облику
књиге. Ово Житије је саставио бивши митрополит Китије на Кипру Козма, који је тада –
око 1690. године заступао охридског архиепископа и управљао манастиром Светог
Јована Владимира у Елбасану. Козма је Житије саставио на основу старијег српског
(словенског) којем се касније изгубио траг. Постојање српског житија потврђује
предговор Јована Папе.9 Ово Житије са службом ће бити прештампано уз мање измене
у Венецији 1774. и 1858. године, као и у Мосхопољу 1741. године. Козмино житије је
послужило као основа за краће које је ушло у синаксар, а које је саставио Никодим
Светогорац.
Како се временом изгубило српско житије, које је било основа за оно које је
саставио Козма, хиландарски јеромонаси и проигумани Лука и Партеније су постојеће
грчко превели на српски. Тај превод је, уз исправке и допуне, тада познатог хагиографа
Вићентија Ракића, штампао 1802. године у Венецији тршћански трговац Хаџи-Теодор
Мекша.10 Ово Житије је митрополит Михаило унео у треће издање Србљака,

3 ВИИНЈ III, 91–92, 117–119 (Ј. Ферлуга).
4 Живковић 2006, 71.
5 Шишић 1928, 122–123.
6 У спомен и славу Светог Јована Владимира 2015, [5].
7 Тачно време настанка Летописа Попа Дукљанина није до данас решено. Постоји више мишљења
која оквирно настанак овог дела стављају у време од 1143. године, преко краја XIII и почетка XIV
века све до краја XIV и почетка XV века. У науци је најзаступљеније мишљење да је спис настао у
другој половини XII века, GRS II, 5–6.
8 GRS II, 268, уп. ИЦГ I, 421.
9 Поповић 1974, 533–534, уп: ИЦГ I, 241;
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/7/e/d/metadata-220000078.tkl&do=77944_01.pdf&pageno=1&width=327&height=560&pagestart=3&maxpage=51&lang
=en [прегледано 07. 05. 2016.]
10 Поповић 1974, 534.
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штампаног у Београду 1861. године.11
Малобројни подаци инкорпорираног житија прате живот Владимиров од
доласка на престо до његове погибије. Подаци говоре да је Владимир још као дечак
завладао државом након смрти оца.12 Житије Јована Владимира, које се, као што је већ
речено, налази у XXXVI глави Летописа, не помиње име Владимировог оца, али се оно
налази у претходним главама 34 и 35, и гласи Петрислав. Иако је хронологија
дукљанских владара који су владали пре Петрислава „несумњиво нетачна“, његово име
се може изједначити са владаром чије је име забележено на једном византијском печату,
данас изгубљеном, који је објавио Шлумберже још 1884. године.13 Печат који је по
стилским особинама датиран у другу половину IX или почетак X века садржао је натпис
Θεοτόκε βοήθει Πέτρου άρχοντας Διοκλια(ς) Αμήν.14 Сличност између имена Петрислав и
Петар је више него очигледна. Идентификацију условно потврђује и хронологија
Летописа, која Самуилову побуну ставља у време рођења Петрислављевог оца, тј.
Владимировог деде.15
Против Јована Владимира, говори његово житије, још док је био млад заратио
је „бугарски цар Самуило“, што је дукљанског владара натерало да се са народом склони
на планину Облик. Неприступачност ове планине омогућавала им је да се одбране од
Самуила, али не и да га победе. Кад је то схватио, Самуило је део војске оставио у
подножју брда, а други део је послао да освоји Улцињ. Тражио је од Владимира да се
преда, што је овај одбијао. Међутим, тада се јавила друга опасност која је свакодневно
односила животе људи и животиња, биле су то змије, којих је било пуно брдо. Њихов
отров био је изузетно јак – кога год би ујеле, одмах би умро. Владимиру није преостало
ништа друго до да се помоли Богу, како би та пошаст престала, што се и десило.
Летописац пише да су змије на овом брду од тог тренутка постале безопасне и такве су
све „до данашњих дана“.
Житије садржи и једну недовршену причу о издајици, који је изједначен са
Јудом, а који је прихватио да изда Владимира. Сачуване верзије Летописа не говоре да је
у томе успео, већ се Владимир сам предао, схвативши безизлазност свог положаја и још
више народа који је са њим. Мавро Орбин, који је за писање Краљевства Словена
користио као извор Летопис, говори да се Владимир предао на наговор тог жупана.16
Очигледно да је он за писање Краљевства имао неки други предложак од онога који је
до данас сачуван и то најмање три, а могуће и више.17
Након предаје, Јован Владимир је одведен у Преспу, где је заточен проводио
време у молитви. Самуило је наставио покушаје да заузме Улцињ, али није успео у томе.
Љутит због тога, наставио је да плени целу провинцију, као и градове Котор и Лаузиј. Са
војском је продро све до Задра, одакле се преко Босне и Рашке вратио у свој крај. Док је
11 Новаковић 20022, 238–246.
12 GRS I, 124, 125.
13 Живковић 2006, 67.
14 Schlumberger 1884, 433–434.
15 GRS I, 122–123.
16 GRS II, 265, уп. Банашевић 1971, 139.
17 GRS II, 265, уп. Ингам 1990, 884. Постоје три редакције: латинска, италијанска и хрватска.
Прва, латинска редакција је сачувана у два рукописа: Ватикански (Codex Vat. Lat. 6958 у
Рукописном одељењу Ватиканске библиотеке) и Београдски (Р – 570 Народне библиотеке Србије),
који је познат тек од 1962. године. Италијанска редакција је настала преводом са латинског
предлошка и сачувана у оквиру дела Мавра Орбина (Орбин 1601, 205–239). Хрватска редакција се
у старијој хрватској литератури назива Кроника Хрватска и настала је превођењем једног
историјског дела првобитно писаног латинским језиком, GRS II, 37–52.
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боравио у тамници, Владимира је приметила Самуилова ћерка Косара, која је измолила
од оца његово ослобађање и удају за њега. Помогло јој је и то што је Владимир био
„краљевске лозе“. Самуило је удао Косару за Владимира, „прогласио га за краља“ и
вратио да управља „краљевством његових отаца“, чему је додао и „целу Улцињску
земљу“. Опустелу земљу населио је уз помоћ стрица Драгимира који је управљао
Травунијом. Земљом и повереним народом владао је, заједно са супругом Косаром,
„праведно и у страху од Бога“.
У међувремену десиле су се промене у бугарској држави. Цар Самуило је умро
и наследио га је син Радомир. Плашећи се даљег сукоба, јер је Радомир наставио
политику свог оца, византијски цар Василије је подстакао његовог брата од стрица
Јована Владислава, сина Ароновог, да га убије, што је овај и урадио приликом једног
лова.
Кад је завладао Бугарском, Владислав је позвао Владимира да га посети. Од
пута га је одвратила „краљица Косара“ плашећи се да не заврши као њен брат Радомир,
због чега је она отишла у Преспу. Владислав ју је лепо дочекао, угостио и наставио да
позива Владимира. Том приликом му је послао златни крст, али Владимир је и даље
одбијао, говорећи да је Христос распет на дрвеном, а не на златном или сребрном.
Након тога, Владислав се пред двојицом епископа и једним пустињаком заклео над
дрвеним крстом и послао га Владимиру као гаранцију да му се ништа неће десити.
Примивши овај крст Владимир је са још неколицином кренуо у Преспу. Успут
је, захваљујући божјој заштити, избегао неколико заседа које је поставио цар Владислав,
па је у Преспу стигао жив и здрав. Неуспех војника, који су у заседи чекали Владимира
са задатком да га убију, разљутила је Владислава који се надао да на тај начин његова
улога и лажна заклетва неће бити откривени, али није одустао од убиства. Док се
Владимир молио у цркви, Владислав је послао војнике да му одрубе главу. Када их је
Владимир приметио обратио се двојици епископа и пустињаку, али и другим присутним
у цркви, подсећајући их на дато обећање и на то да ће невин умрети. Након тога се
опростио са њима и осталим присутним, који су били сви у сузама, и изашао из цркве
где му је одрубљена глава 22. маја.
Његово тело су епископи уз највеће почасти сахранили у истој цркви пред
којом је страдао. Убрзо су његов гроб почели да обилазе болесни, који би након молитве
били излечени. Знак светости Владимирове била је и божја светлост која се ноћу видела
изнад његовог гроба као да горе многе свеће. У исто време, Косара је дуго и горко
оплакивала смрт мужа, „толико да се то речима не може описати“. Видевши све то, цар
Владислав се покајао, „мучен грижом савести, веома се уплашио“ и дозволио својој
сестри од стрица Косари да узме тело супруга и сахрани га тамо где жели. Она је његове
мошти узела и пренела у „место које се назива Крајина“ и сахранила га у цркви Свете
Марије. Његов гроб је убрзо постао место које обилазе верници, а светост „блаженог
Владимира“ (beati Vladimiri) потврђује целовито тело и миомирис који долази од њега.
Сваке године се у тој цркви „на његов празник“ сакупља народ. Његова супруга Косара
се ту замонашила и живела светачким животом, а након смрти је сахрањена „до ногу
свога мужа“ (ad pedes viri sui).18
Грчко житије штампано 1690. године и његов превод на црквенословенски
језик дају нешто другачију причу о животу Светог Јована Владимира. По овом житију
свети Јован је био из Бугарске, из места Владимиро, по коме је и назван. Деда му је био
Симеон, бугарски цар, а отац и мајка Немања и Ана. Ана је била родом Ромејка
18 Текст Житија на основу GRS I, 125–137. О оваквом начину сахрањивања вид. Ковачевић 1955,
130–136.
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(Гркиња) чијом је заслугом највише постао ревносни хришћанин, јер су Бугари били
јеретици – масалијани и богумили. Родитељи су га оженили ћерком „краља“ Самуила.
По њиховој смрти, он је завладао својом земљом, управљајући се хришћанским
врлинама па је подизао манастире, цркве, гостионице и болнице. Ширио је веру
постављајући учитеље, које је упућивао и наређивао им како да васпитавају и
подучавају народ у православној вери. Уз помоћ арханђела, који му је показао место,
подигао је манастир посвећен Светој Тројици, где „и данас“ почивају његове мошти.
Посвећеност вери и чести боравак у црквама изазвали су сумњу његове жене да време
проводи са другом, што ју је потакло да наговори брата да убије Светог Јована
Владимира. То јој је утолико лакше пало, јер је она била припадница јеретичке цркве. У
то време „цар римски“ био је „Порфирогенит Василије“ који је пљачкао и освајао
„Бугарску, Србију и германске крајеве“. Њему се супротставио Свети Владимир и
поразио га, након чега је постао велики господар „целе Бугарске, Србије, Илирика и
Арбаније“. Враћајући се из борбе са Василијем, у арбанашким пределима његов шурак
искористи прилику, извуче мач и удари га њиме. Међутим, није га могао убити, све док
му свети није дао свој мач и рекао да му одсече главу за истину и православље. Тек
након тога шурак му је одсекао главу, коју је светитељ ухватио рукама, и одјахао
певајући и хвалећи Господа све до манастира који је он сазидао. Убица је након тога
полудео и умро са „својим злом“, док се краљица покајала, молећи за опроштај.
Манастир у коме је лежало тело светитељево страдао је од много времена и земљотреса,
па га је „пре триста деведесет година“ сазидао изнова Карло Топија. На том месту се „до
данас“ сваке године купи велики сабор у спомен светитељев. „Од времена мученишта и
смрти светитељеве има седам стотина осамдесет година.“ Даље се говори о чудима које
су светитељеве мошти учиниле онима који им се искрено моле и о безуспешним
покушајима њихове крађе.19
Већ на први поглед уочава се да подаци нису у складу са историјским
чињеницама. Свети Јован Владимир није био из Бугарске, нити је био унук Симеонов и
син Немањин и Анин. Између ова два владара има више од 250 година разлике. Симеон
је умро шездесетак година пре рођења Владимировог, а Немања је почео да влада после
више од 160 година. Такође и хронолошке одреднице које се срећу у Житију нису у
складу са познатим подацима. Житије је штампано у Венецији 1690. године, што се не
уклапа са другим хронолошким подацима. У њему се налази временска одредница да је
манастир у коме леже мошти Светог Владимира обновио Карло Топија пре 390 година.
Испада да је он то урадио 1300. године, када није живео. На манастиру је постојао
натпис који је Топија дао да се уклеше на грчком, латинском и српском језику у коме је
стајало да је манастир обновио 1381. године. Натпис на српском гласи: „Сию с(ве)тоу
цр(ь)квоу с(ве)таго Иѡвана Владимира створи Карль Теопиіа г(оспо)д(и)нь рабьньски вь
.кв. лѣт(о) г(о)сп(о)дства своего и свр(ь)ши ю вь лѣт(о) .кд. г(о)сп(о)дства сво(ѥ)го.“20
Натпис на латинском и нарочито на грчком је нешто дужи и у њима се Карло хвали
рођачким везама са француским краљем. Када упоредимо познате податке испада да је
Житије настало 1771. године, што није тачно. Такође, податак да је од времена
мучеништва и смрти свечеве протекло 780 година, даје 1796. годину као време када је
дело писано, што се никако не уклапа у хронолошки оквир настанка Житија. Однос
између Владимира и супруге, чије се име не помиње, је, такође, сасвим другачији од
оног који знамо из првог Житија.

19 Новаковић 20022, 265–270.
20 Новаковић 20022, 227.
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Упоређењем два житија долазимо до следећих сазнања. Прво, оригинално
житије је временом нестало, али то није сметало да се култ Светог Владимира изузетно
развије. Ово житије је постојало у време када је Дукљанин писао свој Летопис, па га је
он, уз извесна скраћења, унео у свој спис. Средиште култа Светог Јована Владимира
било је у манастиру где су почивале његове мошти у близини Елбасана, али и у другим
местима које се везују за поједине фазе његовог живота и страдања. То су, пре свега,
област Крајине са манастиром посвећеним Светој Марији, али и шира област од Бара и
Улциња до Скадра, као и околина Драча. Жаришта култа били су и манастири Светог
Наума на Охридском језеру и Светог Јована Бигорског у близини Дебра. По легенди,
Свети Јован Владимир је био ктитор манастира Светог Наума, док је у манастир Светог
Јована Бигорског однео своју одсечену главу по убиству. Осим ових и поједина места у
околини Корче, у Дебарцима и на острву Ахил у Малој Преспи везују се за овог
светитеља.21
У јеку великих хришћанско-турских сукоба и српских сеоба, нешто пре 1690.
године, у манастир Светог Јована код Елбасана дошао је бивши епископ Китије на
Кипру – Козма и сакупио постојеће легенде које су се постојале на широком простору
од Зете до Бугарске. Постојање култа и легенди потврђују и путописци који су
пролазили овим крајевима у XIX веку. Велика раширеност и поштовање култа Светог
Јована Владимира потврђено је и забележено међу разним народима који живе на овим
просторима: Србима, Бугарима, Грцима, Власима (Цинцарима), Арбанасима, и данас је
предмет њиховог својатања. Поштовање овог светитеља је присутно и међу онима који
су временом прешли на ислам.
Као што се види, око имена Светог Јована Владимира постоји разнородна
изворна грађа. Она која је историјски релевантна најближа је времену његовог
постојања и сачувана је у скраћеном обиму. Овај обим је ограничен, без могућности
даљег ширења, односно добијања нових података, осим уколико се не би пронашли
неки нови рукописи. Због тога што се изворни, шири обим временом изгубио, народна
традиција се потпуно самостално развијала, ослобођена стега истинитости. Народна
традиција, с те стране, има могућности за даљи развој и ширење. Ипак, таква разнолика
грађа је ограниченог обима, па је и литература настала поводом тога ограничена.
Преглед литературе XX века посвећене Светом Јовану Владимиру започећемо
књигом насталој мало пре почетка тог столећа. У питању је студија Стојана Новаковића
Први основи словенске књижевности, која је поставила чврст основ за сва даља дела
посвећена овом светитељу.22 Новаковић је ово дело написао 1893. године и у њему на
научној основи дао преглед историје словенских народа од VII до XI века. Као основа за
то послужила је легенда о Владимиру и Косари, око које је Новаковић изградио причу и
на коју се осврнуо тек после указивања на низ историјских појава које су утицале на
настанак легенде. Новаковић је студију замислио као преглед временског периода од
доласка Словена на Балкан до смрти Јована Владимира, стављајући акценат на
најважније историјске појаве, а то су: долазак Јужних Словена, компликован политички
однос истока и запада који се преламао преко територије коју су населили, Моравска
мисија солунске браће и почеци писмености међу Словенима, деловање њихових
ученика по повратку из Моравске и Паноније и ширење писмености на глагољици и
ћирилици на Балкану, појави првих словенских светитеља Јована Рилског, Прохора
Пчињског, Гаврила Лесновског и Јоакима Сарандопорског, за које наводи легенду
присутну у народу да су они рођена браћа. Након овога, последње три главе посвећене
су светитељу: Свети Јован Владимир и књижевно стање у Зети X и XI века, легендарна
21 Новаковић 20022, 228–237.
22 Новаковић 20022.
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предања о Светом Јовану Владимиру и елбасанске штампане легенде и служба Светом
Јовану Владимиру. Као што се види, последње главе се односе и на време након смрти
Светог Јована Владимира, када се образовала легенда присутна у народу.
Значај дела Стојана Новаковића је у томе што је у потпуности сагледао живот
Светог Јована Владимира и легенду која га је пратила. На његово Житије из Летописа
Попа Дукљанина Новаковић гледа као на историјско казивање, али затим прати и
легенду, која је настајала и ширила се како је време одмицало. Накнадно житије, које се
битно разликује од оног у Летопису, по Новаковићу је легендарног карактера и настало
је тек по губитку оригиналног. У томе је и највећи Новаковићев допринос: он је успео да
на широком простору сакупи разне видове легенде која се везује за Светог Јована
Владимира и то објави. У сакупљању података, у том несигурном времену, помагали су
му многи, међу којима је и Бранислав Нушић, али и инжињери који су снимали терен
ради изградње пруге. На крају књиге, у додатку, Новаковић је објавио кратку студију о
једној штампаној икони Светог Јована Владимира која је пронађена у манастиру
Арденица у близини Елбасана. Студија Стојана Новаковића је послужила и још увек
служи као полазиште другим истраживачима који су се бавили Светим Јованом
Владимиром. Нажалост, подаци сакупљени од стране Новаковића мало су проширени
новим сазнањима од стране његових наследника. Новаковићева студија Први основи
словенске књижевности доноси: „с једне стране... ново разабирање у прилично
неухватљивом периоду словенске историје од VII до XI века, а с друге, настојање да се
једна од првих познатих словенских хришћанских легенди о светом Владимиру оживи у
новом научном виђењу.“23
Књижевник Стеван Сремац (1855–1906) објавио је почетком XX века један
серијал кратке прозе: прича, приповедака и краћих романа који је насловио Из књига
староставних, укупно седам књига. У другој књизи серијала нашла се романизована
биографија Светог Јована Владимира. Њену основу чине познати подаци из житија и
легенди светитеља, које је Сремац зналачки књижевно обрадио и прилагодио широкој
публици.24 Лагани стил и лепота израза утицали су на то да је објављивање серијала
настављено и после смрти аутора, а поједини његови делови, у разним комбинацијама,
прештампавани су и у другој половини XX и почетком XXI века, све до најновијих дана.
Подаци о Светом Јовану Владимиру налазе се код Константина Јиречека у
његовом незаобилазном делу о српској средњовековној историји насталој почетком XX
века. Међутим, то су основни подаци који се срећу у свакој литератури која се бави
зетским кнезом, засновани на Летопису Попа Дукљанина и Скилици, док о поштовању
његовог култа пише на основу Јастербова и Ровинског.25 Интересантно је да Јиречек у
свом делу не помиње годину смрти кнеза Владимира.
Обнова култа Светог Јована Владимира у XX веку имала је два периода: трећу
и последњу деценију овог столећа и имала је два обележја: материјално и писано. Прва
обнова започела је средином треће деценије XX века, у склопу општег покрета
оптимизма српског народа, када се држава мало опоравила од ратног страдања у Првом
светском рату, у периоду који осликава песма Милоша Црњанског Суматра. Подстицај
том покрету била је, поред формирање државе, обнова јединствене Српске православне
цркве, која је започела рестаурацију порушених и изградњу нових храмова. Било је то
време када је српска православна црква обележавала деветстотина година од смрти
кнеза Јована Владимира. У том замаху 1925. године, у порти манастира Светог Наума на
23 Т. Јовановић 2002, X.
24 Сремац 1904, 75.
25 Јиречек 1990, 118–119, 131.
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Охридском језеру, започела је градња цркве – пирга посвећене Светом Јовану
Владимиру. Овај манастир је изабран зато што је по легенди Свети Јован Владимир био
његов други ктитор.26 Цркву – пирг у оквиру комплекса манастира Светог Наума
пројектовао је архитекта Момир Коруновић (1883–1969).27 Изградња је трајала четири
године, од 1925. до 1929, а црква је срушена 1956. од стране нових комунистичких
власти, још за живота архитекте Коруновића.28 Рушење пирга поклапа се са забраном
изношења крста кнеза Владимира на Румију, коју је 1954. године донео Срески народни
одбор Бара. Изношење крста на планину Румију обновљено је 1990. године.29 Пирг
Светога Јована Владимира био је изграђен у новом српсковизантијском стилу
заснованом колико на традицији, толико и на визионарству најистакнутијих архитеката,
међу којима је био и Коруновић.30 Грађевина је била висока 25 метара и тематски је
комбиновала мотиве интегрисаних меморијала и цркве, где се истицала троделна подела
на: основу, средишњи део и врх. Пирг је био подигнут на стрмој литици изнад језера и
својим изгледом и ненаметљивошћу органски је био уграђен у херојски пејзаж.31 По
структури и богатству архитектонске пластике, пирг представља једно од најлепших и
уметнички највреднијих Коруновићевих остварења. Као творевина романтичарске
маште, ова необична зграда на необичном месту као да пркоси владајућем атеистичком
и профаном модернистичком градитељству тих година. У исконском хришћанском
амбијенту Охрида, Коруновић је својом кулом одуховио тај сакрални простор визијом
могуће синтезе средњовековног и савременог модела градитељства.32 Пре градње овог
објекта из Елбасана је добијена рука Светог Јована Владимира која је узидана у олтар
цркве – пирга.33
Другу обнову, која је уследила у последњој деценији XX века и продужила се у
наредни, карактерише обнова и изградња нових храмова посвећених Светом Јовану
Владимиру. Нацрти архитекте Коруновића поново су узети за изградњу новог пирга
Светог Јована Владимира, овог пута у Краљеву, у порти цркве посвећене Светом Сави.
Изградња цркве започета је 2008. године, када су изливени и темељи пирга. На тај начин
дошла је до изражаја веза оличена у владики Николају, који је био епископ Охридски и
Жички, чија је замисао, такође, била и изградња ове цркве у Краљеву. Планирано је да
пирг буде висок 34 метра и да има више нивоа. На првом нивоу требало би да буде
крстионица светог Симеона Мироточивог, на другом капела Симона монаха (Стефана
Првовенчаног), док би на висини од тридесет метара требало да буде видиковац
посвећен руској царској породици Романов. На пиргу треба да буде седам звона, колико
и врата на суседној Жичи.34 Изградња још није завршена.
Градња још једног пирга посвећеног Светом Јовану Владимиру започета је
1993. године и он се налази у склопу Саборног храма Христовог Васкрсења у
Подгорици. Храм садржи два пирга: леви, посвећен Светом Јовану Владимиру и његовој
жени Косари и десни посвећен преподобном Симеону Мироточивом. По замисли у
првом би се обављала венчања, а у другом крштења.35
26 Поповић 1974, 534.
27 http://srbi.ca/momir-korunovic-srpski-gaudi/ [прегледано 12. 05. 2016].
28 http://akademskikrug.rs/arhitekta-nase-tradicije/ [прегледано 12. 05. 2016].
29 П. Вукић, М. Загоричанин 2015, 17.
30 Кадијевић 2004, 379–392.
31 Kadijević, T. Stefanović 2014, 184.
32 Кадијевић 1996, 1996, 54.
33 Време, бр. 2674, Београд 05. 06. 1929, 2.
34 http://www.kraljevo.com/ibarskenovosti/20.06.2008. [прегледано 13. маја 2016].
35 http://arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2002/03/18/srpski/R02031703.shtml [прегледано 13. маја 2016.
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Светом Јовану Владимиру посвећене су и цркве у Београду и у Бару. Црква у
Београду налази се у насељу Медаковић и саграђена је у периоду од 1994. до 1998.
године. Зидана је у српсковизантијском стилу по пројекту архитекте Љубице Бошњак.
Живопис цркве је рађен у периоду од 2003. до 2006. године.36 У Бару, месту у чијем
залеђу је столовао Свети Јован Владимир, постоје две цркве посвећене овом свецу.
Саборни храм у Бару, у месту Тополице, почео је да се гради 2002. и очекује се да буде
завршен ове (2016) године. Црква у месту Добра Вода, на путу од Бара према Улцињу,
не зна се када је подигнута и више пута је мењала спољни изглед и величину. Садашња
грађевина је освештана 2001. године, након дуже обнове која је уследила после
земљотреса из 1979. године, који је до темеља уништио ову светињу.
Свети владика Николај (Велимировић, 1881–1956) имао је великог удела у
обнови култа Светог Јована Владимира. То се поклапало са девет стотина и десет година
од мученичке смрти светитеља. Исте године када је у његовој парохији започела градња
цркве – пирга, владика Николај је издао књигу Читанка о светом краљу Јовану
Владимиру.37 Владика Николај се овога прихватио „из љубави према овом дивном
светитељу и родољубу, отменог и витешког карактера... а поводом деветстогодишњице
мученичке му смрти“. Његов живот је за владику Николаја „богати извор многоструког
надахнућа“ за све чиниоце друштва, и то за: владаоца, државнике, песнике, књижевнике,
свештенике, васпитаче, малодушне и великодушне и све остале. У српској историји се
са животом Светог Јована Владимира, по епископу Николају, може поредити само
личност кнеза Лазара. На то упућује и ликовна представа ова два страдалника за веру,
јер се оба сликају, као и Свети Јован Крститељ, са одсеченом главом у рукама. Владика
Николај је свестан да о животу Светог Владимира има мало историјских података, али
он мисли да је знање о њему присутно у народу, много веће од тога. Ту он, свакако,
мисли на постојање велике легенде и у том случају светитеља упоређује са краљевићем
Марком, о коме се историјски мање зна у односу на оца му Вукашина, али чије је
присуство кроз легенду у народу много веће.38
Књига владике Николаја је у правом смислу речи читанка, у којој је он сакупио
и зналачки распоредио бројне прилоге о Светом Јовану Владимиру, оне из живота, али и
оно што га је пратило након смрти. На крају читанке, епископ Николај, сасвим у духу
савремених методолошких правила, објављује списак литературе коју је користио за
састаљање читанке. Списак садржи следећа дела:
1. Кроника попа Дукљанина.
2. Житије словенско, прештампано у Венецији 1802. године.
3. Житије грчко из 1858, венецијанско издање, прештампано са ранијег издања
из 1690. године.
4. Разговори угодни народа словинског, од Андрије Качић-Миошића.
5. Грађа за историју, од И. Јастребова.
6. Први основи словенске књижевности, од Стојана Новаковића.
7. Владимир и Косара, драма, од Лазара Лазаревића, штампана у Будиму 1829.
године.
8. Смрт краља Владислава, жалосна игра од Јована Стерија Поповића.
9. Vladimir i Kosara, opera, od Petra Preradovića.
године].
36 http://www.svetijovanvladimir.xl.rs/index.php?option=content&task=view&id=6&Itemid= [прегледано 14. маја 2016. године].
37 Епископ Николај 1925б, 1–72.
38 Епископ Николај 1925б, 69.
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10. Балканска Царица, од књаза Николе.
11. Владимир Дукљанин. Из књига староставних II, од Стевана Сремца.39
Овај списак представља, уједно, и преглед литературе о Светом Јовану
Владимиру, која је била позната епископу Николају и за коју је сматрао да се треба наћи
у његовој књизи.
Књига започиње Прологом преузетим из наведеног дела Стевана Сремца (1855–
1906). У њему Сремац на лирски начин објашњава савремени значај старе легенде о
Владимиру и Косари: „Додирни милогласне струне, Бујане, пјесниче из древних
времена, и запјевај нам пјесму из старина, пјесму о љубави Владимира и Косаре, и
приповједи нам жалосну кончину дана њихових. Јер су старе пјесме слатке као мед и
миле као славујево пјевање кад га поветарац донесе до нас помијешана с мирисом
ружиним, у тихим звјезданим ноћима. А душа наша жељна је пјесме као жедна њива
кише, као цвјетна пољана росе јутарње, као мразно дрво топлих зрака сунчаних.“40
У књизи су текстови аутора читанке који се углавном односе на присуство
предања у народу охридског краја. Тако у тексту Народна казивања о краљу Владимиру
епископ Николај износи везу између светитеља и манастира Светог Наума. Он каже да о
томе нема историјских података, али да народно предање везује изградњу овог
манастира за Светог Јована Владимира. Потврду налази у фресци светитеља која се
налази у припрати са леве стране, тамо где се сликају ктитори. Одмах до врата, на улазу
у припрату, налази се и фреска Михаила из чијег је имена избрисана једна реч. Владика
Николај мисли да би то могао бити бугарски цар Михаило Борис, који је могао бити
ктитор ранијег храма, оног који претходи овоме – задужбини Светог Владимира, или је
насликан зато што је лепо примио ученике Ћирила и Методија по повратку из Моравске
и Паноније, а међу њима су били и Климент и Наум. У манастиру, на левој страни
иконостаса, се налази и икона Светог Владимира.41
У књизи се налази и неколико песама. Осим аутора који су наведени, штампана
је и песма Петра Ј. Одавића (1866–1952), књижевника, дипломате и судије, као и
неколико песама владике Николаја. Једна од њих је Краљ Владимир и Свети Наум у
којој владика Николај објашњава везу између два светитеља. По аутору, када се кнез
Владимир молио на брду Облику да змије престану да уједају његове војнике у томе му
је, као посредник код Бога, помогао Свети Наум, због чега му је кнез (владика га стало
назива краљем) саградио манастир.42
Владика Николај је бројним прилозима у књизи (27), преузетим од бројних
аутора, разноврсних по тематици и форми, са разних аспеката сагледао живот, прилике
и средину у којој је деловао Свети Јован Владимир и где је настала легенда о њему.
Бројни ствараоци, од анонимног аутора првог житија, преко аутора српског и грчког
житија, народног песника, до савремених књижевника преко житија, легенди, драма,
опера, песми и прича стварају мозаик знаменитог светитеља. Тај мозаик нам у читанци
доноси владика Николај. Књига је прештампавана 1990. и 2015. године.
Исте 1925. године владика Николај је објавио и Беседу о светом краљу Јовану
Владимиру. У овој књижици намењеној широкој читалачкој публици аутор даје преглед
живота светитеља урађен на основу постојећих житија и легенди.43 Текст представља
штампану верзију беседе коју је владика држао поводом обнављања култа Светог Јована
Владимира.

39 Епископ Николај 1925б, 71.
40 Епископ Николај 1925б, 5.
41 Епископ Николај 1925б, 47–48.
42 Епископ Николај 1925б, 11–13.
43 Епископ Николај 1925, 1–17.
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У складу са тим је и следећа књига која се појавила, такође, 1925. године. Аутор
је др Чедомир Марјановић , управитељ мушке учитељске школе у Београду, који је
покренуо Библиотеку савремених религиозних питања и чији је главни уредник био. У
књизи 13 и 14 појавило се његово дело Свети Јован Владимир.44 Аутор каже да
историја српске православне цркве пре Светог Саве није довољно проучена, па је он у
склопу прославе деветстогодишњице страдања Светог Јована Владимира узео да
напише књигу о њему. Он је за писање дела користио постојеће изворе уз нешто „нових
података који ће помоћи да се боље проучи велики утицај који је свети Јован Владимир
имао на савременике и потомке до последњих дана“. По Марјановићу, Свети Јован
Владимир се јавља у историји српске цркве као прва личност која је „разнела славу
српског имена у западном делу Балканског полуострва међу Грцима и Албанцима,
православним и римокатолицима“.45
Књига је подељена на четири дела, а они на поднаслове: Увод, Живот и рад
Светог Јована Владимира, Српска књига и Свети Јован Владимир и Канонизирање
Светог Јована Владимира. У првом, уводном делу, аутор у складу са насловом, говори о
политичким приликама од досељавања Словена, преко позиције хришћанства у служби
грчке пропаганде и политике, о манастирима и испосницама на обалама Охридског и
Преспанског језера, примању хришћанства код Словена и Срба, првим испосницима
словенским, позицији Срба између православља и римокатоличанства, Богумилству, до
политичких прилика оног доба и Зети у X веку. У наредном, првом поглављу, говори се
о животу и раду Светог Јована Владимира кроз следеће поднаслове: О изворима, Живот
и рад Светог Јована Владимира, Синаксар, Предање у Зети, Историја моштију Светог
Јована Владимира, Задужбине, Иконе, Значај Светог Јована Владимира као црквене и
историјске личности. Друго поглавље говори о положају словенских језика између
грчког и латинског света. Поглавље је обрађено кроз поднаслове: Славизам и грцизам,
Борба с латинштином, Критички дани славизма у XI и XII веку, Српске књиге и Свети
Јован Владимир. Трећи део бави се канонизацијом Светог Јована Владимира и има
следећа поглавља: Како се врши канонизација, Канонизација Светог Јована Владимира,
Прослављање Светог Јована Владимира код католика, Завршетак.
Као што се из бројних поднаслова види, књига представља озбиљну студију о
животу и раду Светог Јована Владимира, али и о његовим моштима и култу. Све ово је
пропраћено описом прилика које су владале за живота светитеља на простору Балкана.
Поред општих политичких прилика које су обрађене у уводном поглављу, значајан
допринос историјској науци представља треће поглавље у којем се Марјановић осврће
на положај славизма између грчког и латинског света.
Светог Јована Владимира у литератури с почетка XX века прати назив краљ.
Марјановић даје тумачење одакле тај термин, иако је носио титулу кнеза. Извор је у
синаксару, за који Марјановић мисли да је настао у XVII веку и да га је саставио
митрополит Косма, на основу предања, али и на основу историјских података. У
синаксару пише: „Сабрао нас је данас, божански и свети зборе празнични,
христољубиви народе, овај међу краљевима милостиви, добропобедни мученик истине
Јован Владимир...“ У оригиналу, на грчком, стоји βασιλεῦσι, што би требало превести
међу царевима, међутим, Новаковић и владика Николај су задржали старији превод који
гласи међу краљевима, што се пренело и на неке друге ауторе.46

44 Марјановић 1925, 1–72.
45 Марјановић 1925, 2.
46 Марјановић 1925, 29.
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Веома су оштроумна запажања Марјановића о положају и писмености Словена
по доласку у залеђе Солуна, на Балканском полуострву. Он сматра да су Словени
писали користећи грчка писмена, уз неке варијанте за она која не постоје у алфабету. За
то наводи два примера с почетка XX века, где се народ у појединим местима на југу
Албаније и северу Грчке, још увек користио овим начином писања.47 Марјановић је
кривицу за то приписивао грчком свештенству, које није било заинтересовано за језик и
писмо словенског становништва. Таква ситуација га је умногоме подсећала на ону из
времена раног средњег века.
Аутор даје списак цркава и манастира за које се верује да су основани од стране
Светог Јована Владимира: Света Марија (Пречиста Крајинска), Свети Јован Елбасански,
Свети Јован Бигорски, Владимирово (Свети Атанасије изнад села Песочана у
Дебарцима), манастир Арденица у Албанији, манастир Свети Наум, црква Свети Јован
код Улциња (аутор не зна која је то црква – могла би бити она у селу Добра Вода на
путу између Бара и Улциња, напред поменута).48
За 4. јун 1925. године планирана је велика прослава обележавања 900 година од
страдања Светог Јована Владимира, која је требала да се одржи „целој земљи“. Она је
требала да „манифестује српску славу и српско име у X и XI веку“, али тога дана није
одржана, јер припреме нису доведене до краја. Прослава је одложена за неколико
месеци, а можда и касније, како су писале новине Време, од 4. јуна 1925. године. У
чланку У спомен Кнеза (sic) Владимира, непотписани аутор обавештава нас о припреми
за прославу износећи на почетку погрешан датум да је тог дана, пре 919 година, страдао
кнез Владимир. Не знамо како је грешка промакла, јер се у каснијем тексту наводи тачан
датум смрти светитеља 22. мај (4. јун) 1016. године. У тексту се набраја и литература
која је у то време објављена, све у циљу прославе значајног јубилеја.49
Овај лист се на присуство Светог Јована Владимира у животу српског народа
осврнуо и након четири године. Четвртог јуна 1929. године у манастиру Свети Наум
било је освећење цркве – пирга посвећене Светом Владимиру, па се том приликом у
Времену појавио чланак Ђуре Бањца Код манастира Св. Наума осветиће се данас црква
Св. Јована Владимира, вечити споменик наше националне свести на крајњем југу.50 У
чланку се даје осврт на овај споменик српске архитектуре, и подвлачи се изградња
иконостаса у чему је учествовао познати руски уметник Стеван Колесников.
У чланку истог аутора, који се појавио наредног дана, износе се подаци о
разлозима због којих још увек није одржана велика свечаност посвећена Светом Јовану
Владимиру, иако је то било још раније планирано. Главни разлог је недостатак
финансијских средстава да се заврше сви започети објекти, међу којима и конак
посвећен Светом Јовану Владимиру у манастиру Сви Свети у Дебарцима. Лоша
организација и некординација међу министарствима довела је до тога да и ово освећење
протекне као локална прослава црквеног карактера без представника највиших органа
власти.51
На значај Светог Јована Владимира за симбиозу балканских народа и на
неодржавање прославе поводом јубилеја његовог страдања указао је и Милан Шуфлај.
Текст објављен прво у загребачком листу Obzor, а након десет дана и у београдском
Балкану, прештампан је и у његовој значајној студији Срби и Арбанаси, издатој исте
1925. године.52
47 Марјановић 1925, 56.
48 Марјановић 1925, 43–50.
49 Време, бр. 1242, Београд 04. 06. 1925, 4.
50 Време, бр. 2673, Београд 04. 06. 1929, 3.
51 Време, бр. 2674, Београд 05. 06. 1929, 2.
52 Šufflay 1925; Obzor, br. 132, Zagreb16. 05. 1925; Балкан, бр. 141, Београд 26. 05. 1925.
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У чланку Шуфлај говори о угледу који Свети Јован Владимир ужива код Срба,
чији је светитељ, али и код Арбанаса и Хрвата. Увидевши утицај који има овај светац на
симбиозу православних и католика, папска курија је, у месту где је столовао и
првобитно био сахрањен – у манастиру Пречиста Крајинска, формирала архиепископију
(надбискупију) крајинску (archiepiscopatus Crainensis), чији је задатак био образовање
уније православних и католика под јурисдикцијом Рима. То што архиепископија није
имала суфрагане епископије и што се, супротно канонским правилима, налазила ван
града – у манастиру, није сметало Риму, а све с циљем да затвори (православну) рупу
која се појавила у „католичком насипу“ који се дуж источне обале Јадранског мора
протезао од далматинско-хрватских до албанских дијацеза и опатија. У даљем тексту
Шуфлај описује личности надбискупа који се јављају од 1446. до 1483. године, када
крајинска архиепископија постаје титуларна, након што је последњи надбискуп Андрија
умро заточен у базелској тамници. Деловање крајинских надбискупа за време постојања
ове архиепископије у доброј мери се свело на борбу за проширење ингеренције и
преузимања звања барског архиепископа – примас српски.53
Једна од књига која је поводом великог јубилеја штампана јесте Краљ
Владимир, аутора Михаила Јовића, учитеља.54 Као што се из поднаслова може видети,
књига је популарно издање намењено широкој читалачкој публици. Настала је
компилацијом дела Попа Дукљанина, Константина Јиречека и Андрије КачићаМиошића. Књига је у складу са наменом прилично скромна, не доноси ништа ново, а
као година смрти кнеза Владимира јавља се 1015.55
Да је година смрти у дотадашњој литератури погрешна уочио је историчар
Миленко М. Вукићевић (1867–1935) у књизи Владимир и Косара, две слике из наше
прошлости.56 Позивајући се на Скилицу и рачунајући време владавине Гаврила
Радомира, Вукићевић је дошао до закључка да је Јован Владимир пострадао свакако 22.
маја, али то никако није могла бити 1015, већ само 1016. година.57
Ово дело представља симбиозу историјских података, традиције и литерарног
расположења аутора. Вукићевић је вешто уклопио познате податке из дела Дукљанина и
Скилице, постојеће легенде и своје књижевно умеће, којим је поједине сцене из живота
Владимира и Косаре описао. Дело се састоји из 22 главе, које носе наслове у складу са
садржајем. Наслови глава су: Наша отаџбина, Владимиров завичај, Становници
Владимировог завичаја, Хришћанство и словенска просвета, Словенска књига и
Владимиров завичај, Како су поморске области постале средиште Срба, Порекло
Владимирово и његово васпитање, Самуилово царство, Зашто је Самуило напао
Владимира, Владимир допада ропства, Самуилова кћи Косара, Два дана из живота на
Аиловом двору, Цар и кћи, Слобода и свадба, Крај цара Самуила, Владимир и шурак му
Владислав, Када је погинуо кнез Владимир и где? Шта је било с Владимировим телом,
Судбина Владимировог шурака и стрица, Елбасан и манастир Св. Владимира, Крајински
крст, Особине Владимира и Косаре. Из самих наслова се може уочити да се дело бави
облашћу којом управља кнез Владимир од досељавања Срба до иза смрти светитеља.
Јасно се уочавају главе које су настале на основу писања Попа Дукљанина, као и оне
надахнуте инспирацијом и маштом аутора. Иако је уочио неке битне чињенице, има и
погрешних закључака, као што је да је Самуило напао Владимира због Драча и његовог
53 Šufflay 1925, 98-101.
54 Јовић 1924, 24 стр.
55 Јовић 1924, 13.
56 Вукићевић 1925, 68 стр.
57 Вукићевић 1925, 48-49.
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значај за трговину. Иако садржи историјске податке, дело је више популарноморалистичког карактера намењено широкој читалачкој публици.
Истог карактера је и дело песника родољубиве поезије Војислава Илића Млађег
(1877–1944), Краљ Јован Владимир, легенда у стиховима.58 Као што и наслов дела
говори, ради се о спеву који је Војислав Илић Млађи написао на основу легенде настале
око Светог Јована Владимира.
Смрт „краља“ Владимира је песмом опевао и Драгутин Ј. Илић (1858–1926),
књижевник, драматург, новинар и политичар. Спев о смрти „краља“ Владимира59
Драгутин Илић, брат Војислава Илића старијег, објавио је мало пре смрти. Било је то
једно од више његових дела у којима се он, на књижевни начин, бавио темама из
историје.
Прилог обележавању значајног јубилеја страдања Светог Јована Владимира дао
је и Владимир Ћоровић, објављивањем књижице о овом светитељу 1925. године.60 На
лик и дело Светог Јована Владимира Ћоровић се уопштено осврнуо и касније у својим
великим синтезама о историји српског народа.61
Потпуно другачији по карактеру и подацима које пружа је рад Андрије
Јовићевића Св. Јован Владимир у народној успомени, штампан 1927. године.62 У раду
Јовићевић се осврнуо на сећање које у народу око Скадарског језера постоји везано за
Светог Јована Владимира. Поред основних података преузетих од Дукљанина, које
сматра историјским фактима, Јовићевић највећи део рада посвећује идентификацији и
убикацији појединих објеката који се срећу у Дукљаниновом делу. Идентификује област
Крајину, цркву Свете Марије (пречисте Крајинске) у селу Остросу, двор за који сматра
да је био у месту које народ зове Краљиц у селу Коштан, а где се „данас“ налази џамија,
брдо Облик, на којем се Владимир склонио пред Самуиловом навалом, а које мештани
данас називају Владимир или Мал Суме, по селу Суме. На основу изгледа остатака
Пречисте Крајинске, Јовићевић сматра да манастир није пострадао од времена, већ је
порушен људском руком, зато што је негујући култ Светог Јована Владимира код људи
разних вероисповести гајио идеју о заједничком пореклу, што Турцима није одговарало,
па су га порушили. Аутор укратко обавештава шта је било са моштима Светог
Владимира и детаљније се бави његовим крстом, за који народ овог краја сматра да је
преузео исцелитељске моћи након преноса светитељевих моштију око 1215. године у
Елбасан. Крст је првобитно био дрвен, али је од неког старог Мрковића послат у
Венецију, где је окован у сребро да се дрво не би крунило. У почетку је био код
Крајињана, све до краја XVII века када су они прешли на ислам, а крст је пренет у
Мрко(је)виће који су до средине XVIII века остали у православљу. Чувао се код кнеза и
барјактара Ивана Рађена, који га је касније предао Андровићима у селу Вељи Микулићи.
Одавде се крст сваке године износи на врх Румије на дан Свете Тројице. У поворци која
носи крст били су православни, муслимани и римокатолици, а крст су, док се износи,
оружјем чували исламизовани Мрковићи. Овај обичај се нажалост након 1878. године и
припајања ових крајева Црној Гори изгубио, јер су Мркојевићи муслимани све мање
излазили. Јовићевић описује и церемонију изласка на Румију и говори о значају Светог
Јована Владимира, чијом се заслугом православље очувало у том крају, а и код оних
који су прешли у другу веру, његов култ је утицао да се стари православни обреди још
58 Илић Млађи 1925, 27 стр.
59 Илић 1925, 16.
60 Ћоровић 1925, (није нам било доступно).
61 Ћоровић 19932, 104, 108, 113, 117.
62 Јовићевић 1927, 321–328.
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дуго поштују. Јовићевић није био археолог, али је у раду указао на остатке некадашњих
објеката тражећи да се њима више позабави народни музеј да би им се повратио стари
сјај.
Историјски осврт на живот и дело „Светог краља Јована Владимира“ у другој
половини треће деценије XX века дао је и Андра Гавриловић (1864–1929). Дело је
написано крајем 1924. године, али је изашло из штампе у часопису Друштва Светог
Саве Братство 1928. тек мало пре његове смрти.63 На самом почетку рада, Гавриловић
даје разлоге за његово бављење овом темом. По њему, сазрело је време да се након девет
столећа од смрти „Светог Краља Владимира“ каже истина која је у складу са
историјским подацима. Аутор сматра да су подаци тада познати знатно сигурнији,
исправнији и „бистрији“ у односу на рецимо четрдесет година раније. Свој рад он
сматра таквим, пониклим на дотадашњим резултатима, где се као три основна стуба на
којима почива издвајају сазнања Божидара Прокића о Самуиловој држави, Летопис
попа Дукљанина, који је главни извор за живот Јована Владимира, и Новаковићеви Први
основи књижевности, који, „иако (су) у неким појединостима доста застарели“ и даље
су, „и вазда ће и бити“ основ за сва тумачења легенде и традиције настале око Јована
Владимира.
Спис А. Гавриловића може се поделити у три дела, као што је и сам аутор
урадио. У првом делу он расправља о простору и политичким приликама које владају,
дајући приличан осврт на „државу македонских Словена“. У другом делу аутор говори о
првој фази живота Јована Владимира до његове женидбе са Теодором Косаром. Извор
на основу кога Гавриловић пише је Поп Дукљанин, Андрија Качић-Миошић и поменуто
дело Стојана Новаковића. У трећем делу спис се бави животом Јована Владимира од
женидбе до мученичке смрти 22. маја 1016. године. И овај део је написан на истим
изворима и историографији уз коришћење и К. Јиречека. Интересантна је ствар коју
Гавриловић потенцира, а то је да је он пишући ову расправу крајем 1924. године дошао
до сазнања да је убиство кнеза Владимира могло бити једино 1016. године, никако
раније, и да је о тој хронолошкој новини говорио својим пријатељима др Ј. ХаџиВасиљевићу, проф. М. Ивковићу, П. Швабићу и другима. Неколико месеци након тога,
појавила се књижица професора М. М. Вукићевића Кнез Владимир и Косара (о којој је
било речи напред), у којој он саопштава исти резултат до којег је дошао потпуно
самостално.64 Овај хронолошки податак је ушао у каснију историографију.
Четврти део списа бави се легендом и традицијом насталом око Светог Јована
Владимира. На крају, Гавриловић хвали духовну обнову која је настала и развијала се
тих година, а чији је део повратак култа Светог Јована Владимира.
Године 1925. у часопису Балкан штампан је чланак, делимично већ објављен за
време Првог светског рата у листу Правда, Где је убијен краљ Јован Владимир аутора
Анђелије Странчић (1865–1955), учитељице, књижевнице, националног радника и
учесника Првог светског рата. Чланак је поново штампан у књизи Највећи светитељи
српски и словенски65, у којој се налазе други радови ове ауторке посвећени светим
Ћирилу и Методију, Светом Сави, спаљивању његових моштију и светим Константину
и Јелени. У раду ауторка описује своје трагање за местом где је убијен „краљ Јован
Владимир“, које заснива на народној традицији. На основу тога што сматра да се термин
Преспа односио и на град Охрид, Анђелија Станчић закључује да је Свети Јован
Владимир убијен на излазу из цркве Свете Богородице у Охриду, коју народ назива
63 Гавриловић 1928, 5–35.
64 Гавриловић 1928, 25.
65 Станчић 1934, 29–35.
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Челница. Потврду своје тврдње налази у томе што народ избегава да врши крштења и
венчања у овој цркви.66 Тврдња ауторке није потврђена другим чињеницама и
резултатима истраживања.
При крају треће деценије XX века појавило се издање Летописа Попа
Дукљанина које је приредио Фердо Шишић. Било је то до тада најбоље издање
Летописа. Као што је познато у његовом оквиру, у глави XXXVI, налази се поглавље о
кнезу Јовану Владимиру.67
Тридестих и четрдесетих година из пера познатог византолога Георгија
Острогорског појавила су се неколико списа у којима се аутор бави Светим Јованом
Владимиром. Један од њих је Историја Византије, који је имао више издања и у којем
аутор уопштеним цртама, на основу података познатих из извора и литературе, описује
време кнеза Јована Владимира. Значајнија су његова два рада у којима аутор расправља
поједина питања везана за зетског кнеза.
У првом спису Синајска икона св. Јована Владимира68 аутор се бави иконом
светитеља која се налази у синајском маанстиру Свете Катарине. До података о њој
Острогорски је дошао у књизи В. Н. Бенешевича објављеној 1925. године.69 Икона је
димензија 236х170 mm и састоји се из два дела, горњег, где је представљена Несагорива
купина, и доњег, у коме се налази представа Светог Јована Владимира. Натписи су на
грчком језику, и како је Острогорски утврдио, пренети су из Аколутије Светог Јована
Владимира штампане у Млецима 1690. године, што значи да је икона настала након
тога. Осврћући се на то да се два млетачка издања Аколутије, оно из 1690. и из 1774.
године, разликују, и да икона садржи текст из другог издања, Острогорски закључује да
је она морала настати након 1774. године.
Питање које аутор поставља и којим се руководио приликом израде рада јесте
како је дошло до тога да се на Синају у новије доба слика икона зетског владара
погинулог почетком XI столећа?70 Одговор налази у чињеници да су везе овог
манастира и српског народа биле прилично јаке још од времена Светог Саве. Трагом
првог српског архиепископа ишли су и други, као што су били краљица Јелена и краљ
Драгутин, серски митрополит Јаков или Арсеније III Чарнојевић, који је посетио овај
манастир 1683. године. Присуство српских и других словенских монаха на Синају
утицало је на то да је и посланица цариградског патријарха Генадија II Схоларија (1453–
1459) синајским калуђерима, у којој објашњава нека канонска питања, сачувана на
српскословенском језику. Ово присуство потврђује и велики број рукописа на
српскословенском језику који постоје у манастиру. Захваљујући њима, међу којима је
живео култ Светог Јована Владимира, наново ојачаног након 1690. године и штампања
Аколутије посвећене њему, насликана је и ова икона првог српског светитеља.
Говорећи о оживљавању култа Светог Јована Владимира, које је подстакнуто
штампањем Аколутије у Венецији 1690. године, промакла је једна грешка, поновљена на
више места, да је то учињено „по налогу папе Јована“.71 У питању није римски папа,
како би се могло закључити из текста, већ Јован Папа, пореклом из Елбасана, чијим је
новцем штампана Аколутија. Да није у питању римски епископ потврђује списак у коме
током читавог седамнаестог и осамнаестог века није било папа са именом Јован.72

66 Станчић 1934, 33–34.
67 Шишић 1928, 331–341.
68 Острогорски 1935, 99–106.
69 Бенешевичъ 1925, таб. 25, 46–47.
70 Острогорски 1935, 100.
71 Острогорски 1935, 100, 102, 103.
72 http://www.newadvent.org/cathen/12272b.htm.
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Други текст Георгија Острогорског је више историографског карактера и
знатно расветљава односе Самуила и српског кнеза. Рад се зове Сербское посольство к
императору Василию II и објављено је у Гласу Српске академије наука.73 Острогорски,
на основу једне повеље лавре Светог Атанасија на Атосу, датираној септембра 993.
године, у којој се узгредно помиње једно српско посланство које је ишло код цара и
било заробљено од арабљанских гусара, а које је цар откупио, закључује да су то морали
бити посланици зетског кнеза Јована Владимира и да су путовали у Византију с циљем
склапања савеза против Самуила. На овај начин, он даје одговор на питање које је
поставио М. М. Вукићевић, у раду поменутом напред, а које интересује и друге
истраживаче, зашто је Самуило напао Јована Владимира.74 Интересантно да је до
сличних резултата, готово истовремено, дошао и бугарски историчар И. Дујчев и
саопштио их у краткој белешци Съюз против цар Самуила.75
Са овим радом Г. Острогорског јењава интересовање за Светог Јована
Владимира и његов култ међу Србима. Та прича је додатно потискивана после Другог
светског рата; о томе довољно говори рушење монументалног пирга – цркве на
Охридском језеру и забрана изношења крста Светог Јована Владимира на Румију.
Интересовање је полако усмерено на Летопис Попа Дукљанина, чему је допринело
издање које је 1928. године приредио Ф. Шишић, али и расправа која је покренута након
тога. Како је Житије Светог Јована Владимира битан, и, вероватно, највише историчан
део тог списа, осврнућемо се и на ово дело, иако нова издања нису донела промене у
самом Житију.
Одмах по изласку Шишићевог издања реаговао је Н. Радојчић приказом и
критиком, највише оспоравајући сам назив.76 Радојчић је сматрао да се спис не може
звати Летопис, јер у њему нема ни једне године, већ је то типична генеалогија, због чега
му пристаје име родослов. Са друге стране, писац му није Дукљанин, већ Баранин, па је
предложио назив Барски родослов.77
Радојчић се у даљем раду још неколико пута бавио овим списом. Сматрао је да
ће требати још доста проучавања да би се дошло до „користи за српску науку“. У том
погледу се слагао са С. Новаковићем, чије речи наводи: „Још ће требати посла, да се
критички изваде све могуће користи за српску историју из летописа попа Дукљанина,
тога списа који је још једнако загонетка критичарима наших старијих историјских
извора.“78 У раду Друштвено и државно уређење код Срба у раном средњем веку –
према Барском родослову79, Радојчић, као што и наслов говори, настоји да на основу
летописа (или како га он зове родослова) опише друштвено и државно уређење код Срба
у средњем веку. Свестан је да је недостатак историјских извора ограничавајући фактор,
зато он детаљно анализира Дукљанинов спис кроз неке друштвене и државне категорије
и институције. У првом поглављу бави се изворима и литературом, као и стањем у
европској науци по овом питању. У другом поглављу расправља о држави, њеном
називу, начину како се стицала и губила, границама. У трећем поглављу говори о
владару, праву наслеђивања, владарским особинама, знацима, престоницама, женидбама
и важности владара за земљу. У овом поглављу, он се више пута осврће на лик Јована
73 Острогорски 1949, 15–29 (прештампано у Острогорски 1977, 147–158).
74 Вукићевић 1925, 24–25.
75 Дуйчев 1945, 27–29.
76 Radojčić 1929, 168–178.
77 Radojčić 1929, 170.
78 Радојчић 1936, 4.
79 Радојчић 1936, 1–28.
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Владимира као владара. Свестан је да је његов лик преузет из хришћанског житија и да
је у складу с тим описан као „просечан хришћански идеални владарски лик“.80
У четвртом поглављу, Радојчић пише о властели и саборима, а у петом, о
ратничком духу, војсци, начину и сврси ратовања. Шесто поглавље се бави односом
Словена према Романима и Грцима, утицајем хришћанства, моралом који доноси Свето
писмо и оним који долази са народном традицијом. У последњем, седмом поглављу,
Радојчић пише о томе шта наша наука може још добити проучавањем Барског
родослова. У свим овим поглављима Свети Јован Владимир се јавља као илустрација
проучаване категорије, чиме се долази до закључка да његово житије има велике
историографске вредности.
Никола Радојчић се још једном осврнуо на Летопис попа Дукљанина или, како
га он назива, Барски родослов. Међутим, у раду под именом О најтамнијем одељку
Барског родослова81 нема говора о Светом Јовану Владимиру, већ аутор расправља само
о првим главама Летописа/Родослова, које се у литератури називају Libellum Gothorum.
Радојчић овај део Летописа назива „Најтамнијим одељком“ чиме јасно ставља до знања
о каквом се тексту ради. Његов закључак који се односи на највећи део Летописа, а који
су понављали и неки каснији истраживачи гласи: „...велика множина расправа о
Барском родослову не одговара малом броју постигнутих резултата. Значи, Барски
родослов се много више испитује него што је испитан. Колико то важи за овај састав
узет као целину, толико се још више тиче његових почетака. Они су, по општем
признању, најтамнији и – најпривлачнији.“82
Интересовање које је средином двадестих година владало за култ Светог Јована
Владимира полако је сплашњавало и пре него је прешло на Летопис попа Дукљанина.
Неки списи који су се бавили овом проблематиком у себи нису садржали податке о
Светом Јовану Владимиру, што говори да је његов култ још током средњег века замро у
унутрашњости Балканског полуострва. Једноставно се локализовао на простору између
Зете и Преспанског језера, али је и ту био у повлачењу пред појавом нових домаћих
светитеља. Губитак првобитног житија Светог Јована Владимира томе је, свакако,
доприносио. Литература која се тридесетих година XX века појавила то потврђује.
Рад С. Н. Смирнова Сербскіе святые въ русскихъ рукописяхъ показује да се у
16284 рукописа у њих 282 јављају српски или јужнословенски светитељи. Међу њима је
и кнегиња Милица, која се није налазила у српском календару светитеља, што је
Смирнова потакло да уради овај рад. Међу бројним српским светитељима у рукописима
у Русији први од њих – Свети Јован Владимир се не јавља.83
Светитељским култовима у старој српској држави бавио се и М. Ал.
Пурковић.84 Он је своје истраживање засновао на посвећењу храмова насталих током
средњег века. Иако примећује да је јако хришћанско жариште у раном средњем веку
било на простору Преспе и Охрида, где се неки од храмова везују за Светог Јована
Владимира (Свет Наум, Свети Јован Бигорски, Свети Јован код Елбасана), у раду се они
не срећу. Урађеном анализом, Пурковић долази до закључка да су на овим просторима
већ постојали култови грчких светитеља и да новонастали култови словенских светаца
нису могли лако да преузму њихово место.85
80 Радојчић 1936, 17.
81 Радојчић 1951, 76.
82 Радојчић 1951, 71.
83 Смирновъ 1936, 161–264.
84 Пурковић 1939, 24 стр.
85 Пурковић 1939, 23.
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Методологија коју је применио Пурковић, поред предности егзактности, има и
мана. Сви храмови који су постојали у „старој српској држави“ се нису очували, неки су
променили патрона, други променили место, а поједини су остали ван нашег сазнања.
Поред тога, питање је колико је храмова било укључено у истраживање Пурковића, па
према томе и тежину његовог закључка. Сличне се примедбе могу дати и на рад Д.
Милошевић Срби светитељи у старом сликарству.86 Аутор сама истиче да су: „Слике
Срба светитеља праћене ... у овом раду у хронолошком оквиру од почетка XIII до краја
XVII века.“87 У том оквиру она није нашла присуство Светог Јована Владимира, па у
раду није обрађен његов култ. Овај резултат се поклапа са раније изнетим ставом да је
житије Светог Јована Владимира било изгубљено у једном периоду, до израде новог
1690. године.
Таква сазнања су у складу са запажањем С. Новаковића који каже: „За чудо је
како наши стари списи, па ни календари, Владимира нигде као свеца не помињу и што
ни у први Србљак, састављен у средини прошлог века није уврштен.“88 Да је
хронолошки оквир „кривац“ изостанка Светог Јована Владимира видимо из рада Ц.
Грозданова Јован Владимир и представе седмочисленика у македонској уметности
XVIII–XIX века.89 Аутор примећује да се у периоду од XVIII века на представама поред
словенских мисионара Ћирила и Методија и њихових ученика Климента, Наума,
Горазда, Саве и Ангеларија, чији је култ био изузетно јак у том делу Македоније, све
чешће сликају Свети Јован Владимир и Свети Еразмо Лихнидски, светитељи чији су
култови поштовани у Охриду и његовој околини. Грозданов појаву Светог Јована
Владимира на представама поред Седмочисленика везује за обнову култа овог
светитеља подстакнуту штампањем Аколутије Светог Јована Владимира 1690. године и
њеног ширења по црквама Охридске дијацезе.90 У раду је дата анализа представа на
којима се јавља Свети Јован Владимир насталих у Охриду и његовој околини.
Присуство Светог Јована Владимира међу светитељима на представама у
Македонији Ц. Грозданов је документовао и у раду Портрети на светителите од
Македонија од IX–XVIII век.91
Представе Светог Јована Владимира присутне су и у Бугарској. Иако се у неким
књижевним делима помен светитеља јавља и раније, његове ликовне представе су тек од
краја XVIII и почетка XIX века.92 Н. Дилевски је у раду Материали из историята на
иконографията от епохата на българското възраждане описао појаву ликовних
представа Светог Јована Владимира у Бугарској. Он сматра да иконографија Светог
Јована Владимира у Бугарској изворе налази у Стематографији Христифора
Жефаровића.93 Појава Светог Јована Владимира у Бугарској, по овом аутору, говори о
малим разликама и блискости српског и бугарског народа.
О култу Светог Јована Владимира писао је Л. Павловић у свом познатом делу о
светитељским култовима у Србији и Македонији.94 Део о Светом Јовану Владимиру
заснован је на познатим подацима из Летописа попа Дукљанина и из легенди
забележених код Новаковића. Аутор доноси и нове податке преузете од Ђ. Сп.
Радојичића.
86 Милошевић 1970, 141–268.
87 Милошевић 1970, 235.
88 Новаковић 20022, 244.
89 Грозданов 1984, 229–235.
90 Грозданов 1984, 229–230.
91 Грозданов 1983, (св. Јован Владимир) 114–124.
92 Дилевский 1960, 181,198.
93 Дилевский 1960, 206.
94 Павловић 1965, 33–40.
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Историчар и историчар књижевности Ђорђе Сп. Радојичић је први истраживач
после дуже времена који је понудио нове податке о легенди која прати Светог Јована
Владимира. Он се на тај сегмент наше старе књижености осврнуо у више радова. У
хрестоматији Развојни лук старе српске књижевности, Радојичић даје основне податке
о настанку дела Летопис попа Дукљанина, у оквиру којег се јавља прва биографија, „она
дукљанског кнеза Владимира“ у којој се највише запажа потресна љубав између
Владимира и Косаре. По аутору, то је више љубавна прича но хришћанска легенда, а
разлог за то је што феудализам још није пустио дубоке корене.95
Радојичић се наредне године јавио са новим радом у којем се бавиo само делом
о Светом Јовану Владимиру. Полазећи од реченице којом Дукљанин упућује оне који
желе више да сазнају о животу Светог Јована Владимира да се о томе прочитају Liber
gestorum овога светитеља, аутор мисли да су поменута gesta епске песме (shansons de
geste). Радојичић се позива на резултате до којих су дошли познати византолог Анри
Грегоар и његов сарадник Раул де Кајзер 1939. године проучавајући Песму о Роланду.96
Они су у песми пронашли Јована Владимира под именом Флурит, а осим њега још се
помињу Словени, Срби, народ Самуила. Радојичић износи податак да је песма о
Роланду настала највероватније у пролеће 1085. године у Салерну и имала је да послужи
Норманима Роберта Гвискарда као подстрек за поход против Византије. Сви помени у
њој Срба, Словена и Самуиловог народа потичу из времена првог напада на византијски
Драч 18. октобра 1081, до 1085. године када су се повукли са Балкана, али не и
напустили идеју о освајању Византије. Ту су Нормани могли чути и песме о „краљу
Владимиру“ чије су име запамтили у искривљеном облику као Флурит.97
Радојичић упућује на још једну идентификацију кнеза Владимира коју су
урадили Грегоар и Кајзер. Наиме, они га идентификују са Флоримоном из истоименог
француског романа, а који је написао Емон де Варен. Флоримон је син драчког војводе
који се жени синовицом бугарског краља Camdiobras-а, који влада на острву Celée. Име
бугарског владара се изједначава са Комитопул, а острво је, по ауторима, А(х)ил у
Малој Преспи. У даљем тексту, Радојичић настоји да тврдње Грегоара и Кајзера доведе
у склад са подацима о Светом Јовану Владимиру. Текст са истим насловом на
француском језику Радојичић је објавио у Byzantion-у 1965. године.98
Идентификација Јована Владимира са Флуритом и Флоримоном из западних
поема и романа послужила је Радојичићу да покуша да доведе у склад развој легенде и
Аколутију Светом Јовану Владимиру, штампану 1690. године, што је било корак даље у
односу на претходни његов спис. У Аколутији стоји да је Владимир син Симеона
Немање и жене му Ане, док се за Флоримона каже да је био син војводе драчког.
Радојичић је то повезао са краљем Радославом, који је након свргавања једно време
боравио у Драчу, где га је жена Ана оставила, после чега се он вратио у Србију и
замонашио.99 Радојичић сматра да је легенда о Владимиру и Косари, која је била
продрла у народ у неком каснијем времену, спојила ове чињенице, па су оне ушле и у
Аколутију Јована Владимира из 1690. године, у којој је његово житије, као што је већ
речено, написано на основу легенде.100

95 Радојичић 1962, 16.
96 Grégoire et Keyser 1939, 265–315.
97 Радојичић 1963, 2, 9.
98 Radojičić 1965, 528–535.
99 Уп. ИСН I, 310 (Б. Ферјанчић).
100 Радојичић 1967, 2.
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Тврдње Грегоара и Кајзера користио је и Антоније Фарчић у више својих
радова. У спису Житије св. краља Владимира101, Фарчић негира да је први српски краљ
био Михаило и доказује да је Јован Владимир носио титулу краља, а не кнеза. Тврдњу
поткрепљује Житијем из Барског родослова у којем стоји да се Косара заљубила у
Владимира кад је сазнала да је краљ и пореклом из краљевске лозе, а то је утицало и на
Самуила да му да ћерку за жену. Други доказ Фарчић налази у Аколутији штампанаој
1690. године где се он на грчком назива царем, али је на српски превођено краљем, о
чему је већ било речи напред. Доказе за своју тврдњу Фарчић види и у народној
традици, која Владимира памти као краља, као и у ликовним представама где је он
приказан у краљевском оделу и са круном на глави. О овом проблему са сличном и
допуњеном аргументацијом Фарчић је писао и у другим радовима.102 Везама Словена са
Песмом о Ролану бавио се и Божидар Ковачевић 1940. и 1960. године.103
Након Другог светског рата из штампе је изашло неколико издања Летописа
попа Дукљанина. Прво издање је у Загребу објавио Владимир Мошин, за њим Славко
Мијушковић, Никола Банашевић, Едуард Перчић, Саво Марковић, Војислав Никчевић и
Тибор Живковић.104 Нека издања су више пута прештампавана, самостално или у
оквиру других публикација, као оно С. Мијушковића.105
Сва издања Летописа баве се целокупним списом, али у већој или мањој мери
пажњу посвећују и 36. глави која доноси Житије Светог Јована Владимира.
Најдетаљније тиме се бавио Никола Банашевић, који је, у складу са насловом, посебну
пажњу посветио народним предањима везаним за Јована Владимира.106
Јован Владимир је у календар српских светаца ушао 1861. године, када је
његово житије штампано у Србљаку који је приредио митрополит Михаило. Након
Другог светског рата житија светитеља је приредио Архимандрит Јустин (Поповић,
1894–1979). У Житију светих за мај нашло за дан 22. мај (4. јун по новом календару)
Житије и страдање светог мученика Јована Владимира краља српског (стр. 527–534) и
Похвала светом краљу Јовану Владимиру (535–541).107 Житије је написано на основу
првобитног које је сачувано у Летопису попа Дукљанина, док је Похвала написана на
основу Аколутије из 1690. године и новијих издања.
Мученичка смрт заинтересовала је и Нормана Ингама (1934–2015) да се
позабави страдањем првог српског светитеља.108 Аутор је пажњу посветио теми
мучеништва, пратећи је кроз живот Светог Јована Владимира и упоређујући је са
другим њему блиским словенским светитељима Вацлавом и Борисом и Глебом. Ингам
поставља питање да ли је аутор житија Светог Јована Владимира знао за житија ових
словенских светитеља и да ли их је користио приликом писања.109 На крају, аутор се
слаже у константацији са Станиславом Хафнером да Житије Светог Јована Владимира,
које се временом изгубило, није битније утицало на касније српске биографије.
Темом убиства, која је у блиској вези са мучеништвом, бавила се Јелка Ређеп.
Она у раду О убиству дукљанског кнеза Владимира прати појам жртве и жртвовања од
давнина, стављајући акценат на Владимировом убиству.110
101 Farčić 1969, 73–79.
102 Фарчић 1965, 405–428.
103 Ковачевић 1940; уп. Радојичић 1967, 2.
104 Mošin 1950, 105 str.; Мијушковић 1967, 282 стр.; Банашевић 1971, 301 стр.; Perčić 1991, 370 str.;
Perčić 1998, 370 str.; Marković 1999, 211 str.; Nikčević 2003, 220 str.; GRS, I–II, 2009, 192 + 430 стр.
105 Мијушковић 1988, 192 стр.; Ћирковић 1984.
106 Банашевић 1971, 133–224.
107 Поповић 1974, 527–541.
108 Ингам 1990, 876–896.
109 Ингам 1990, 891–892.
110 Ређеп 1998, 311–319.
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Живот Јована Владимира и легенда која га прати нераскидиво су везани за
цркву Свете Марије – Пречисте Крајинске. Један од најстаријих црквених споменика у
средњовековној Зети детаљно је обрађен у раду Василија Лукића. Аутор се у спису бави
идентификацијом овог споменика, описом, али и значајем који је имао кроз историју све
до 1914. године. Значај рада је у томе што даје шири осврт на споменичко наслеђе овог
краја, кога насупрот другим ауторима назива Крајна.111 То је преглед историјских
збивања везаних за ширу околину области Крајина.
Јовану Владимиру као владару посвећено је једно поглавље у књизи Портрети
српских владара (IX–XII век) Тибора Живковића.112 Аутор на основу података из
Летописа попа Дукљанина и релевантне литературе сагледава живот Јована Владимира
као српског владара. Живковић константује да Владимир није остао запамћен као
владар ратник или државник, јер је његова држава била у вазалном положају према
Самуилу. Поново износи мишљење да је Самуилов поход на Зету и Далмацију био
1009–1010. године, а не као што се у старијој литератури сматрало деценију-две
раније.113 Ово мишљење он је детаљно елаборирао у раду Поход бугарског цара
Самуила на Далмацију, где је изнео аргументе у прилог овог свог мишљења. Од тог
мишљења зависе даљи хронолошки оквири: колико је Владимир владао Зетом, и уопште
колико дуго је живео.114 Полазећи од тога да у старијој литератури поход Самуилов на
Далмацију није прецизно датиран, среће се од 986. до 998. године и упоређујући податке
Дукљанина, византијских писаца и млађих дубровачких хроничара, Живковић је дошао
до мишљења да је поход био 1009–1010. године.
Деведесетих година XX века култ Светог Јована Владимира поново оживљава,
што се види из изградње нових храмова посвећених овом светитељу, о чему је већ било
речи. Изградњу храмова пратила је и литература посвећена томе. Тако је приликом
изградње цркве у Београду штампана и књига под насловом Храм светог Јована
Владимира првог краља српског115. Књига у већем делу садржи податке из живота и
легенде Јована Владимира, преузетих из старијих издања, претежно оних из двадесетих
година XX века. Доноси и преглед процеса изградње храма.
Почетком XXI века у Бару је почела изградња храма посвећена Светом Јовану
Владимиру. У оквиру тог процеса, свештеник Јован Пламенац је штампао књижицу
Свети Јован Владимир у своме и нашем времену116. Књига је конципирана и остварена у
складу са насловом, што потврђују и поглавља: Свети мученик Јован Владимир кнез
српски, Крсна смрт, Народна казивања о светом краљу, Легенде и чуда, Румијска литија,
Литерарно надахнуће. Наслов последњег поглавља, Надвременост светитељева, у
правом смислу осликава овог првог српског светитеља чији се култ и поштовање
пренело на бројне друге народе.
Идући у сусрет обележавању хиљадугодишњице страдања Светог Јована
Владимира, Митрополија црногорско-приморска је 2015. године штампала књигу –
споменицу У спомен и славу Светог Јована Владимира, у којој је сабрала и објавила
најзначајнија дела о светитељу која су се појавила у XX и почетком XXI века.
Споменица садржи: Житије и страдање Светог мученика Јована Владимира, краља
српског, аутора архимандрита Јустина Поповића, Читанку о Светоме краљу Јовану
111 Лукић 1974, 89.
112 Живковић 2006, 67–74.
113 Живковић 2006, 68, 70, 72.
114 Живковић 2002, 9–25.
115 Марковић и Петровић 1998, стр 68.
116 Пламенац 2012. године, 31 стр.
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Владимиру од епископа Николаја Велимировића, Свети Јован Владимир од др Чедомира
Марјановића, Пречиста Крајнска од Василија Лукића и Свети Јован Владимир у своме
и нашем времену, аутора Јована Пламенца.117
Морамо напоменути да се у Црној Гори у последње две деценије појавило
неколико радова који се директно или индиректно односе на Светог Јована Владимира.
То су, пре свега, политички памфлети који не задовољавају основне методолошке
поставке науке, па се њима нећемо бавити. Заједничко им је тешка разумљивост,
негирање српског карактера државе Јована Владимира и тврдња да су Немањићи
намерно урушавали култ овог светитеља.
Овај преглед литературе о Светом Јовану Владимиру настале у XX веку међу
Србима, уз пар примера из околних народа, иако тежи да буде што исцрпнији, не
претендује да је коначан. Он се, осим у неколико примера, не бави дневном штампом.
Прегледом је дат осврт на најзначајнија дела о Светом Јовану Владимиру, легенди која
га прати и присуству његовог култа међу Србима. Како је он својим смерним животом и
хришћанским врлинама превазишао границе националног и нашао уточиште и код
других народа, занимљиво би било сагледати присуство светитеља у литератури код
њих.
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Božidar Zarković
THE SAINT JOVAN VLADIMIR IN THE LITERATURE AND TRADITION
OF SERBIAN PEOPLE IN THE 20TH CENTURY
The Jovan Vladimir is the first Serbian saint whose cult may be accompanied from
his death on 22nd of May 1016. It is considered his Lives appeared immediately after his death
– in the second half of the 11th century where Zeta had been fighting for Archbishopric
obtaining. Unfortunately, this has not been preserved, and it has reached us in the extract
founded in the Letopis Popa Dukljanina (Chronicle of the Pope Dukljanin or Bar’s
Genealogy). Secondly, Greek Lives printed in 1690 in Venice did not contain original data but
it had appeared based on tradition, and cult being respected at wide area. Centres of that cult
were the area of Krajina (between Skadar/Scodra and Bar), around Elbasan and Duress in
Albania, and Ohrid-Prespan area. The cult was spread and respected with many peoples: Serbs,
Greeks, Tsintscars, Bulgarians, and Arbanases. The respect of his cult was not being equally
present with these peoples during the time, which may be confirmed by its appearance in the
calendar of Serbian saints only from 1861.
Literature dedicated to Saint Jovan Vladimir is in narrow connection with the respect
of his cult. In Serbian people, and literature his presence had some time-related phases. The
first one is in the second half, and at the end of the 19th century when his oeuvre Lives enters
the Srbljak, and when Stojan Novaković prints one of the most important oeuvres dedicated to
this saint; the second one is in the middle 20th years of the 20th century when the celebration of
the nine hundred years of suffering should have held, and the third one at the end of the 20th
and at the beginning of the 21st century by building of new temples, and approaching of
millennium celebrations.
In this paper it has been done the overview of Serbian literature (with some
exceptions from other peoples) appeared from the end of the 19th century until now. The
overview puts the accent emphasized by the authors, and correlation of literature with the cult
of saint.
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СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР У ЦРНОГОРСКОЈ ПЕРИОДИЦИ
ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА (1918–1941)
Апстракт: О дукљанском кнезу Јовану Владимиру (крај X в. – 1016), који је
послије мученичке смрти проглашен светим и кога Српска православна црква слави под
именом Свети Јован Владимир, писано је у периодици која је излазила на простору
данашње Црне Горе у периоду између два свјетска рата 1918–1941. године. Један број
текстова односи се директно на Јована Владимира, док је у другим текстовима о њему
писано у оквиру других тема.
Кључне ријечи: црногорска периодика, Дукља, Свети Јован Владимир, Косара.
О кнезу Јовану Владимиру, владару Дукље, који је касније проглашен за свеца
под именом Свети Јован Владимир, у периодици која је излазила на простору данашње
Црне Горе, у периоду између два свјетска рата, написано је више текстова.
О Св. Јовану Владимиру писано је у црногорској периодици и прије Првог
свјетског рата. Од појаве прве периодичне публикације, календара Грлица, 1835. године,
о Св. Јовану Владимиру писано је у оквиру текста о српским светитељима1, у оквиру
текста о српској православној цркви2 и у оквиру приказа књига Димитрија Руварца и
Стојана Новаковића3. До Првог свјетског рата у историографији се појавило доста
радова о Св. Јовану Владимиру.4 Ауторима су као главни извори о светом краљу
послужили: „Љетопис попа Дукљанина“, и то XXXVI поглавље које говори о Св. Јовану
Владимиру (његово житије), Скиличина „Кратка историја“ у којој се, у оквиру ратовања
бугарског цара Самуила са византијским царем Василијем II, говори о Јовану
Владимиру, Кедреново казивање о дукљанском владару, као и Служба Св. Јована
Владимира.5 Интересовање за Св. Јована Владимира порасло је његовим уношењем у
1 Миковић 1910, 65. Архимандрит Дионисије Миковић (1861–1942), родом из Паштровића,
највише је службовао у манастиру Бања код Рисна, био је уредник књижевно-научног годишњака
Српски магазин (Котор 1896–1897) и издао је неколико посебних књига религиозног, националног
и историјског значаја, од којих му је „Боко-которско владичанство“ (1907) наградила Српска
Краљевска Академија, в. Мартиновић 1965, 226.
2 Т. 1894, 2,3.
3 О Св. Јовану Владимиру 1892, 219; Ровински 1893, 3–4. Ријеч је о првим свеобухватним
студијама у српској историографији које освијетљавају живот и дјело Св. Јована Владимира, в.
Руварац 1892, и Новаковић 1893.
4 Јастребов 1879, 162–164; Ровинскій 1888, 270–275; Руварац 1892; Поповић 1896, 431–432;
Новаковић 1893; Rački 1894, 271–274; Богдановић 1899–1900, 40–44; Milobar 1900; Срећковић
1901, 81–87; Прокић 1910, 108–109; Јиречек 1911 и др.
5 Kedrěnos-Skylitzěs 1838; Črnčić 1874; Служба Св. Јовану Владимиру на грчком је објављена
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„Србљак“ 1861. године.6 Осим историографских, било је и књижевних и умјетничких
радова којима је као инспирација послужио лик светог краља Владимира.7
На основу дотадашњих сазнања о Св. Јовану Владимиру писали су своје
текстове и аутори средњовјековних тема у црногорској периодици између два свјетска
рата. Од текстова писаних између два свјетска рата по важности се издвајају текстови
Андрије Јовићевића у „Записима“ и „Зетском гласнику“8 и Илије Радуловића у „Зетском
гласнику“9. Часопис „Записи“ покренула је група професора Цетињске гимназије 1927.
године. „Записи“ су објављивали грађу из цетињских архива, а посебно из архивског
одељења Државног музеја у Цетињу, као и кратке расправе, студије, прилоге и чланке из
политичке и културне историје Црне Горе.10 Цетињски часопис „Зетски гласник“ је био
званични орган Зетске бановине. Доносио је политичке чланке, репортаже, књижевне,
историјске и етнографске прилоге. У „Зетском гласнику“ редовно је објављивана грађа
Државног архива на Цетињу, коју је сређивао и објављивао Душан Вуксан, као и
прилози из историје и етнографије. Андрија Јовићевић је у периоду 1933–1939. објавио
серију прилога „Манастири у Црној Гори“. „Зетски гласник“ је био добро уређиван лист
и имао је препознатљиву југословенску концепцију коју је задржао до краја 1941.
године.11 Аутор текстова о Св. Јовану Владимиру, учитељ Андрија Јовићевић (1870–
1939) је систематским и упорним радом на личном усавршавању надокнадио оно што
редовним школовањем није постигао и таквим радом успио је да се уврсти у ред
најугледнијих и најобразованијих црногорских просвјетних радника и у ред наших
најплоднијих стваралаца на пољу етнологије. Из његовог неуморног сакупљачког рада и
научно-истраживачке активности резултира велики број штампаних радова, чиме је
штампом први пут 1690. године, а затим током XVIII и XIX вијека више пута. Са једног од тих
издања (вјероватно оног из 1774) настао је црквено-словенски превод, штампан 1802. године у
Венецији, в. Стојчевић 1998, 170–183. Према служби у „Србљаку“ зове се „великомученик Јован
Владимир чудотворац“, в. Србљак 1861.
6 Београдски митрополит Михаило 1861. године унио је у „Србљак“ службу и Житије Св. Јована
Владимира и тим чином је Св. Јован Владимир званично уврштен у светитеље Српске православне
цркве, в. Руварац 1892, 9; Новаковић 1893, 244.
7 Качић-Миошић 1756; Лазаревић 1829; Поповић 1843; Прерадовић 1873; Сремац 1888; Илић
1913, 133–134; Гавриловић 1912, 87; Илић 1914, 29–33.
8 Јовићевић 1927, 321–328; Јовићевић 1928, 193–198; Јовићевић 1935, 3.
9 Радуловић 1938, 3.
10 Часопис „Записи“ је у периоду између два свјетска рата имао двије редакције. У првој
редакцији, часопис је био научни и књижевни, излазио је од 1. јула 1927. године до 1. априла 1933.
године. Укупно је изашло 70 свезака ове серије. Главни уредник био је Душан Д. Вуксан (1881–
1916), Србин из Лике, слависта и класични филолог. У другој редакцији, часопис је излазио као
гласник Цетињског историјског друштва у мјесечним свескама, почев од 1. јануара 1935. до 1.
априла 1941. године. Уредник је био такође Душан Д. Вуксан, мада се у то вријеме као пензионер
преселио у Београд. Одговорни уредник био је Ристо Ј. Драгићевић (1901–1980), професор
Цетињске гимназије и директор Државног музеја на Цетињу. Укупно ова серија има 76 свезака. О
часопису „Записи“ и њеним уредницима постоји бројна литература: Мартиновић 1965; Пејовић
1967, 391–403; Драгићевић 1967, 405–421; Пејовић 1982; Енциклопедија српске историографије
1997, 79–80; Бабовић-Распоповић 2002 и др.
11 Након конституисања органа Банске управе, приступило се и прилагођавању „Службеног
листа“ потребама увођења југословенске идеологије у унутрашњи простор Зетске бановине.
Рјешењем и одобрењем бана, „Службени гласник“ је априла 1931. године промјенио назив у
„Зетски гласник“. Садржај листа је проширен дијелом који је био информативног карактера. За
уредника „Зетског гласника“ умјесто Милана Рамадановића постављен је дописник Централног
прес-бироа из Зетске бановине Вуко Митровић. О „Зетском гласнику“ погледати: Мартиновић
1965; Распоповић 2002, 165–166.

238

задужио више научних дисциплина, првенствено етнологију, антропогеографију,
историју и филологију. Касније познанство са Јованом Цвијићем било је од пресудног
утицаја на његово правилно схватање друштвених појава и процеса, као и даљу научну
усмјереност. Радови из историје су му аргументовани, јер се користио разноврсним
изворима и литературом.12 Професор Подгоричке гимназије, географ Илија Радуловић13
је у „Зетском гласнику“ писао о Св. Јовану Владимиру користећи, како сам наводи,
изворе и литературу (Љетопис попа Дукљанина у редакцији Ферда Шишића, историјe
српског народа од Константина Јиречека и Станоја Станојевића, студију о Св. Јовану
Владимиру од Миленка Вукићевића, и „Историју Црне Горе“ од Ђорђа Поповића).14
Звонимир Бјеловучић (1882–1952), доктор права, у часопису „Зета“ писао је о „Црвеној
Хрватској“ и о дукљанском кнезу Владимиру.15 О Св. Јовану Владимиру писали су још
професор Никола Шкеровић (1884–1972) у „Младој Зети“ говорећи о српским државним
средиштима16; као и Блажо Ђуровић у „Зетском гласнику“17. „Записи“ доносе текст
12 Андрија Јовићевић је завршио нижу гимназију на Цетињу 1886. године и све до пензионисања
1924. године радио је као учитељ, прво у манастиру Морача, а потом у основној школи у Ријеци
Црнојевића. Био је сарадника ЈАЗУ у Загребу (од 1903) и СКА у Београду (од 1909). У
публикацијама „Српски етнографски зборник“ СКА у Београду и „Зборнику за живот и обичаје
Јужних Словена“ ЈАЗУ у Загребу, Јовићевић је објавио око 1800 страница штампаног текста. Своје
радове Јовићевић је објављивао и у едицији „Насеља српских земаља“, у периоду 1909–1926.
објавио је шест монографија са 1460 страна штампаног текста. О Андрији Јовићевићу постоји
бројна литература: Драгићевић 1939, 190; Барјактаровић 1940, 189–190; Радусиновић 1964, 126;
Мартиновић 1983, 197–211; Мартиновић 1989, 11–15; Енциклопедија српске историографије 1997,
419; Личност и дјело 2009 и др.
13 Илија Радуловић објавио је неколико запажених текстова у „Зетском гласнику“ и „Годишњаку
наставника Подгоричке гимназије“ о средњовјековној Дукљи, Бару, Скадру, Медуну, Подгорици и
Дубровнику, насељима и становништву у средњовјековној Зети, манастиру Св. Николе на
Врањини, Михаилу и Бодину Војислављевићу. Радуловић је био члан соколског удружења у
Подгорици и предавач у Соколској школи коју је то удружење покренуло (1934), в. Распоповић
2002, 142.
14 Радуловић 1938, 3; За писање свог текста Илија Радуловић је користио тада актуелну
литературу: Шишић 1928, 331–342; Јиречек 1911, 195–200; Станојевић 1908; Вукићевић 1925;
Поповић 1896, 431–432.
15 Бјеловучић 1936, 1–2. Звонимир Бјеловучић правне науке је студирао у Загребу и Бечу,
докторирао је у Загребу (1907), гдје је апсолвирао историју и географију (1908–1910). Оснивач је
недељника Хрватска ријеч. У историографским радовима није увјек био поуздан. Своје радове из
области права, археологије, историје, етнографије, као и књижевне саставе објављивао је у разним
публикацијама, в. Енциклопедија српске историографије 1997, 279–280. Маја мјесеца 1930. године
појавио се у Подгорици под уредништвом Јована П. Вукчевића недељни лист „Зета“ који је
излазио до 24. јуна 1941. године. „Зета“ је доносила политичке чланке, третирала економске и
културне проблеме, доносила историјске и књижевне прилоге. Странице „Зете“ биле су отворене
за све припаднике бивших политичких странака које се укинуте 6. јануара 1929. године. Услед
слабог уређивања, лист „Зета“ није успио да добије већи број читалаца. Растурао се у малом броју
примјерака по варошима, док се нешто више читао у Подгорици и подгоричком срезу. Мали
тираж омогућавао је излажење листа у дужем периоду. Иако се није радило о „великој новини“,
која се углавном читала у Подгорици, на њеним страницама промовисане су идеје КПЈ и
Федералистичке странке, в. Мартиновић 1965, 80; Распоповић 2002, 172–173.
16 Шкеровић 1929, 48–52. Никола Шкеровић је завршио Филозофски факултет, студије историје и
географије на Карловом универзитету у Прагу 1910. године. Радио је као професор гимназије у
Подгорици, од 1922. до 1924. године био је просвјетни инспектор на Цетињу. Једно вријеме је
радио на сређивању пронађеног Државног архива на Цетињу (јер је у Првом свјетском рату био
закопан). Од 1931. до 1935. године био је директор гимназије у Подгорици, в. Мартиновић 1965,
232. Године 1929. Василије Лековић је покренуо у Подгорици омладински часопис „Млада Зета“
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Балтазара Богишића, правника и професора историје словенског права, у коме се
спомиње зетски владар Владимир.18 Остали аутори су узгредно доносили вијести о Св.
Јовану Владимиру.19
Св. Јован Владимир био је предмет писања и у тадашњој југословенској
историографији између два свјетска рата. О првом српском светитељу писали су:
Николај Велимировић, Геогрије Острогорски, Михаило Јовић, Миленко Вукићевић,
Владимир Ћоровић, Чедомир Марјановић, Андра Гавриловић, Светозар Томић, Милан
Шуфлај, Анђелија Станчић, Савић Марковић Штедимлија и др.20 Фердо Шишић је
објавио критичко издање Љетописа попа Дукљанина, као најзначајнијег извора о Св.
Јовану Владимиру (глава XXXVI).21 Свети лик првог српског мученика био је и
умјетничка инспирација тог времена. Посвећене су му бројне пјесме.22 Име „светог
краља“ носило је и Друштво „Свети Владимир“, које је основано (у ствари обновљено
друштво под истим именом за издржавање и образовање сирочади погинулих ратника
послије балканских ратова) на Цетињу 1927. године, и које је имало задатак да помаже и
развија културни, привредни и просвјетни живот на територији зетске области, а по
могућности и у другим крајевима.23 Пошто се због ратних прилика (Првог свјетског
рата) није могла прославити 900. годишњица мученичке смрти светог краља Јована
Владимира, у Краљевини СХС, 1925. године, планирано је обиљежавање деветсто десет
година од његове смрти. У тексту програма свечаности стоји: „ И онда, кад Српски
Народ, у уједињеној својој држави Срба, Хрвата и Словенаца слави триумф своје
државно-политичке и националне слободе са свима благодетима, које слобода собом
носи, а која је заснована на раду толиких поколења кроз векове и искупљена
пожртвовањима небројених својих мученика, -благодарно потомство сећа се кнеза
мученика из времена основања државног живота историјских српских предака, сећа се
отаца своје писмености, и ове године на дан 22, маја /4 јуна/ на завршетку 910 године од
тога доба има одати дужан пијетет зналужним претцима једном великом историјском
прославом.“24 Тим поводом била је донијета и Владимирова рука (мошти светитеља
налазиле су се у манастиру Шин Ђон у Елбасану). Свечани јубилеј требало је да се
одржи од 3. до 8. јуна у Охриду, али је прослава отказана из техничких разлога.25 Године
која је настојала да се уздигне изнад регионалне књижевности (црногорске и србијанске),
истичући потребу југословенске књижевности, в. Мартиновић 1965, 166–167.
17 Ђуровић 1940, 15–16.
18 Богишић 1935, 86–95. Балтазар Богишић (1834–1908) из Цавтата, од 1873. године борави у
Црној Гори. Аутор је „Имовинског законика за Књажевину Црну Гору“ (1888), био је и министар
правде у влади Црне Горе (1893–1899), в. Историјски лексикон 2006, 134–135.
19 Булатовић 1925, 69–72; Милобар 1938, 1.
20 Велимировић 1925а; Велимировић 1925b; Велимировић 1925c; Острогорски 1934, 99–106;
Јовић 1924; Вукићевић 1925; Ћоровић 1924–1925, 16–22; Ћоровић 1928, 354; Марјановић 1925;
Гавриловић 1927; Томић 1925; Šufflay 1925a; Станчић 1934, 29–35; Štedimlija 1938, 1–2.
21 Шишић 1928. „Љетопис Попа Дукљанина“ имао је још неколико издања: Mošin 1950;
Мијушковић 1967; Банашевић 1971; Peričić 1991; Gesta 1–I, 2009. Неки аутори сматрају да је као
извор за XXXVI главу било „Житије Владимирово“, које је настало већ у првим деценијама XI
вијека, в. Живковић 2006, 70. Живковић сматра је је ово „Житије“ имало и „Чуда Св. Владимира“
која писац није преводио, али је упутио читаоца на њих, в. Живковић 2009, 271. Шишић сматра да
је „Владимирово житије“ настало тек у XIV вијеку, в. Шишић 1928, 124.
22 Велимировић 1920; Илић 1925.
23 Пејовић 1982, 76–77.
24 Програм прославе Св. краља Јована Владимира у Охриду, Архив Југославије, фонд бр. 69, фасц.
бр. 144, јединица описа бр. 223.
25 Шуфлај 1925b, 1; Павловић 1965, 38.

240

1924. изграђен је добротворним прилозима манастир „Св. Јована Владимира“ у селу
Подгорци код Струге, а освештан је 1925. године, како и стоји у натпису на
манастирској цркви, који се данас налази у посједу Македонске православне цркве.26
Андрија Јовићевић и Илија Радуловић износе већ познате чињенице о животу
Св. Јована Владимира. Јовићевић наводи да је Јован Владимир рођен око 970. године у
Дукљанској области, раније Превалитани, а каснијој Зети, од оца кнеза Петрислава,
потомка требињског кнеза Тугомира.27 Радуловић додаје и то да је Владимиров стриц
Драгомир владао Хумом и Требињем.28 Детаљно су описали ратовање бугарског цара
Самуила против зетског владара, Владимирово заробљеништво у Преспи, његову
женидбу са Косаром, Владимирову смрт. Њихови ставови поткријепљени су
мишљењима савременика, а потврђује их и савремена историографија. Док је Радуловић
сажето и вјерно пренио мишљења савременика о Св. Јовану Владимиру, дотле се
Јовићевић више упустио у истраживање говорећи о локацији Владимировог двора,
рушевинама манастира Пречиста Крајинска, култу Св. Јована Владимира. Илија
Радуловић наводи да се Самуилов поход на подручје дукљанске државе кнеза
Владимира десио 998. године, у склопу кампање цара Самуила против Византије и
њених вазала.29 То је мишљење старије историографије, а и неких данашњих писаца,
наиме да је до Самуиловог похода на Владимира дошло после битке на Сперхеју
996/997. године и прије млетачке интервенције у Далмацији 1000. године.30 Неки
савремени историчари сматрају да је до овог похода дошло око 1009/1010. године.31
Узгредне податке о борбама између цара Самуила и Јована Владимира при крају X
вијека, када се први пут у историји Зете спомиње и име града Улциња, доноси у
прегледном стручном тексту о прошлости Улциња Љубомир А. Булатовић (1878–1942),
наводећи и то да се Улцињ у средњем вијеку називао Ulcinium, Dolcinium, Dolchin,
Dulcigno.32 О Самуиловом походу на Далмацију писано је и у оквиру других тема у
црногорској периодици између два свјетска рата. У тексту стручног карактера, Иво
Стјепчевић (1875–1957), католички свештеник, писао је о глави Св. Трипуна која се
налази у ризници катедрале Св. Трипуна у Котору. У тексту се наводи да је глава
донесена у Котор 1227. године из Цариграда, вјероватно по први пут, иако постоји
предање да је била овамо донесена заједно са тијелом 809. године и да је крајем X
однио, при нападу на Котор, бугарски цар Самуило.33
Говорећи о титулама које су носили српски владари Балтазар Богишић наводи
да се не зна, да ли је зетски владар Владимир (о. 990–1000) био „Велики Жупан“, или је
носио само наслов „Жупана“. Пошто га Поп Дукљанин зове rex, као и све „Велике
Жупане“, Богишић сматра да је свакако оно прво вјероватније.34 Савремена
историографија Јована Владимира назива кнезом.35
26 Миќуновиќ 2011, 47, 50. На манастирском звону записани су ктитори храма: Захарије и Тофил
Р. Павловић, браћа Василеви, Петар Наумовић, Владимир Т. Ђорђевић, као и житељи села
Подгорци, в. Миќуновиќ 2011, 51.
27 Јовићевић 1927, 321.
28 Радуловић 1938, 3; Живковић 2006, 67.
29 Радуловић 1938, 3.
30 Златарски 1927, 705; Runciman 1930, 232; Острогорски 1949, 24; Ферлуга 1957, 88; Клаић 1971,
326; Историја српског народа 1994, 169; Пириватрић 1998, 113.
31 Живковић 2002, 9–25.
32 Булатовић 1925, 69–70; Олга Зиројевић сматра да је до опсаде Улциња дошло 998. године, в.
Зиројевић 2009, 16–17.
33 Stjepčević 1937, 28–31; Никола Ћорић сматра да је Самуило 1002. године оплијенио и похарао
Котор, Ćorić 19??., 3.
34 Б. Богишић 1935, 86–95.
35 Павловић 1965, 33; Историја Црне Горе 1967, 382; Благојевић – Медаковић 2000, 59.
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У идеолошком тексту, са позиција хрватског национализма, говорећи о
„Црвеној Хрватској“, која се пружала и на територији средњовјековне Дукље – Зете,
Звонимир Бјеловучић истиче да је она била саставни дио хрватске државе у IX и X
вијеку. Године 990. прогласио се „дукљански бан Иван Владимир дукљанским владаром
и протегао је своју власт преко цијеле „Црвене Хрватске“, преко требињске области и
Захумља, до Неретве“.36 Тако је престала крајем X вијека власт хрватских краљева над
„Црвеном Хрватском“, чије се име сачувало до краја XII вијека. Бјеловучић смјешта
Самуилов поход у 996. годину и каже да је бугарски цар Самуило освојио дукљанску
државу до Неретве. Бјеловучић се позива на дубровачког историографа Серафима
Цријевића (1686–1759) који каже да је Дукља била главни град „Црвене Хрватске“ у
доба бугарског цара Самуила (Dioclea metropolis Croatine Rubeae temporis Samuelis
Bulgarerum imperatore). У то доба, крајем X вијека почеле су прве насеобине Срба у
данашњу Црну Гору, истиче Бјеловучић.37 Још раније писао је историчар Никола
Радојчић о „Црвеној Хрватској“ наводећи да је она била веома згодан предмет српских и
хрватских препирки, јер малобројни, нејасни и недовољно поуздани извори остављају
довољно широко поље маштању и надмудривању, омиљеним занимањима многих
наших историчара. Када се у оваквим пословима, само хоће да машта, онда се много
може, закључује историчар Никола Радојчић, говорећи о „Црвеној Хрватској“ и
ставовима неких хрватских историчара.38
Позивајући се на „Љетопис Попа Дукљанина“ Јовићевић и Радуловић наводе да
је Самуило заробио Владимира на брду Облик, покрај Скадарског језера, и послао га у
своју престоницу Преспу, гдје га је оженио својом кћерком Косаром (црквено Теодора).
Самуило је вратио Владимиру на управу Зету и дао му још сјеверни дио драчке области,
док је његовом стрицу Драгомиру вратио Требиње и Хум.39 Самуило је слично поступио
и у случају своје друге кћери која је била удата за византијског заробљеника Ашота,
сина солунског дуке Григорија Таронита, коме је Самуило послије женидбе предао Драч
на управу.40 Постављање поузданих владара у освојеним областима свакако је
ослобађало дјеловање Самуилових снага на другим фронтовима, прије свега према
Тесалији и Македонији, гдје је било главно тежиште византијско-бугарског сукоба.41
Јовићевић и Радуловић наводе ријечи византијског хроничара Јована Скилице, који је
констатовао „док је Трибалијом и оближњим областима Србије владао Владимир, по
кћери Самуилов зет, човек правичан и мирољубив и пун врлина, прилике су у Драчу
биле мирне“.42 У византијским изворима радо су коришћени архаични и антички називи
за земље и народе, па се тако Срби често називају Трибалима или Далматима. Што би
значило да су поданици дукљанског владара Јована Владимира били Срби, односно
Трибали и Срби. Из тога се закључује да се у Дукљи до краја X вијека стабилизовала
етничка свијест и учврстило осјећање о припадности српском народу.43
36 Бјеловучић 1936, 1. Бјеловучић истиче да је подручје градова Будве, Бара, Цетиња, Подгорице
код старе Дукље, Даниловграда и Никшића са околином до испод планина Комова и Дурмитора,
било насељено Хрватима и од VII вијека сачињавало Дукљанску област. Њој су на западу биле
области Требињска (Травунија) и Захумље. Ове три области од VII до XII вијека звале су се
„Црвена Хрватска“, в. Бјеловучић 1938, 1–2.
37 Бјеловучић 1936, 1.
38 Радојчић 1933, 33.
39 Јовићевић 1927, 321; Радуловић 1938, 3.
40 Ферлуга 1966, 91–92.
41 Живковић 2006, 69.
42 Јовићевић 1927, 322–323; Радуловић 1938, 3; Ферлуга 1966, 117.
43 Благојевић – Медаковић 2000, 59.
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Животни пут дукљанског владара Јована Владимира прекинут је мучким
убиством по наређењу узурпатора Самуиловог престола, цара Јована Владислава (1015–
1018).44 Цар Јован Владислав, синовац цара Самуила, погубио је на превару (шаљућу му
као залогу дрвени крст) кнеза Владимира 22. маја 1016. године у Преспи, приликом
изласка из цркве.45 Владимир је најприје сахрањен у оној истој цркви испред које је
погубљен. Касније је Косара пренијела његово тијело у мјесто Крајина. Косара се више
није удавала, и живот је окончала у манастиру, а сахрањена је, како поп Дукљанин пише
до ногу свога мужа.46 Владимир и Косара изгледа нијесу оставили потомке.47
У својим текстовима, Андрија Јовићевић је нарочиту пажњу посветио
престоници Јована Владимира, манастиру Пречиста Крајинска и култу Св. Јована
Владимира. Андрија Јовићевић сматра да је Владимирова престоница била у данашњој
Крајини, област поред Скадарског језера, недалеко од Скадра и мора, а да се на једном
бријегу у селу Коштани, које се данас зове Краљиц, налазио Владимиров двор. У
близини двора налазио се манастир Св. Марије (Пречисте Крајинске), гдје је био
сахрањен Владимиров отац.48 У једном тексту о манастирским рушевинама на
Скадарском језеру, Јовићевић наводи да је манастир Пречисту Крајинску подигао кнез
Владимир. Јовићевић описује рушевине манастира и каже да се држи манастирска кула
висока 12–14 м, са четири боја и на врху звоник, а да је црква била дуга 15 м, а толико је
била дуга и кућа која се наслањала на цркву. Јовићевић сматра да је у Пречистој
Крајинској била неко вријеме Зетска митрополија, и да је одавде пренесена у Врањину.
Јовићевић наводи да и бунар који се налази поред манастира потиче можда из доба
Јована Владимира.49 Остаци манастирског комплекса данас су у рушевинама. Више се
сачувала једино кула звоник на западном крају црквене грађевине, односно тачније на
западном крају једне веће просторије сазидане у продужетку западног дијела цркве, за
коју Ђурђе Бошковић претпоставља да је могла бити намијењена било становању, било
за трпезарију.50 Вријеме настанка видљивих остатака црквене грађевине није тачно
утврђено. Мишљење савремене археологије је да оне не потичу из X–XI вијека, када се
први пут црква помиње, већ из XV вијека, када је у њој столовао зетски митрополит.51
Наводећи казивање попа Дукљанина (средина XII в.), Андрија Јовићевић
истиче да се на Владимировом гробу у Преспи, гдје је првобитно сахрањен, видјела
божанска свјетлост, да му тијело, пренешено из Преспе у Св. Марију у Крајини, лежи у
цјелости и да пушта од себе миро. Владимир у руци држи дрвени крст, који му је послао
цар Владислав, који га је касније на вјеру посјекао, као и да се крај Владимировог
ћивота у Крајини окупља силан свијет на дан када је погубљен (22. маја).52 Јовићевић
наглашава да је казивање попа Дукљанина вјеродостојно, да се његов историјски дио,
који се односи на Владимира, слаже са грчким писцима, савременицима Св. Јована
Владимира и да прича Дукљанинова о Св. Владимиру није легенда, него историјски
докуменат.53
44 Острогорски 1983, 295.
45 Јовићевић 1927, 322–323; Радуловић 1938, 3; Летопис 1928, 83; Ређеп 1998, 311–319; Живковић
2006, 70–71.
46 Јовићевић 1927, 321–323; Радуловић 1938, 3; Летопис 1928, 84.
47 Живковић 2006, 71.
48 Јовићевић 1927, 322–323.
49 Јовићевић 1935, 3; Јовићевић 1922, 19; Владимир Петковић наводи да је манастир Пречисту
Крајинску подигла Косара, удовица зетског кнеза Владимира, црква је једнобродна базилика са
полукружним конхама на сјеверној и јужној страни, те има облик триконхоса, в. Петковић 1950, 37.
50 Бошковић 1931, 166.
51 Бошковић 1931, 166; Мијовић-Ковачевић 1975, 99.
52 Јовићевић 1927, 322–323; Gesta 1–I, 2009, 137.
53 Јовићевић 1927, 323.
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Андрија Јовићевић наводи да су мошти Св. Владимира почивале у манастиру
Пречисте Крајинске до 1215. године, када су их однијели Епирци, након што су
освојили Скадар, и смјестили их у манастир Св. Јована код Елбасана, али крст који је
цар Владислав послао Владимиру, и који се по Дукљанину налазио на Владимировом
ћивоту у Крајини, нијесу узели већ је он остао у манастиру Пречисте Крајинске.54 Карло
Топија, господар Албаније је око 1381. године подигао на темељима неког старијег
манастира нови манастир са црквом, у коме је смјестио ћивот са тијелом Св. Јована
Владимира, који је у Албанији као Св. Јован (арбанашки Шин Ђон), признат за свеца од
православне цркве. Становништво града Драча слави Св. Јована Владимира као свог
заштитника, јер се сматра да су га Епирци прво донијели у Драч.55
Андрија Јовићевић истиче да се култ Св. Јована Владимира све више уздизао и
да је манастир Пречисте Крајинске постао светиња Зете, а послије преноса моштију Св.
Јована Владимира у Елбасан и рушења манастира у Крајини, Владимиров крст је постао
светиња.56 На крају, Јовићевић наводи да је жива успомена на „Светог Краља“, како у
области Румије називају Св. Јована Владимира, као и да је у Зети кроз многе вјекове
остала успомена на првог српског светитеља. Сви народи који су се измијенили у овој
области наслиједили су једни од других дубоко поштовање према имену Св. Владимира
и свечано прослављање успомене на њега.57 Владимиров значај лежи у томе што је први
владар поштован као светац у некој српској кнежевини, уз чије се име везује мотив
светости, односно хришћанских врлина које красе владара. Својства светости и
честитости краља приписују се и Владимировом савременику, угарском краљу
Стефану.58
Илија Радуловић наводи Димитрија Руварца, који каже да је Св. Јован
Владимир ушао у ред српских православних светитеља, први пут тек 1861. године и да
га је унио у „Србљак“ српски митрополит Михаило.59 У календару „Бока“ свештеник
Дионисије Миковић је дао датуме по јулијанском календару када се који српски
светитељ слави, и наводи да се под 22. мајем (по јулијанском календару) слави Св. Јован
Владимир кнез Зете и Подгорја.60
Радови Андрије Јовићевића, Илије Радуловића и Николе Шкеровића заступају
опште прихваћено научно гледиште тога времена. Они, на основу доступне грађе и
литературе и општег мишљења у историографији тога времена, говоре о Св. Јовану
Владимиру као првом српском владару светитељу. Јовићевић свој рад „Св. Јован
Владимир у народној успомени“ почиње ријечима да је Зета дала првог српског
54 Јовићевић 1927, 323; Јиречек наводи да је то био последњи покушај да се обнови грчка власт у
овом крају када је око 215. године епирски деспот Михаило I отео Скадар великом жупану
Стефану, али је после изненадне деспотове смрти Скадар опет дошао у руке Срба, чији је остао
кроз XIII и XIV вијек, в. Јиречек 1914, 157.
55 Радуловић 1938, 3; Šufflay 1924c, 206; Живковић 2006, 74. Мошти Св. Јована Владимира
налазиле су се у манастиру Шин Ђон до 1967. године када су пренијете у цркву Св. Марије у
Елбасану, а данас су похрањене испод часне трпезе у Саборној цркви Архиепископије тиранске и
цијеле Албаније, у Тирани, в. Пламенац 2015, 311, 323.
56 Јовићевић 1927, 324–325; Јовићевић 1922, 21–22, 149–151.
57 Јовићевић 1927, 327–328; о животу и култу Св. Јована Владимира писали су: Јастребов 1880,
377–379; Велимировић 1925; Павловић 1965, 39–40; Ингам 1990, 876–896; Đekić 2013, 183–189;
Ђекић 2014, 53–70; Trajković Filipović 2014, 723–761; Пламенац 2015, 295–326; Giakoumis 2015,
133–144.
58 Живковић 2006, 72.
59 Радуловић 1938, 3.
60 Миковић 1910, 65.
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светитеља, Св. Јована Владимира.61 Илија Радуловић наводи да је послије пада Рашке у
византијске руке Зета устала да сачува самосталност и почела да ради на ослобођењу и
окупљању српских земаља на чијем челу би она стајала.62 Никола Шкеровић наводи да
је у доба Св. Јована Владимира државно средиште српског народа било у Крајини,
Скадру, Улцињу са околином и Бару са околином.63 Насупрот њима крајем тридесетих
година XX вијека јављају се аутори који негирају српско поријекло Св. Јована
Владимира.64 Савић Марковић Штедимлија, у свом раду о манастиру Шин Ђон, у
настојању да му текст буде стручног и научног карактера цитира већи број текстова који
се баве личношћу и дјелом Св. Јована Владимира, међутим, он пише у духу црногорског
национализма и идеологије, чији је утемељивач, и Св. Јована Владимира не третира као
српског владара, оспоравајући тако достигнута научна сазнања, већ о овом светитељу и
владару говори као о „дукљанском/зетском/црногорском владару“. У оквиру овог текста
он разрађује идеолошки концепт о самобитности Црногораца још од дукљанског
периода, и Св. Јована Владимира третира као једног од првих „дукљанских/зетских/
црногорских владара“.65 Све до деведесетих година XX вијека, Штедимлијини ставови у
науци нијесу били третирани, а од онда читав низ „научника“ почиње да негира српско
поријекло Св. Јована Владимира. Тако да и данас у Црној Гори постоје два становишта о
Св. Јовану Владимиру. Једно становиште заступа научна историографија која сматра да
је Св. Јован Владимир српски владар, а друго становиште заступају академици
окупљени око Дукљанске академије наука и умјетности који тај став негирају.66
О Св. Јовану Владимиру у црногорској периодици између два свјетска рата
(1918–1941) написано је неколико радова. Радови се темеље на дотадашњим сазнањима
о дукљанском кнезу Јовану Владимиру. Андрија Јовићевић се више бавио
истраживањима гдје се налазио двор Јована Владимира, истраживањима манастира
Пречиста Крајинска и култом овог дукљанског владара. Многа мишљења Андрије
Јовићевића поткријепљена су касније у историографији. Аутори текстова истичу српски
карактер средњовјековне Дукље/Зете и наводе да је дукљански владар Јован Владимир
први српски владар који је проглашен за свеца.
Извори
Gesta regum Sclavorum 1–I (2009): превела и приредила Драгана Кунчер.
Београд: Историјски институт, Никшић: Манастир Острог.
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Миливоје Матовић констатује да то што су Црногорци изгубили своје хрватско име има се
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Зећани, као мање бројни, примили су и назив Срби, исто онако као што су се својевремено и
остаци Илира стопили са Дукљанима – Зећанима у Црногорце в. Матовић 1937, 2–3.
65 Štedimlija 1938, 1–2; Štedimlija 1937a; Štedimlija 1937b.
66 Данило Радојевић, Божидар Шекуларац, Шербо Растодер, Радослав Ротковић, Мирко Ковач,
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Vasil Jovović
SAINT JOHN VLADIMIR IN MONTENEGRIN PERIODICALS BETWEEN THE
FIRST AND SECOND WORLD WAR (1918-1941)
John Vladimir, the ruler of Dioclea (end of the 10th century-1016), sanctified after
martyrdom and venerated by Serbian Orthodox Church as Saint John Vladimir, was the
subject in the Montenegrin periodicals during the period between the Two World Wars
(1918-1941). Some texts relate directly to John Vladimir, while others incorporate the
aforementioned ruler into various subjects.
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