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Један је Бог, једна Србија, један пут светосавски, једна Вера и  

Црква - православна! То је најважније, а све друго је споредно. 
 

Старац Никанор Хилендарац 

 

 

 

 

 

УВОД 
 

 

 

Кажу да само свет човек може тачно и на одговарајући начин 

говорити о неком другом светом човеку; односно, само онај ко је и 

сам на себи искусио чудесну благодат и велику милост Божију може 

о томе говорити са поуздањем. У одсуству тог искуства ми се 

излажемо ризику да неке ствари овде могу звучати претерано или 

пак, сасвим скромно и нејасно. Свесни смо тога, али нас љубав према 

добром и мудром Старцу Никанору охрабрује да принесемо овај 

спис као једну воштаницу на његов свети гроб. Свети оче, Старче 

Никаноре благослови. 

 

*  *  * 
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У другој половини двадесетог века још увек је било представника 

старе генерације монаха духовника, који су већину свог живота 

провели подвизавајући се на, такорећи, средњевековни начин, без 

струје и телефона (a да не помињемо компјутере и паметне мобилне 

телефоне), без возила, па чак и без путева. Међу њима је проигуман 

манастира Хилендара1 Старац Никанор био један од 

најпоштованијих и најпознатијих.  

Као последњи представник старе генерације Хилендараца, добри 

пастир разумног Христовог стада, Старац Никанор је, како Оци 

кажу, био небески човек и земаљски анђео: смиренога ума, 

човекољубив, миротворац, испуњен духовном мудрошћу, 

благородни пример и учитељ чистоте срца, трудољубив, неуморни 

молитвеник пред Господом и неугасива светиљка Духа Светога. У 

лику овог светогорског Старца, све оно племенито, што се природно 

очувало у нашем народу, очишћено постом и молитвом, спонтано је 

засијало освећеним сјајем. 

Епископ Андреј (Ћилерџић), који је у младости провео око 

годину дана у Хилендару, каже да се за Старца Никанора са 

сигурношћу може рећи да је испунио две највеће заповести: Љуби 

Господа Бога својега свим срцем својим, и свом душом својом, и свим 

умом својим, и љуби ближњега свога као самога себе! (Мт. 22, 37-39) 

Он прича да је отац Никанор увек зрачио особитом љубављу, а у 

његовом присуству се осећала близина будућег Царства Божијег.2 

Mноги o Старцу сведоче да је био изузетан Божији човек: „Он је 

чист, изворни, непатворени сељак, који је као племенита биљка 

пресађен у најдивнији врт Богородичин, како се и назива Света 

Гора“ - каже један академик. „Тамо је оно што је примио у 

родитељској кући од честитих ваљевских сељака, усавршио, 

обликовао, преобразио попут светог Саве, и попут многих других, 

који су од времена светог Саве ходили тим путем. Он се тамо 

преобразио и онда је кренуо да преображава, препун пустињског 

оптимизма, препун наде и чистоте. Био је то прави човек, Србин, 

стамен и спокојан по природи, стрпљив, смирен и сталожен по 

понашању, чврст у вери, пажљив у опхођењу, нежан у духовним 

стварима, скроман и једноставан, пун дубоког разумевања... Седе 

                                                           
1 Види белешку о имену манастира Хилeндара на крају књиге. 
2 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 119 – 120. 
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браде и старачки црвенкаста лица, деловао је достојанствено, онако 

како од вајкада делују прави домаћини у Србији. Уравнотежен и 

чврст, префињени духовник који је умео са много пажње да саслуша 

и са очинским ширинама да разуме и подржи. А поседовао је и оно 

више, светачко. Тај човек је ширио око себе мир, а између њега и 

света као да је уобичајена ограда била порушена, пред њим се човек 

потпуно и лако исповедао, осећао је доброту и чедност, мудрост 

верника коме је Исус Христос Бог и узор.“3 

Отац Никанор се замонашио у Хилендару 1927. године. Од 1941. 

године је био члан Сабора стараца овог манастира, потом је 

деценијама био проигуман Хилендара, а био је више пута и на 

дужности протоса Свете Горе. У својим зрелим годинама уживао је 

велики углед, не само међу светогорским монасима, него и свуда у 

Православљу, а посебно у Српској цркви. Његов изразито благ и 

ненаметљив али огроман ауторитет, пленио је љубављу и 

једноставном, здравом мудрошћу. На овај начин су га доживљавали 

подједнако и учени и неуки, многобројни посетиоци и поклоници, 

исто као и научници и водећи политичари, који су долазили у 

посету Хилендару или са којима се Старац сусретао на својим 

путовањима.  

Утврдивши се у одрицању себе и усавршивши се у монашком 

подвигу и послушању ради љубави Божије, он је у старости ту своју 

љубав и смирење преносио на друге. Старац је ишао тамо где је био 

најпотребнији, не жалећи ни себе, ни велики труд на многим 

напорним путовањима, дугим богослужењима, на важним 

прославама и саборима, на којима је узимао учешћа као 

представник и предстојатељ манастира Хилендара. Било је 

очигледно да му је постало сасвим свеједно где и када ће га Господ 

позвати к себи. А дотле, у лику овог светог Старца, онима који нису 

могли отићи у Хилендар, Хилендар је долазио у походе.  

У доба потрошачког друштва, у време убрзаног развоја 

технологије и распрострањења масовних комуникација, у атмосфери 

маркетинга и менаџерства, Старац је увек делао на стари, добри, 

људски и хришћански начин, у непосредном разговору и у личном 

сусрету са људима. Имао је од Господа чудесан дар да једноставно, 

здравоумно, трезвено и смирено, са много љубави, сасвим 

                                                           
3 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 129 - 130. 
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ненаметљиво и спонтано пали кандила вере у срцима људи које је 

сусретао. Он није био човек маса него човек срца. Када би се обраћао 

јавности, у виду кратких беседа или ретких интервјуа, учинио би то 

сажето, очински топло и људски срдачно. С друге стране, у личном 

сусрету се никада није устручавао да посвети онолико пажње и 

времена колико је потребно човеку који је пред њим, ма о коме да се 

радило. Са подједнаком пажњом и уважавањем је разговарао како са 

црквеним великодостојницима, политичарима или научницима, 

тако исто и са простим побожним сељацима. 

Сходно таквом његовом духовном и подвижничком животу и 

делању, сакривеном од јавности, материјала за детаљнију 

биографију је мало. Сматрамо ипак, да ће и ово што смо успели да 

сакупимо, бити један наш захвални поглед на живот овог чудесног 

Старца. Није нам била намера да пишемо роман или приповетку, у 

којој би наша машта попуњавала делове који недостају, већ смо се 

трудили да се држимо чињеница и података који су нам били 

доступни. Надамо се да ће на основу реченог читаоци моћи да 

стекну слику о овом правом Србину и изузетном Божијем човеку 

који је, попут светог Саве, свој живот посветио Богу и роду.  Желели 

смо да овде, на једном месту изложимо, макар и мало, али ипак све 

оно што смо успели да сакупимо, да би од тога имали користи и они 

који га у овом свету и животу нису срели, а све са жељом да га опет 

сретнемо и са њиме будемо тамо где је он сада. 

Молитвама преподобног оца Никанора, Господе спаси и помилуј 

нас. 

 

Писац 
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Детињство је пролеће човечијег живота; па било да се учи добру 

или злу, оно остаје у чистом дечијем срцу. Зато треба обратити 

много пажње да се деца васпитају како треба. 
 

Старац Никанор Хилендарац 

 

 

Породица Савић 
 

Никола Савић, потоњи Никанор, рођен је у селу Дивцима, 31. 

августа 1903. године. Његови родитељи, Михаило и Алексија, били 

су честити домаћини, вредни земљорадници и побожни хришћани.  

Село Дивци припада Рабровачкој парохији, а налази се око 

десетак километара од Ваљева према Београду. Савићи су се у Дивце 

доселили половином XIX века из Босне, из краја који се звао Осат, 

између Сребренице и реке Дрине. Из тог истог краја су се доселили 

и преци светог владике Николаја (Велимировића),4 као и многе 

друге побожне српске породице. Људи су се селили стога што је 

Босна више векова била под Турцима, а потом и под 

Аустроугарском окупацијом. Услед турских продирања у српске 

земље и повлачења из њих, народ је у масама бежао и опет долазио. 

                                                           
4 Александар Бачко, Порекло владике Николаја Велимировића, Нова 

Искра бр. 61 и 72, Београд, мај 2003. 
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С времена на време читаве области су остајале празне и изнова се 

пуниле, било враћањем старог, било новим становништвом, било и 

једним и другим...5 Упркос многим ратовима, збеговима и најездама 

иноплеменика, Осат је био један од оних крајева у којима се српска 

традиција сасвим очувала. У народном животу се много што шта 

мењало, али се посебно Крсна слава сачувала као највећа светиња у 

рату и у миру, у жалости као и у радости, у обиљу и оскудици. Тако 

је и породица Савић славила свог заштитника светог Јована 

Крститеља у време рата као и у време мира. 

Ослобођење Србије, почетком XIX века, дочекано је са 

одушевљењем и великом радошћу међу свим Србима. Слобода и 

њене благодети, које је народ у Србији тада почео да ужива, 

покренуле су и Србе из околних земаља да се у њу насељавају. 

Својим слабо настањеним, а плодним, и у сваком погледу богатим 

пределима, Србија је нудила пуно услова за економско благостање 

сваком досељенику. Кнез Милош са своје стране, као и српска влада 

у то време, желели су такође да се Србија што више насели, те су 

досељеницима излазили у сусрет до крајњих могућности. Након 

ослобођења, многе породице из Босне и Херцеговине, Црне Горе, са 

Косова, па чак и из Бугарске и Румуније, као и осталих околних 

крајева, почеле су се досељавати у Србију, чије су, дотле запуштене 

области, за досељенике представљале здраву и привлачну 

друштвену средину, која је напредовала у сваком погледу: 

економски, војно, социјално, културно и духовно. Тако је велики 

процес тадашњег насељавања Србије чинио основу на којој се потом 

развило њено данашње становништво.6  

 

                                                           
5 Тихомир Р. Ђорђевић, Предговор, Насељавање Србије, уредио Јован 

Цвијић, Српска краљевска академија, Књ. 22. Београд – Земун, 1926. стр. 15. 
6 Тихомир Р. Ђорђевић, Предговор, Насељавање Србије, уредио Јован 

Цвијић, Српска краљевска академија, Књ. 22. Београд – Земун, 1926. стр. 15. 
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Родна кућа Старца Никанора 

 

Доселивши се у ваљевски крај породица Савић је у то време 

имала преко 20 хектара земље у једном комаду. Оригинална кућа 

Савића, направљена по преселењу у Дивце, стара је око 200 година. 

Она постоји и данас, мада је веома оронула.  

Николини Родитељи, Михаило и Алексија Савић, имали су 

шесторо7 деце: Светислава, Светозара, Станимира, Живана, Николу 

(потоњег Никанора) и сестру Дамњанку, о којој немамо података.  

Најстарији брат Светислав је био учесник Првог и Другог 

балканског, као и Првог светског рата. Био је рањен при повлачењу 

преко Албаније и потом лечен у Бизерти, у Тунису. После пробоја 

Солунског фронта вратио се кући жив, али је убрзо потом 

преминуо. 

Други брат Светозар је по наређењу Врховне команде за време 

Првог светског рата остао у Дивцима, са задужењем да прати 

кретања аустроугарских војних јединица. Од непријатеља је ухваћен 

и одведен у заробљеништво у Неницер, у Мађарској. После рата се 

вратио кући, где је поживео до дубоке старости.  

Трећи брат Станимир је био побожан и вредан. Редован у храму 

на богослужењима, био је дугогодишњи председник Црквеног 

                                                           
7 У крштеници Николе (Никанора) Савића пише да је он мајци седмо 

дете по рођењу. Претпоставља се да је неко од деце умрло у раној младости, 

па нам je тако у животу осталo познатo само ових шесторо. 
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одбора Рабровине, помагао је и градио цркву на дивачком гробљу и 

парохијски дом код рабровачке цркве.  

 

 

 
Храм Светог Николаја у Рабровици 

 

 

Четврти брат Живан, по занимању зидар, био је главни мајстор и 

велики добротвор цркве на дивачком гробљу, чији је ктитор Старац 

Никанор.  

Петог брата Николу, потоњег Старца Никанора, по истеку 

четрдесет дана од рођења, крстио је 12. октобра 1903. парох 

рабровачки Радомир Поповић у Парохијском дому у Рабровици. 

Кућа, у којој се Никола Савић родио, налази се неколико стотина 

метара удаљена од цркве Светог Николаја у Рабровици и  основне 

школе у којој је, осим њега, учила и Десанка Максимовић, чији 

родитељи су овде били учитељи. Породица Савић је била једна од 
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већих добротвора храма Светог Николе, у који је као дечак, имењак 

Никола, са родитељима и браћом, редовно одлазио на богослужења.  

Прилике у којима је Никола стасавао 
 

Никола је растао окружен јаком вером побожног народа који 

није заборављао јеванђелске и немањићке идеале, којима се Српски 

народ ослободио вишевековне турске окупације, изградивши 

солидну државу упркос многим политичким превирањима, као и 

непријатељима, спољним и унутрашњим. Од својих родитеља и 

старије браће Никола је стекао љубав према вери и велико 

поштовање према светињи: „Ако се родитељи не побрину о 

васпитању деце, тешко је надати се бољем стању - говорио је касније, 

као монах. - У моје време деца су, полазећи у школу, љубила руку 

мајци и оцу, а кад се врате, опет тако. А замислите данас, када децу 

уче да шпијунирају своје родитеље, почиње хаос и пакао у кући. 

Почне вражије дело дечије свађе са родитељима, док још нису 

одрасли да би могли да разумеју. Детињство је пролеће човечијег 

живота; па било да се учи добру или злу, оно остаје у чистом дечијем 

срцу. Зато треба обратити много пажње да се деца васпитају како 

треба“8 – говорио је отац Никанор.  

Сва деца Михаилова су завршила само годину - две основне 

школе, а Никола, као најмлађе дете, после основне уписује 

пољопривредну школу у Ваљеву. Међутим, вихор Првог светског 

рата је прекинуо његово срећно детињство. „Моја кућа у Дивцима, 

код Ваљева, била је близу цркве“ - прича Старац. „Звона су у мени 

непрестано одјекивала и будила дубока осећања. Почео сам да 

читам Јеванђеље, Житија светих такође, и да размишљам о људским 

слабостима и обманама. Видео сам рат, видео сам страх: прозори су 

се тресли на зградама 1914. године.“9 У најсрећнијем добу детињства, 

уместо безбрижне игре и одрастања у миру, око дечака Николе је 

настајала заглушујућа бука топова, праћена борбом целог народа за 

                                                           
8 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 61 и 62. 
9 Мило Глигоријевић, Ковчег Византије, http://www.manastir-

lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/ 

http://www.manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/
http://www.manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/
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голи опстанак. Потом је уследила вишегодишња окупација, пуна 

убистава, пљачке и пировања паклених сила.  

Много година касније, отац Никанор је причао како је, још као 

дечак од 11 – 12 година, гледао како су у његовом крају Швабе вешале 

невине Србе. Аустроугарски војни архиви са пресудама војних 

власти сведоче да је тада, за време окупације, обешено ни мање ни 

више него 11.000 цивила.  Може се закључити да је без икаквог 

суђења, мимо записника, страдао много већи број цивилног 

становништва. Познат је случај када је једна сељанка из тог краја 

завршила на вешалима само зато што су је, док су јој отимали 

летину, чули како добацује: Пресело вам, дабогда!10  

Рат је био вођен окрутно, не само на фронту, већ и у опхођењу са 

становништвом, са циљем „уништити српску сељачку војску, а 

становништво ставити под огањ и мач“.11 Данас више није тајна да је 

један од циљева аустроугарске владе био и тај, да се мерама насиља 

хтела смањити сама биолошка снага српског народа. Проучаваоци 

се слажу да су, полазећи од броја обешених, стрељаних и 

интернираних становника Србије, то значи стараца, жена и деце, 

током рата 1914 - 1918. године у рату против Србије намере Беча и 

Будимпеште биле да српску државу не само војнички прегазе, 

политички понизе и економски исцрпе, већ и да у њој изазову 

дубоке социјалне поремећаје, који ће, по могућству, заувек кочити и 

успоравати њен опоравак и развитак.12 Сличне намере 

недвосмислено показује дипломатска, војна и државна 

                                                           
10 http://www.srpsko-nasledje.co.rs/sr-l/1998/11/article-4.html 
11 Познато је да је током прве инвазије на западне делове Србије, 

казнена експедиција понемченог Словенца генерала Оскара Поћорека (који 

је из дна душе мрзео Србе, говорећи да Аустроугарска неће имати мира све 

дотле док Србију не баци на колена), аустроугарска војска починила 

незапамћена злодела над цивилним становништвом, због чега је Српска 

влада позвала, у то време једног од најпознатијих европских стручњака за 

криминалистику, др Арчибалда Рајса, да истражи и утврди кршење 

међународних конвенција и злочина окупатора. (Поћорек је био присутан 

у аутомобилу у којем је убијен надвојвода Франц Фердинанд и његова 

супруга војвоткиња Софија Хотек 28. јуна 1914. године у Сарајеву.) 
12 Васа Казимировић, Нема платна за црне барјаке, Српско наслеђе, 

Историјске свеске бр. 11, новембар 1998.  

http://www.srpsko-nasledje.co.rs/sr-l/1998/11/article-4.html 

http://www.srpsko-nasledje.co.rs/sr-l/1998/11/article-4.html
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документација савезника у Првом светском рату, из које се види да 

је, осим Аустроугарске, и Енглеска свесрдно радила на томе да 

Србија као држава заувек нестане. Документација шокантне 

садржине из Лондонског државног архива открива да је, од напада 

Аустроуграске 1914. године,  у Првом светском рату Енглеска такође, 

свесрдно радила на уништењу Срба и српске државе. 13 

У годинама када, како кажу, у Србији више није било платна за 

црне барјаке, Никола је стасавао у младића. Био је окружен суровом 

стварношћу и ужасним страдањима свога народа. У августу 1914. 

када је пунио 11 година, Аустроугарска је напала Србију. Већ до 

септембра 1915. у борбама је погинуло 170.000 бораца. Прелазак 

Албаније није преживело 77.000 војника. У заробљеништву је живот 

оставило 80.000 ратника. На Солунском фронту је заувек остало 

36.000 српских бораца. Број цивила који нису живи дочекали 

ослобођење, пење се на преко 840.000, рачунајући жене и децу. 

Укупна цена српске победе у Првом светском рату била је 1.247.435 

људи, што је чинило готово трећину становништва или чак око 60% 

мушке популације. У мир и опоравак Србија је кренула са око 

500.000 ратних сирочади...14 Тако је фактички, Србија дала све што је 

могла и имала за уједињење балканских територија и по њима свог 

расутог становништва. 

Гледајући смрт око себе, Никола се још као млад уверио у 

несигурност и пролазност земаљских ствари па је жудео за вечним и 

непролазним вредностима. Чак и године материјалног изобиља, 

младалачке снаге и земаљског уживања, изгледале су му као паучина 

и прах. „Лепо је живети у изобиљу, али духовном; а још је лепше 

бити са вером у Свевишњег, у Спаситеља“15 - говорио је. И још: 

„Кратки су дани нашег овоземаљског живота и зато више времена и 

бриге треба посветити вечном животу са Господом Христом, у који 

                                                           
13 Капитално дело академика др Драгољуба Живојиновића „Невољни 

ратници, велике силе и Солунски фронт” недавно је озбиљно уздрмало 

читаву и не само нашу савремену историографију. 

http://in4s.net/index.php/akcenat/osvrt/29563-otkrie-akademika-dragoljuba-

ivojinovia-duga-istorija-anglo-saksonskog-razbijanja-srbije-i-rusije 
14 http://www.srpsko-nasledje.co.rs/sr-l/1998/11/article-4.html 
15 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 156. 
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смо позвани Његовим Светим Васкрсењем.“16 Никола је знао да је 

коначни суд у рукама Божијим, да је боље, како каже мајка 

Јевросима, изгубити главу него своју огрешити душу; да човек не 

завршава у два метра гроба и у мртвачком сандуку, да је живот на 

земљи само прво, краће полувреме, у утакмици коју људи воде овде, 

са ове ограничене земље, за бескрајно и вечно Царство Божије. 

Ступање у Богомољачки покрет 
 

За младог Николу Савића, као и за мноштво побожних Срба, 

Богомољачки покрет није био потпуно нов и непознат. Још 

половином XIX века ове дружине су се појавиле у Банату, 

проширивши се потом на целу Карловачку митрополију. После 

ратова из 1876 - 1878. године, Богомољци су се појавили и у Србији, 

претежно у крајевима у којима је било највише страдања.  

На Солунском фронту и у заробљеничким лагерима за време 

Првог светског рата појавио се и Покрет побожних. По завршетку 

рата овај покрет је добио нову снагу, како у страдањима кроз која су 

народ и ратници пролазили, тако и због ситуације која је потом 

настала. Дошао је тренутак када су, после ратних страхота, душе 

постале жедне нечег лепшег, узвишенијег и духовнијег.17  

Као и многи његови вршњаци, Никола се по завршетку Првог 

светског рата активно прикључује Богомољачком покрету, који је из 

својих редова дао велики број наших духовника, монаха и 

свештеника. „Нисам се могао школовати, школе су тада биле 

претворене у складишта муниције, али сам читао, размишљао и 

гледао“ - причао је касније, отац Никанор. А имало се шта видети и 

о чему размишљати, јер је почетак двадесетог века доносио огромне 

промене. Први светски рат је однео четири велика царства, која су у 

протеклим вековима имала водеће улоге у свету: Немачко, 

Отоманско, Аустроугарско и Руско. Велика Британија је престала да 

буде велика, а њено племство је лишено моћи. Због великих ратних 

                                                           
16 Беседа Старца Никанора на освећењу цркве у родним Дивцима, 

Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 32.  
17 Епископ браничевски Хризостом (Војиновић), Настанак и развој 

Богомољачког покретa 

http://romanovisrbija.wordpress.com/историја/богомољачки-покрет/ 
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трошкова и победници и поражени су постали банкарски дужници. 

Многе земље, као Немачка, Аустрија, Русија, Француска, суочавале 

су се са економским проблемима који су достигли свој врхунац у 

великој кризи крајем двадесетих година. Монархије су се рушиле, а 

уместо њих на власти се успостављала капиталистичка, то јест 

банкарска економија, заснована на каматарењу и похлепи, са 

демократијом, као својом политичком слушкињом. 

Док су на згариштима бивших царевина у Европи настајале нове 

националне, тзв. демократске државе, Срби се нису осећали ни 

удобно ни сигурно због утапања у вишенационалну Југославију. О 

превеликој цени коју су као народ платили, о друштвеним, 

економским и политичким опасностима, у то време се говорило и у 

јавности. У таквој ситуацији долази до наглог раста Богомољачког 

покрета, који је представљао преко потребни повратак Богу и 

здравим православним хришћанским коренима отаца. Покрет је 

брзо захватао Војводину, затим Шумадију, Поморавље, Стиг, 

Семберију и Мачву, ширећи се на све стране. 

После ратних страхота, којих се Никола као дечак нагледао, 

духовна начела, која је овом покрету благословио свети владика 

Николај (Велимировић), пријањала су као мелем на душу младог 

боготражитеља. Пре Николе, његов брат Светислав је постао члан 

Богомољачког покрета. О томе је касније отац Никанор причао: 

„Вера у Бога и посећивање богослужења у цркви је било нешто што 

је моју душу у младости испуњавало топлином и снагом, жељом да 

кренем путем одрицања од световног начина живљења, то јест да се 

посветим духовном узрастању као монах. У томе ми је помогао брат 

Светислав, уводећи ме у читање и разумевање Светог Јеванђеља кроз 

Богомољачки покрет."  

Тако је Никола време своје младости проводио у молитви, 

размишљању, посту, у читању духовних књига, посећивању 

богослужења и Богомољачких скупова, на којима су се његова 

ревност у вери и љубав према Богу утврђивале и снажиле. Он је 

својим бистрим умом јасно схватао важност моралне обнове као свој 

лични, а истовремено и општенародни императив. Његова искрена 

вера у праве вредности и духовне идеале, била је пропраћена 

здравом доследношћу и одлучношћу карактера, својственом за 

особе неискварене сумњичавошћу школског, гордог рационализма, 

градског цинизма и таштином модерног света. Могло се још тада 
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наслутити да ће он отићи у манастир и замонашити се, јер су га 

узвишене вредности све више удаљавале од света и водиле ка 

монашком подвигу. 

 

Свети владика Николај (Велимировић) са монахињама и децом 
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Жеђ за духовношћу се у то време осећала у народу. Свети 

владика Николај (Велимировић) је марта 1920. у Београду сазвао 

неколико виђенијих људи, ради договора о покретању једног 

побожног листа за народ. Тако је почео да излази часопис 

„Богомоља”. Међутим, после неколико бројева, „мишљења наше 

интелигенције да вера заглупљује народ, одби многе те лист не 

примаху. С друге стране несагласност између самих чланова одбора, 

доведе цео покрет до ивице пропасти. И заиста, лист Богомоља не 

доживе трећи број”.18 Иако је овај први послератни хришћански 

лист убрзо нестао, у народу се јавио и све више јачао необично 

велики покрет.  

На Светог Илију 1920. године, као изасланик Београдског 

митрополита Димитрија, свети владика Николај је учествовао и 

надахнуто беседио на првом великом Богомољачком сабору код 

старе цркве Светог Ђорђа у Крњеву код Велике Плане. Том 

приликом, као и следеће године на Богомољачком сабору у 

Крагујавцу, 23. октобра 1921. свети владика Николај је једнодушно 

изабран за вођу Богомољачког покрета у Србији.19 У Београду и по 

многим градовима и селима широм Србије спонтано су све више 

организована братства Народне Хришћанске Заједнице, популарно 

названи „Богомољци“. Први број листа под називом „Хришћанска 

заједница” изашао је у јануару 1922.  

                                                           
18

 Види: Хришћанска заједница бр. 10, 1924. 
19

 У међувремену, фебруара 1921. Милан Бозољац и Драгољуб 

Миливојевић (потоњи епископ америчко-канадски Дионисије) су израдили 

правила Народне Хришћанске Заједнице, да би се сви верски православни 

покрети у Србији груписали у једну целину. Патријарх Димитрије је 2. 

марта 1921. одобрио Основна правила Народне хришћанске заједнице и 

дао свој благослов за оснивање овог удружења под именом „Народна 

Хришћанска Заједница”, која „признаје Господа Исуса Христа за 

Спаситеља света, а православље за обавезну религију” (Члан 2 ). Циљ ове 

Заједнице је био да изврши морални препород нашег народа, а затим да га 

свестрано оспособи за живот на земљи и да потпомаже све покрете на овом 

пољу. Задатак управног одбора је био да прикупља средства, а задатак 

извршног одбора да „шири науку Јеванђелску у разним местима и ствара 

нова удружења”(Члан 8).  Види: Основна правила и уредбе НХЗ, Крагујевац 

1938, стр. 3. 
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У ваљевском крају су у првој половини 1924. одржани велики 

хришћански народни зборови, који су наишли на велики одзив и 

интересовање у народу. Никола је учествовао на молитвеним 

скуповима, богослужењима и саборима, слушајући светог владику и 

усвајајући свим срцем јеванђелске вредности и принципе. Тако је 

Никола још у младости усвојио пут који уводи у живот, пут светога 

Саве и свих Срба светитеља, као и пут светог владике Николаја 

(Велимировића), чији је уствари, ученик тада био, као и остали у 

народу познатији Богомољци са којима се дружио: Гаврило Томић, 

Богољуб Поповић, Душан Рафајловић и други.20  

Од тада, па до краја свог живота, он је био и остао прави Србин, 

Богомољац и мисионар светог владике Николаја, који је уским 

путем, носећи свој крст, ишао кроз живот за Христом и са Христом. 

„Оно што се у младости научи, остаје до краја живота“ – говорио је 

отац Никанор. Принципи, које је млади Никола свим срцем усвојио, 

огледали су се у богомољачким Начелима духовне дисциплине, која 

су уобличила Николин, касније Никаноров, дивни карактер. Та 

начела су гласила: 

„Прво, љуби Господа Бога свим срцем, свом душом и свом 

мишљу својом; и друго - љуби ближњег свог као самога себе. Овим 

заповестима је заувек одређен пут нашег живота. Њим се иде од 

Бога кроз себе према ближњима...“, a за тај пут је неопходна вера. 

Зато „веруј у Бога просто и смело, не стиди се нигде своје вере, као 

што се и твој народ не стиди. Упознај темељно вољу Божју. У том 

циљу користи свако погодно време, а нарочито време богослужења 

и тумачења Светог Јеванђеља. Молитва нека ти буде свакодневна 

душевна храна. Без ње не приступај ни делу ни јелу, без ње нити где 

полази, нити долази. Редовно посећуј свету Литургију, пости 

најмање сваког петка, ради сећања на муке и страдања која је на тај 

дан поднео за нас Божански Исус, а причешћуј се свакога поста у 

току године (Божићни, Ускршњи, Петровски и Госпојински пост). 

Не заборави да ћеш, вршећи горње дужности, постићи такву 

чврстину душе и мир срца, да те никад и ништа у животу неће 

                                                           
20 Осим њих, познатији су били и Иван Благојевић, Радосав Митровић, 

Петар Старчевић, Марјан Милошевић, Станислав Ђорђевић и други из 

Шумадије, који су путовали од места до места и живим, обичним речима 

сејали реч Божију, проповедајући и певајући побожне песме. 
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поколебати. Бог ће бити стварни учесник у твом животу. Знај да си 

саздан по слици и прилици Божјој и ради узвишених циљева које 

Бог одређује људима. У томе лежи величина твог људског 

достојанства које мораш будно чувати. Води непрестано борбу у 

самоме себи против оних порока који загорчавају и понижавају 

људски живот. Ти пороци су гори од немаштине и болести и зову се: 

зловоља, оговарање, злопамћење, незахвалност, злурадост, нехат, 

пакост, гнев, завист, непризнавање туђих вредности и заслуга. Буди 

смирен и скроман. Знај да 'љубав смирује, а разум надима'. 

Надувеност према млађем, а поготово према старијем, знак је 

одсуства хришћанске свести. Буди чедан, знајући да омладина без 

осећања стида, одана блуду и разврату, јесте знак опадања и скора 

пропаст народа. Ради чувања невиности не говори, нити читај, нити 

гледај ни пред ким оно што би те пред твојим родитељима 

застидело. Не заборави да се Божјем оку не да ништа сакрити. Чувај 

чистоту тела и знај да је оно, по речима апостола Павла, храм Духа 

Светога. Буди послушан и никад не вређај старијег. Буди искрен и 

безазлен 'као голуб, а мудар као змија'. Буди јунак, цени јунаке, а 

плашљивце жали. Не псуј никога, ништа и никад. Не опијај се. 

Сваку поверену дужност у заједници извршуј на најбољи могући 

начин. Знај да Отаџбина и народ живе од вршења дужности, а 

пропадају од невршења. Свест о дужности нека се код тебе огледа 

тако, што на службу и рад никад нећеш закаснити, нити раније са 

њега отићи, нити пак учинити ма шта што није дозвољено у радно 

време. Јавни рад нека за тебе буде част. У борби за свој народ увек 

пођи од уверења да њему и сваком другом народу, спасење може 

доћи само онда кад се остави греха и заблуда у себи и око себе. 

Немој да те збуни неразумевање других у борби за опште добро. Не 

малаксавај због недостатка брзих успеха. Запамти да са борбом иде 

увек и жртва, а праве жртве у правој борби могу дати само духовно 

исправни људи, велике вере и љубави, великог идеализма, борци и 

јунаци, прегаоци, радници и ствараоци. Не изјашњавај се само за 

истину и правду, јер то чини свако кад ништа не кошта, већ са 

радошћу примај и последице које долазе из борбе за истину и 

правду. Никад и никоме не ласкај и терај од себе ласкавце, јер убијају 

људско достојанство и руше карактер. Нарочиту пажњу обрати 

према женскима. Ту се понашај као што би желео да се стран човек 

понаша према твојој сестри, а сваку старију жену поштуј како би 
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желео да се поштује твоја мајка. Помози увек невољнима и 

сиромасима и у томе подстичи твоју околину. Говори благо са 

млађима, нежно са сиромасима и несрећнима, братски са себи 

равнима, синовски са старијима од тебе. Избегавај свађу и увек 

предухитри свако зло. Не критикуј речима већ делима, која треба да 

буду узор и правило живота за сву твоју околину. Знај да су дела 

једина успешна критика која никога не озлеђује, а многе одушевљава 

и вуче за собом. Увек и свуда и у свему се држи Христових речи и 

Његове заповести: 'Све што хоћете да вама чине људи чините и ви 

њима'. Ко ово прима, нека прими срцем, иначе ће узалудно 

мислити да је истински заједничар наше духовне заједнице.“21 

Као Богомољац Никола је још у младости научио да живи са 

Христом и за Христа. А „живот Богомољаца се састојао у сталној 

борби против зла“ - каже протојереј Младомир Тодоровић. „Да би 

та борба била што успешнија, они су се све чвршће везивали за Бога 

и повезивали међусобно. Тако су многа самоникла друштва 

уједињавана, да се на крају сви уједине у један јединствен покрет, да 

се даље заједнички боре за узвишене идеале којима су били 

руковођени… У почетку су Богомољци били мало друштво по броју, 

али велико по вери. Временом број им се увећао, па су њихова 

друштва настајала широм тадашње Краљевине, као и изван ње где је 

било Срба, у Румунији и у Сједињеним Америчким Државама. Било 

их је највише међу тежацима, међу којим су и поникли, па међу 

радницима, ђацима, интелектуалцима и официрима. Они су били 

духовна снага која је могла да препороди наш народ. Људи су кроз 

живот и честе ратове, у којима су учествовали, осетили потребу да се 

морално препороде и да свој живот освете Богом. Слично 

апостолима и првим хришћанима, који су све остављали само да би 

Христа задобили, чинили су и Богомољци. Стога није чудно да су и 

они, попут првих хришћана, у очима својих савременика били људи 

'некњижевни и прости' (Дела ап. 4, 13), па је и одређивање речи 

'Богомољац' у нашим речницима с призвуком осуде због 

'претераног испољавања побожности' (као да се Богу може 

премолити), па чак и њихово сврставање у секту. А они су само 

                                                           
21 Епископ браничевски Хризостом (Војиновић), Настанак и развој 

Богомољачког покретa 

 http://romanovisrbija.wordpress.com/историја/богомољачки-покрет/ 
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хтели да се морално препороде, да у њима буја живот достојан 

боголиких бића, да светла образа могу носити име хришћана и тако 

доћи пред Господа свога. Ревност Богомољаца је била неразумљива 

за многе, а многи су им и завидели на томе. Својом ревношћу у вери 

и животу са вером они су били пример, али нажалост, и укор 

многима, па и неким својим пастирима – свештеницима. Но, када су 

свештеници схватили значај моралног буђења и ревност коју су 

пробуђени показивали у својој вери, пришли су Богомољцима, 

помагали им и били су им предводници.“22  

 

Одлазак у манастир 
 

 

По одслужењу војног рока Никола доноси одлуку да свој живот 

посвети Богу и роду. Иако млад, Никола је знао да човек не може 

бити Хришћанин а живети удовољавајући и угађајући свету. Јер, 

Хришћанина привлачи светост, а не овај свет. О томе је касније 

причао: „Средином двадесетих година сам био спреман. Онима који 

су монашком одрицању супротстављали световни живот, рекао сам: 

живите ви тако, како мени саветујете! И кренуо сам у Хилендар 1927. 

године.”  

Следећи стопе светог Саве, Никола у Хилендар стиже 17. августа 

1927. и постаје искушеник. „У Хилендар сам дошао као младић, са 

чврстом жељом да се замонашим. Да ме тамо нису примили, 

вероватно бих живот провео као сељак, или пекар у родном 

Ваљеву“23 - причао је отац Никанор. „Никоме, па ни себи, нисам 

успео да објасним зашто не остадох у Србији? Али, свима сам 

говорио: ако не одем у Хилендар, нећу се ни замонашити. Сада сам 

благодаран Богу што ме је овамо упутио.“24 

                                                           
22 Протојереј Младомир А. Тодоровић, Предговор, др Драган Суботић, 

Епископ Николај и православни богомољачки покрет, Београд, 1996. 
23 Мирјана Радетић, Остајем где срце стане, Новости, 6. март 1990, стр. 

13. 
24 Мило Глигоријевић, Ковчег Византије, http://www.manastir-

lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/ 

http://www.manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/
http://www.manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/
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Заједно са Николом, у Хилендар је стигао и будући монах 

Митрофан (Панић), Јагодинац. Били су исто годиште, са истим 

стремљењима, оба су завршили основну школу и потом 

пољопривредни курс, један у ваљевској, а други у јагодинској школи. 

Оба су после војске донели исту одлуку и имали исту жељу да се 

замонаше у Хилендару. Срели су се у возу за Солун, заједно стигли у 

манастир и заједно постали искушеници и послушници код Старца 

Рафаила,25 који им је био духовник. Отац Никанор је о хилендарском 

оцу Митрофану забележио: „Слагали смо се као рођена браћа и 

били једномишљеници, као и Михаило.“26  

Као искушеник, Никола је примио послушање црквењака у 

Хилендару. Пошто је учио пољопривредну школу, оплеменио је око 

манастира један простор, који је био прилично запуштен. Почео је 

да гаји пчеле и снабдева манастир медом, али је и радницима 

поклањао по коју канту, да понесу кући за децу. Никола је ценио 

лековита својства меда и уопште, производе од пчела, за које је 

говорио: „Ако се на њих навикнеш онда су чак и њихови убоди 

лековити. Треба радити са љубављу и вољом.“27 

 

Хилендар - српска Отаџбина 
 

 

Никола није случајно изабрао Хилендар. Он је знао да је овај 

манастир вековима зрачио као духовни светионик, као први српски 

                                                           
25 Архимандрит Рафаило је на Свету Гору отишао 1912. године, а 1933. 

се вратио у Јовање у Жичкој епархији. Он је прадеда оца Николаја, који је од 

свог новца подигао цркву Светог Спаса у селу Добра Водица код Баточине, 

затим манастирски конак, ископао бунар, саградио трпезарију са 150 места 

и оградио шест хектара манастирског имања које је некад припадало њему. 

Тело архиманрдита Рафаила данас почива на монашком гробљу у 

манастиру Жичи. 
26 Монах Михаило је био још један из њихове генерације монаха, који је 

касније, заједно са о. Никанором, Митрофаном и Јеремијом, примио 

велику схиму од Старца Рафаила Хилендарца. (Отац Никанор Хилендарац, 

Сенке - Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 277.) 
27 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 17. 
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универзитет, највећа уметничка радионица, расадник духовника и 

мисионара. Историја ове највеће српске богомоље почиње 1198. 

године, када су свети Сава и његов отац Симеон обновили ово 

запуштено место и од цара Алексија III добили златопечатно слово 

„да буде Србима на поклон вечни". Вековима су овде писани први 

типици и житија. Краљ Милутин је подигао Саборну цркву, кнез 

Лазар је украсио спољном припратом, настала је богата ризница, 

као и многе свете и чудотворне иконе. Ту се образовала наша 

књижевност, уметност, наука и богато српско историјско наслеђе. Ту 

су Савина поља, Пирг краља Милутина, Душанов Крст и маслина, 

чесма и виноград краља Александра Обреновића, параклис 

Богородице Тројеручице, Благовештењска црква... Хилендар није 

само још једна у низу наших древних монашких обитељи. Четврти 

по рангу у хијерархији светогорских манастира, царски манастир, 

„Хилендар је најважнији камен темељац српске историје и 

цивилизације, вере и културе. Ту су мошти светитеља, велике 

реликвије, као и део Часног Крста. У цркви се чува пет чудотворних 

икона. Ту су и библиотека, богата преписка са разним владарима, 

архива са историјским уговорима, рачунима, меницама28; ту је депо 

                                                           
28 Манастир Хилендар је свога игумана Пајсија са тројицом монаха 

послао руском цару Ивану Васиљевичу 155О. године. У грамати, коју су му 

упутили, Хилендарци су се „жалили на беду у којој живе после нестанка 

српских владара, на то да су код Турака и Јевреја морали да заложе свете 

сасуде, као и на то да им Грци отимају имања. Молили су га да их заступа 

код султана Сулејмана. Описали су му и тежак положај руског манастира 

Светог Пантелејмона, и истакли  да наши манастири словенског језика у 

грчкој земљи пребивају у туђини“. Цар Иван је одмах упутио писмо 

султану Сулејману тражећи заштиту манастира Хилендара и Пантелејмона 

од грчког притиска. Године 1556. српски монаси из Хилендара опет долазе 

код цара Ивана, од кога добијају велике поклоне у новцу, сасудима, 

књигама и другим потрепштинама, као и завесу за Царске двери у храму, 

коју је, по предању, везла његова жена Анастасија, на којој су, поред руских 

светаца, представљени свети  Сава и Симеон. Две године касније, у име 

хилендарског братства стиже архимандрит Прохор који цару Ивану 

поклања панагију с делићем Часног Крста, царици икону Богородице 

Брзопомопоћнице која је припадала Светом Спиридону, паријарху 

српском (1382-1387), а царевићу Ивану иконе Христа и Светог Ђорђа. (В. Г. 

Мањагин и Д. Танић, Цар Иван Четврти Грозни, Истина о Ивану Грозном, 

Никола Пашић, Београд, 2004, стр. 114.) 
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средњевековног текстила, велика колекција керамике, порцелана, 

стакла... Збирка икона манастира Хилендара је огромна, има их око 

2500! У ризницама се чува и нешто оружја. Хилендар је једина српска 

кућа која никада на силу није освојена. Умели су да рукују оружјем, 

што је било неопходно, поготово у средњем веку. Када су Турци 

касније загосподарили тим простором, нису чинили никакво зло 

манастиру.“29  

 

 
Хилендар 1910. Године 

 

Свети Сава је у наслеђе српском народу оставио непроцењиву 

ризницу, какву имају само велики народи. „Хилендар припада 

сваком Србину и Српкињи - поучавао је касније, отац Никанор. - Да, 

он је Ваш, јер сте се, кроз претке своје, у њему духовно родили. Ту су 

праоци наши Симеон и Сава подигли велика здања, цркве и конаке, 

ту њихови следбеници на узвишеном монашком путу живе и делају, 

ево, већ скоро осам стотина година. За то време, много тога се у свету 

променило, нестало или ново настало, а Хилендар је остао на истим, 

само проширеним темељима, пун и препун историје и крцат 

плодовима српскога духа: у писаној речи, у живописаној икони и 

фресци, у резаном дрвету, металу, седефу и слоновачи, у 

јединственој архитектури“30 – писао је отац Никанор својим Србима. 

                                                           
29 Снежана Милошевић, Неосвојива српска кућа, Илустрована 

политика, Број 2801, 2. октобар 2012. 
30 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 38. 
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Хилендар је дом светог Саве и Симеона, кроз који је српски 

народ, у сталном додиру са цивилизацијом Ромејске империје, ушао 

у главне токове њеног духовног и културног живота. Овај 

Немањићки манастир представља једно од назјначајнијих средишта 

српске културе и духовности, а његово благо је неописиво. Осам 

векова сакупљано, оно је огромно и пребогато, али је духовно 

богатије и неописивије од материјалног.  

Хилендар је дао многе српске светитеље. Пре свих, ту су свети 

Симеон Мироточиви и свети Сава, потоњи први Архиепископ 

српски. Затим, свети Сава II, свети Јоаникије II, свети Јевстатије I, 

свети Сава III, свети Никодим I и свети Данило I. Осим светог Саве I, 

сви су били хилендарски игумани. Ту су и патријарси, свети Јефрем 

и свети Макарије. Затим, преподобни Сисоје Синаит, Никодим 

Тисмански, Рафаило Банатски и преподобномученици Кирил, 

Дамаскин Габровски и Онуфрије Хилендарски. Осим ових, број 

монаха, који су светошћу свога живота духовно засветлели у 

Хилендару, знатно је већи. Сабор хилендарских светитеља празнује 

се сваког 13/ 26. јула. 

Има ли шта корисније и лепше, него живети у Савином дому, 

ићи Савиним стопама, по његовом типику и завештању. Јер, где су 

свети Сава и Симеон, ту су и остали светитељи, ту је и сам Господ, 

који Једини може избавити од греха и смрти. Искушеници и монаси, 

„уласком у манастирске зидине остају за стално, кидајући сваку везу 

са домовином“ – говорио је отац Никанор. „Основно је да 

новодошли прихвате храм као родитељску кућу и део своје 

домовине, јер он то и јесте. Калуђери иначе, имају слободу да 

повремено посећују рођаке и примају посете. Јаве се код њих кризе, 

али је све то пролазно. У манастиру човек има мир, који за живот 

много значи.“31 Никола је целог свог века Хилендар сматрао српском 

Отаџбином исто колико и своје родне Дивце или ваљевски крај, па и 

много више од тога. Док су му Дивци дали само основно 

образовање, Хилендар је младићу Николи отворио пребогату 

ризницу своје духовне мудрости. Због тога је касније, отац Никанор 

често истицао: „Хилендар је царска лавра и знајте да седите на 

царском престолу!“  

                                                           
31 Мирјана Радетић, Остајем где срце стане, Новости, 6. март 1990. Стр. 

13. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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„Иако само са четири разреда основне школе, отац Никанор се 

држао као професор Универзитета - и то не из гордости, него управо 

као наследник српског домаћинског васпитања и светосавског 

хришћанског достојанства“ - приметио је једном приликом, 

Академик Војислав Кораћ. 

Свети Сава је као вредна пчела на Светој Гори сакупљао духовни 

мед и потом га нештедимице делио своме српском роду. То 

незаборавно дело, тај бесцени дар, осмислио је Николин пут до 

монаха Никанора, до Старца проигумана, до протоса Свете Горе, до 

молитвеног служења своме српском роду, попут светог Саве. То је 

био пут ка Господу на који је Никола одлучно кренуо, угледајући се 

на првог Хилендарца, светог Саву, и на све потоње добре и мудре 

хилендарске оце. 

 

 
Братство манастира Хилендара из 1910. године 

 

Млади Никола је на време стигао у царску лавру, јер је у то време 

и сам даљи опстанак манастира Хилендара зависио од монашког 

подмлатка из Србије. Старац Митрофан прича како је почетком XIX 

века због српских устанака дошло до турске забране Србима да 

долазе у Хилендар. Тако су до краја тог века Хилендаром управљали 

Бугари. На самом прелазу векова, великим заузимањем краља 
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Александра Обреновића, ревношћу нашег дипломате Владана 

Ђорђевића у Атини и Цариграду, као и нашег конзула у Солуну, 

Владимира Љотића, а од стране Српске Цркве митрополита 

Михаила, Хилендар је поново прешао у српске руке. Међутим, у 

току ратова почетком XX века, његово братство се са тешкоћом 

одржава на броју и у снази, све док му Богомољачки покрет владике 

Николаја Велимировића није обезбедио солидан људски материјал. 

Тако је у време Николиног доласка хилендарско братство имало 75 

монаха. Последњи од њих је био он - отац Никанор, који се упокојио 

у Аустралији 1990.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Монах Митрофан Хилендарац, Деци Светог Саве, са љубављу и надом 

(разговори и преписка), лист Хилендар, бр. 52-53. 
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У ПОСТУ И МОЛИТВИ 
 

 
 

Монах Никанор (Савић), Ваљевац  
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Монашки живот у манастиру 
 

 

Од самог почетка Никола је био послушан братији и старцима, 

које је искрено волео и од којих се учио духовној мудрости која га је у 

каснијем животу красила. О томе сведочи његов рукопис „Сенке“, 

који обухвата житија педесет и пет хилендарских монаха, међу 

којима видно место заузимају подвижници из старије генерације 

Хилендараца, а међу њима је први лик епископа Мелентија, аутора 

чувене књижице „Духовно злато којим се небо купује“. Са великом 

љубављу је описано и кратко житије монаха Митрофана (Панића), 

Николиног исписника са којим је стигао у манастир. 

Након уобичајеног двогодишњег искушеништва Николу је 15. 

септембра 1929. у малу схиму замонашио проигуман Хилендара 

архимандрит Рафаило, давши му име Никанор.  

Сваки монах има своје монашко правило и сталну, одређену 

дужност, такозвано „послушаније“. Ипак, молитва је прва и 

најважнија делатност монаха. Зато се у манастиру моли дуго и 

много. „Молећи се, можемо доспети до тајни које око не виде и ухо 

не чу“ - говорио је отац Никанор. „Молитва је велика ствар, али 

мора да буде и рада. Из онога што смо урадили људи виде нашу 

побожност.“33 

У Хилендару се живи по Типику светог Саве из 1199. године. 

Монаси свакога дана, поред приватних молитава и свог правила у 

келијама, проведу у храму на богослужењу по седам - осам сати на 

јутрењима, часовима, литургијама и вечерњим богослужењима, а 

некад и више, у зависности од типика. Након богослужења је обед, а 

потом послушање.  

У време када се отац Никанор закалуђерио, Хилендар је био 

особножитељни (идиоритмијски) манастир.34 Монашке келије су 

                                                           
33 Чедомир Прелевић, Трећи живот оца Пајсија, Новости, понедељак 20. 

август 1990. 
34 Од давнина до данас постоје два начина манастирског живљења 

монашког братства: у општежитију и у особножитељству. У светогорском 

манастиру Симонопетра је, на пример, од оснивања у XIII веку, сваки монах 

живео посебно, све до  почетка XIX века, када су прешли на општежитије. У 
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биле веома скромне, без струје и водовода, свака је имала свој мали 

иконостас, а осветљавалa су их уљана кандила пред иконама и лампе 

на гас. Сваки монах је од манастира добијао одређено снабдевање у 

оделу и намирницама, те су храну спремали одвојено и обедовали 

свако за себе по својим келијама. Осим трпезе, монаси су све друго 

имали заједничко: богослужења, бригу о целокупном манастирском 

комплексу и о братству, која се огледала у расподели послова и 

следовања. Слободан Марковић прича да се половином шездесетих 

година XX века месечно следовање сваком монаху састојало од 3 

литра маслиновог уља, 10 килограма кромпира, 2 килограма пасуља, 

4 пута по 1 килограм свеже рибе (или хоботнице у време поста) и 1 

килограм сочива. Недељно сваком монаху је припадао по килограм 

сира и по 3 литра вина које мирише на луч. (То вино је мирисало на 

луч јер су се приликом гажења грожђа над кацама држале огромне 

борове луче, са којих је у вино капљала смола.) Годишње је сваки 

монах добијао по 15 литара ракије од 22 града и 5 кубних метара 

дрва. Иначе, хлеб и маслине су се могле узимати у неограниченој 

количини.35 

Отац Никанор је затекао такав начин организације у манастиру, 

да је управна власт Хилендара био Свештени сабор, састављен од 

једанаест чланова. Сваки сабрат је могао постати члан Свештеног 

сабора ако би испунио осмогодишњи стаж боравка у манастиру, 

рачунајући од дана пострига, и да је имао известан степен школске и 

црквене спреме уз беспрекоран монашки живот. Уколико не би 

направио неки преступ, члан Сабора би задржавао своје изборно 

звање доживотно. Чак и ако до те мере остари да не може ни ходати, 

члан Сабора и даље задржава право на своје годишње 

принадлежности, које су се кретале од 7.000 до 12.000 драхми.  

Сабор се састајао редовно сваког понедељка, а секретар је био 

стални записничар. Извршна власт Сабора је Епитропија. Она се 

састоји од два члана – епитропа, угледна монаха, који се бирају 31. 

                                                                                                                                               
Хилендару је, први пут после неколико векова, општежитије уведено 1991. 

године. То је најраширенији монашки систем у православним земљама, па 

и код Срба (заједничка молитва, послушање, становање, одећа, исхрана и 

рад). Отац Пајсије (Танасијевић) је тада изабран за првог игумана. 
35 Види: Слободан Марковић, Атос између неба и земље, Српски 

Хилендар, Београд, 1988, стр. 41. 
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децембра сваке године. Они брину о распореду послушања, рукују 

касом и воде све текуће послове, а одговорни су Сабору. Поред њих, 

ту су и монаси који имају посебне дужности или задужења, као што 

је библиотекар, вратар, монах који се брине о костурници и капели у 

њој, затим онај који се стара о Хилендарском конаку у Кареји и 

пребива тамо, као и друга разна задужења.  

Поред молитава и богослужења, сви монаси имају и своја стална 

послушања и такорећи никада нису слободни, јер је послова одувек 

било бар онолико, колико и монаха, а често и много више. Није био 

редак случај да је на огромном хилендарском имању сваки монах 

имао по два или три послушања, која су распоређивана према 

личним способностима, знању и стажу проведеном у манастиру, 

према положају и преданости у испуњавању монашких завета. Тако 

је отац Никанор, као млад монах, заједно са другим монасима 

обрађивао манастирску земљу, гајио жито, винову лозу, маслине и 

разно друго воће и поврће. 
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Млади монах Никанор (горе десно), са братијом 

 

 

Целог свог живота, а посебно у монаштву, отац Никанор се 

држао принципа које је научио још у младости, у Богомољачком 

покрету: „Не критикуј речима већ делима, која треба да буду узор и 
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правило живота за сву твоју околину. Дела су једина успешна 

критика која никог не озлеђује, а многе одушевљава и привлачи.“36 

Манастир је као једно домаћинство. Потребно је одржавати 

зграде, бринути се за храну и огрев, чистоћу, набавку, и све друго 

што служи људима на добро и на спасење. Тако постоје и разна 

задужења – послушања, која се извршавају безпоговорно. Само, ни 

једна дужност није била преча од молитве и поста, јер молитва и 

пост су послушање Цркви и Светим Оцима, то јест, послушање 

самом Господу. Монах је могао бити уморан од пута или неког 

напорног посла који би обављао у манастиру, али то није могао бити 

изговор за недолазак у храм на богослужења која су почињала пре 

зоре и трајала отприлике онолико колико у свету једно радно време. 

Храм и богослужења су дом Очев, прибежиште, одмор и утеха од 

трудова или брига, јер нас је сам Господ позвао рекавши: "Ходите к 

мени сви који сте уморни и натоварени и ја ћу вас одморити!" (Мт. 

11, 28) 

 

                                                           
36

 Епископ браничевски Хризостом (Војиновић), Настанак и развој 

Богомољачког покретa 

http://romanovisrbija.wordpress.com/историја/богомољачки-покрет/ 
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Рукопис монаха Никанора Ваљевца 
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Где народ посећује, где се осећа духовна топлина, 

то место је благословено. 
 

Старац Никанор Хилендарац 

 

Духовни живот 
 

 

О времену када је био млад монах, отац Никанор је причао: 

„Када човек почне духовни живот, желео би све да дозна брзо, више 

и боље. Осећа да има неку духовну снагу, али брзо схвата да она није 

баш тако сигурна. Желео сам да одем оцу Јовану, у келију где је ангел 

Божији испевао 'Достојно јест'. Лепо, с љубављу ме је примио, а ја 

сам га питао о свему, исповедио се и замолио да ми помогне у 

даљем путовању кроз монашки живот. Како да ускладим то, да 

бреме које сада понесем, могу да носим цео свој живот? Да не узмем 

нешто што касније не бих могао да носим? Знао сам да је увек боље 

додавати, него узети много, па после одузимати. Некако сам осетио 

да је то паметније.“37 

На почетку свог монашког подвига отац Никанор је упознао и 

чувеног руског подвижника, светог Старца Силуана, који му је 

такође помогао у духовном узрастању. О томе је једном приликом, 

                                                           
37 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 67 - 68. 
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када се повео разговор о модерним средствима комуникације, 

телефонима и телевизији, онако успут испричао: „Неколико нас 

Хилендараца отишли смо у један манастир на молитву и духовну 

поуку. Међу тамошњим монасима смо затекли и оца Силуана. 

Нисам га пре тога познавао и нисам обраћао неку посебну пажњу на 

њега. Међутим, током разговора сам приметио да је врло мудар и 

искусан духовник, па сам почео пажљивије да га слушам. У том, 

дође и један други монах, из неког другог манастира, који успут 

беше свратио до удаљене келије Старца Силуана. Не нашавши га 

тамо, оставио му је неки дар, па је наставио пут и тако стигао до нас. 

Док су се оци поздрављали и узимали благослове један од другог, 

пре него што је новопридошли монах ишта рекао, отац Силуан му 

се захвалио:  

- Благодарим за дар који си ми оставио у келији.  

- Ништа за то, хвала Господу Богу! - мирно рече онај монах.  

И разговор се потом настави, као да се ништа посебно није 

догодило. Ето видите, то су овде, код наших отаца, били телефони и 

светогорска телевизија“ – закључио је отац Никанор. 

„Касније, - прича отац Никанор - одем оцу Силуану. Он ме лепо 

саслуша, па рече:  

- Гледај, прати Богослужење у цркви пажљиво, по реду, буди 

задовољан да разумеш шта се чита и шта се пева; то има велике 

духовне моћи, али само за оне који обрате пажњу на то. Ето, тако 

пробај и ти, па ако нешто буде потребно, овде сам, дођи опет." 

Монах Никанор је често разговарао и са једним посебним 

подвижником, оцем Мироном, који га је увео у тиховање, уткао му 

мирноћу и научио да се никада ни на кога не љути. Тако се отац 

Никанор увек опходио тихо и са мало речи. Код њега никада није 

примећено да је био тужан; никада није примећена нека љутња или 

брзина, било у ходу, раду или у речима. Био је „смеран, повучен и 

ненаметљив. Као момак са таквим врлинама је дошао из телесне 

домовине у духовну, у монаштво на Атосу, а тамо је све врлине 

узгајао и у себи повећавао, нарочито смиреност, кротост и 

скромност која је њега у његовој души смањивала а у свести других 

веома уздизала.“38 

                                                           
38 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 134. 
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Говорећи о оцу Јовану из келије „Достојно јест“ и о Старцу 

Силуану, отац Никанор скромно каже: „Од обојице сам чуо доста 

лепих речи, остао сам задовољан и Богу хвала, ето, продужио сам да 

то, колико год могу, спроводим онако како ми је речено."39 А имао је 

велике светогорске духовнике за учитеље, да би касније и сам постао 

велики духовник и учитељ многима. Његова сабраћа, хилендарски 

монаси, сведоче о томе: „Свако послушање је обављао са пуном 

свешћу и одговорношћу пред Богом као Господарем нашег живота; 

Пресветом Богородицом као Игуманијом Хилендара; светим Савом 

као духовним оцем свих Хилендараца, и својом савешћу као 

стражаром над сваким нашим поступком. Дневно кретање пред 

оком таквих посматрача захтевало је виспрену будност. Њу је отац 

Никанор имао, јер је био човек који се сабирао у клети свога 

молитвеног срца, игноришући ројеве наметљивих мисли духовног 

бесмисла, што је зао удес највећег броја оних који не познају тајну 

свога живота, који нису јеванђелски просвећени, макар и у 

манастиру живели.“40  

У духовном животу отац Никанор се држао правила која је 

оставио владика Мелентије Хилендарац, истих оних којих се држао и 

његов духовник, проигуман Рафаило. Сећајући се често, чак и у 

својим старачким данима, архимандрита Рафаила који га је у 

младости привео монашком постригу, када би започињао неку 

поуку, отац Никанор је имао обичај да каже „Чуо сам од свог 

духовног оца...“ Поуке, које је као млад монах добијао од 

светогорских стараца, примао је увек чиста срца, безрезервно, и 

држао их се доследно.  

Отац Никанор је послушао савет Старца Силуана: „Прати 

Богослужење у цркви пажљиво...“ и увек је активно учествовао на 

богослужењима, увек је певао, а имао је леп и пријатан глас. Читавог 

свог века је на дугим хилендарским богослужењима увек и до краја 

са пажњом стајао. Зато су она за њега била посебна духовна радост. 

Старац Митрофан Хилендарац каже да се „већа ревност у праћењу 

светогорског молитвеног правила, од оне коју је показивао отац 

                                                           
39

 Владимир Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр. 

197. 
40 Монах Митрофан Хилендарац, Старац Никанор; Владимир 

Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр 198-199. 
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Никанор, не да довољно изразити. Први је у храм улазио, последњи 

излазио, увек са видним страхопоштовањем, потпуно страним оној 

уобичајеној, опасној рутини. Ни умор од послушања (дужности), ни 

терет касније старости, ни болест - ништа није могло да га спречи у 

следовању свакодневног (и ноћног) похађања храма, у трајању од 

седам - осам часова у просеку. Будно је пратио ток богослужења, а 

својим смерно - поносним појањем духовно је соколио оне који би у 

молитвеној сабраности посустајали.“41 

Не само у Хилендару, него и касније, свуда где је долазио, без 

обзира на умор, старост или болест, отац Никанор је увек био први 

на богослужењима.  Приликом једне посете Хилендару током 

Васкршњег поста 1979. године, писац ове књиге је певао за левом 

певницом. Напољу је било веома хладно, а посебно ноћу. Дуга 

великопосна хилендарска богослужења су почињала негде око два 

ујутру. Да би ублажили студен, монаси би пре почетка полуноћнице 

и јутрења, дрвима до врха напунили пространу гвоздену пећ која се 

налазила мало удесно од средине храма. Током многих сати стајања 

у месту, светогорска приморска хладноћа се увлачила у кости, па 

смо с времена на време одлазили до усијане пећи да се на кратко 

огрејемо; сви осим Старца Никанора, који је сатима непомично 

стајао у свом столу крај леве певнице. Тада, на дугим ноћним 

богослужењима, пажња би понекад била опхрвана слатким и 

примамљивим дремежом, а службе су текле потпуно по типику и 

ништа се није изостављало. Дешавало се и то да појци за тренутак 

застану и почну да листају по великим, старим књигама са тешким 

дрвеним корицама опшивеним кожом, не би ли се снашли у 

правилима. Када би пауза потрајала дуже од неколико секунди, 

Старац, који је све време изгладао као да дрема, почео би тихим 

гласом из свог стола да пева одговарајућу стихиру напамет, не 

гледајући ни у књиге ни у типик.  

И у позним годинама, сведочи за њега Митрополит 

Амфилохије (Радовић), „иако је међу монасима био најстарији, 

Старац никада није закаснио на службу! Када бисмо дошли на 

ноћну службу, први кога смо тамо нашли био је - Старац Никанор. 

Седео је у својој столовачи и већ се припремио за службу Божију. 

                                                           
41 Монах Митрофан Хилендарац, Старац Никанор; Владимир 

Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр 198. 
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Често је певао за певницом. Последњи је био он који је излазио из 

светог Храма. Такав му је био читав живот!“42 Тако је чинио све до 

краја свог овоземаљског живота. 

                                                           
42 Митрополит Амфилохије, Беседа на трогодишњем парастосу оцу 

Никанору у манастиру Светог Саве у Илејну, Архив Митрополије АНЗ. 
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Вишедеценијски домаћин манастира Хилендара  
(фото из књ. Слободана Марковића: Атос између неба и земље, Београд, 1988.) 
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Домаћинско старање 
 

 

Као искусан монах, отац Никанор је изабран за члана Сабора 

стараца у Хилендару 31. децембра 1941. Наилазиле су кризне године 

Другог светског рата. О светогорским приликама током окупације, 

Старац Никанор је причао: „За време рата ништа није могло да се 

купи за храну. Решено је да оца Митрофана пошаљемо у Каково,43 

да почнемо да обрађујемо земљу, како бисмо могли живети. Он је 

почео да крчи пашњаке и да обрађује земљу... одатле смо добијали 

храну.“44 

Пре монаштва Отац Митрофан (Панић) је завршио 

пољопривредни курс. Био је вредан и добро се разумео у пољске 

радове. Тако су у најтеже време, током рата, манастирски старци 

одлучили да га пошаљу у Каково, где је као економ заменио оца 

                                                           
43 Хилендарски метох Каково, надомак Свете Горе, са имањем од око две 

хиљаде хектара покрај села Јерисоса, поклон је турског бега коме је грожђе 

Светог Симеона помогло да добије наследника. Наиме, након упокојења 13. 

фебруара (по старом календару) 1200. године, „отац наш Симеон пређе у 

вечно блаженство“ – како пише у житију, и би сахрањен у јужном делу 

хилендарске цркве. Због сукоба Немањиних синова Вукана и Стефана, осам 

година касније, свети Сава је одлучио да очеве мошти пренесе у Србију како 

би над њима измирио завађену браћу. Из светих моштију је тада текло 

свето миро, а након преселења Немањиног тела у Србију, из празног гроба 

је никао чокот винове лозе, чији плодови и данас помажу неплодним 

супружницима да добију потомство. Чувши да лоза Светог Симеона 

помаже онима који немају порода, бег се обратио монасима за помоћ. 

Добио је грожђе са чудотворне лозе и упутства за молитву. После годину 

дана појавио се на манастирским вратима носећи новорођеног сина, са 

жељом да га остави у манастиру. Монасима је рекао: „Бог ми га је послао, 

желим Богу да га дарујем”. Хилендарски оци нису прихватили овај поклон, 

замолили су бега да се врати кући са жељом и благословом да у срећи 

одгаја свога сина и ужива у његовом одрастању. Из захвалности за овакву 

великодушност, бег је купио садашњи посед на коме се налази метох, око 

две хиљаде и пет стотина хектара шуме и седамдесет хектара обрадиве 

земље, и поклонио га манастиру. Било је то кажу, око 1585. 
44 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 15. 
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Доментијана. О оцу Митрофану, са којим се слагао као са рођеним 

братом, Старац Никанор у свом рукопису „Сенке“ бележи: „Био је 

добар економ. Садио је кукуруз, кромпир, лук, лубенице... и све је 

слао у манастир.“45 Али, у то време је настала епидемија маларије, а 

ту је било доста бара и комараца. У околним селима су многи били 

болесни, а због недостатка лекова умрло је преко 40 људи. Тако се и 

вредни отац Митрофан разболео. Тројица монаха, Онуфрије, 

Арсеније и Мојсије, који су се ту задесили ради испомоћи, позвали 

су лекара, који је једино могао да им саопшти како ће отац 

Митрофан убрзо умрети. Отац Никанор прича како је вест о његовој 

смрти стигла у Хилендар: „Узео сам благослов, свеће и Молитвослов 

из његове келије, сео на коња пред манастиром, а сишао у Какову. 

Била је велика киша, имао сам чобанску кабаницу и путовао сам око 

пет – шест сати... Дошао је и свештеник Захарије, који је извршио 

опело. Због буре, отац Митрофан је сахрањен у Какову, али сам му 

после четири године пренео кости, беле, у манастирску крипту, да 

пребива са осталим светим оцима хилендарским. Када је умро, био 

је 40 година стар. Пред смрт ми се јављао... а знам такође, да се и 

њему јављао један Хилендарац.“46 

По смрти оца Митрофана, отац Никанор је преузео послове као 

економ у Какову. О томе он каже: „Касније сам ја наставио са 

крчењем. Преко три стотине хектара су биле њиве.47 У јесен брање 

кукуруза, пасуља...“48 Поред осталих послова и дужности на 

манастирском имању у Какову на месту које се зове Мило Арсеница 

(грч. милос = млин, воденица), отац Никанор је саградио цркву 

Живоносни Источник, посвећену Пресветој Богородици. Ову своју 

задужбину, коју је 1954. године подигао на месту где је била 

                                                           
45

 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 277 - 278. 
46 Исто. 
47 „Хилендар је у деветнаестом веку имао посед који је у обиму имао око 

тридесет пет километара. Центар овог поседа био је чифтлук Хаџи Шабан-

задеа Таби Мехмед-аге, сина Абдулаки-бега, који је купљен средином 

седамнаестог века. (Није познато да ли он има неке везе са поменутим 

бегом). Касније су докупљивани суседни поседи и тако је настало велико 

имање које је било значајна потпора у тешким и смутним временима, када 

су се монаси борили и за сопствени живот и одржање манастира.“ (Метох у 

предворју Свете горе, лист Данас, 20. септембар 2004.) 
48 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 15. 
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воденица, посветио је Живоносном Источнику, празнику који се 

слави у петак по Васкрсењу. Црква је потом живописана 1982. 

године.  

 

 
Црква Живоносни Источник и конак у Какову 

 

 

Поред свих искушења, тешкоћа и опасности, Света Гора и 

манастир Хилендар су из Другог светског рата изашли физички 

готово нетакнути. Професор Дејан Медаковић каже: „Кад је почео 

рат, као савезници Немаца, Бугари су у јурисдикцију добили Свету 

Гору. Манастир Зограф се тада поставио на чело Светогораца, 

кршећи све обичаје и ред који траје две хиљаде година. И, наравно, 

људи невични управљању, почели су да праве глупости и свима су се 

попели на главу. Мислим да је онда професор Георгије Острогорски 

посаветовао Хилендарце да без знања Бугара, са игуманима осталих 

осамнаест манастира, напишу писмо Хитлеру и траже од њега 

заштиту. И заиста, написали су му писмо, по угледу на писма 

византијским царевима у средњем веку. Хитлеров саветник - 

византолог, у жељи да задржи добре односе с колегама, саветује 

Хитлера да истог тренутка пошаље пуковника историчара 
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уметности за гувернера Свете Горе. Тај пуковник је тамо боравио све 

време трајања рата. За то време ниједан папир није изнет са Свете 

Горе.“49 

Али, и после Немачке окупације опасности и претње су се 

наставиле. У Грчкој су Маркосови партизани продужили рат за још 

три године. Отац Никанор је био члан управе манастира Хилендара 

у време када су партизани долазили да траже злато, да скидају ниске 

завештаног накита са чудотворне иконе Богородице Тројеручице, 

када су отимали сав зејтин и брашно, и односили све што су могли.  

 „Други светски рат и трагични грађански рат у Грчкој су 

оставили иза себе пустош. Наступило је време неизвесности, слутње 

да се не деси најгоре. Да Света Гора не престане да постоји. Неслога 

људи учинила је своје. Могла је да учини и горе.“ – прича Светислав 

Ђурић. У Југославији је на власти био атеизам, а на Хилендарцима је 

остало да, у духовно и материјално бедна и јадна времена, сачувају 

духовно и културно благо Српског народа, које је овде остало иза још 

тежих година и векова. Отац Никанор је, са неколицином монаха, 

својеручно пребацивао на хиљаде прашњавих књига староставних из 

старе Ризнице изнад трпезарије у параклис Светог Арханђела. Без 

стручне помоћи и без икаквих средстава, сваку књигу су чистили и 

„флитали“ због црва, пре него што би је ставили у нове полице. 

Осим књига, овде се налази и 1.200 старих рукописа на пергаменту. 

Ту су такође, скоро сва дела старе средњевековне српске 

књижевности. Због тога, велики познавалац ове области, академик 

Димитрије Богдановић, с правом закључује: „Хилендарска 

библиотека је најстарија, и у правом смислу речи - национална 

библиотека српског народа".50 

После Другог светског, а потом и грађанског рата у Грчкој, 

прекид веза са матичном земљом и Црквом се наставио. Монаси у 

Хилендару су имали врло мало вести о приликама и животу у 

Југославији све док, половином прошлог века, нису почели да их 

одатле посећују разни људи, како поклоници тако и књижевници, 

историчари, сликари, дипломате, научници. 

                                                           
49 Снежана Милошевић, Неосвојива српска кућа, Илустрована политика, 

Број 2801, 2. октобар 2012. 
50 Ђорђе Поповић, Трећи живот оца Пајсија, Новости, понедељак 20. 

август 1990. 
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У та тешка времена послератне несташице у свему, па и у 

монасима, јављала се зебња да се, због недостатка подмлатка, овај 

наш најславнији манастир не угаси. Зато су и тада, урођено 

домаћинско васпитање и понашање, ревност, брига и непрестани 

труд, штедња и сналажљивост оца Никанора, били од огромне 

вредности, како њему самом, тако и овом светом манастиру.  

Од почетка Другог светског рата отац Никанор је био члан 

Сабора стараца, а касније и проигуман Хилендара. Иако на челу, 

проигуман је уствари друга личност ове светиње. Јер, монасима су 

својствени аскетизам, скромност и побожносг, па су се мудри старци 

плашили могуће неслоге. Некада давно, за игуманију су одабрали 

саму Заштитницу Свете Горе, Пресвету Богородицу, то јест, њену 

чудотворну икону Тројеручицу, која се налази у главној манастирској 

цркви, где дању и ноћу, испод балдахина, трепери дванаест кандила. 

Од тада, међу монасима се на по годину дана бирао само њен 

заменик - проигуман,51 а све важније одлуке су се доносиле саборно. 

Тако је и манастирски печат био састављен из четири дела, која су 

чувала четири калуђера. Један од делова је увек код проигумана, али 

тек кад су сви делови на броју - одлука је пуноважна. То је био начин, 

не само да се спрече злоупотребе, него и да се остварује заједништво, 

да се истакне слога и саборност братије. Из истих разлога је и 

манастирска каса имала четири браве и четири кључа. 

 

 
Четвороделни печат манастира Хилендара 

 

                                                           
51 Ђорђе Поповић, Трећи живот оца Пајсија, Новости, понедељак 20. 

август 1990. 
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Отац Никанор, члан Сабора стараца 

Божанска мудрост и искуство Отаца 
 

Многе деценије је отац Никанор провео у молитви и посту, 

послушан Оцима, пратећи на свом монашком путу светогорске 

старце, размишљајући и памтећи, стичући мудрост из божанских 

речи Светог Писма, учећи из богомудрих дела Светих Отаца, из 

предивне и премудре поезије богослужбених песама и канона на 

дугим свакодневним хилендарским службама, на које је увек први 

долазио. 

Од светог Саве до данас, хилендарски монаси су црпели духовна 

искуства и напајали се мудрошћу из дела Светих Отаца, преводили 

су њихове списе, угледајући се животом на њих. То је уствари, оно 
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огромно наслеђе пребогато врлинама, стицано знојем и сузама 

многих подвижника. Оци нас упознају са вером наших предака и 

обезбеђују нам непрекинуту везу са целом Христовом Црквом кроз 

векове, од првих апостола и мученика, преко Боговидаца и 

подвижника, до наших свагдашњих небеских заступника и 

заштитника. То су та духовна блага која смо наследили од наших 

светих предака, о којима је отац Никанор говорио. Искуство, које су 

Оци вековима врло пажљиво и са љубављу сакупљали, Хилендарци 

су својим животом, речју и штампаним издањима преносили, не 

само с једне генерације монаха на другу, него и на све верне изван 

овог славног манастира.  

Пре доласка оца Никанора, епископ Мелентије Хилендарац је 

1924. године објавио књигу „Духовно злато којим се небо купује“. 

Она је рађена по Добротољубљу,52 Отачнику53 од епископа Игњатија, 

по Житијима светих и Прологу на црквенословенском језику. По 

угледу на своје свете и велике претходнике и отац Никанор је потом, 

кад год се указала прилика, покретао издавачке делатности у 

Хилендару и уопште, у целој Српској Цркви. Његовим заузимањем 

у издању манастира Хилендара је изашла читава једна мала 

бибиотека светоотачких поука, под називом „Хилендарски 

путокази“. Био је то мали део оног духовног блага које је далеко веће 

од материјалног, којим је отац Никанор, као прави представник 

хилендарске светогорске школе, богатио себе и друге Богом и у Богу.  

Он није завршио високе школе, али је био богат јеванђелским 

врлинама. „Његова школа је био Хилендар. Он га је учио да не зна 

много, али да зна оно што је главно. И он је то знао. Све његово 

                                                           
52 Добротољубље (Φιλοκαλία грч. филокалиа = добротољубље; љубав према 

лепом и добром), зборник светоотачких текстова "свештених трезвењака", 

саставио је и издао Свети Никодим Светогорац у Венецији 1782. 
53

 Зборници слични Добротољубљу настајали су још у IV и V веку, као 

што је Отачник, па све до XI века, као што је тада настали Евергетинос, 

састављен од монаха Павла, оснивача манастира Богородице Евергетиде у 

Цариграду, оног манастира у којем ће касније боравити Свети Сава 

Хилeндарац. Зборници светоотачких текстова састављани су и касније, у 

време процвата православног исихастичког покрета у Светој Гори и на 

Балкану, нарочито после тријумфа исихазма (на великом сабору у 

Цариграду 1351.) као аутентичног православног богословља и правилне 

подвижничке праксе. 
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знање и умеће се састојало у правилном расуђивању. Он је осећао 

када ће, где ће и како ће нешто да каже и уради; и обратно, осећао је 

када, где и како треба нешто да избегне у речи и делу. Све је код њега 

имало своје време, начин и место. То расуђивање је било плод 

његовог духовног подвига, у посту, молитви, созерцању и 

стрпљењу.“54  

Отац Никанор је знао да, како каже свети Теофан Затворник, 

„свако дело захтева известан труд, а велика дела траже велики труд“. 

Зато - кажу Хилендарци - „за умор и болест отац Никанор није хтео 

да зна. Ако би га ипак, нека физичка немоћ спречила да изврши 

неку од својих редовних обавеза, он се правдао да га је захватила 

лењост, и трудио се да га та 'лењост' што пре напусти. То 

непризнавање, игнорисање болести био је његов најпоузданији лекар 

и лек.“55 Уопште, Хилендарци се практично управљају по саветима 

Отаца. Њиховим речима, списима и саветима приступају са истим 

поштовањем као и према светим моштима. А искуство монашког и 

хришћанског труда сажето је објаснио поменути свети Теофан, чије 

је корисне савете монасима и хришћанима објавио манастир 

Хилендар. У њима се каже: „Опхрваће вас покаткад слабост, 

изнемоглост, раслабљеност. Чувајте се да не поклекнете пред 

обећањима слатког покоја, којима ће непријатељ вашега спасења 

покушавати да вас прелести, не бисте ли оставили започето. 

Учините напор, потрпите мало, па макар с муком обављајте своје 

дело. Проћи ће вас слабост, вратиће се храброст, и труд вам, као 

некада, неће бити тежак. Јер, тако је Господ устројио живот наш. 

Претрпиш нешто мало, а затим ти лакне. Попустиш ли, све више 

ћеш себе жалити, те ће ти и најлакши труд изгледати неиздржив. 

Постоји молитвени труд. Постоји и труд пошћења. И труд 

послушања. Ниједан од њих се не може заобићи, будући да се на 

њима темељи монашки живот. Он се управо и састоји у непрестаном 

прелажењу са једних напора на друге, и у ношењу свих заједно. Јер, 

Господ је тамо где је кротост, љубав, мир, једнодушност... А где је 

                                                           
54 Монах Митрофан Хилендарац, Старац Никанор, Владимир 

Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр. 198. 
55 Монах Митрофан Хилендарац, Старац Никанор, Владимир 

Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр. 198-199. 
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Господ, тамо су и Његова сила и утеха, које услађују и олакшавају 

сваки труд.“56  

Отац Никанор је код себе имао малу бележницу у коју би 

записивао оно што би га преко дана оптерећивало. Касније се често 

исповедао Есфигменском игуману, који је био познат по свом светом 

животу, а користио се и доласцима наших епископа и великих 

духовника у посету Хилендару. Дугогодишњим подвизима отац 

Никанор је постепено стицао смирење које води самопознању. А 

познање самога себе му је откривало праву истину и стварну слику о 

свему. „Самопознање је нормални и природни израз наше савести и 

оно мора постепено да расте и сазрева, исто као и физички и 

духовни човек“ - каже преподобни Исак Сирин у својим Поукама, 

које су такође, превели и објавили хилендарски монаси. 

„Подвижничко познање самога себе води ка препороду духа. Оно је 

наставак природног знања које разликује добро од зла, а које је 

Господ даровао сваком људском бићу. Ко њега не поседује, пада на 

ниво животиње. Хришћани, који живе у разним бригама у свету, у 

сопственој светлости пале природе, махом запажају само мање, 

нарочито грубе и опипљиве грешке. Зато Господ дарује духовно 

знање које се задобија снагом унутрашњег молитвеног труда. Тек у 

светлости Христових заповести ми почињемо да запажамо код себе 

мноштво недостатака. Нама се показује, како општа греховност 

људске природе, тако и наша сопствена. Такав поглед, сходно 

природи ствари, продубљује покајање срца, што опет, чисти око 

душе за све дубље самопознање и даљу промену ума. Монаху, који се 

удаљио од света,  убрзо се открива сопствена недовољност и потреба 

за покајањем. Истинито покајање срца води најдубљем смирењу. Јер, 

увиђајући тада јасно своје тешко стање, душа упућује сву пажњу на 

Бога и почиње усрдније да се обраћа Богу. Тада молитва, као 

разговор душе са Богом, постаје саставни део човековог живота, исто 

као и дисање. Непрестана молитва није неки случајни пропис, него 

битно својство хришћанског духа. То је скривени живот у Христу. 

                                                           
56 Свети Теофан Затворник, Поуке свечасним инокињама о томе шта од 
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(Кол. З, 3) Зато, цео живот у свим његовим видовима треба да буде 

прожет молитвом, а њена тајна лежи у љубави према Богу. Слично 

невести која је испуњена љубављу, душа, која воли Бога срцем и 

умом, непрестано борави у Њему. Она му се увек изнова обраћа 

свом топлином срца. „Тражите и наћи ћете...“ Шта треба тражити? 

Живо, стварно општење са Богом. То нам дарује благодат Божија. 

Јер, сав духовни живот долази од Духа Светог. А свако мора сам да се 

потруди и да свој напор управи на стално сећање на Бога“57 - каже 

свети Исак Сирин. 

Отац Никанор је био усрдни и неуморни молитвеник. Једна 

од његових омиљених молитава је била Јутарња молитва 

митрополита московског Филарета, коју је он по свом избору 

додао после уобичајених јутарњих молитава.58 

 

 
Монах Рафаило и Старац Никанор 

 

                                                           
57 Обитавање Безграничног у срцу, превод, Хилендарски монаси, 

Манастир Хилендар, 2000. 
58

 Православни Молитвеник, Београд 1995, издање ман. Хилендара, стр. 

18. 
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Пример млађима и охрабрење старијима 
 

 

Отац Никанор је био на свим дужностима, како у Хилендару 

тако и у Светој Гори. „Његова активност је узимала увек нове форме, 

зависно од места, времена и задужења. Ако је био економ ван 

манастира, отварао је нова имања, култивисао дотле запарложену 

земљу дајући је сиромашним сељацима из околних села на обраду. 

Садио је воћњак, виноград, неговао шуму. Као настојатељ Хилендара 

бдио је над сваким покретом у манастиру, бринуо је и о ноћној 

лампи у ходницима конака, колики јој је пламен. Унапређење 

манастира му је био сан и тежња. Свака манастирска цигла је била 

део њега.“59 

Деценијама је проигуман Никанор благо, кротко и готово 

неприметно управљао највећим духовним и културно-историјским 

средиштем српског народа на Светој Гори, као и поседима изван 

Свете Горе, као што је велики метох Каково на више хиљада хектара. 

Хилендару припадају и метоси у Србији. Сам Хилендар, опкољен 

зидинама, конацима, параклисима и вишевековним здањима, 

захтевао је сталну бригу и непрестани рад на одржавању читавог 

манастирског комплекса. Као проигуман Хилендара отац Никанор 

је имао више задужења. Калемио је и бринуо се о воћњаку, водио је 

бригу о манастирском пчелињаку, где је подигао омању кућицу (2 х 

3 м) за врцање меда.60  

Гостима, који су се на манастирској трпези дивили хилендарском 

вину, Старац Никанор је објашњавао: „Виноград који доноси грожђе 

и од којег се прави вино, потомак је винограда који посадише свети 

Сава и свети Симеон. И би виноград на Прота Неро, и на Грбавици, 

а сад је и крај мора, близу старог манастира Светог Василија... По 

Крстовдану, пођемо са радошћу и песмом да беремо виноград. 

Обрано грожђе ставимо у кацу, а отац Симеон оточи у бачве од три, 

пет и од осам хиљада литара. Вино никада не мирује у бачви, а 

                                                           
59 Монах Митрофан Хилендарац, Старац Никанор, Владимир 

Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр 199. 
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вешта рука зна тајну и вино укроти. Оточи га потом у буриће који су 

прављени давно. Мајстори су радили и по годину дана, а даске су 

прављене од дрвећа из великих шума, у које секире никада нису 

ушле. Тако имамо свакаквог вина: црног, белог и слатког...“61 –

причао је отац Никанор. 

 

 
Хилендарско вино 

 

А о чудотворној лози светог Симеона, која из његовог светог 

гроба расте кроз зид храма, Старац каже: „Када дође Крстовдан, 

отац Симеон узме благослов од Тројеручице и обере лозу светог 

Симеона. На Литургији, служашчи свештеник узме по три зрна уз 

благослов, за освећење, за здравље душе и тела, сећајући се нашег 
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ктитора и чуда. Друго зрневље се осуши и користи се на радост 

многих нероткиња.“62 

Хилендарски кувар Грк Ангелис Теохарис је до своје пензије у 

манастиру провео педесет година. Научио је српски језик, упамтио 

многе монахе и упознао многе посетиоце и поклонике. За Старца 

Никанора каже: „Увек је био строг и добар монах. Пред њим су сви 

седели мирно.“ Старац се строго држао свог монашког правила и 

призвања, био је строг према себи, а „његово мило, благо, мудро, 

светачко лице, имало је разумевања за све. И све је чинио са пуно 

духа.“ 63  

Једном приликом монаси приметише како старац Димитрије 

нешто мајсторише при врху неког зида. Иначе, монах Димитрије је у 

Хилендар дошао пре Другог светског рата и његов калуђерски стаж 

је у то време био дужи од четири деценије. Као старијем монаху, 

стално задужење му је било да пали кандила у манастирској 

костурници. Овога пута, иако у позним годинама, живахни старац је 

на калдрму поред зида довукао неки стари, расклиматани сто, на 

њега је поставио још старије мердевине, попео се на врх и тако 

малтерисао и поправљао цреп. Видевши то, монаси се уплашише да 

га позову или да му приђу, како не би изазвали неку незгоду, него 

јавише то проигуману. Старац Никанор причека да отац Димитрије 

заврши и сиђе, па га упита: „Димитрије, ти си стари монах, како то 

да радиш без благослова?“ На то ће старац Димитрије весело: „Ал' ја 

имам два благослова! Први је од тебе. Сећаш се, кад сам дошао у 

Хилендар, дао си ми ову мистрију и рекао: 

- Димитрије, поправи овде и направи све што видиш да треба! А 

други, пре него што сам почео посао, одем као и увек до Мајке, 

Пресвете Богородице, кажем молитву и узмем од Ње благослов. 

Старац Никанор ће на то кроз осмех:  

- Добро! Ради, али само немој више нигде сам да се пењеш!“ 

Као резултат његовог искреног подвижничког живота, доследног 

вери и монашким заветима, „огроман ауторитет је избијао из тог 

надасве скромног човека, који је све време смирено носио терете и 

бриге Срба, Србије, вере Православне...“64 Био је пример млађим и 
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охрабрење старијим монасима. Није допуштао да се неки монах 

запусти или да искроји расу по своме. Није дозвољавао разговор у 

храму, а лупњава или неки звуци по манастиру за време 

богослужења нису смели да се чују. Настојао је да богослужења 

почињу што раније, говорећи: „Ране часове приносимо као жртву 

Богу, то је најлепше цвеће које мирише Господу.“ После Литургије 

волео је мир и тишину: „Накупили смо се благодати и радости. 

Зашто да их сада просипамо?“ – говорио је. Уз мало послужење 

након богослужења, у манастирској гостионици је тихо разговарао, 

спонтано и природно, понекад и весело, пружајући поуке, 

излажући духовно злато на расуђивање присутним посетиоцима и 

монасима.  

Старац је волео све људе, осим Немаца. Отац Митрофан 

(Мишулић) Хилендарац каже: „Причао ми је како је у Првом 

светском рату гледао када су Швабе у његовом ваљевском крају 

вешали Србе, и та тежина на њих остала му је у срцу. Једном 

приликом му рекох да такво његово држање ипак није сагласно 

Еванђељу. Одговор је био: - Доста им је што их не мрзим! - Но једном 

се десило да је неки Немац са Шварцвалда упутио молбу за пријем у 

Хилендар (Братство нам је у то време било пало само на четрнаест). 

По дужности превео сам то писмо из Немачке, али сам знао да ће 

Старац ту молбу одбацити пре него што секретар на седници 

Сабора то писмо прочита до краја. И заиста, негде на пола текста 

Старац заустави читање, али сасвим неочекиваним речима: - Пиши, 

прима се! Кад Срби неће да чувају свој Хилендар, нека га чувају 

Немци! - И Хелмут Рат је дошао међу нас. Био је искушеник, постао 

је монах, Старац га је замонашио и дао му име Пантелејмон (јер је по 

струци био медицинар). Већ у току прве године отац Пантелејмон је 

на несхватљиво брз начин савладао старословенски језик, квалитетно 

црквено појање и наш говорни језик. Био је у свему ненадмашан 

пример. Али, ипак је морао да иде. Наш менталитет га није 

подносио. На растанку Старац га је благословио и захвалио му се 

речима: - Целог свог живота нисам волео твој народ. Ти си ми 

помогао да се ослободим те слабости...“65 
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Осим послушања у Хилендару, отац Никанор је више пута био и 

на дужности прота Свете Горе Атонске. Тако је, у време прославе 

хиљадугодишњице од оснивања Велике лавре Светог Атанасија, 

1963. године, као први домаћин ове монашке републике дочекао 

високе госте. Између осталих, грчког краља Павла са сином, 

принцом Константином, Цариградског Патријарха Атинагору, 

Патријарха Српског Германа, затим паријархе Бугарске и Румунске 

Цркве, као и представнике осталих православних цркава. 

 

 
С лева: Старац Никанор, патријарх Герман, краљ Павле и патријарх 

Атинагора, на прослави хиљадугодишњице 1963. године 

Домаћин и настојатељ 
 

Половином прошлог века у Хилендару је живело око 26 српских 

калуђера, али се догађало да њихов број сиђе и на десетак. Само још 

два - три мање, значило би прелазак манастира у грчке руке, што би 

за Српску Цркву и духовну културу био непроцењиви губитак.66 

„Многи калуђери долазе на Атос, али немају сви ту снагу да 

прихвате једнолични живот, далеко од предности урбаних средина“ 

                                                           
66 Мирјана Радетић, Остајем где срце стане, Новости, 6. март 1990. стр. 13. 
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— причао је отац Никанор. „Такви се враћају кућама, и Црква за 

њих има разумевања.“67 Један овакав случај, за који је чуо приликом 

посете Хилендару, описује Слободан Марковић: „Био је и неки 

зидар. Наљутио се на свет, на жене, на кафане, на возове, уопште на 

цивилизацију. Наљутио се на инжењере, на своје надзорнике, и 

решио је да се преда Богу на милост, али, не у поганом свету, већ у 

Гори Атонској. Продао је рођену кућицу са баштом на крају 

Београда, продао ствари, одећу и све што је имао. Спалио је све 

успомене, писма, слике... и прешао је пут до Хилендара. Примили су 

га, али он трећег дана рече како не може да издржи. Нису га 

прекоревали. Понео је свој завежљај, још су му дали и хране за пут. 

А кад је дошла лађа из Јерисоса, он поче да се двоуми: - Људи,   

монаси,  помагајте,  нешто  ме  вуче  Хилендару, а нешто ме вуче 

Јерисосу и свету! Убацио је једну ногу на палубу, а друга му је још 

стајала на камену хилендарске арсане. Неки монах, који га је пратио, 

продера му се на уво гласом: - Ма улази у лађу! Зидај свет! Тако је и 

било са њим. Отишао је!“68  

У тешка послератна времена, када је у Србији владао комунизам, 

братство Хилендара се осетно смањивало. Старац се молио Господу 

и Пресветој Мајци Божијој да она милостиво погледа на своју 

Светогорску башту, на задужбину отаца наших Саве и Симеона, и да 

помогне да се она одржи духовно и материјално, како би била на 

корист и спасење братији, целом Српском народу и свим људима 

добре воље. Своју бригу о томе делио је и са св. владиком Николајем 

(Велимировићем), који се тада налазио у Сједињеним Америчким 

Државама. Свети владика Николај је необично волео овај манастир, 

„духовну кошницу Хилендарску“ - како га је називао. Он се 

распитивао за братију и своје поздраве слао „свима, свима“, 

говорећи: „све вас неизмерно волим као јунаке Христове“. За једног 

монаха, који се вратио из усамљеног живота на Каруљи, каже: „Кад 

би он знао колико душа моја чезне за Хилендаром, благодарио би 

Богу и љубио сваку стопу у тој светињи“.69 

                                                           
67 Мирјана Радетић, Остајем где срце стане, Новости, 6. март 1990. стр. 13. 
68 Слободан Марковић, Атос између неба и земље, Београд, 1988, стр. 57. 
69 Епископ Николај, Писмо оцу Никанору пред Божић 1955, приватни 

архив прот. став. др Велибора Џомића. 
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Св. владика Николај, Писмо оцу Никанору пред Божић 1955, 

приватни архив прот. став. др Велибора Џомића. 
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Када су се границе социјалистичке државе Југославије почеле 

отварати, у манастир Хиледнар су почели да стижу и нови 

искушеници и монаси. Душан Миловановић прича како су се крајем 

шездесетих и током седамдесетих година прошлог века „у 

манастиру стекле три генерације монаха: најстарија, названа 

'херојском', која је преко главе претурила Други светски рат и 

сачувала манастир и његова блага од Немаца, Бугара, Маркосових 

партизана, Војне хунте и других сваковрсних пошасти; затим средња, 

коју смо из милоште назвали 'Екипа снова', што је започела обнову 

Хилендара, у сваком смислу, и за дуго време била путоказ и 

светионик читавој Светој Гори. Они су раскидали са средњевековним 

начином живота и лагано, промишљено и сврсисходно, укрцали се у 

брод XX века и добро припремили за онај што ће се упутити у XXI 

век. Саградили су прву модерну библиотеку на Атосу, издали прву 

монографију манастира, примили научнике и стручњаке под своје 

кровове да тумаче и презентују велелепну грађу највеће српске 

ризнице, први донели моторно возило на полуострво, 

модернизовали водовод и канализацију, отпочели с поправкама 

конака и других објеката, саградили модерну пекару, подигли нов, 

савремени виноград, увели култивисан начин експлоатације својих 

шума, и редом, све до увођења соларних ћелија за телефонију, факс, 

осветљење... Њихов пример, ко пре, ко касније, следили су и остали 

светогорски манастири; и најмлађа група, од шест - седам снажних, 

здравих и у сваком погледу узорних полетараца, што су братство 

зановили. А свему и свима домаћин и настојатељ био је проигуман, 

старац и архимандрит, отац Никанор...“70 

Промене нису увек ишле сасвим глатко и без икаквих трзавица. 

Није био редак случај да су, с једне стране, старији монаси због 

својих година и старачке немоћи желели обнову и модернизацију, 

макар основне олакшице савремене технологије, те су са опрезним 

одобравањем гледали на уређивање и оспособљавање путева на 

Светој Гори, довод струје и електричне мреже, уградњу веш машина, 

бојлера, нових телефона, а да су, с друге стране, млађи монаси били 

противници модернизације из бојазни за монашко тиховање и 

начин живота који се није мењао вековима. Тако, када се у 

                                                           
70 Душан Миловановић, Преподобни Старче и оче Никаноре, моли Бога 

за нас - Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 148-9 
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хилендарској авлији по први пут појавио џип, поклон владе Србије, 

отац Никанор је једва смирио младе монахе. А смирио их је тако, 

што је џип ставио под кључ, иза тешких врата, као ухапшеника. 

„Нагла обнова Свете Горе и релативно кратка симбиоза њене старе и 

нове генерације, изазивали су тада неки тихи страх с обе стране. 

Страх за потпун и правилан наставак традиције на даљем 

историјском путу Свете Горе; страх за њену даљу улогу, како у 

односу на њене житеље, тако и у односу на њено даље духовно 

зрачење у православном свету, који је последњих деценија претрпео 

неописиво велике духовно – моралне озледе...“71 – кажу Хилендарци.  

 

 
Архимандрит Никанор, протос Свете Горе 

 

                                                           
71 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 157 
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ГОСТОПРИМСТВО И ЉУБЉВ ПРЕМА БЛИЖЊИМ 
 

 

 
 

Боље је да нестане манастира него гостољубља. Док долазите, Хилендар 

ће бити српски. Кад престанете, монаси га неће моћи сами задржати.  
 

Старац Никанор Хилендарац 

 

 

Гостопримство и љубав према ближњима 
 

 

„Хилендар је срце Србије. Србија је земља која има срце ван 

тела“ - говорило се.  

Од времена светог Саве из Хилендара су у Србију долазили 

најбољи епископи, монаси и духовници. Из њега су вековима текле 

животворне реке духовне снаге, нарочито онда када је у Србији било 

најтеже. Тако, “отац Никанор није ништа друго радио већ је само 

наставио традицију хилендарских монаха која траје непрекидно још 

од времена светог Саве. За Хилендарце је типично да прво крену 

према Светој Гори, према Атосу и цркви Светог Преображења, 

преко које цела Света Гора постаје Гора Преображења, а они 

духовно сазревају на том вековном огњишту врлина. А када сазру, 

када се преобразе у духовној ликоливници, они са те своје Таворске 
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Горе полазе међу људе и надахњују их духовним оптимизмом, који 

само пустиња човеку може да да.“72 

Од првих дана свог монашког живота, следећи Христову заповест 

о љубави, Старац се без остатка предавао служењу Богу и 

ближњима, бежећи од сваке жеље за удобношћу. Зато је у сваком 

тренутку био спреман да се ради Бога и ближњега одрекне себе, јер 

је сматрао да је за ту службу Господ нама људима и дао живот. 

Никакав труд у славу Божју и на спасење ближњих није му био 

тежак. Имао је улогу ретког проповедника, исповедника, вољеног 

духовника и смелог мисионара. За њега кажу да је, попут светог 

Саве, до последњег даха био разапет на крсту двоједине љубави 

између молитвеног, монашког живота у Хилендару и свог српског 

народа.  

Пошто се, другом половином прошлог века, комунизам у 

Југославији учврстио на власти, постао је за нијансу толерантнији. 

Границе су се стидљиво отварале и из Србије су постепено почеле да 

стижу и прве редовније посете. Проигуман Никанор је деценијама 

све госте, без разлике, као прави српски домаћин смирено, скромно 

и са љубављу дочекивао. Свако се могао уверити да је отац Никанор, 

као и остали хилендарски монаси, примао сваког посетиоца сасвим 

искрено, као брата, сина и пријатеља, поклонивши свакоме своје 

време и пажњу. Старац је говорио: „Сваки разговор са посетиоцима 

из Србије за нас је спона са народом коме припадамо. Свакога 

примамо раширених руку. Радо дочекујемо и странце из целог 

света. Долазе нам људи са разних страна, других вера, па кад виде 

шта чувамо, кажу: ваша је прошлост била сјајна. А ја прошапућем: 

дај Боже да нам и будућност буде добра...“73 

Када би гости из Србије стизали у Хилендар Старац Никанор би 

их са братијом дочекивао на капији, пред огромним, тешким 

манастирским вратима. Достојанствено и срдачно би их поздрављао: 

„Бог вас благословио, добродошли децо, време је било!“ Након 

благослова и целивања деснице, трогубим целивом би се запечатила 

благост Старчевих речи и топлина дочека. „Богу хвала да стигосте, 

                                                           
72 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 58. 

73 Мило Глигоријевић, Ковчег Византије, Манастир Лепавина, 

http://www.manastir-

lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/ 

http://www.manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/
http://www.manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/
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чекали смо вас...“ – благо би говорио овај срдачни духовник, уводећи 

госте у свети манастир, где би их чекало постављено освежење. 

Обично се служио ратлук, чашица мастике или хилендарске 

„ципоро“ ракије, кафа, вода са бунара светог Саве, уз дуги и топли 

људски разговор.  

 

 
Старац Никанор (фото из књиге Драгослава Савића, 

Чуо сам од свог духовног оца) 

 

У једном разговору Старац је поменуо: „Хилендар је стециште 

хиљада намерника из целог света који желе да виде и помогну ову 

ризницу културе.“74 „Ми уопште не гледамо колико нам ко остаје у 

гостима“ – говорио је Старац. „Свети Сава нам је оставио довољно да 

имамо за братство и за дочек намерника. А где народ посећује, где се 

осећа духовна топлина, то место је благословено."75 Јер, „сви смо 

браћа у Христу и тако треба да се понашамо“76 – каже отац 

Никанор. „Једнога дана дође гост са којим нисам стигао одмах да 

                                                           
74 Мирјана Радетић, Остајем где срце стане, Новости, 6. март 1990, стр. 

13. 
75 Ђорђе Поповић, Трећи живот оца Пајсија, Новости, понедељак 20. 

август 1990. 
76 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 156. 
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разговарам. Увече, пре него што сам се посветио свом монашком 

правилу, дође ми унутрашњи глас: 'Ето, дошао сам у манастир, а ти 

ниси имао времена за мене'. Господ ме је, значи, опоменуо" – причао 

је Старац.  

 „Мој отац више није међу живима, браћа и сестре исто“ – 

причао је Старац. „Имам седам синоваца и од њих - ко зна колико 

унука. Кажем свима да ја ипак имам највише деце. Како? - питају. 

Тако! Сви сте ви моја деца.“ У разговору са књижевником Момом 

Димићем, Старац је објаснио: „Они, који немају порода, могу да 

имају сав наш народ као своје рођене, и да сваком желе оно што је 

најбоље. Деца мога брата, као и друга деца - код мене ту нема 

никакве разлике. Свима њима желим исто и они су сви моји. Тако 

исто и ја њима припадам“77 – говорио је.  

Поред старања о гостима, Старац је имао и осталих својих 

послова. Миладин Вујановић из Сиднеја је дуги низ година редовно 

сваког лета боравио у Хилендару. Знајући да отац Никанор има 

више задужења, Миладин је волео да му помаже, користећи тако 

прилику да са Старцем проведе више времена. Једном приликом 

Старац је радио нешто око пчела и знајући да Миладин није 

„стручан” за такав посао, уз свој карактеристични, благи осмех, 

Старац му рече: „Миладине, шта ћеш ти овде? Иди твоме о. 

Василију,  видим да те Бог није створио за радника!” Миладин га је 

добродушно упитао како успева да све уради, а поврх тога да се 

брине и о манастирским гостима? Старац му је на то одговорио: „Е 

мој Миладине, боље је да нестане манастира него гостољубља.“  

Србима посетиоцима и онима са којима је био у вези, Старац је 

често поручивао: „Док долазите, Хилендар ће бити српски. Кад 

престанете, монаси га неће моћи сами задржати.“78 Тако је један од 

поклоника у манастирску Књигу утисака записао: „Драгомире, куда 

ћеш? Рекох, идем у Хилендар. Шта ћеш, био си трипут? Мало је то! 

И ја кренух на пут!“ 

                                                           
77 Душан Милијић, Између земље и неба - Драгослав Савић, Чуо сам од 

свог духовног оца, стр. 154. 
78 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 156. 
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Старац Никанор, Епископ Јован (Велимировић) и Петар Вранкић 

Хилендарски научни пројекат 
 

У српском расејању широм света, свест о значају Хилендара није 

слабила и многи Срби из разних земаља посећивали су ову ризницу 

наше духовности. Најзначајније дело у то време остварено је 

Хилендарским научним пројектом и Хилендарском библиотеком на 

Државном универзитету Охајо у Колумбусу у САД. Протојереј-

ставрофор др Матеја Матејић је овом светом делу посветио више 

година свог свештеничког и научног рада. Вероватно да је то био и 

један од најинтересантнијих и најзначајнијих библиотекарских 

подухвата на целој западној хемисфери, јер Хилендарска библиотека 

на Државном универзитету Охајо данас садржи највећу колекцију 

микрофилмованих рукописа словенских народа на свету. 

„Дуго година се мислило, и још увек се у неким круговима 

мисли, да је идеја за установљавање Хилендарског научног пројекта 

потекла од професора Матеје Матејића. Идеја за остваривање 

Хилендарског научног пројекта, који је касније преименован у 

Архивски центар за проучавање словенског средњевековља, односно 
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Хилендарске собе, која је касније преименована у Хилендарску 

научну библиотеку, потекла је од епитропа манастира Хилендара 

Никанора Савића, Мојсеја Ђорића, Саве и Митрофана Мишулића. 

Епитропи манастира Хилендара су били забринути за сигурност 

рукописа, од којих се многи вековима чувају у манастирској 

библиотеци. Наиме, 60-тих и 70-тих година у Грчкој су владале војне 

структуре на челу са диктатором Пападопулосом. У то време, грчке 

власти су показивале отворену намеру да Свету Гору претворе у 

туристичку атракцију, да се дозволи приступ женама и да се на 

Атосу постепено укине оваква врста традиционалног начина 

монашког живота. Овоме треба додати и епитропску забринутост 

због могућих пожара и земљотреса који су често наносили огромну 

штету светогорским манастирима. Примера ради, Хилендар је 

током своје дугогодишње историје приличо пострадао од разних 

освајача као што су били походи арапских гусара у XI веку, крсташки 

походи на Византију и Свету Гору у XIII веку, затим походи 

Каталона у XIV веку, турска освајања у XIV и XV веку. Манастир је 

веома лоше прошао и у XIX веку, када су се Грци ослобађали 

вишевековне турске власти, а потом у Првом и у Другом светском 

рату. Манастир Хилендар је нарочито пострадао у пожарима од 

којих се у писаним изворима нарочито помињу они из 1722, 1776, 

1821, 1891 и 1950. године. Епитропској забринутости треба додати и 

нешто што је везано за административна правила монашке владе, 

као и грчке државне власти: договор из Лозане, из 1923. године, 

Повеља Свете Горе, као и Устав Грчке из 1924, дефинишу статус овог 

полуострва. Према овим документима - 'Света Гора је самоуправни 

део Грчке, под духовном јурисдикцијом Васељенског Патријарха и 

управом 20 владајућих манастира који су под надзором државних 

власти. Власништво манастира је у области Свете Горе неотуђиво'. 

Епитропе манастира Хилендара је посебно забрињавала чињеница 

да, по овим договорима, манастир на Светој Гори може постати 

грчки ако број монаха спадне испод седам.“79 

 

                                                           
79 Проф. др Мирољуб Јоковић, Архивска историја Хиландарског 

научног пројекта на Државном универзитету Охаја, Рашка школа, Београд, 

2008, стр. 24 – 27. 
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Старац Никанор, прота Матеја и један од сарадника пројекта 

 

Покренувши идеју, а потом годинама помажући и подржавајући 

Хилендарски научни пројекат микрофилмовања библиотеке, 

ризнице и свег блага овог манастира, Старац Никанор се заиста 

показао далековид, нарочито када је у ноћи између 3. и 4. марта 

2004. избио катастрофалан пожар, који је разорио готово половину 

манастира Хилендара.80 Тек када се овај страшни пожар десио, 

поједини Срби и српске институције су схватили колико драгоцен 

посао је обављен на Државном универзитету Охаја. 

О томе колико је о. Никанор био „добар пристав“ говори и један 

догађај из времена снимања рукописа, који је испричао прота Матеја 

Матејић: „Када смо мој син Предраг и ја боравили у Хилендару, 

Предраг је у Милутиновој кули нашао неки стари ковани зарђали 

                                                           
80 Тада су изгорели нови конаци из XIX века, стари конаци из XVII и 

XVIII века, црква Светог Саве и црква Светог Димитрија (обе из 1778. 

године), игуменарија, црква Светог Николе из XIV века, улазна капија из 

XVII века, Бели конак из XVI века и црква Четрдесет севастијских мученика 

из XVII века. 
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ексер. Питао ме је да ли сме да га задржи као успомену? Рекао сам 

му да мора питати о. Никанора. Он је то учинио, а Старац Никанор 

му је рекао: 'Синко, да је свако, ко је овде нешто нашао то и задржао, 

овде не би ништа остало. Врати то одакле си узео.' Те је мој син тако 

и учинио.“ 

 

САНУ и Музеј примењених уметности 
 

 

Потискивана и омаловажавана званичном државном 

идеологијом комунизма, атеизма и материјализма, свест о значају и 

важности Хилендара се половином прошлога века стидљиво 

пробијала у научне установе у Србији. Оснивање Хилендарског 

одбора при Српској академији наука и уметности 1966. године, 

представљало је храбар корак за оно време. Одбор је током следећих 

неколико деценија, организовао низ Међународних хилендарских 

конференција. Ипак, професор Матеја Матејић и Хилендарски 

научни пројекат на Државном универзитету Охајо у Колумбусу, 

нису имали ближих контаката са научницима у Београду, који су 

радили на сличним пројектима, што је за оно време било разумљиво 

због разлога познатих из времена владавине комунизма. Екипа 

научника из Србије, на челу са академиком Димитријем 

Богдановићем, 1970. године је већ радила на обнови манастира 

Хилендара и микрофилмовању хилендарских рукописа. По речима 

професора Предрага Матејића, сина проте Матеје: „Екипа са 

Државног универзитета Охаја, није знала ни за микрофилмовање 

рукописа које је Хилендарски одбор при САНУ спроводио у 

Хилендару, нити је знала за постојање овог Одбора. Чини се да је ово 

микрофилмовање рукописа одмицало споро и да је то био главни 

разлог зашто су се епитропи манастира Хилендара, у то време 

забринути за сигурност рукописа, обратили мом оцу. О томе се тек 

касније нешто више сазнало".81 

                                                           
81 Проф. др Мирољуб Јоковић, Архивска историја Хиландарског 

научног пројекта на Државном универзитету Охаја, Рашка школа, Београд 

2008. стр. 46 – 47 фуснота 20. 
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Старац Никанор у разговору са поклоником Хилендара 

 

На позив Хилендарског одбора при САНУ у истраживање 

Хилендара се, 1976. године, укључио и Музеј примењених уметности 

из Београда. Тадашњи кустос Музеја, историчар уметности Душан 

Миловановић, као вођа екипе стручњака боравио је јула 1977. у 

Хилендару. Од тада, он је Хилендар посетио укупно 54 пута и у тим 

боравцима је сакупио готово две године живота на овом 
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величанственом месту. Сећајући се свог првог доласка, он прича о 

својим утисцима, о свакодневном животу у Хилендару и о Старцу 

Никанору. Он каже да је у време настојатељства проигумана 

Никанора, све „до 1990. велика Трпезарија краља Милутина 

коришћена само о слави и о великим празницима. За остале дане у 

североисточном делу конака, на другом спрату, организоване су две 

трпезарије: монашка, која је гледала у двориште и према Саборном 

храму, и лаичка за госте, окренута башти. Између њих је била 

кухиња са великим огњиштем и оџаклијом, у којој је пословао 

најбољи светогорски кувар, кир Ангелис Теохарис, а храну је на 

трпезу износио његов глувонеми помоћник и разним пословима 

вични, добри, и на крштењу грешком наречени Христо. Лаичка 

трпезарија је била лепо окречена и украшена одговарајућим 

сликаријама (all seco) господина Драгана Тодоровића. Попуњена је 

била с два реда кестенових столова, с тешким клупама до зида и 

столицама с унутрашње стране. У челу, на источном зиду, била је 

постављена велика Христова икона с кандилом, руски рад из 

средине XIX века, у тешком, позлаћеном раму. Под њом место за 

монаха, као што је и ред, у челу софре. Овде је често са нама седео 

отац Никанор. Прво се служи глава софре, они што му седе близу 

прислужују супу или чорбу из великих порцеланских чорбалука, 

нуде га хлебом, поврћем, салатом, а о празницима и рибом. Једе се у 

апсолутној тишини, коју једино ремети звецкање прибора. Затим, у 

време када треба да се приступи главном јелу, настојатељ трпезе 

ножем енергично куцне неколико пута о празну чашу, и то је знак да 

може да се наспе вино, и да почне прича. Отац Никанор, високим, 

али грленим, топлим гласом беседи: 'Ово правило се поштује у свим 

светогорским манастирима. Тако је од почетка. А десило се једном, 

давно, да је игуман манастира Ватопеда заборавио да куцне о чашу, 

ваљда се нешто замислио и помео. Братија су тога дана остали без 

вина, а он је убрзо био смењен.' Мала прича и лепа поука о 

поштовању правила и то у оба смера. И тако увек, готово при сваком 

обеду, могло се шта мудро чути, разумети и научити, за све оне који 

имају око за гледање и уши спремне за слушање.“82  

                                                           
82 Душан Миловановић, Преподобни Старче и оче Никаноре моли Бога 

за нас - Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 146-7. 
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Душан Миловановић прича такође, и о једном догађају који 

показује колико духа, стрпљења и људске ширине је Старац 

Никанор поседовао старајући се о манастирским гостима: 

„А бивало је и овако. Врли фотограф наше екипе, господин 

Радомир Живковић, врсни мајстор и велики шерет, Хилендар је 

сматрао својом другом кућом, а код монаха је уживао велико 

уважавање и поверење. Но, Немце никако није волео. А и с 

разлогом, јер је све време Другог светског рата провео у радном 

логору, заробљен као питомац Ваздухопловне војне академије. 

Догодило се једном да за трпезу, поред њега седну двојица 

старијих Немаца туриста, а разумели смо одмах, по трапавости и 

несналажењу, да су први пут на овој Светој земљи. А због чега? 

Вероватно ни они нису знали.  

Наш пријатељ Христо, онај куваров помоћник, имао је обичај да 

старим знанцима и гостима, у току обеда дода бели лук, или 

папричицу официрку, које смо, из милоште звали 'керозинке', 

толико љуте, да су неопрезнима знале да опрље и кожу на прстима. 

И тако, у једном тренутку Христо пред господина Радета полаже 

пуну шаку малих зелених, жутих и црвених папричица, а 

љубопитљиви Немац пита: 'Шта је то?' Господин Раде, на свом 'хох' 

логорашком Немачком, смерно их упућује да је то хиландарска 

добродошлица и како је треба узети без хлеба и наште срца, а затим 

им дарује по једну, од најбоље врсте. Халапљиви Немци стављају 

паприке у уста, почињу да жваћу, и пажња целе трпезе се усмерава 

на њих. Већ при другом, трећем загрижају мењају боју, која брзо 

прелази у пурпур. Крупне грашке зноја им избијају по лицу и врату, 

а наш 'инструктор' им сервилно и брзо додаје по чашу воде, што 

само појачава ефекат љутине. 

Сад, да је Србин у питању, вероватно би се окренуо од трпезе и 

испљунуо, али дисциплиновани Немци устају, потпуно презнојени, 

поклоне се Проигуману, и хитро излазе из Трпезарије; а затим се из 

ходника чује громки кашаљ и шиштање. За столом се сви суздржано 

смејуље, сем оца Никанора, који одмерено куса чорбу од леблебија, 

али на други поглед примећује се да му оне борице смејалице 

весело титрају. 
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Кроз прозор, видимо како Немци, упрћени својим огромним 

шерпаским83 ранцима, журно напуштају манастир, вероватно 

размишљајући – 'Кад је оваква добродошлица, какво ли је тек 

гостољубље?' 

Отац Никанор завршава са чорбом, одлаже кашику, полако се 

убрише салветом, па пита:  

- Господине Раде, знаш ли ти како Швабе зову бубашвабу? 

- Не знам, оче. Благослови, кажи? Проигуман, правећи лепу 

драмску паузу, густиозно и сеирећи, задовољно изговара: 

- Бубафранцуз! 

И тада се пролама салва смеха, што у акустичној трпезарији 

вишеструко одзвања и претапа се у слапове, до те мере да сузе 

ударају на очи, и толико гласно да привуче чак и кувара Грка, који 

бане и пита 'Ста је било?' А онда сви, углас, покушавају да му објасне 

згоду, све док старац Никанор не куцне у чашу и све се утиша, налије 

се вино, а затим се 'аутору' да реч. Затим следи још једна каскада 

смеха... 

Онда се трпеза приводи крају, мирно се изговара захвална 

молитва, а после се ова анегдота по ходницима и келијама дуго 

препричава, гради и улепшава.“84 

 

Духовна академија и административни проблеми 
 

За Србе, који су га другом половином прошлог века све више 

посећивали, Хилендар је био својеврсна „духовна академија 

поклоничког типа, а да није страдао ни манастирски типик ни мир 

монашког тиховања.“85 Старац је о томе причао: „Годишње нам, што 

с мора, што с копна, у посету дође око 3000 људи, којима пође за 

                                                           
83 Шерпаси, помоћници са Хималаја, од којих зависе алпинисти. 

Шерпаси им носе терет, понекад и више од 60 кг одједном. Од детињства 

навикнути да носе тешке терете и да се са њима пењу уз планину, Шерпаси 

нису само носачи, већ и водичи који бирају најсигурније путеве. Они се 

брину и о набавци и припреми хране, подижу и склапају шаторе. 
84 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 147-148. 

85 Светислав Ђурић, Стварни наши сектори времена, Драгослав Савић, 

Чуо сам од свог духовног оца, стр. 116. 
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руком да прибаве визу у Солуну. Остају у манастиру колико желе. 

Собе се не наплаћују, ни храна, ни разгледање манастирских 

вредности. Хилендар је отворен за све људе, без обзира на нацију 

или веру, сваком се указује добродошлица. Све је овде исто као пре 

сто или осам стотина година.“86 Док би у неким другим 

манастирима гост могао остати на обеду и конаку само ноћ и дан, у 

Хилендару је могао боравити неограничено. За разлику од других 

манастира, овде се дозваљавало и фотографисање. Старац је 

сматрао: „Што би се крило оно што је добро; само се рђаво крије."  

Говорећи о посетама, отац Никанор је само благо наговестио да 

је другом половином прошлог века многим Србима уствари, 

онемогућавано да посете Хилендар. Долазили су, како Старац каже,  

углавном они „којима пође за руком да прибаве визу у Солуну“. 

Хилендарско, готово неограничено гостопримство, сметало је грчкој 

бирократији, па је Министарство за Северну Грчку нерадо Србима 

издавало визе за посету Светој Гори и манастиру Хилендару. 

Уобичајени одговор је био „дођите сутра“, или „све је пуно, дођите 

идуће недеље“. Чак се ни монасима нису лако давале визе за посету, 

а још теже за стални боравак. Тако је и напред поменута екипа 

стручњака Музеја примењених уметности, на челу са Душаном 

Миловановићем, иако „уредно пријављена, једва пребродила грчку 

административну какофонијску збрку“.87  

Старац се присећао тих времена: „Све ове године, које сам 

провео међу монасима и зидинама старим осам векова, бринуо сам 

о томе како да сачувамо непроцењиво духовно и културно благо, као 

и сам манастир, као део наше Отаџбине. Ту је било и има проблема, 

са којима се наше братство засад успешно носи“ – говорио је. 

„Проблеми“ о којима је тада била реч, односили су се на став грчких 

власти према Хилендару, о чему је дугогодишњи проигуман нерадо 

причао, али је зато много напора улагао да поклоници и посетиоци 

добију од Министарства за Северну Грчку дозволу у Солуну за 

боравак на Светој Гори, и да број монаха не спадне испод оне „црте“ 

која би значила губитак манастира. Ипак, Божијом помоћи и 

                                                           
86 Мирјана Радетић, Остајем где срце стане, Новости, 6. март 1990, стр. 

13. 
87 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 144. 
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„трудољубивим залагањем оца Никанора омогућено је да се без 

чекања и познатих непријатности стиже у Хилендар.“88 

 

 

 
 

Старац са посетиоцима из Србије 

 

                                                           
88 Б. Поточан, Срдачни духовник, Политика експрес, 6. март, 1990. 
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Сви смо браћа у Христу, и тако треба да се понашамо. 
 

Старац Никанор Хилендарац 

 

Мудри калуђер 
 

У својој књизи „Хилендарски разговори", књижевник Мома 

Димић о проигуману Никанору говори упечатљиво, као о реткој 

личности међу савременим Хилендарцима и духовницима уопште: 

„Остаће ми незаборавна слика оца Никанора из оних хилендарских 

јутара, када се појави у гостинском делу ходника на северној страни 

манастира. Изронио из тмине вишесатних молитава, као из каквог 

рудника, седи уз чашицу мастике, или са шољицом кафе, и зрачи 

некакву небеску срдачност на своје самолитвенике."89 Још за живота, 

отац Никанор је поштован као Старац који је давно умро за овај свет. 

Живећи, није више живео он, него је живео Христос у њему. А што је 

живео у телу, живео је вером у Сина Божјега. (Гал. 2, 20) 

Током осамдесетих година прошлог века свештеник Милорад 

Лончар из Аустралије је више месеци боравио у Хилендару. О томе 

је касније писао: „Најснажнији утисак мог дужег боравка на овом 

извору наше духовности били су разговори са Старцем Никанором 

                                                           
89 Б. Поточан, Срдачни духовник, Политика експрес, 6. март, 1990. 
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после јутарњих богослужења. Старац је увек, пун искрене бриге за 

опште добро народа српског, почињао тему о тешкој ситуацији у 

којој се наш народ налази због духовног геноцида који је над њим 

извршен. С обзиром на године, његови покрети су изгледали 

старачки, али на продуховљеном лицу је увек било нечег 

младалачког, готово дечијег. Оно што је код Старца одушевљавало 

била је његова једноставност, способност да и најсложеније теме, око 

којих би некоме било потребно много времена, стави у једноставне 

оквире, у којима су наизглед велики и озбиљни проблеми 

попримали нови вид и тон једноставности.“90 Једном се, након 

богослужења, у хилендарској гостопримници повео разговор о 

владарима из српске историје. Неки комуниста је поменуо и Тита, 

мудрујући како: „Можемо ми да причамо шта хоћемо, али је он 

ипак био велики.“ На то је Старац Никанор одмерено и мудро 

одговорио: "Није он био велики, него сте ви сви били мали, па вам се 

чинило да је он велики." 

Отац Никанор „никада није изговорио реч 'Југославија', бар 

колико сам могао да приметим за време мојих 39 посета Хилендару“ 

– каже Александар Шарић. „Увек би рекао Србија. А када би 

требало да означи Југославију, рекао би: држава.“91 

Старчев ученик, монах Василије Хилендарац, каже да је 

човекољубиви „Старац безбожнике сажаљевао и за њих се молио, а 

да се новокалендарцима супротстављао. Знао је да нови календар 

води у савремено унијатство, да творци Новог светског поретка на 

666 начина покушавају да суноврате Православље.“92 Уместо 

Јеванђелске Христове вере, као основе друштвеног поретка, светске 

власти су наметале систем вредности супротан Божијем закону и 

људској стварности. О томе се Старац није устручавао да говори и 

људима на положају. У свом обраћању председнику општине 

Ваљево, он је упозоравао: „Двадесети век је век супротности и 

контрадикторности. Највећа и најсветија начела су одбачена и 

презрена као мрачњачка, док су назадна и угњетавајућа проглашена 

                                                           
90 Светосавље, Лист СПЦ Епархије за Аустралију, Нови Зеланд и Јужну 

Африку, бр. 25, април 1990, стр. 8 - 9. 
91 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 136. 
92 Свештеник Марјан Кнежевић, Моје сећање на Старца, Драгослав 

Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 169. 
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врхунским и општеважећим, а њихови пропагатори су постали нови 

богови. Велики су проглашени малима, док су мали сами себе 

прогласили великима. Дошло је до опште збрке вредности и нико се 

не може снаћи у свему овоме. Велике су последице ове безумности: 

друштвено и национално распадање“93 – јадиковао је Старац. 

 

 
 

Разапет на крсту двоједине љубави:  

монашког живота у Хилендару и свог српског народа 

                                                           
93 Владимир Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр. 

195. 
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Овај дивни Старац је био заокупљен људима више него 

апстрактним идејама. Целога живота он се занимао конкретним 

човеком у себи, а потом је то искуство наше стварности здравоумно 

користио да помогне другима. Због тога, никакве саможивости у 

њему није било, јер је он давао себе најпре Богу, а затим и другима 

без остатка, без модерне патетике, на прави начин, без икаквог 

самосажаљења, као што су то још од времена светог Саве до данас 

чиниле многе генерације хилендарских монаха духовника. Тако је и 

свети Старац многе људе  духовно пробудио и уздигао, па је имао 

хиљаде искрених поштовалаца и духовне деце. Ценили су га 

подједнако и учени и неуки, верни и неверни, професори и 

студенти. Свима је Старац откривао један други свет, не само 

богатији, већ и далеко реалнији од онога у коме су живели.  

Зоран Стојаковић прича: „Као младић, на свом ходочашћу у 

манастир Хилендар, почетком осамдесетих, одлучио сам да се 

исповедим код Старца Никанора. Нисам довољно учен ни образован 

да бих могао да опишем ту исповест код (тада за мене само једног 

простог Старца) блаженопочившег проигумана Никанора, али се 

сећам да сам боравио у Хилендару са групом студената Богословског 

факултета Српске Православне Цркве, и Старац нас је исповедао у 

својој келији (која је на жалост, изгорела у последњем пожару). 

Размишљао сам како ћу да одушевим Старца својим богословским, 

богомољачким приступом, или теолошком терминологијом 

(мислећи да нешто знам, јер сам прочитао више од катихизиса). 

Улазећи у Старчеву келију, још увек надувен самољубљем, угледам 

Старца са епитрахиљем како седи на једној столици, поред које стоји 

мали налоњ са иконом. Целивам икону и клекнем пред њега 

театрално, не бих ли га задивио својом побожношћу. Сагнем главу и 

Старац поче да произноси молитву свете Тајне Исповести. Слушам 

онако укрућен, и по завршетку молитве, Старац поче: 'Драго чедо 

Зоране, ти живиш у свету шаренила...' (то му је био уобичајени 

израз за светску збрку), и поче Старац да ме чита као 'отворену 

књигу'. Моја прва реакција на Старчеве речи био је грч у утроби, 

чудан осећај бола, стида, чемера... као некакав рез на загнојеном 

чиру, када исцури и потом се осети неко чудно олакшање. Други 

талас је ударио у груди, тамо негде око срца, када се дисање убрзава 

и нема довољно ваздуха. А онда ридање и сузе. Била је то моја 

исповест без речи. Грешна уста су заћутала, не сећам се тачно шта 
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сам успео да изговорим, само знам добро да је то била моја најдужа 

исповест (око два сата). Да ли сам тада доживео радост покајања? Не 

знам, али се добро сећам да сам имао осећај као да бих могао да 

полетим са Душановог конака, који је био одмах уз игуманову келију 

(на жалост и он је изгорео).“ 

Крајем осамдесетих година XX века, због скидања анатеме, 

екуменских и „братских сусрета“ патријарха Вартоломеја са папом, 

грчки манастир Есфигмен је прекинуо да на Светим литургијама 

помиње патријарха у Константинопољу, отказавши послушност 

Цариградској Патријаршији, под чијом јурисдикцијом се налази 

Света Гора. Из Цариграда су послали епископа да умири побуњене 

монахе, а Есфигменци су отказали гостопримство цариградском 

владици, који је уточиште нашао у оближњем Хилендару, чије 

братство је било наклоњено ставовима сабраће из суседног 

манастира. Хилендарци су срдачно, звонима, дочекали ненајављеног 

госта. Након литургије, захваљујући се проигуману Никанору за 

добродошлицу, цариградски епископ је, онако успут, приметио да 

Хилендарци, иако помињу васељенског патријарха, ипак подржавају 

Есфигменце. „Патријарха помињемо, а молимо се и за нашу браћу 

из Есфигмена” - одговорио је мудри Старац.94 

Књижевник и бивши председник Савезне Републике Југославије 

(1992/3), Добрица Ћосић, пише о својим посетама манастиру 

Хилендару и о несвакидашњем пријатељству са некадашњим 

идеолошким противницима. Описујући настанак пријатељства са 

монахом Митрофаном Хилендарцем, Добрица говори о „старом и 

мудром калуђеру“ 95 проигуману Никанору: 

„Тих дана Хилендар је био пред значајним догађајем: требало је 

да се засади виноград који је уништила филоксера. Лоза је 

манастиру света биљка; вино је причешће, награда за послушање, 

храна у посту, здравица манастирским гостима и ходочасницима. 

Над Атосом су лиле тропске кише; Јегејским морем бректала је бура, 

лађе нису пловиле, грчки геопонос,96 који се чекао да Хилендару 

                                                           
94 Мишо Вујовић, Небески престо вечне Србије, 

http://www.nacionalnarevija.com/tekstovi/br6/Hodocasca%20-

%20NR%20na%20Svetog%20Gori%20.html 
95 Добрица Ћосић, Мој пријатељ Митрофан, НИН 2533, 15. јул 1999. 

96 Грч. геопонос = труд, обрађивање земље. 
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засади виноград са 30 аргата што су лежали под доњим тремом 

конака, није могао да дође.  

Професор Света Радојчић је за сваком вечером подсећао старца 

Никанора да сам ја завршио виноградарско-воћарску школу и да 

имам знање геопоноса. Стари и мудри калуђер би похвалио Србију 

што има такве школе и молитвом окончао разговор о сађењу 

винограда, а Воја ми шапнуо: 'Не верују ти.' 

О мојој стручности старац Никанор је обавештавао манастирски 

Савет стараца који је већао, али се није сагласио да комунист 

Хилендару засади виноград. Буре око Атоса се нису смиривале, 

геопонос није могао да доплови, 30 аргата је плаћано као да раде, па 

је старац Никанор сваке вечери хукћући израчунавао хиљаде 

драхми које манастир губи. Приморан буром и великим новчаним 

расходима, Савет хилендарских стараца некако је пристао да ја 

засадим виноград на косини изнад Светог Василија.  

Одговорност за садњу великог винограда, уз помоћ монаха 

Митрофана, преузео сам са танком надом у зближење с мојим 

ратним непријатељем и стрепњом од неуспеха у садњи, не мањом од 

оне коју сам као грађанин понео 1992. године.97 Ако примање 

калемова буде слабо, на Свету Гору више никада не могу доћи, а 

хилендарски ортодокси ће ме обележити жигом нечастивог. Али, 

ако се добро истински жели, добро се и догоди.  

Тада, у петнаестодневној садњи винограда, у напорном 

целодневном раду, у зноју лица радничког, на модром јегејском 

северцу, у Великоускршњем посту - родило се братство између 

зборашког добровољца - просветара Митрофана и мене 

партизанског комесара. Родило се оно исповедањем наших 

ратничких идеологија, казивањем о ратовању и борби у Наупарама, 

када смо пуцали један на другог; његовим дугим приповедањима о 

страдању у немачком поразу и одласку у Немачку где је постао 

графички радник.  

Већ искрени верник, 1961. одлучује се да се замонаши у 

Хилендару и сав посвети православној вери, светосавској светињи и 

                                                           
97 Одлуком Савезне скупштине Добрица Ћосић постаје Први 

председник Савезне Републике Југославије 15. јуна 1992. Смењен је после 

сукоба са Слободаном Милошевићем годину дана касније 31. маја 1993. 

тајним гласањем оба већа Савезног парламента. 
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духовној служби Српству. На исповест узвраћао сам исповешћу, 

откривањем своје судбине, поверавањем својих разочарења и 

несагласја идеја и стварности, па причом како сам од власти више 

заволео роман. Обостране исповести просветлиле су нам сазнање да 

смо обојица поражени од историје. 

У мом животу ретка су таква душевна озарења и смирења, каква 

сам доживео у искреним исповестима приликом садње винограда у 

Хилендару. Садећи лозне калемове у Савином пољу, остварило се 

истинско и трајно помирење два идеолошка и ратна противника. А 

садња винограда је потпуно успела.  

После таквог помирења, међу нама више није било ниједне 

разлике која је могла да нас учини противницима...“98 

Изразито српски светогорски лик 
 

Никаква идеологија се није могла поредити са трезвеним и 

здравим хришћанским реализмом, који је Старац поседовао. „Ми не 

мрзимо ниједног човека, јер смо сви саздани од једног Оца и сви смо 

браћа, ми не мрзимо човека који је створен по лику Господњем. Не 

можемо њега да мрзимо, али мрзимо - грех у њему. Треба се молити 

за непријатеља да му Господ помогне да се ослободи греха"99 – 

говорио је.  

Старчев изразито српски светогорски лик је био препознатљив 

многим посетиоцима. За све који су га познавали то је било лице 

правог хилендарског калуђера, које као посебна икона остаје у 

срцима. Млађима је говорио: "Ваше време тражи многе жртве, али 

једни друге треба с љубављу да саслушамо!" Старац Никанор је у 

сваком човеку видео Христа. Из њега је непрестано извирала љубав и 

изливала се на сву околину. „Он је за нас, младе студенте, био прави 

духовни отац. Први пут сам се исповедио пред њим и причестио; 

значи, уцрковио сам се тада у Хилендару, као 

двадесетједногодишњак“ – причао је један студент.  

                                                           
98

 Добрица Ћосић, Мој пријатељ Митрофан, НИН 2533, 15. јул 1999. 
99 Александар Шарић, Сусрети са оцем Никанором, Драгослав Савић, 

Чуо сам од свог духовног оца, стр. 141 
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„Сасвим је сигурно да нема човека, песника, писца, радника, 

земљорадника... укратко, Хришћанина – ходочасника, који по 

повратку из Хилендара 60-тих, 70-тих и 80-тих, своју причу није 

започињао оцем Никанором.“100 Старац је у себи сачувао наш 

српски дух. Својом појавом и речима инспирисао је и саговорника 

уздизао из овога света у један аутентично хришћански. Тај свет би 

некако лако, одједном, постајао очигледан и доступан. Након сусрета 

са Старцем, многи су се по први пут исповедили и причестили. 

Многи су тек тада, од номиналних постали доследнији и активнији 

Хришћани.  

 

 
Бошко Мијатовић, проигуман Никанор, Милорад Крнета 

 

Међутим, било је и таквих који су остајали при свом неверовању. 

То би углавном, био случај са тадашњим комунистичким 

руководиоцима, који су половином прошлог века, из само њима 

                                                           
100 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 9. 
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знаних разлога, с времена на време посећивали Хилендар. Иако се 

одликовао изузетном благошћу и гостопримством, Старац је такође, 

познавао границе вере, црквеног реда и хришћанског поретка. 

Црквена дисциплина и манастирски ред, били су неупоредиво 

важнији и нису се кршили ни под каквим изговором добре воље или 

пријатељства, а још мање због високих државних функција или 

титула. Тако, атеистима и комунистима Старац није давао нафору. 

Једног дана у Хилендар дође Марко Никезић,101 са још једним 

човеком. „За време ручка нису се крстили пре ни после молитве, 

што је отац Никанор приметио, али им није ставио никакву 

примедбу. Међутим, сутрадан по завршетку литургије Никезић је 

стао у ред да прими нафору. Отац Никанор му је пришао, руком га 

задржао и рекао: Одступите господине, то није за вас.“102 

Свештеник Војислав Билбија, зубар, уметник и бивши шампион 

у каратеу, памти исповест код Старца, за кога каже да је имао диван 

начин исповедања. Када се човек исповедао код Старца Никанора то 

је била лична драма, дубоки сукоб са самим собом, брисање 

прљавих трагова из себе, једно страшно рвање, мучење себе... Права, 

дубока и искрена исповест је за човека највећи хероизам, једини и 

прави. Највећа награда, каже отац Војислав, била је када га Старац 

загрли, и - када се осети као дете. 

„Старац Никанор нам је давао снагу и потпору у свему“ – каже 

отац Војислав. „Нећу никада заборавити наш први сусрет. Онда сам 

био, да тако кажем, још увек 'дивљи'. Било је то 1970. када ме је 

питао: 

- Кави су вам планови? 

Ја сам тек завршио факултет и припремао се за пут. Кажем: 

- Идем у Јужноафричку Унију. 

- Шта ћеш тамо?  

А ја се нашалим: 

- Да ловим Црнце.  

Старац мирно одговори: 

                                                           
101 Марко Никезић је био високи функционер у југословенској 

дипломатској служби од 1952. до 1968. године, а од 1968. до 1972. био је 

Председник Централног комитета Савеза комуниста Србије. 
102 Александар Шарић Сусрети са оцем Никанором, Драгослав Савић, 

Чуо сам од свог духовног оца, стр. 139. 
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- Ти ћеш да ловиш своје слабости. 

Тада то нисам разумео, али је после све тако било“ – прича отац 

Војислав Билбија.103 

Као искусан духовни лекар, Старац Никанор је знао да је душа 

човечија најсложеније и најтајанственије биће под небом. Лечити њу, 

која је небеског порекла и од исте материје од које и анђели, врло је 

тешка и одговорна дужност, каже свети отац Јустин (Поповић). „А 

како се постаје искусан духовни лекар?“ – пита отац Јустин, и 

одговара: „Духом Светим. Испунивши се Њиме, Његовим даровима, 

Његовом мудрошћу и богомудрошћу (ср. 1. Кор. 2, 10-15), и тако 

стећи ум Христов који једини зна шта је душа човекова и како се 

лечи од свих болести и смрти. (ср. 1. Кор. 2, 16) Живећи у духовном 

телу Христовом - Цркви, ми носимо бремена један другога. А не 

носимо ли, зар смо Христови? Зар смо у Цркви?“ 104 

Духом кротости исправљајте брата који упадне у какав грех. Са 

таквим братом увек поступајте као са болесником. Јер, има ли што 

драгоценије од душе? Има ли шта страшније од смрти душе? А грех 

је болест људске душе од које она на крају умире. „Јер грешник и 

јесте најнежнији и најосетљивији и најопаснији болесник, кога увек 

треба лечити духом кротости. И кад му најболнију операцију 

вршите, вршите је духом кротости, из које зрачи свебрижна љубав 

еванђелска, братољубље еванђелско. Ваља с кротошћу поучавати оне 

који се противе: еда би им Бог дао покајање за познање истине, и да се 

ишчупају из замке ђавола, који их је уловио за своју вољу. (2. Тим. 2, 25-26) 

Јер сваким грехом ђаво уствари улови човека за своју вољу, и човек 

грешећи, уствари твори вољу ђаволову, пошто грех и јесте воља и 

хтење ђаволово. Отуда при лечењу грешника, увек се мора спасавати 

воља његова од робовања ђаволу; у томе воља његова мора сама 

суделовати: лекар даје лекове, а грешник их употребљује. Он је тај 

коме при лечењу припада главна улога, као и при операцијама 

душе: Ако те око твоје саблажњава, ископај га и баци од себе (Мт. 5, 29.) 

и то ти сам, јер нико место тебе не може ишчупати из тебе твој 

најмилији грех, који ти је постао као око душе. Ишчупај га 

покајањем, вером у Господа Христа, надом у Његову свемилост. А 

                                                           
103 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 63. 
104 Отац Јустин Поповић, Тумачење посланице Галатима светог 

апостола Павла, Београд, 1986, стр. 84. 
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како ћеш и на који начин то учинити, показаће ти духовни 

лекари.“105 

 

 
 

Проигуман манастира Хилендара архимандрит Никанор 

                                                           
105 Отац Јустин Поповић, Тумачење посланице Галатима светог 

апостола Павла, Београд, 1986, стр. 84-85. 
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МИСИОНАРСКИ РАД И ЗАДУЖБИНАРСТВО 
 

 

 
 

Данас је најтеже волети свој народ и своју Отаџбину. Та љубав 

може да изазива највећи бол, и то је мој највећи крст. 
 

Старац Никанор Хилендарац 

 

Старчев патриотизам 
 

  

Још у својој младости Старац се одрекао света, родног краја, 

својих рођака и пријатеља, како би постао монах, молитвеник и 

подвижник. А када је достигао духовну зрелост, или бестрашће – 

како то Оци кажу, то јест, када је његова душа постала спокојна при 

сећању на ствари овога света, а његов ум почео лако, јасно и 

правилно да схвата, Старац Никанор је пригрлио братољубље, 

старање и бригу, жарку молитвену жељу за спасење свих, а посебно 

свога српског рода. При том се најпре угледао на Благог Господа 

нашег Исуса Христа, који је из љубави према нама грешнима постао 

род наш по телу, жртвујући се за спасење свих. Созерцавајући дело 

спасења, Старац се угледао и на апостола Павла, који каже: „Истину 

говорим у Христу... врло ми је жао и срце ме боли без престанка, јер 

бих желео да ја сам будем одлучен од Христа за браћу своју, 

сроднике моје по телу.“ (Рим. 9, 1 - 3) Због пламене љубави по Богу 

апостол је желео да се род његов спасе, па макар и он био, ако је 

могуће, одлучен од оних што вечно бораве са Христом. Не од вере 

Христове и од љубави Његове, него од славе Његове и наслађивања 
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Христом у Царству Његовом. Апостол јасно исповеда Христа и славу 

Његову, коју знајући, каже да би пристао да од ње буде удаљен, само 

да народ и браћа његова буду са Христом.  

У своме монашком труду и тиховању, Старац Никанор се 

угледао и на првог Хилендарца, светог Саву, који је из племените 

љубави према Богу оставио царски дом очев и посветио свој живот 

Богу и ближњима. Љубав, коју је свети Сава практиковао бринући се 

као пастир добри о своме роду, потпуно једнако о малим и 

сиромашним Србима као и о великим и богатим, учинила је да 

оснивач Хилендара за сва времена постане и остане „вођа, 

првопрестолник и учитељ пута који уводи у живот, раван 

апостолима и светитељима.“ (Тропар Светом Сави.) 

Тако је и отац Никанор, из љубави према Богу најпре оставио оца 

и мајку, браћу и родни крај, вољену Србију, и стопама светог Саве 

кренуо путем ка Христу. Када се утврдио у монашком подвигу, 

након многих деценија поста и молитве, послушања Богу, оцима и 

браћи, сада већ старац, отац Никанор се још једном одрекао себе, не 

жалећи своје онемоћало тело. Није се предавао удобности 

заслуженог одмора него је, достигавши круну врлина - несебичну 

љубав, као што Свето Писмо каже, „ојачао у Господу, обуо је ноге 

своје приправношћу на Јеванђеље мира, узео штит вере, опасао 

бедра своја истином и обукао оклоп праведности, примио је кацигу 

спасења и духовни мач који је реч Божија.“ (Еф. 6, 10 – 17) 

Хилендарски монаси кажу да је старчев патриотизам био његов 

велики крст. Кад би само 10% Срба тако идеалистички волело свој 

народ као Старац Никанор, све би данас у Србији било другачије.  

Од самог почетка свог монашког подвига отац Никанор је 

разумео значај молитве, не само за себе самога, већ и за свој српски 

народ, и за цео свет. Свака његова беседа, па и обичан разговор, 

били су молитва. Чувени светогорски Старац, свети Силуан, код кога 

је отац Никанор у младости одлазио на поуку, говорио је: „Неки 

људи мисле да су калуђери беспосличари. Међутим, они погрешно 

мисле. Они не знају да је монах молитвеник за цео свет. Они не виде 

његове молитве и не знају како их Бог милостиво прима. Монаси 

воде тешку борбу са страстима и због те борбе ће бити велики пред 

Богом. Монах је молитвеник за све људе. Он плаче за целим светом. 

Ово је његово главно служење. Није задатак монаха да трудом својих 

руку служи свету. То је дело мирјана. Световњак се моли повремено, 
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а монах - стално. Благодарећи монасима, са земље не престају да се 

уздижу молитве Господу. У томе је добробит коју свету доносе 

монаси, јер свет опстаје због молитве. Када ослаби молитва свет ће 

пропасти. Шта може монах да учини својим рукама? Зарадиће за 

дан нешто новца. А шта је то пред Богом? Са друге стране, једна 

мисао угодна Богу, твори чудеса. Ово видимо из Светог Писма. 

Пророк Мојсеј се мислено молио, а Господ га је упитао: 'Мојсије, 

зашто вапијеш к Мени?' (Изл. 14, 15) На његову молитву Бог је 

избавио израиљски народ. Свети Антоније Велики је свету помагао 

својим молитвама, а не рукама. Преподобни Сергије је постом и 

молитвом помагао руском народу да се ослободи од татарског 

ропства. Преподобни Серафим се у мислима помолио и Дух Свети 

је сишао на Мотовилова. У томе се састоји служење монаха.“106 

Слично Оцима и Старац Никанор је често говорио: „Хилендар је од 

свог успостављања, од стране светих Симеона Мироточивог и сина 

му Саве, имао поред оне главне мисије - спасење душа братства 

манастирског, и непресушну жељу да помогне своме српском роду у 

истом смислу.“107 А молитва за Србе и све људе на свету, била је 

најдрагоценија и најбоља помоћ. 

„Старац Никанор није биран за епископа, али је, нарочито 

последњих деценија свога живота имао улогу апостола и епископа, 

ретког проповедника, исповедника и мисионара наше Цркве. Попут 

светог Саве, био је до последњег даха разапет на крсту двоједине 

љубави - између Свете Горе Атонске и српског народа. За њега је 

тешко рећи шта је више био: ревносни Светогорац или пламени 

заљубљеник у свој немањићки род. Тешко је казати која му је била 

права отаџбина: Света Гора или Србија. Једна га је телесно 

изнедрила и материним млеком нахранила, а друга препородила, 

преобразила и подарила његовој земној домовини као неугасиви 

светионик“108 - каже Митрополит Амфилохије, који је познавао 

                                                           
106 Архимандрит Софроније, Старац Силуан, Библиотека Хилендарски 

преводи, књига бр. 11, Манастир Хилендар, 1998, електронско издање:  

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Bogoslovlje/StaracSiluan/Lat_StaracSi

luan35.htm 
107  Старац Никанор, Беседа у Бечу, Владимир Димитријевић, Без Бога 

ни преко прага, Београд, 2007, стр. 206. 
108 Митрополит Амфилохије, Враћање душе у чистоту, Подгорица, 1992. 

Бесједа на Светосавској академији, 27. јануар 1991. у Сава Центру, дигитално 
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Старца од 1968. године и увек га се сећао са радошћу и 

благодарношћу. 

 

 
Старац Никанор се обраћа Патријарху Герману 

 

 

 „Преко шездесeт година Старац је себе приносио Богу на дар. 

Зато је и његова реч била благодатна, и зато је у старе дане, као и 

древни светогорски монаси, када се духовно сабрао, молитвено 

очистио и просветио, тек тада кренуо да се враћа својој Отаџбини и 

да је својим ногама освештава, као што су то чиниле и ноге светог 

Саве, у великој бризи овог светитеља за свој народ и његово 

просвећење. Тако је и Старац последњих година свога живота 

обилазио Србе и Србију“109 – закључује Митрополит Амфилохије. 

Његова многа мисионарска путовања по српским манастирима и 

црквама у градовима и селима, учестала су седамдесетих година 

прошлог века. А потом, што се више ближио његов земљски крај, то 

                                                                                                                                               
издање: http://www.dostinika.com/Амфилохије-Радовић/Враћање-душе-у-

чистоту-Митрополит-Амфилохије-ПРВИ-ДЕО.html 
109 Митрополит Амфилохије, Беседа на трогодишњем парастосу оцу 

Никанору у манастиру Светог Саве у Илејну, Архив Митрополије АНЗ. 
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је Старац све мање жалио труда да својим Србима долије уља у 

кандила вере, која су се гасила за време комунистичке страховладе. 

Где Старац не би стизао, слао је крст или копију хилендарске 

чудотворне иконе Богородице Тројеручице. Када су га упитали да 

ли одлази у Србију, Старац је одговорио: „Одлазим, наравно. Како 

бих могао без тих одлазака?“110 А на питање да ли га је за ових 67 

година морила носталгија, жеља да се врати у родни крај, Старац је 

одговарао: „И Хилендар је српска Отаџбина.“  

Али, сурова и сирова, банална свакодневница „социјалистичког 

реализма“ изазивала је тугу у Старчевом срцу. „Сусрет са родним 

крајем увек доноси посетиоцу, како радости за све напретке и добра 

у њему, тако исто и тугу и жалост када види да је у падању“111 – 

писао је Старац. Он је из Србије отишао 1927. године. А од тада се 

народ под атеистичким режимом променио. Све је више духовног 

слепила, тромости и духовне обамрлости. Праве вредности су 

исмеване, а брига о нашем вечном спасењу се у јавном животу није 

могла ни наслутити. 

При свему томе, Старац је увек био дубоко трезвен и здравоуман, 

истовремено смирен и бодар, храбар и стрпљив, кротак и поносан, 

али не на своја или уопште, нека људска достигнућа, већ на Христа 

Господа, Јеванђелску веру, Свето Предање Отаца, Цркву Божију. Из 

искуства је знао да није човек, него је Господ тај који све чини и 

уређује на наше спасење, који нас приводи Себи, Сину Своме, 

Јеванђелској вери и Светој Цркви, вечном животу. Кроз многе 

деценије подвижничког живота Старац се уверио да, колико год 

велики и моћни изгледали послови, ствари и људи овога света, на 

крају они немају ништа друго осим слабости и смрти. Свети апостол 

Јован, као старац пред крај живота, саветује све хришћане 

обраћајући им се са „дечице моја“: „Не љубите света ни што је у 

свету. Ако неко љуби свет, љубави Oчеве нема у њему.“ (1. Јн. 2, 15) И 

потом сажето објашњава: „Јер све што је у свету: похота телесна и 

похота очију и надменост живљења, није од Оца, него је од света. И 

                                                           
110 Мило Глигоријевић, Ковчег Византије, 

http://www.manastir-

lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/ 
111 Старац Никанор, Писмо председнику општине Ваљево, Владимир 

Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр. 201. 

http://www.manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/
http://www.manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/koveg_vizantije/
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свет пролази и похота његова; а онај који твори вољу Божију остаје 

вавек.“ (1. Јн. 2, 16 - 17) 

 

 
Старац Никанор 1984. године 

 

За Старца Никанора је клањање овом свету, његовим моћницима 

и богатству, значило – клањање идолима и смрти. Није се устручавао 

да о томе отворено пише и партијским руководиоцима, као на 

пример, једном тадашњем комунистичком функционеру, 

председнику општине у његовом родном Ваљеву. Захваљујући на 

пријему приликом једне посете, Старац му пише о својим утисцима 

из Србије: „У стара времена… људи су се клањали различитим 

идолима и њиховим демонским силама. Клањали су се и самим 

владарима и њиховим гробовима давали религиозна обележја. 

Нажалост и данас, у овом XX веку, веку напретка и културе, 

просвећености и цивилизације, Срби су почели да се клањају не 

само својим новим идолима, већ и њиховим гробовима, и тако смо 
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опет постали идолопоклоници и гробопоклоници. Чак и сама та 

чињеница њихове смртности и слабости ништа им не говори. Они, 

просто не знају куда су вођени и куда их воде; на које их стазе 

управљају ти нови 'просветитељи', који су се борили да узурпирају 

просветничка места правих и домаћих просветитеља. Ово стање 

никако не служи духовном и материјалном напретку једнога народа. 

Ми Срби смо престали да се угледамо на чојства и јунаштва својих 

славних отаца и праотаца, који су својом крвљу, као скупим златом, 

ковали темеље нове слободне Србије. Уместо да се клањамо њима и 

целивамо њихове светле ликове, ми се клањамо онима који су 

дошли да разоре створено и да поново, духовно и физички, потлаче 

потомке њихове. То је жалосно, а још жалосније кад се види како 

многи играју улоге старих римских 'жречева'. Да ли то чине свесно 

или несвесно, то не знамо, али знамо да су њихова дела врло 

мрачна...“112 

Старац је жалио заведени народ, који је величао успехе у 

пролазним стварима и људе који су градили своју славу на 

ништавним делима. Жалио је такву културу и друштво које уместо 

Божије науке кратковидо проповеда „научни материјализам“. Са 

пророком Јеремијом је оплакивао свој род: „Као што се лупеж 

посрами када се ухвати, тако ће се посрамити дом Израиљев, они... 

који говоре дрвету: ти си отац мој; и камену: ти си ме родио; јер ми 

окренуше леђа, а не лице. А кад су у невољи говоре: устани и избави 

нас. А где су богови твоји које си начинио себи? Нека устану, ако те 

могу избавити кад си у невољи, јер имаш богова колико градова. Ви 

сте се одметнули од мене, вели Господ. Узалуд бих синове ваше, не 

примише науке... Зашто говори народ мој: Господари смо, нећемо 

више доћи к теби? Заборавља ли девојка свој накит и невеста урес 

свој? А народ мој заборави ме толико дана да им нема броја.“ (Јер. 2, 

26 – 32) 

Осетивши призив да је потребно да баш у та мрачна и жалосна, 

безбожна времена, делима и речима, па и само својом појавом, 

молитвеним присуством, последњих деценија свога живота сведочи 

и проповеда, Старац је све чешће долазио у Србију. Са собом је 

доносио благослове и молитве Пресвете Богородице Тројеручице, 

                                                           
112 Старац Никанор, Писмо председнику општине Ваљево, Владимир 

Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр. 202. 
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светог Саве и Симеона, и свих светих Срба Хилендараца, 

молитвеника и подвижника кроз многе векове.  

 

 

 
Старац на једном од путовања по Отаџбини 

(Фотографија из Банатског весника) 

Старчева љубав и слобода 
 

Не умањујући туђу, Старац је своју слободу користио на то да у 

сваком тренутку буде верни слуга Бога Вишњега, који неће 

разочарати Господа свога, него ће из дубине свог смиреног и 

искреног срца сведочити браћи својој неисказану љубав Божију 

према нама грешнима и путеве његове који су неистраживи и 
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недокучиви. Као што и Псалмопевац каже: „Казујем име Твоје 

браћи; усред скупштине хвалићу Те.“ (Пс. 22, 22) Као светогорски 

молитвеник, Старац је молио Господа да Он Сам приведе људе к 

Себи. Он их је молитвено препоручивао Богу, подизао је и носио 

њихов терет, сведочећи не своју, већ љубав Очеву, Божију, коју је и 

сам искусио и коју је увек у срцу носио. 

Отац Никанор се никада није заносио мишљу да је он тај који ће 

некога обратити у Хришћанство, да ће он бити тај који ће неком 

човеку нешто објаснити или га убедити у очигледност истине. Људе 

са којима се сусретао Старац није убеђивао, наговарао, позивао, 

водио... него је, пре свега веру Јеванђелску, а потом и себе самог, 

сведочанство свога живота по вери, као драгоцени дар смирено 

поклањао њиховој слободи. Он је из искуства знао да су сви људи 

Божији и да је уствари, Господ тај који свакога приводи познању 

истине, као што и Глава Цркве, Пастир Добри каже: „Нико не може 

доћи к мени ако га не привуче Отац који ме посла... нико не може 

доћи к мени ако му не буде дано од Оца мог.“ (Јн. 6, 44 и 65)  

Човек је за Старца – Божија света тајна. Његов најважнији 

задатак овде на земљи је то, да се вежба и учи како да се својом 

слободом, коју је од Бога добио на дар, опредељује за добро, а не за 

зло. Тај испит слободе свако од нас неизбежно полаже пред Богом и 

пред осталим људима. Од тог избора зависи наш живот и овде и у 

вечности. Зато је Старац вежбање да учинимо прави избор сматрао 

светињом, а не неком игром.  

Љубав обитава једино у слободи и стање љубави је стање 

слободе. Слобода је Божији дар, неопходни услов да човек може да 

воли. Страх умањује слободу. Што већи страх то мања слобода. Зато 

Господ не застрашује људе својом свемогућом силом, јер би они, 

притерани у теснац, роптали а не узрастали у истини и љубави. 

Истина ослобађа од страха. Истински ослобођен човек воли свога 

ослободиоца. Слобода за Старца Никанора није била нека врста 

дозволе или „благослова“ да човек ради шта год хоће, или да 

експериментише са својим животом. Слобода је здрава и љубав је 

права само ако се прихвате са одговорношћу: „Све ми је слободно, 

али није све на корист; све ми је слободно, али не дам да ишта 

облада мноме“ – каже апостол Павле. (1. Кор. 6, 12)  

Слобода се користи на држање заповести Божијих и чињење 

добра, јер „добар човек добија љубав од Господа, а човека зликовца 
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осуђује.“ (Приче 12, 2) Праведни нису они који су присиљени на 

добро, већ они који воле Господа и слободно држе заповести 

Његове. Они ће увек бити са Господом, а зли далеко од Њега: „Ви 

сте пријатељи моји ако творите шта вам ја заповедам.“ (Јн. 15, 14) 

Пријатељи су они који се воле, који имају слободу пред Богом да 

чине добро једни другима. 

Старац је говорио да помоћу греха у свету влада и царује смрт, а 

само Бог може дати вечни живот. Где год да је био Старац је увек 

моливено живео истим духовним доживљајем потпуно свестан да се 

сви у сваком тренутку налазимо пред Лицем Божијим. Због тога је 

био у непрестаној молитвеној вези са Извором живота. Своје 

монашко правило на бројанице је непрестано испуњавао. Велику је 

држао у левом џепу, а уствари, увек му је била у левој руци. Мала 

бројаница је била у малом десном џепу. Под његовим прстима су 

увек била зрна, а на уму молитва: Господе Исусе Христе помилуј ме. 

Додавао је и – грешног.113 Било где да се налазио: на путу, у возу, 

аутобусу или броду, у колима, или пак у нечијем дому, или у некој 

сеоској цркви на Романији, у Београду, Бечу, Ваљеву или Книну, 

потпуно једнако као и на Косову, био је увек сабран у молитви, исто 

као да се налази у Хилендару. Где год да се налазио, Старац је духом 

увек био у Хилендару и Хилендар је увек био са њим и у њему. 

Његова монашка појава као да се увек налазила под хилендарским 

сводовима Милутиновог храма, опасаног сигурношћу дебелих 

светогорских зидова и миром манастирских монашких келија. 

Онима, који нису могли посетити Хилендар, у лику овог 

светогорског Старца, Хилендар је долазио у походе. Тај осећај и дух 

Хилендара у свакој прилици је благо али озбиљно, кротко али 

неустрашиво, смирено и трезвено, свакога подсећао и позивао на 

хришћански живот, на свету тајну вере и спасења, на љубав, дела и 

речи, на истинску слободу Јеванђеља, слободу од греха и смрти. 

Једном приликом је епископ из Цариграда са својом пратњом 

дошао Хилендару у госте. Током боравка су сазнали да се неко од 

ревнитеља (зилота) склонио у овом манастиру и делегација је 

тражила да га проигуман отац Никанор избаци ван манастира. На 

то им је Старац „мирно, монашки, светачки, одговорио да 
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хилендарски калуђери не помажу оне који раде против Цркве, али 

су наклоњени онима који раде на добро Цркве. И још: - 

Преосвећени, имајте у виду, ви кажете да папа протестује за једног 

римокатолика што је на Светој Гори примио Православље. Питате, 

зашто вам нисмо јавили? Једноставно, ми смо то прећутали, јер ко 

зна какав бисмо одговор добили, а Света Гора је слободна; ко год 

дође, ми га срцем примамо, али под условом да чува Православну 

веру каква је била за време светог Јована Златоустог, Василија 

Великог, Григорија Богослова... Тај, који је примио Православље, био 

је професор, човек у годинама и имао је права да се сам определи. 

Зашто папа брине о једном човеку који је нашао праву Веру? 

Нећемо пружити руку папи, јер су му руке крваве. А нико не 

помиње Јасеновац и - не могу да послушам! Владика је тада 

прекрстио руке, окретао се лево - десно и рекао: Имате право! Али, 

отац Никанор је наставио: Преосвећени, ја тиме нисам задовољан! 

Требало је да уложите протест, јер папа протестује због једног 

човека, а ви, ако сте Оци Православља, знате да је на милионе људи 

изгинуло од папиних крвавих руку!“114 

Половином седамдесетих година прошлог века у Југославији се 

није могло слободно, јавно и гласно говорити о највећем српском 

страдању у Јасеновцу. У име „братства и јединства“ читав комплекс 

злогласних логора је био уређен као некакав парк, музеј и 

шеталиште, које је једва ко смео да посети. Српски свештеници овде, 

у најмању руку, уопште нису били пожељни, а нарочито није било 

пожељно да у мантији, са епитрахиљем и кадионицом овде врше 

молитве. То неизмерно гробље без ознака, стратиште које надмашује 

сва позната, не само по броју убијених, него по зверским мучењима 

Срба, Цигана и Јевреја, једног обичног дана, сасвим једноставно, 

допутовавши из Београда, из манастира Ваведење, посетио је Старац 

Никанор. Изашавши на један од брежуљака који су се узвисивали 

над масовним гробницама, одржао је помен овим мученицима. 

Највероватније да се, још од страдања преко седам стотина хиљада 

људи на том простору, до тога дана овде није видео свештеник са 

свећом и Требником, епитрахиљем и кадионицом. Неустрашиви 

Старац је скромно и без помпе, без напора пробио лед ћутања о 
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јасеновачким мученицима српског имена и православне вере, 

наоружан само својом монашком молитвом. 

Енглески писац Ерик Артур Блер, познат под именом Џорџ 

Орвел, рекао је једном приликом: „Најефикаснији начин да се 

уништи један народ јесте да му се одузме и избрише његово 

разумевање сопствене историје.“115 То се још више односи на 

освећену историју, на историју и континуитет српске културе и 

духовности. У време социјализма и комунизма у земљи, деца нису 

имала прилике да науче нешто о својој вери. Наставни план и 

програм државних школа називао је верујуће људе „назадним“, 

„затуцаним“ и „застарелим“. Величало се доба науке, информације 

и просвећености. У јавности су се вера, Црква и свештенство, 

посебно првих неколико деценија комунизма, не само исмевали, већ 

су карактерисани као „непријатељи прогреса“, а неретко и као 

„непријатељи народа и државе“. У таквој средини су стасавале нове 

генерације, које су убрзо и саме постајале родитељи. Многи од њих 

нису умели својој деци да пренесу ни основно знање, нити икакво 

практично искуство у вери. Многима је усађено предубеђење, 

неповерење, па чак и комплекс о некаквој „назадној“ религији, о 

„вери у застареле народне обичаје“, којих се треба стидети. У сваком 

случају, уместо да се људи радују и поносе духовним богатством 

праве вере коју смо наследили од отаца, Црква и Православна вера 

су биле исмеване, сведене на појмове некаквих нејасних обичаја, на 

крајње маргине друштва, које је ретко о њима јавно говорило, а 

најмање позитивно, одговорно или озбиљно.  

У то време, Старац је у Србији сретао много деце и младих људи, 

којима је својом појавом приближавао и представљао један други 

свет, различит од оног свакодневног, свет, који су у дубини душе 

наслућивали, чији су додир можда осетили при ретким одласцима у 

цркву, или у тренутцима дечије молитве, свет који је својом 

благошћу зрачио кроз по неку кућну икону. Након посете Старца 

њиховом дому, деци би на њихову адресу почело да стиже 

Светосавско звонце, на које их је Старац претплатио. Овај 

                                                           
115 “The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their 

own understanding of their history.” - George Orwell. 
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православни часопис за децу и омладину пружао им је, не само 

основна знања о вери, него их је и подсећао на доброг Старца. 

 

 

 
Старац је претплаћивао децу на Светосавско звонце 
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Пастирски, мисионарски рад и задужбинарство 
 

 

Често је боравио на разним прославама, у разним местима или 

манастирима, на богослужењима о празницима, славама, где се 

окупљало мноштво људи. При том се Старац није користио великим 

речима, помпом и театралношћу, већ је увек делао готово 

неприметно, мењајући својом појавом из основа начин размишљања 

код својих саговорника; уствари, мењајући људске животе. Неретко 

Старац би пришао некоме кога никада пре тога није видео, или би 

му поручио да га сачека како би разговарали. „Топлотом своје душе, 

израженом у благој речи и умилном погледу, освајао је саговорника, 

а притом је успевао да држи 'прописно одстојање', тако да никога не 

везује нечим личним, већ само оним што му је дано и што другима 

нуди, а то је - Јеванђелски живот, намењен сваком Хришћанину.“116  

Један такав пример је испричао Љубомир Стојковић. Он се, у 

лето  1986. године, тачније  29. августа, у Великом Бечкереку 

(Зрењанину), враћао из посете тетки која је становала преко пута 

цркве Ваведења Пресвете Богородице, на углу улица Цара Душана и 

Манастирске. Дан је био леп и он је приметио, уствари више начуо, 

да се у цркви нешто дешава. Љубомир је тада био у својим раним 

тридесетим годинама, крштен као беба, али пре би се могло рећи 

неверник без, такорећи, икаквог знања о Православљу. У цркве је 

улазио само као у неку врсту музеја, но тада га је привукла 

радозналост, како је мислио, да би тек касније схватио да је то био 

сам Божији промисао. Око цркве се окупило доста људи и 

свештеника, међу којима и тадашњи Епископ банатски Амфилохије 

(Радовић). Литургија се таман завршила и људи су се окупљали у 

порти испред храма. Љубомиру се није стајало у тој гомили, у којој 

никога није познавао, али му се није ни ишло кући, па се издвојио и 

кренуо на јужну страну порте, где је сео на једну празну клупу. 

Гледао је ка цркви, када су се јужна врата отшкринула и кроз њих се 

промолила достојанствена глава са камилавком, потпуно беле косе и 

браде. Очима, као да је неког тражио. Када га је угледао, одгурнуо је 

врата широм. Фигура старог монаха се потом упутила право ка 

                                                           
116 Монах Митрофан Хилендарац, Старац Никанор, Владимир 
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Љубомиру. Старац му је пришао и упитао да ли може да седне на 

клупу поред њега, што је Љубомир са задовољством прихватио. 

Пружио му је руку, коју је он, не знајући другачије, срдачно 

продрмусао. Представио се као Никанор, на шта је добио одговор 

истом мером: Љубомир. Старац је почео разговор као са себи 

равним, спокојно објаснивши да је он проигуман манастира 

Хилендара - као да је то неко најобичније занимање. На то му је 

Љубомир, у истом тону (потпуно несвестан кога има поред себе), 

одговорио како он ради као руководилац транспорта и одржавања у 

фирми Сточар у Зрењанину. Старчева благост и смиреност су га 

потпуно ослободили и опустили, па га упита, шта се то догодило у 

цркви? Старац је објаснио да је тога дана празник Светог Рафаила 

Банатског, чије се мошти чувају у овом храму. Испричао му је житије 

Светитеља, који је био родом из Баната, одакле се упутио у Хилендар 

на Светој Гори, где се подвизавао као монах. Када је по целој Европи 

избила велика смртоносна епидемија куге, свети Рафаило је решио 

да се врати у свој родни Банат, где је лечио и неговао оболеле од ове 

опаке болести, чинећи чуда својом вером и молитвама, а да се при 

том сам није разболео. С обзиром да је Светитељ био Хилендарац, 

Старац Никанор је као представник манастира дошао на празник. 

После пријатног разговора, Старац се срдачно растаде поново се 

рукујући, јер Љубомир није знао ни толико да затражи благослов. 

Старац се упути ка гомили на улазу, а Љубомир ка јужном излазу. 

Корачајући ка кући схватио је да се осећа врло неуобичајено. Био је 

опуштен, срећан и потпуно одморан, у једном врло чудном стању 

свести, као да се нешто изузетно важно десило! Било му је јасно да је 

узрок овог стања био стари монах, али је дуго времена потом, 

покушавао да разуме шта је то на њему било изузетно? На крају је 

дошао до закључка, који је формулисао на следећи начин: Да је у то 

време био најбешњи и најнервознији, онога тренутка, када му је 

Старац пришао, он би га потпуно смирио и опустио самим својим 

присуством. Неколико година касније, када се мало боље упознао са 

Православљем, Љубомир је прочитао изреку светог Серафима 

Саровског: „Нађи свој мир и хиљаде људи око тебе ће наћи 

спасење!“ Тада је схватио да је Старац Никанор био испуњен управо 

тим Божјим миром, који се ширио свуда око њега, и да је онога дана 

својом прозорљивошћу, а Божјим промислом, намерно изашао на 

врата на која нико други није, и дошао баш до њега, да га упути на 
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узани Пут Истине, који уводи у вечни Живот. Свети и преподобни 

старац Никанор му је указао на једини и прави пут ка Богу, 

остављајући његовој слободи да, као и свако други, истраје до краја 

на том путу. После сусрета са њим, када је кренуо стазом 

Православља, Љубомир каже да му је Господ дао прилику да сретне 

многе добре подвижнике и духовнике, од обичних монаха до 

патријараха, али више ни код кога није осетио тако изразито 

распростирање смирења, као код светог Никанора. При том, 

Љубомиру је постала јасна разлика између оног обичног мира који 

је од овога света, и мира о коме Господ наш Исус Христос говори - 

мира Божијег који је тако јасно владао око Старца Никанора. 

Блаженоупокојени Архимандрит Лука (Анић), један од 

најугледнијих и најомиљенијих духовника Митрополије црногорско-

приморске, у емисији Записи на радију Светигора, говорио је о свом 

сусрету са Старцем Никанором. Као студент историје уметности са 

двојицом пријатеља је дошао у посету Хилендару. Први на кога су 

наишли био је Старац Никанор. Он их је угостио и са њима провео 

неко време у дивном разговору на манастирској тераси. Седео је у 

изношеној мантији, сасвим једноставно и опуштено. Не познајући 

Старца, један од пријатеља га је питао: - Оче, из ког сте ви 

манастира? Старац је кротко и смирено одговорио – Из овога. А у 

његовим речима се није видео он, него манастир Хилендар. Пошто 

су провели извесно време у Хилендару, схватили су да Старац није 

само неки обичан човек, већ неко о коме ће се причати и када прође 

много времена. Посетиоци су били задивљени смирењем 

хилендарског игумана. Како каже о. Лука, он је светлео оним што 

монах јесте сам по себи – сведок будућег живота. У његовом 

присуству се осећала истинска слобода од „уске сфере безумног 

метежа“ - како то назива Његош. Кроз њега, на њему и у њему, јасно 

се видело да Царство Небеско није намењено само неким 

специјалним људима, већ да смо сви позвани у Њега и да свако од 

нас може ући, само ако то жели. „Када видите овакве људе добијете 

једну 'стрелу ревности' у души, јер видите да је Јеванђеље Христово 

оствариво и могуће; видите некога ко то има као своје искуство, као 

дах плућа којим живи. Што каже један Светогорац: Он не плаши 

посетиоце својим аскетским подвизима, него их само види и воли. 

То је оно чему аскетски подвиг и служи: да човек засија својом 

неоштећеном личношћу. Да буде онакав какав Бог жели да ми сви 
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будемо. Звучи тешко, али подвиг је већ извршен пре нас: Христос 

нам је на Крсту даровао вечни живот који просијава кроз овакве 

примере као што је Старац Никанор.“117 

Старац је долазио и у манастир Месић у Банату, где је једном 

приликом монахињи Стефаниди дао неколико савета. Поменуо је 

како ће разне жене долазити са својим причама и проблемима, али 

јој је саветовао да се она увек извини и оде, да не слуша шта 

посетиоци из света говоре. Стефаниди Старчев савет тада није био 

разумљив, јер у то време је са гостима говорила само игуманија и 

сестра која је имала послушање гостопримца. Тек након три године 

догодиле су се ствари које су Старчеве савете учиниле потпуно 

јасним и разумљивим. Тада се Старац већ био упокојио и преселио у 

Царство Небеско, а монахиња Стефанида и данас памти и помиње 

његову прозорљивост.118 

Приликом једног од својих долазака у Београд Старац Никанор 

је био на Литургији у манастиру Ваведење, где се окупљао већи број 

Београђана, посебно студената и млађих људи. Родољуб Лазић, тада 

студент, прича о сусрету са светим Старцем: „Неколико пута сам 

имао срећу да у животу сретнем истински смирене људе, а један од 

њих је и Старац Никанор Хилендарац. За време Литургије, негде 

после Великог входа, осетим неко благоухање (стајао сам негде на 

око 15 метара од олтара). Просто, наиђе талас од 10 - 15 секунди па 

нестане, па после неког времена опет талас, до пола минута трајања, 

и тако се то дешавало неких пет минута. А благоухање личи на 

тамјан, али није тамјан, личи на мирис светог мира, али није. Онако, 

специфично благоухање... Није ми било јасно шта је то што тако 

необично наилази у налетима, као да ветар наноси мирис нечега. 

После Литургије упитам друге људе да ли су осетили некакав 

миомирис, кажу - да, нешто је чудно лепо мирисало. Добро, значи 

нисам луд или у прелести, мислим ја. Потом уђемо у већу 

                                                           
117

 Архимандрит Лука (Анић), у то време игуман манастира Светог 

Саве у Грбљу, представља књигу „Чуо сам од свог духовног оца“, аутора 

Драгослава Савића, недеља 6. март 2011, Духовни центар црквене општине 

Подгоричке, Радио Светигора, емисија Записи: 

http://cp12.signetics.net/node/8382 
118

 Радио Светигора, Емисија Огладало, Беседа монахиње Стефаниде 

(Бабић) у ман. Михољска Превлака код Тивта, одржана у недељу 8. 

фебруара 2010. http://www.svetigora.com/node/6832 
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ваведењску гостопримницу, где је Старац Никанор говорио и 

одговарао на питања. Оно чега се сећам, јесте његово смирење, тај 

непревазиђени осећај који не може да стане у речи - кад видите и 

чујете истински смиреног човека. Све је у складу, све је мирно, 

спокојно, мило, умилно. Свака реч и гест, осмех, покрет руке, има 

нешто што привлачи, блажи, што човека држи уз себе најтананијим, 

најневидљивијим, али најјачим нитима љубави и доброте. Осећаш 

да та душа излива нешто посебно - благодатне струје које нас све 

обгрљују и нежно милују. И знаш тада да у тој души станује Бог, да 

тада у њој постоји одбљесак Бога који је присутан Својом благодаћу, 

тада схватиш, наслутиш какав је тек Господ Бог када су овакве његове 

слуге или, што Христос каже – пријатељи: 'више вас не зовем 

слугама него пријатељима'. (Јн. 15, 15) Онда ми је постало јасно 

откуда је и шта значи тај мирис на Литургији: тако мирише молитва 

смиреног човека!“ Својом непрекидном унутрашњом молитвом 

Старац је заиста ширио Божији мир и љубав, што се понекад 

осећало и као необично леп миомирис који се око њега ширио.  

Током боравка у Београду отац Никанор би одседао у манастиру 

Раковици. Често за њега уопште није било одмора, јер чим би 

стигао, долазили су многи посетиоци, којима је пружао духовну 

корист и охрабрење у вери, уз много њему својствене трезвености, 

здравоумља и исцељујуће топлине. Старац је стално богослужио, 

исповедао и причешћивао народ. „Деловао је мирно и 

величанствено у својој осами у манастиру Раковица. Тих и 

ненаметљив, као да није постојао, као да је уместо њега живела само 

његова велика љубав и брига за веру, за све људе, и посебно за 

Хилендар, Србе и Србију... Целог свог века је служио Богу, док се 

свет растурао вођен малим људским 'боговима', он је служио 

Јединоме Богу, не намећући се никада никоме. Напротив, сви смо се 

наметали њему и његовој бризи“ – каже један од његових 

познавалаца. „Очи су му биле ведре и спокојне, а ипак је одсјај 

сталне бриге био у њима. Бринуо се за Србију, Србе, Хилендар, 

веру...“119  

Један од младића, који је Старца Никанора видео приликом 

једне његове посете Србији, каже да он „сјаји комплетном својом 

личношћу. Како такве старце не заволети кад су смирени као 

                                                           
119 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 134 - 135. 
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јагањци? Просто привлаче к себи. А многи се чуде како је цариник, 

на један позив Господњи - пођи за мном, устао и кренуо? Како не би. 

Како тек привлачи Господ, кад ови старци тако привлаче...“ 

Старац је богослужио, исповедао, слушао, разговарао, тешио, 

обилазио, молио се; али је такође и покретао изградњу цркава, 

манастира, издавачке делатности, помоћ и стипендирање богослова 

и студената... „Иза сваке његове посете остајало је нешто што се не 

заборавља, слично оним поменима које је свети Сава остављао иза 

себе широм српских земаља.“120 Почев од седамдесетих година 

прошлог века, иза многих издавачких подухвата, најпре самог 

манастира Хилендара, преко манастира Ћелије, Крњева, затим 

Хилендарског фонда при Богословском факултету СПЦ, Манастира 

Ћелије Пиперске... стоји братство манастира Хилендара са 

неуморним Старцем Никанором на челу.  

Обилазећи цркве по Србији, Старац је приметио да не може да 

се нађе Пасхалија која је последњи пут штампана у Москви 1907. 

Једва је пронашао узорак, који је потом, уложивши много труда, 

штампао као фототипско издање Хилендара.  

Др. Миодраг Петровић прича како је Старац обезбеђивао новац 

за штампање мисионарских књига, какав је био и чувени 

"Молитвеник", до сада изашао у педесетак хиљада примерака. 

Говорио је: "Па, знаш, Миодраже, ја штедим. Како штедим? Нећу да 

оптерећујем манастирску благајну. Једноставно, кад неко од сабраће 

умре, ја се не либим, узмем његову мантију, ако је и стара. Тако 

избегнем трошак. Друго, ја држим пчеле и продајем мед, а сва 

зарада је намењена штампању књига."121  

Старац је био тврди штедиша, по мери и начину старог српског 

домаћина. Једино где није штедео, било је унапређивање црквене 

штампе. У стању је био да гладује и носи закрпе на оделу, само да би 

се издала још једна књижица са поукама о вери или Молитвеник за 

духовну храну. Тако, у поговору трећег издања Православног 

молитвеника (Београд 1995.) Никола М. Петровић каже да је по 

благослову блаженоупокојеног проигумана оца Никанора 

                                                           
120 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 9. 
121 Владимир Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр. 

195. 
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Хилендарца и о његовом трошку штампано прво и друго издање у 

тиражу од 40.000 примерака.  

У старости је отац Никанор оболео од рака простате и лекари су 

предвиђали скори крај. Међутим, „када је изгледало да ће га болест 

и старост сломити, у њему је Благи Господ подигао мисионара 

светосавског рода, који је обилазио Србе, тешећи их и храбрећи 

молитвом. Са народом који није изгубио веру, али му је натеран 

страх у кости, подизао је метохе манастира Хилендара и друге 

богомоље.“122 Као да је са пророком Исаијом говорио: „Чекаћу дакле 

Господа, који је сакрио лице своје од дома Јаковљевог, и уздаћу се у 

Њега. Ево ја и деца коју ми је дао Господ јесмо знак и чудо Израиљу 

од Господа над војскама.“ (Иса. 8, 17 - 18) 

Старац Никанор је градио Хилендарски конак у Јерисосу и лепи 

храм у Какову на Халкидици, цркву на гробљу у родним Дивцима,123 

                                                           
122 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 9. 
123 Недалеко од сеоског гробља, на месту званом Врело, некада давно је 

постојала мала црква о којој у својим записима говори Хаџи Рувим. Та 

црквица је 1788. године, заједно са осталим црквама ваљевског краја, 

спаљена од стране скадарског Мехмед паше Бушатлије. Тада је у њој 

изгорео и свештеник Милутин Поповић са неколико верника. Касније је од 

остатака те цркве саграђена капела на гробљу у Дивцима. Када је потом, у 

Рабровици подигнута црква, капела на гробљу је запуштена, а зуб времена 

је од ње оставио само темеље. 

Проигуман манастира Хилендара Старац Никанор, који је родом из 

Диваца, заједно са побожним људима тог краја затражио је дозволу од 

надлежних власти да се на старим темељима на гробљу подигне нова црква, 

нешто већих димензија. Пошто надлежни нису хтели да издају дозволу, на 

збору у селу Дивци 28. септембра 1970. године, донета је одлука да се црква 

ипак сазида. Радови су завршени 1975. године. Пројекат је урадио архитекта 

др Драгомир Тадић из Београда, а извођачи су били Живан Савић из 

Диваца и Љубомир Димитријевић из Студеног.  

Црква, димензија 12,5 х 5 метара, грађена у српско-византијском стилу, 

посвећена је Светом великомученику Георгију. Захваљујући ангажовању 

проигумана Никанора и његовим великим прилозима, радови су изведени 

солидно, па је ова црква надомак Ваљева украс тог места. Велики 

добротвори и приложници су били још и Радисав Радовић, пензионер из 

Београда, затим Живан Савић, земљорадник из Диваца, који је све време 

бесплатно радио на изградњи и Милисав Андрић из Диваца, који је 

приложио иконостас, рад Милића Урошевића, сликара из Београда, као и 
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помагао је зидање манастира Сланци код Београда, цркву у 

Хајдучици у Банату, на Романији, покренуо је изградњу више 

хилендарских метоха, као што је онај у Нишу, био је велики 

приложник храма Светог Саве на Врачару... 

Стари Хилендарски метох у Нишу је био срушен током Другог 

светског рата. Мудри Старац Никанор је испод брда Делијски Вис, 

недалеко од центра града,  изабрао нову локацију за коју се код 

локалних власти изборио. Од тада, долазећи у Србију, Старац је 

често боравио у нишком метоху. На ово имање је 1999. премештена 

богословија светих Кирила и Методија, исељена са Косова, из 

Призрена.  
  

 
Хилендарско имање у Нишу са богословијом (у позадини) 

 

                                                                                                                                               
иконе за иконостас, рад сестара манастира Ћелије. Поред тога, Милисав је 

приложио и звоно тешко 120 килограма. У изградњи ове цркве су 

учествовали и сви верни из Диваца, како својим прилозима у новцу тако и у 

добровољном раду. 

Црква је освећена јерејским освећењем на Ђурђиц, 16. новембра 1980. 

године, а потом је, уз учешће великог броја свештеномонаха и свештеника, 

као и верника из ваљевског краја, Епископ Јован у њој служио свечану 

архијерејску Литургију. 
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Када је манастир Светог Стефана у Сланцима изграђен, отац 

Никанор је „донео копију највеће хилендарске светиње - иконе 

Богородице Тројеручице. Монаси и мештани причају да је 1989. 

године, после једне литургије, тадашње братство манастира 

приметило да се на челу Богородице појавио крст, а у оба ока сузе, 

које су се могле видети и у Христовом оку. Протумачили су то као 

предзнак великог страдања народа у ратовима који су потом 

уследили.“124 Старац је, као некада у детињству, са болом посматрао 

нове ратове и бомбардовања своје вољене Отаџбине Србије, али 

овога пута из Царства Небеског, јер се испунило време да га Господ 

настани тамо. 

Последњих година свога живота отац Никанор је обишао многе 

српске светиње: дочекао је Лазареве мошти у Раваници, у Бару тело 

краља Николе, присуствовао је свим свечаностима обележавања 600 

година од Косовског боја, од Грачанице до Книна. „Старац је успевао 

да стигне тамо где је најпотребнији — прича Миломир Савић, унук 

старца Никанора. — Свраћао је овде у Дивце на дан – два, да види 

родбину, и онда одлазио пут Манастира Покајнице, где је ту светињу 

бранио од скрнављења савремених вандала. Наша породица чува 

пуно предмета и фотографија које сведоче о његовим многобројним 

мисисионарским путовањима: више пута је био и на Косову, где је 

покушавао да помогне српском народу и где је 1989. године, за 

централну прославу Косовске битке, у име хилендарског братства 

донео икону светог кнеза Лазара Косовског. На свим тим 

свечаностима је палио свеће од хилендарског воска.“125  

Др Миодраг Петровић прича како је Старац приликом једног 

сусрета са Председником републичке верске комисије Витомиром 

Петковићем, искористио прилику да каже: „Господине 

Председниче, можда Ви то не знате, можда Вам нико није јавио, али 

данас највећа опасност српском народу на Косову прети од 

Шиптара.“ На то је Председник одговорио: „Старче, можда тако 

мисли и тврди тамо нека емигрантска штампа, али то су 

                                                           
124 Јелена Беоковић, Монаси се за Хилендар припремају у Сланцима, 

Политика 10/01/2009, http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Monasi-se-za-

Hilandar-pripremaju-u-Slancima.sr.html 
125 Предраг Савић, Вратити дуг Старцу, Новости, субота 22. јун 1996, стр. 

15. 
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непријатељи нашег народа и државе. Не брините, све ћемо ми то 

мирно, демократским путем решити.“ Неколико година касније, 

када су албански протести учестали и немири достигли критичну 

тачку, тако да се јавно почело говорити о угрожавању опстанка Срба 

на Косову, приликом још једног сусрета Старац је поменутог 

председника подсетио: „Шта ја то рекох онда...?“ 

Хилендарци причају да је Старац био неуморни путник и 

мисионар, и да га на том путу ни године нису зауставиле. А живео је 

готово девет деценија. Мисионарио је најпре свом обезбоженом 

роду, Србима, међу које је често одлазио. „Сваки његов повратак из 

посете Србији био је пун уздаха. Сажете молитвом он их је 

приносио нашој Тројеручици.“ Када би га о томе питали, он је 

говорио: „Најтеже је данас волети свој народ и своју Отаџбину. Та 

љубав може да изазива највећи бол, и то је мој највећи крст.“ 126 
 

 
Црква у Дивцима, задужбина Старца Никанора 

 

                                                           
126 Монах Митрофан Хилендарац, Старац Никанор, Владимир 

Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр. 200. 
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Иако је духовно стање у Србији код њега изазивало бол, Старац је 

био пун покретачке снаге, трезвен и опрезан да негде не погреши, а 

истовремено ревностан и бодар. Својим молитвеним, као и 

физичким трудом и напором, одржавао је духовну снагу и 

побеђивао бриге. „Оставио је много трагова у Хилендару и у Србији. 

Где год се окрене у хилендарском простору, свуда се види шта је он 

засадио, окалемио, оградио, дивљину искрчио и претворио у 

зиратну земљу, у метоху Каково цркву подигао... А онда - метоси у 

Србији, црквица у његовом селу, подизана делом од његове 

очевинске заоставштине, делом од пчелињака крај манастира, који је 

он преко својих редовних обавеза одржавао. Но његов труд у Србији 

је био и у исповедању народа и монаштва, у растерећивању њихових 

душа кроз ту Свету Тајну Цркве, која се – кажу Хилендарци -тако 

мало и сасвим површно тамо обавља.“ Скромни монах Старац 

Никанор је био строг према себи, а благ према другима. Увек је 

делао и говорио једноставно и чисто, понекад и о веома 

комплексним стварима, са јасним разумевањем које је  одисало 

здравом мудрошћу и топлином која није од овога света. „Један је 

Бог, једна Србија, један пут светосавски и једна Црква Православна! 

То је најважније, све друго је споредно!“ – подсећао је. 

Без великих школа, титула и диплома, Старац Никанор је 

покретао издавачке делатности у Хилендару и уопште у Српској 

Цркви, стипендирање студената и богослова, умножавање духовно 

корисних књига и поука, штампање икона, учење фрескописа и 

иконописа, и много других душекорисних и образовних активности. 

Волео је мисионарски рад. Говорио је да треба да се вратимо на 

корене својих дедова. Не можемо као народ преживети на туђим 

коренима. Стога је стално, речју и делом проповедао, али је и 

другим, млађим монасима, код којих је видео таленат, давао 

благослов да проповедају и мисионаре. Био је духовни отац многим 

вредним монасима. Привео је на монашење у малу схиму, потоњег 

архимандрита Гаврила (Вучковића),127 издавача часописа Пут, 

                                                           
127 Постриг је извршио Епископ зворничко-тузлански Василије 

(Качавенда), у току бденија на манастирску славу Свето Ваведење 1981. 

Мисионарски алат архимандрита Гаврила представља веб презентација 

манастира Лепавина. Осим многих душекорисних текстова на српском 
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Истина и Живот, уредника и покретача мисионарског сајта 

манастира Лепавина. Хилендарском монаху, оцу Василију, у 

Раковици је 1985. године, дао благослов да проповеда Истину - 

Христа. Том приликом, на питање да га упути у оно што је 

најважније о чему треба проповедати, Старац му је, на њему 

својствен начин, без много речи објаснио суштину: „Проповедај да 

свако ко није крштен треба да се крсти, ко није венчан да се венча у 

цркви, свако да се покаје и да буде добар човек!”  

У свом монашком тиховању Старац се молио за све Србе и за све 

људе на свету. Жалио је због распада система вредности у Србији и 

због тога што је огроман број Срба напустио своју земљу. Те две 

ствари је сматрао повезаним: „Кад се човек удаљи од Бога, код њега 

се помути свест о томе како треба да уреди свој однос са братом 

својим, са ближњим својим. Ваљда је због тога на нама, на нашем 

народу, примењива она стара народна изрека: Ко неће брата за 

брата, хоће туђина за господара“128 – говорио је. 
Отац Никанор је жалио Србе расејане по иностранству. Због тога 

је, као неуморни путник, стизао свуда где су га звали. Дуго година је 

у српској цркви у Бечу трајао спор. Дошло је дотле да је позивана и 

полиција да обезбеђује ред и мир у храму. Народ је због тога 

одлазио у руску и грчку цркву на богослужења. На позив тамошњих 

Срба Старац Никанор је више пута одлазио у Беч да би их мирио са 

Црквом и међусобно. „Сада у Бечу има око 60.000 Срба и око 5.000 

српске деце – извештавао је Старац. - Његова светост патријарх ме је 

замолио да учиним све напоре и покушам да се за тај проблем, који 

траје више од петнаест година, нађе погодно решење. Спор је добио 

свој врхунац... и само Божијом милошћу није дошло до оружаног 

обрачуна и проливања крви. А све на очиглед српских непријатеља 

и оних који заваде па владају. Уместо да се у братској слози слави 

Бог, овде ће се угасити кандило светог Саве и избрисати српско име“ 

– јадиковао је Старац. 

У својој беседи Србима у Бечу,  он каже: „Док сам се припремао 

за пут у манастирској тишини... размишљао сам о томе како су Срби 

                                                                                                                                               
језику, на сајту се налазе и текстови на руском, енглеском, немачком, 

француском и грчком. 
128 Владимир Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд 2007, стр 

207. 
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и раније овде налазили уточиште у разним тешким временима. 

Размишљао сам и о томе како бих био много срећнији да сам вас 

могао посетити на вашим огњиштима, у земљи отаца наших, у 

земљи мученика и светаца. И тако, закључио сам да ниједан други 

народ, чије су вође ступиле у отворену борбу противу Творца свога, 

није боље прошао. Они код нас, који су своју дужност да обезбеде 

народу физичко живљење заменили истеривањем Бога из своје 

средине, нису могли очекивати да ће живети у благостању. Верујем 

да Ви добро познајете своју историју, али дозволићете ми да Вас 

ипак подсетим на један мали детаљ. У време краља Стефана 

Милутина у Мајданпек је насељена једна читава колонија странаца, 

која је ту нашла запослење. Жалосно је то да после толико стотина 

година Срби дођу у ситуацију да морају да раде најтеже послове код 

тих истих странаца, само под тежим условима од оних из 

Мајданпека. Ето, тим неким током ишло је моје размишљање. И 

онда, још једном, присетих се мога српског рода, за који узносим 

молитве последњих 65 година, заједно са генерацијама монаха наше 

Царске Лавре хилендарске, сетих се оних у земљи и Вас расутих по 

белом свету и, чини ми се, по први пут ми постадоше јасне речи 

Деспота Ђурђа Бранковића: - Несрећни јадни Ђорђе, како је тешка 

круна на глави твојој, тешка к'о онај облак мутни; твоја је дијадема 

оштрога трња пуна, к'о што је земља ова препуна рана љутих."129  

Данас је познато да је за рачун „југословенства“ 

комунистички режим своје антисрпство деценијама практиковао, 

између осталог, и кроз покушаје цепања Српске Цркве политичким 

пројектом  републичких цркава, то јест, кроз стварање самосталне 

Македонске православне цркве и захтеве за аутономију делова Срп-

ске Православне Цркве у Хрватској и Црној Гори. Рад на разбијању и 

изолацији српске емиграције, која је по својој суштини била 

изразито национална и антикомунистичка, био је један од важнијих 

задатака југословенске државне безбедности. Тиме је Српство разби-

јано, а српска емиграција је приморавана да се бави сама собом. На 

томе су координирано радили: Савезна комисија за верска питања, 

Државни секретаријат за иностране послове и Државни секретари-

јат за унутрашње послове. По питању дијаспоре, каже се у записнику 

                                                           
129 Владимир Димитријевић, Без Бога ни преко прага, Београд, 2007, стр. 

205 – 206. 
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Савезне комисије за верска питања: „Наш први задатак је да овај део 

Цркве истргнемо испод утицаја екстремне емиграције и отупимо 

код тога дела Цркве антијугословенску активност. Тиме би се допри-

нело отупљивању антијугословенске активности српске емиграције у 

целини, ослабио утицај на исељеништво и ојачао његов однос према 

земљи.“130 Братство манастира Хилендара, на челу са Старцем 

Никанором, преко својих веза са дијаспором и Црквом у земљи, 

било је упознато са оваквим стањем, али је њихов став био духовно 

здрав и пастирски одговоран. Сваког Србина, који је у себи носио 

веру, исту као и свети Сава, Старац је са хилендарским братством 

примао као брата са љубављу. 

Отац Никанор је добро познавао Србију под јармом комунизма, 

када је све побожно било потиснуто и сакривено. Блаженоупокојени 

о. Лука (Анић) је причао: - Једном приликом, Старац је дошао на 

свеноћно бденије у цркву Светог Александра Невског у Београду. 

Изненадио се када је видео мноштво студената и уопште младих 

људи у храму. Требало је да им одржи неко слово после бденија, али 

он је само плакао и једва изговарао по неку реч: „децо моја... децо 

моја...“ А деци, која су се око њега окупила, то је значило више од 

било какве беседе, јер су у Старцу Никанору доживљавали 

присуство своје духовне колевке – манастира Хилендара, који је био 

и остао срце српског народа.131 

Крајем осамдесетих година прошлог века црни облаци су се 

надвијали над Србијом. Политичке и друштвенe промене у свету 

проузроковале су неизвесност у земљи. Користећи се разним 

„међународним“132 чиниоцима, силе овога света су разбијале 

државно и народно биће, циљајући и на његову душу – Српску 

Православну Цркву.  Старац Никанор се уздао у Господа и са 

                                                           
130 Вељко Ђурић Мишина, Герман Ђорић - Патријарх у обезбоженом 

времену, Београд, 2002, стр. 449 - 452. 
131  Архимандрит Лука (Анић), тада игуман манастира Светог Саве у 

Грбљу, представљање књиге „Чуо сам од свог духовног оца“, аутора 

Драгослава Савића, одржано у недеља 6. март 2011. у Духовном центру 

црквене општине Подгоричке, Радио Светигора, емисија Записи 

http://cp12.signetics.net/node/8382 
132 Израз често коришћен у то време у светским круговима моћи као 

маска за одређене политичке, војне и стратешке циљеве: „међународне 

организације“, „међународна коалиција“, „међународна заједница“, итд. 
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пророком Исаијом је говорио: „Здружујте се, народи, али ћете се 

потрти; чујте сви који сте у далекој земљи: оружајте се, али ћете се 

потрти. Договарајте се, договор ће вам се разбити: реците реч, неће 

бити од ње ништа, јер је с нама Бог.“ (Иса. 8, 9 - 10)  

„Када су почела нова саборовања српског народа, такозвани 

митинзи - прича Митрополит Амфилохије - на њима се, међу 

првима, нашао и Старац Никанор Хилендарац. Било је потресно 

видети овог седог Светогорца на митингу у Краљеву, на оном 

чувеном у Новом Саду, или, како пали свећу од хилендарског воска у 

Радовањском Лугу и на Опленцу. Није му било тешко да дође до 

Загреба, да посети Јасеновац и херцеговачке јаме, да сам донесе и 

преда на вечни спомен сребром оковани крст са честицом Часног 

Древа Епископу далматинском Николају на Далматинском Косову. 

Од Хилендара до Скопља и Прилепа, од Београда до Беча, од Жиче 

и Студенице до Цетиња, Вршца и Ниша, Банатског Карађорђева, 

Кикинде и Петровграда (Зрењанина) са моштима светог Рафаила 

Хилендарца, свуда су стизале ноге овог неуморног Старца. За савете 

лекара, због болесног срца и старачких година, није много хајао; 

само се смешкао и опет изнова, на њихово чуђење, телесно 

васкрсавао обнављан унутарњим жаром, вјером и ревношћу. 

Духовни препород српског народа вером Христовом светосавском, 

братимљење разбраћених и јединство разједињених Срба, била је 

стална његова брига и туга, како у Хилендару и преко њега, тако и 

ван њега, у свим српским земљама, па до крајње расејаних Срба. Пун 

те бриге и далековидости, уместо себе и своје речи, послао је 

Манастиру Нова Грачаница, на трећем језеру код Чикага, Крст са 

Часним Древом, да подстакне на крсно смирење и подгреје за 

јединство. Управо та светосавска туга и брига за јединство и 

помирење, тај молитвени вапај и крсно-радосни гест према одвојеној 

браћи, одвели су га у далеку Аустралију, иако су га многи од тог 

пута одвраћали, знајући његово здравствено стање и године.“133  

                                                           
133 Митрополит Амфилохије, Враћање душе у чистоту, Подгорица, 1992. 

Бесједа на Светосавској академији, 27. јануар 1991. у Сава Центру, дигитално 

издање: 
http://www.dostinika.com/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B

8%D1%98%D0%B5-

%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9

B%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5-%D1%83-
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Старац Никанор испред храма Светог Саве  

у Београду 1988. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%83-

%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-

%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B5-

%D0%9F%D0%A0%D0%92%D0%98-%D0%94%D0%95%D0%9E.html 

 



119 
 

ПОСЛЕДЊЕ ПУТОВАЊЕ И СМРТ 
 

 

    
 

Какав смо пример дали народу? Уместо да праштамо и у љубави 

пребивамо, ми ситничаримо и свађамо се; уместо да мир творимо, 

ми паству изделисмо и једне против других окренусмо. 
 

Старац Никанор Хилендарац 

Измиритељ 
 

Последњи представник старе генерације Хилендараца преселио 

се код отаца својих на свом последњем послушању. По позиву, 

благослову и договору са црквеним великодостојницима, Старац 

Никанор је решио да посети Аустралију, а након тога је планирао и 

Америку, како би, уздајући се у Господа, допринео измирењу браће, 

завађене расколом.  

Вишедеценијски раскол, као и стање у Српској Цркви у расејању 

од Другог светског рата, па све до краја Старчевог живота, 

представљали су велико бреме и рану на души свакога ко је Цркву 

доживљавао као Очев дом и лађу спасења. Старац Никанор и 

хилендарско братство су желели да допринесу оздрављењу ове 

сложене ситуације, проузроковане отуђеношћу, политизацијом, 

дубоким неповерењем и поделама у српској црквеној заједници. 

По своме положају манастир Хилендар, као неодвојиви духовни, 

културни и историјски део Србије изван њене територије, налазио се 

такорећи, између две ватре: ситуације у Србији и оне у њеној 

дијаспори. До тога је дошло тако, што се по завршетку Другог 

светског рата преко сто педесет хиљада Срба нашло ван граница 

своје Отаџбине. „То су били ратни заробљеници, расељена лица и 
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они који су због притиска комунистичког режима морали 

напустити Југославију. Крајем четрдесетих и почетком педесетих 

година прошлог века, у потрази за послом и погодним местом где 

би се скућили, многи од ових Срба су се населили по већим 

градовима Европе, али их је на десетине хиљада отишло за Америку, 

Канаду и Аустралију, где су се сконцентрисали у мање или веће 

заједнице, углавном по индустријским центрима, рудницима и 

другим местима где је било посла. Тамо су основали своје породице, 

парохије, клубове, политичке и националне организације.  

У то време, Црква у земљи је била изложена прогонима и 

притиску од стране комунистичких власти, па је и веза са 

манастиром Хилендаром и Србима у свету у почетку била 

онемогућена. О томе сведочи и преписка Старца Никанора са св. 

владиком Николајем (Велимировићем) у Америци. Како је 

Хилендар географски био ближи Србији, свети владика Николај је 

покушавао да сазна више о приликама у земљи и ситуацији у 

Српској  Цркви, о свему што га „животно интересује“,134 као и да 

успостави везе са епископима из Србије. 

Недостатак свештеника и монаха за пастирски рад у дијаспори, 

скромни материјални услови, многе непотребне клубске и 

политичке размирице међу емигрантима, недостатак вере, добре 

воље и здраве организације код водећих Срба у дијаспори, 

отежавале су вредни рад и неуморно старање малобројних 

свештеника и верних људи у расејању. Постепено, црквене заједнице 

у дијаспори су постајале све оптерећеније политичким, партијским 

и клубским поделама и размирицама, што је водило ка дубоком 

неповерењу, групашењима, несарадњи и неслози, а границе и 

разлике између парохијских заједница и националних, политичких 

клубова и организација су игнорисане. 

У таквим условима, односи између предстојатеља Епархије 

америчко-канадске и Патријаршије у Београду, постали су 

компликовани, замршени и затегнути. Тежиште проблема је све 

више преношено са црквеног на национално и политичко поље, а 

постојећи антикомунистички набој код националних организација и 

клубова изражаван је као подршка супротстављању верних Срба у 

                                                           
134 Приватни архив прот. став. Велибора Џомића, Поверљиво писмо 

Епископа Николаја Старцу Никанору од 10. октобра 1955. 
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тзв. 'слободном свету' одлукама Светог Архијерејског Сабора и 

Синода у комунистичкој Југославији. 

 

 
Поверљиво писмо Епископа Николаја Старцу Никанору, 

приватни архив прот. став. др Велибора Џомића
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На врхунцу неслагања са одлукама из Патријаршије Епископ 

америчко-канадски Дионисије (Миливојевић) сазива Десети 

црквено-народни сабор, од 10. до 14. новембра 1963. године, на коме 

су донете одлуке са далекосежним и трагичним последицама по 

јединство Српске Православне Цркве. Међу најважнијим одлукама је 

било и то, да се више не примају никакве одлуке, решења, наређења 

и упутства од стране Светог Архијерејског Сабора и Синода из 

Београда док у Југославији влада комунистички режим, као и одлука 

да се Епархија америчко-канадска прогласи за слободну и независну. 

Читав низ догађаја, у којима су сви актери имали одређену 

одговорност, завршио се тако што је марта 1964. године Свети 

Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве Епископа америчко 

– канадског Дионисија лишио чина и вратио га у ред световњака под 

именом Драгољуб Миливојевић. Раскол, тада створен на 

Северноамеричком континету, раширио се и на друге континенте и 

просторе у дијаспори, где год је било Срба и Српске Цркве.“135 

Од самог почетка Америчког раскола, манастир Хилендар је 

осећао сву тежину ове поделе. Страна која се одвојила, очекивала је 

подршку и разумевање Хилендарa, самим тим што се тај манастир 

налазио ван граница Србије, у такозваном „демократском и 

слободном свету“. Патријаршија је такође, очекивала да Хилендар 

својим огромним угледом, духовним саветима и руковођењем, утиче 

на одвојену браћу. A Старац Никанор је сматрао подједнако 

одговорним и Патријарха Германа и Епископа Дионисија, али 

никога није критиковао нити осуђивао. У то време је са љубављу и 

бригом говорио: ''Какав смо пример дали народу? Уместо да 

праштамо и у љубави пребивамо, ми ситничаримо и свађамо се; 

уместо да мир творимо, ми паству изделисмо и једне против других 

окренусмо.''136 У том смислу је отац Никанор, као Проигуман 

манастира Хилендара на Светој Гори, упутио и патријарху Герману 

Хилендарску поруку за Србе у расејању. 

                                                           
135 Станимир Спасовић и Србољуб Милетић, Историја Српске 

православне цркве у Аустралији, Новом Зеланду и Јужној Африци, Сиднеј, 

2008, стр. 138 – 141. 
136 Проигуман Никанор Хилендарац по Зорану Трајковићу, Вечна ти 

памет, Београд, 1991, стр. 86. 
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Слабљењем вере код народа и пастирске одговорности код 

свештенства и епископа, раскол, тада створен, трајао је двадесетдевет 

година, раширивши се на све просторе у дијаспори. О том времену 

Хилендарци причају: „Руковођен духом светог Саве, Хилендар је 

стајао изнад, али не и изван тог раскола. Није га признавао, јер је 

Црква недељива, али је са своје Атонске висине гледао како, по 

људској слабости, обе стране греше: једна непослушношћу, 

проистеклом из политикантске а не црквене свести, а друга хладним 

и упорним држањем догматско – канонске фактологије, без дужне 

љубави Цркве, која би посрнулој страни помогла да сагледа 

последице пута којим је кренула. Ово утолико пре, што се у 

Београду знало да је закулисна режија атеистичке власти у земљи 

потхрањивала дух раскола на обе стране.“137  

 

 
Пред полазак за Аустралију: Старац Никанор, принц Александар и 

јеромонах Лазар (Царан) у Хилендару 19. новембра 1989. 

 

                                                           
137 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 159 - 160. 
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Ревнујући у свему што је на духовну корист и спасење, Старац је 

своју љубав и бригу радије показивао делима него речима. Иако му 

је тада било 87 година, прихватио је позив одвојене, Слободне цркве, 

да присуствује освећењу храма манастира Нови Каленић код 

Канбере у Аустралији, на светог Саву 1990. На овај светосавски 

задатак је пошао не мислећи на своје године и физичку слабост. 

Уздао се у Господа и у молитве светог Саве да се једноверни и 

једнокрвни Срби уједине  у хришћанској љубави и слози.  

Пред пут у Аустралију, свакако да није била никаква тајна да су 

дани овог монаха, који је у манастиру Хилендару на Светој Гори 

провео готово седам деценија, одбројани. Међутим, Старац је из 

искуства знао да је помоћ Божија увек близу; као и то, да се она 

указује ономе ко је тражи, тек када се он до највеће мере потруди, и 

када увиди сопствену немоћ. Јер, сав наш труд је само припрема за 

прихватање Божије благодати и љубави, која потом даље све чини. 

Због тога је и у телесној немоћи био испуњен великом ревношћу и 

духовном снагом. „Када се упутио у Аустралију да мири браћу, 

преподобни старац Никанор се одрекао себе још једном. Познато је 

да Светогорци нерадо излазе из врта Пресвете Богомајке и да је 

преподобни Старац, својим последњим послушањем, учинио велику 

жртву љубави према народу који га је изнедрио – каже игуман 

Хилендара, архимандрит Методије. - Као што је Богом пламтеће 

срце Светог апостола Павла из дубине своје вапило 'желео бих да ја 

сам будем одлучен од Христа за браћу своју, сроднике моје по телу' 

(Рим. 9, 3), тако је и упреподобљено срце старца Никанора 

Хилендарца вапило над својим раслабљеним и завађеним 

народом.“138  

Поред све своје велике жеље и добре воље, Старац не би ништа 

чинио без сагласности и благослова хилендарске братије. Пре 

коначне одлуке он се посаветовао и затражио пристанак 

хилендарских стараца, њихов благослов и молитве за пут. „С 

обзиром на његове године и оронуло здравље, а имајући у виду 

напорни пут до Аустралије - кажу Хилендарци - ми смо са 

устручавањем и зебњом прихватили учињени предлог. Наш Старац 

                                                           
138 Архив Митрополије СПЦ за Аустралију и Нови Зеланд, Фасцикла о 

Старцу Никанору, Писмо игумана Свете царске лавре Хилендара 

архимандрита Методија епископу Иринеју, од 8/21. јуна 2011, Бр. 34. 
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је био испуњен таквом ревношћу да је заборавио на своје године и на 

своју слабост. Његов ум и срце су пре њега већ били тамо куд је и 

сам пред светог Саву кренуо. Отишао је да, заједно са 'одвојеном 

браћом' у њиховом новоподигнутом манастиру посвећеном светом 

Сави, прослави тог највећег српског миротворца, и да у његово име, 

као Хилендарац, апелује на мир и слогу.“139  

Познавајући његову ревност, али такође старост и телесну 

слабост, пре поласка Хилендарци су га са бригом упитали, ако се 

деси да се упокоји за време путовања, где жели да буде сахрањен? 

Одговорио им је: „Ако се упокојим у Србији, сахраните ме у 

Нишком метоху Хилендара; умрем ли у Америци, сахраните ме 

поред светог Владике Николаја; а умрем ли у Аустралији, сахраните 

ме у манастиру Светог Саве у Илејну.“ Иначе, Старац је знао да ће 

умрети ван Свете Горе, па је и раније, при поласцима из Хилендара 

на своја мисионарска путовања говорио хилендарским оцима: „Нека 

ме сахране тамо где умрем. Свуда је земља Господња.“140 Као да је 

знао да ће се преставити у Господу у далекој Аустралији, одакле не 

би било ни брзо ни лако пребацити га до Свете Горе.  

Опростивши се са братијом Старац је из Хилендара кренуо 22. 

јануара 1990. Пут за Сиднеј га је водио преко Београда, где је свратио 

код свог лекара др Предрага - Пеге Говедаровића. Он га је прегледао 

и рекао му да никако не треба да креће на пут који је наговестио, 

поготову не на тако далек, авионом у Аустралију и потом Америку. 

О томе Александар Шарић прича: „Тог дана сам свратио до свог 

пријатеља др Пеге, који ми рече како му је јутрос био отац Никанор. 

'Упозорио сам оца Никанора да не иде ни на какав пут, а поготову не 

у Аустралију, где је сада температура и 41 изнад нуле; да је срчани 

болесник и да то не може поднети. Био је упоран и рекао да упркос 

свему иде.' Тада је затражио од оца Никанора да потпише изјаву да, 

упркос свему, иде на тај пут на сопствени ризик. Додао је ипак, да не 

може да дозволи да отац Никанор иде без лекова. Спремио је, каже, 

све што му може устребати на том путу. Дао ми је једну кесу од око 

два килограма, која је била пуна лекова, рекавши да кажем оцу 

Никанору да на сваком леку пише када се узима и колико. Лекове 

сам однео у стан Душана Бандића који је пратио оца Никанора на 

                                                           
139 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 160. 
140 Исто, стр. 12. 
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том путу. Затекао сам оца Никанора спремног, седи обучен и поред 

њега кофер. Бандић је нервозно шетао по соби. Рекао сам оцу 

Никанору да сам му донео лекове које му шаље др Пега, који га још 

једанпут моли да одустане од пута. Отац Никанор је узео лекове, дао 

их Бандићу да их упакује, а мени саопштио да он ипак иде. Ја сам му 

на то рекао како имам најмање права, чак никаквог права, да њему 

дајем савете, али га ипак молим да размисли и да одустане од тог 

пута, да је у Аустралији велика врућина коју он неће моћи да 

поднесе. На то ми је отац Никанор рекао: 'Ја идем да мирим две 

цркве и ако на том путу свој живот дам, нећу зажалити.' На то сам 

му рекао да се две српске православне цркве мире у Америци, а не у 

Аустралији. Одговорио ми је да он прво иде у Аустралију, а онда у 

Америку. Опростили смо се. Он је отишао и никада се није 

вратио.“141 

Многи су Старца благосиљали због његове ревности и љубави, 

али и подсећали на његове године и телесну немоћ. Између осталих, 

тадашњи Епископ банатски Амфилохије (Радовић) је покушавао да 

га одговори од пута, али му је Старац благо и озбиљно одговорио: 

„Ићи ћу, макар се десило да тамо останем за свагда.“ Тако je и једној 

богомољки, бака Вуки, која је шила свештене одежде, старац 

Никанор, пред полазак из Београда рекао: ,,Видимо се у Царству 

Небеском.“ 

Лет од Београда до Сиднеја је са преседањима трајао око 24 часа. 

На сиднејском аеродрому се окупило доста Срба са својим 

свештеницима, како би дочекали вољеног госта. По први пут један 

проигуман манастира Хилендара долази на овај далеки континент. 

Домаћини су били посебно узбуђени, јер се радило о чувеном и од 

свих уважаваном духовнику Старцу Никанору, који упркос својим 

годинама и физичком напору, долази у посету Србима Аустралије. 

Старац је заиста био достојан представник Хилендара и његовим 

доласком Срби су се осећали као да им је и сам манастир дошао у 

походе.  

Миладин Вујановић, који је и сам често боравио у Хилендару, 

прича да је Старац, по доласку у Аустралију већ био при крају снага. 

Бринући се о Старчевом здрављу, он га је са домаћинима одмах 

                                                           
141 Александар Шарић, Сусрети са оцем Никанором - Драгослав Савић, 

Чуо сам од свог духовног оца, стр. 142. 
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одвео на преглед. Лекар, који га је по доласку у Сиднеј прегледао, др 

Миодраг - Миша Николић, прича да је тада Старац једва имао пулс, 

који је било готово немогуће опипати. О својим утисцима о оцу 

Никанору, он пише: „Једног веома топлог летњег дана, неко од 

наших Срба ме је позвао телефоном и упитао да ли бих у својој 

ординацији могао да прегледам оца Никанора? Рекао ми је да је 

отац Никанор дошао у посету нашој Цркви, што је мени било већ 

познато, да је он човек у одмаклим годинама и да није баш тако 

доброг здравља. Одговорио сам му да га одмах доведе. 

Приликом те прве посете отац Никанор ми је рекао да има 

проблем са срцем и да узима неке лекове. Замолио ме је да му као 

лекар, у границама своје моћи, помогнем да што боље поднесе 

напорни програм свога боравка у Аустралији. 

Разговарајући са њим, као и са његовим пратиоцем, дознао сам 

да се његов програм састојао од бројних посета разним црквама и 

црквеним имањима, од пријема и сусрета са многим званичницима 

и верним људима. 

Преглед је потврдио да је његово срце заиста, како се то у народу 

каже, доста слабо и да су његове резерве веома ограничене. Изразио 

сам своју забринутост и мишљење, па и као лекар негодовање, са 

оптерећујућим програмом, захтевајући да се тај програм прилагоди 

здравственом стању оца Никанора. Осим савета о даљем лечењу, 

поменуо сам и да је њему неопходно потребан одмор. На све то, 

отац Никанор ми је одговорио: „Докторе, ви помозите колико 

можете; а ја нисам дошао у Аустралију на лечење и на одмор, него 

да мирим завађену браћу!" Није пристао на смањење својих 

активности. Оно што је код њега одмах било приметно јесте то, да је 

из њега зрачила благост, смиреност, топлина и решеност да испуни 

поверену му дужност мирења и уједињења у нашој Цркви у 

Аустралији.“142  
 

                                                           
142 Архив Митрополије аустралијско-новозеландске, Белешке о Старцу 

Никанору, Др. Миодраг Николић: Моја сећања на оца Никанора и на 

сусрете са њим. 
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Старац Никанор поклања крст Црквеној општини Светог Ђорђа  

у Сент Албансу; његов пратилац Душан Бандић 

 

Старца Никанора је чекао напоран програм посета и обилазака. 

У то време, црква у Манастиру Светог Саве код Канбере је управо 

била завршена. Освећење је заказано за дан светог Саве, 27. јануара 

1990. године. Обавили су га митрополит Иринеј и Епископ 

западноевропски Василије, уз саслужење бројног свештенства. На 

ову свечаност су дошли и кумови, принц Андреј и принцеза Ева 
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Марија, са осталим званицама. Присуствовало је и неколико хиљада 

верних Срба Аустралије. Посебну радост ове прославе представљао 

је долазак почасног госта, проигумана манастира Хилендара, Старца 

Никанора, који је собом доносио благослов Свете Горе, светог Саве и 

светог Симеона Мироточивог. И овога пута је отац Никанор лично 

посведочио љубав коју дугујемо једни другима.  

Носећи у срцу молитву за свој народ и поруку о љубави и 

праштању, Старац се том приликом обратио присутнима: 

Беседа старца Никанора на освећењу храма манастира „Нови 
Каленић” код Канбере 

 

Драга браћо, Божији свештенослужитељи, драга браћо и 

сестре, Срби и Српкиње, децо Светога Саве! 

Доносим вам благослов и мир Српске царске лавре 

манастира Хилендара, из ове наше вековне ризнице мира и 

духовних добара нашег рода. 

Братство манастира Хилендара, заједно са мном, стално је 

са вама у молитвама за ваше добро, мир, срећу и благослов 

Господа Бога нашега и Светога Саве, вама и свим људима 

добре воље широм целога света. 

Драга моја светосавска децо, иако нас дели велика 

географска удаљеност, ви сте увек са нама и у нама, у нашим 

молитвама за спасење ваше и целог напаћеног и страдалног 

српског рода, који и данас у нашој Отаџбини страда за Крст 

часни и веру православну, коју је вековима бранио, а коју ће и 

овога пута одбранити. 

Ми се данас налазимо међу вама, нашом браћом у 

Христу, захваљујући предусретљивости Аустралијске 

амбасаде у Београду, као и нашем милом и драгом Његовом 

Краљевском Височанству Андреји Карађорђевићу, који се 

лично заузео око нашег доласка међу вас, нашу браћу Србе у 

Аустралији. Наш боравак међу вама, нашом браћом у 

Аустралији, надахнут је Промислом Божијим и Духом светога 

Саве у чију славу и част осветисмо прелепи манастир Нови 

Каленић на ваш понос и дику. 
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Радост је наша када вас видимо овако збратимљене и 

уједињене код свих наших светих цркава за добробит вас 

самих, вашег потомства и ваше браће у страдалној вашој 

Отаџбини. 

Моја радост је велика, моја душа је радосна, јер у 

досадашњим разговорима са свима вама, старима и младима, 

осећам вашу неизмерну бригу и љубав за добробит свеукупне 

Српске Православне Цркве и рода српског, који после свих 

злочина и неправди извршених над њим, мора поново да 

доказује својим пријатељима страдања своја, која на прагу 

овога новога века преживљава од стране шиптарске руље и 

осталих непријатеља наших који их подржавају; који цркве 

наше руше, наше манастире спаљују (Пећка партијаршија), 

наше манастире и цркве џамијају и мунаре, наше калуђерице 

напаствују, као и наше девојчице од девет година па на више, 

као и наше мајке и сестре, наше калуђере свештенике и 

калуђерице каменују, наша гробља преоравају и нашу мртву 

децу ваде из гробова. То су докази нашег страдања, и само те 

и такве, и многе друге доказе, можемо понудити нашим 

пријатељима и нашим савезницима као доказе нашег 

страдања, а вама, децо светосавска, као опомену за вечно 

јединство српског рода ма где и на ма ком крају живели. 

У то име, у име нашег јединства које остварујемо, ја 

проигуман Свете српске царске лавре манастира Хилендара, 

поздрављам вас са - Мир Божји међу вама и дух светог Саве! 

 

Старац је новоосвећеном манастиру предао икону Мајке Божије 

Тројеручице, да својом трећом руком милује све оне који у тој 

светињи буду живели и око ње се окупљали.143 

По освећењу храма манастира Нови Каленић, Старац је наставио 

да обилази српске цркве и парохије по Аустралији. Одржао је више 

беседа, кратких, јасних и молитвених, и разговарао је са многима. 

Међутим, и без много речи он је самим својим присуством подсећао 

браћу на светог Саву, на његов завет и жртву.  

 

                                                           
143 Предраг Савић, Вратити дуг Старцу, Новости, субота 22. јун 1996, стр. 

15. 
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Митрополит Иринеј и Старац Никанор  

у манастиру Нови Каленић код Канбере 

 

У Мелбурну и околини Старац је обишао готово све парохије. 

Последњи пут се причестио на светој Литургији у парохији Свете 

Петке у Рокбенку. Срби су се тада тек уселили на новокупљено 

имање у предграђу Мелбурна и тога дана је у адаптираној шупи на 

црквеном имању служена друга по реду света Литургија, а прва 

Архијерејска, којој је присуствовао и свети Старац Никанор. По 

причешћу Старац се обратио вернима, храбрећи их у вери и у 

напорима да овде сазидају храм и потребне просторије. Том 

приликом је рекао да ће, молитвама блаженопочившег игумана 

Евстатија, деде месног пароха оца Душана Ракића, света Петка 

помоћи да на овом имању изникну здања.  

Потом је Старац продужио за манастир Светог Саве у Илејну, 

удаљен око 150 км од Мелбурна. По сведочењу монаха, старац им је 
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одмах по доласку у манастир рекао "овде ћете ме сахранити", што се 

обистинило само недељу дана касније.  

Услед напорних путовања по врелој аустралијској клими и 

интензивног програма посета, Старчева изнемоглост је била 

уочљива. Епископ Лонгин му је предлагао да пође у болницу, а свети 

Старац је у шали одговарао: „Нека, не треба! Ја ћу преко Хилендара 

и Србије, за Небеску Србију“. Уопште, током посете Аустралији 

често је понављао како ће „ускоро пред светога Саву“ и како зато 

мора бити спреман да достојно одговори кад га свети Сава упита - 

„Шта си урадио за јединство Срба?“ 
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Мир Божји међу вама и дух светог Саве! 
 

Старац Никанор Хилендарац 

 

Остао је тамо где му је срце стало 
 

 

По повратку у Сиднеј, иако већ крајње исцрпљен, али као и увек 

доследан у свему, Старац је настојао да сасвим испуни свој задатак. 

Велики Пост је већ почео и ближила се Недеља Православља, 4. 

марта 1990. Епископ Лонгин је служио у цркви Светог Стефана у 

Рути Хилу, а позван је био и Старац Никанор, који је и тај позив 

прихватио. Истовремено, честитом Старцу је стигао још један позив. 

Из ове, земаљске Цркве која је, испуњавана Духом Светим икона 

Царства Небеског, добри и верни слуга Божији Старац Никанор је 

тога дана добио позив да уђе у радост Господа свога и почине код 

Отаца својих. Док је верни народ рано изјутра журио у храм да се са 

својим Епископом и са очекиваним оцем Никанором помоли Богу, 

пре одласка у цркву, др Миодраг Николић је свратио у кућу госпође 

Мартиновић, у којој је Старац одсео, да би проверио његово 

здравствено стање. О томе он прича: 

 

„Последњег дана његовог живота, била је недеља, отишао 

сам рано ујутру да га посетим и прегледам у кући где је био 

смештен. Затекао сам оца Никанора у кревету у једној малој 

соби. Видљиво ослабљен и исцрпљен, али веома смирен, 

разговарао је са мном. После прегледа ми је било јасно да је 

њему потребно хитно болничко лечење. Одмах сам отишао у 

цркву Светог Стефана у Рути Хилу, где је на Литургији био 
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преосвећени владика Лонгин, да се са њим договорим о хитном 

пребацивању оца Никанора у болницу. Међутим, по обичају, 

после службе се владика нашао окружен бројним парохијанима. 

И док сам чекао на ред да са њим разговарам, дошао је један 

човек и обавестио нас да је отац Никанор преминуо. 

Након кратког разговора са владиком Лонгином вратио сам 

се у кућу у којој је отац Никанор био смештен. По постојећем 

медицинском протоколу, после прегледа, позвао сам 

амбулантна кола да његово тело пренесу у мртвачницу. Када је 

особље амбулантних кола стигло, по припреми тела изнели су га 

из собице у којој је боравио, кроз кућу на носилима. Тог 

тренутка цела кућа се испунила необичним, интензивним, али 

благим и пријатним миомирисом, који се не би могао 

упоредити ни са једним мирисом који познајем. 

Нажалост, имао сам прилику да оца Никанора видим само 

неколико пута, али наш први сусрет, као и последњи, задњег 

дана његовог живота, на мене су оставили неизбрисив утисак о 

величини и значају личности оца Никанора. 

Моје сећање на оца Никанора ће заувек остати обележено 

утиском његове упечатљиве личности, која је, приликом сусрета 

са њим, истог момента код човека стварала осећај мира, благости 

и топлине. Његов лик, украшен дивним очима, које су зрачиле 

топлином и стварале осећај необичне сигурности, за мене ће 

остати незабораван.“ 144 

 

Тужна вест о Старчевом пресељењу у Царство Небеско одјекнула 

је одмах до Хилендара и Србије, као и кроз читаву Српску Цркву 

широм света. И не само српску. Обичај је у Сиднеју да се у Недељу 

Православља сви православни епископи и свештеници са народом 

из разних јурисдикција окупе на вечерњу службу, која се обично 

одржава у једном већем храму Грчке Цркве. Тога дана, када се 

Старац упокојио, обраћајући се присутнима на свеправославном 

вечерњу, поглавар Грчке Цркве у Аустралији архиепископ 

Стилијанос је рекао: „Као што нас Грке у Аустралији посећују 

                                                           
144 Архив Митрополије аустралијско-новозеландске, Белешке о Старцу 

Никанору, Др. Миодраг Николић: Моја сећања на оца Никанора и на 

сусрете са њим. 
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светогорски монаси, тако је и нашу браћу Србе ових дана посетио 

велики духовник манастира Хилендара, старац Никанор. Он је за ово 

време проповедао, исповедао и поучавао народ, идући од места до 

места. На овом узвишеном делу изненада је јутрос преминуо. 

Долазећи у Аустралију, будући да је 87 година стар, у случају да 

умре у овој земљи, изразио је жељу да га не шаљу назад, већ сахране 

у манастиру Светог Саве у Илејну. Сматрам да је смрћу овог светог 

човека, старца Никанора, и остављањем његовог тела овде, Света 

Гора учинила до сада највећи поклон Аустралији. Ово је заиста 

нарочити благослов Божији, не само за православне у Аустралији, 

већ за читав овај континент.” 

По упокојењу Старца Никанора владика Лонгин је уз помоћ 

свештенства његово свето тело по монашким правилима припремио 

за сахрану. Над Старчевим одром, као и у свим храмовима, 

свакодневно су служени помени и читан је Псалтир. У четвртак 

Пачисте недеље 8. марта 1990. Старчево тело је пренето у храм 

Светог архиђакона Стефана у Рути Хилу, у Сиднеју, где је епископ 

Лонгин, уз саслужење шесторице свештеника и једног ђакона, 

служио заупокојену Литургију Пређеосвећених дарова и потом 

парастос. У име Грчке Цркве и архиепископа Стилијаноса говорио је 

архимандрит Стефан, а у име Српске Цркве епископ Лонгин. Истог 

дана тело оца Никанора је испраћено на пут за манастир Светог 

Саве у Илејну, у Викторији, где је у суботу 10. марта владика Лонгин 

служио свету заупокојену Литургију, а потом и чин монашког опела, 

уз саслужење осам свештеника и једног ђакона. Искрена опроштајна 

беседа владике Лонгина дирнула је мноштво народа. 

 

 
Беседа Њ. Пр. Епископа Лонгина  

на сахрани проигумана манастира Хилендара  
оца Никанора 

 

Драга браћо и сетре, прошле недеље, 4. марта, уснуо је у 

Господу архимандрит Никанор, проигуман Свете српке 

царске лавре манастира Хилендара на Светој Гори Атонској. 

Предао је своју племениту душу Господу, коме је тако верно 

служио 87 година, од којих 64 на Светој Гори. Данас смо се 

окупили око његовог ковчега, пре свега да се помолимо 



136 
 

Господу Богу, јер смо првенствено у молитви заједно са Оцем 

нашим небеским, заједно са оцем Никанором, са братијом 

Хилендара и заједно са нашим владикама, свештеницима, 

монасима и честитим народом, који се данас моли Богу за 

покој душе Старца Никанора. 

Дошли смо да му кажемо хвала за све добро што је за 

Српски род учинио, за сва одрицања, бдења и молитве које је 

упућивао Спаситељу за добро наше Српске Православне 

Цркве и народа. Умро је у 87. години свог овоземаљског 

живота. Мерећи људском логиком ово није кратак век. Али, 

ако небеском логиком измеримо топлину љубави његовог 

верујућег срца, дубину његове вере и живота по тој вери, 

величину одрицања и жртве коју је дао за наш род, његов 

живот је и дуг и богат и испуњен. 

Овај свети човек је дошао из Свете Горе међу нас, Србе 

Аустралије, по светом задатку. Дошао је да донесе благослов 

Хилендара, највеће српске духовне куле светиље. Дошао је да 

нам донесе благослов првих Хилендараца, светог Симеона и 

светог Саве. Довела га је к нама неизмерна љубав према Богу и 

роду. Иако телесно слаб, у деветој деценији свога живота, 

дошао је да нам каже, и казао нам је, да не скрећемо са 

Светосавског пута, да ширимо љубав међу собом, да градимо 

и стварамо јединство међу нама, које нам је данас потребније 

можда више него икада у нашој историји. Позвао нас је на 

братску слогу, наглашавајући да је то главни циљ његовог 

доласка. Истакао је да жели, док је још на земљи, да 

допринесе превазилажењу несрећног Црквеног спора.  

Познато је да многе деценије он није напуштао 

манастирску тишину светог Хилендара. Проводио је време у 

бдењу и молитви за његов народ који је извесно време, 

изгледало је, окренуо леђа Богу и Његовој Цркви. Узносио је 

молитве за његово религиозно и национално буђење. И када 

су најзад Срби почели да се освешћују, да се враћају својим 

коренима и изворима, свом историјском памћењу, он није 

могао да не учествује у свему томе, већ је долазио у Србију, 

обилазио српске земље и градове, обишао је и многе Србе ван 

Отаџбине, и најзад стигао и до Аустралије, најудаљеније тачке 

од земље отаца наших, од његовог и нашег Хилендара. 
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Као што је дакле, свети Сава из љубави према Богу 

напустио Србију и отишао у Свету Гору, а касније се из 

љубави према своме роду вратио да мири завађену браћу, 

тако исто је љубав према Богу одвела Старца Никанора у 

тврђаву Православља - Свету Гору. А пред крај живота, љубав 

према завађеном и расејаном Српском роду довела га је и 

овде, међу нас. 

Он са собом није могао да донесе мошти светог Симеона, 

али је дошао да нас охрабри и подржи да истрајемо на 

Светосавском путу који је добро опробан, којим су прошли 

милиони наших светих предака. Тај пут је свети Сава 

прокрчио и нама оставио у аманет да истим путем идемо и да 

се истим идеалима руководимо, да се светиња држимо и да их 

ценимо, да их волимо и да их се не одричемо. Подсетио нас је 

свети Старац да смо и ми деца светог Симеона и светог Саве, 

да смо сви изданци оне животворне, снажне, разгранате лозе, 

поникле из ћивота светог Симеона, заливане сузама и 

окрепљене молитвама светог Саве. Зато смо једно - Срби. 

Докле из те лозе будемо црпели животворне сокове, ми ћемо 

као народ листати. Престанемо ли да се тим миром напајамо, 

увенућемо као покошена трава. 

Упокојење оца Никанора овде у Аустралији схватамо као 

вољу Неба, и у томе видимо прст Божији. Свети Сава је умро 

у Бугарској. Пошто је посетио многе православне светиње на 

Истоку, у повратку је међу браћом Словенима настојао да 

учврсти љубав. Тако је и отац Никанор преминуо у 

Аустралији, на свом миротворачком путу ка Небеској Србији.  

Жао нам је што смо га, вероватно, превише оптеретили 

својим програмом, што смо можда у извесној мери остали 

глуви за његове поуке и поруке, али нам је, у исто време, 

драго што је свети Старац изабрао наш Манастир за своје 

почивалиште. 

Пред полазак на пут, рекао је братији у Хилендару: „Ако 

умрем у Србији, сахраните ме у Хилендарском метоху; ако ме 

смрт затекне у Америци, нека то буде манастир у 

Либертивилу крај блаженопочившег Владике Николаја; а ако 

ме Господ позове у Аустралији, жеља ми је да почивам у 

Манастиру Светог Саве у Илејну.” 
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Хвала оцима Хилендара који су нам пренели жељу старца 

Никанора. Хвала и вама, браћо и сестре, представници свих 

црквеношколских општина и националних организација, који 

сте дошли да испратите Старца, и који ћете долазити на 

његов свети гроб. Чврсто верујемо да он неће бити гробна 

тама, која ће сакрити Старца, него извор светлости и духовне 

радости, као и подстрек за многа добра дела, без којих нема 

напретка ни нашем народу ни нашој Цркви. Знамо да ће на 

ово место долазити Срби из целе Аустралије да траже утеху и 

помоћ, те да ће се овде мирити и један другом праштати. 

И ето, поред чудотворне иконе Пресвете Богородице 

Тројеручице, копије Игуманије Хилендарске, имамо сада и 

проигумана овог светог манастира. Тако, по милости Божијој, 

нисмо више далеко од Хилендара, од светиња Србије, Грчке, 

Русије и Јерусалима. Тим духовним огњиштима нас је 

приближио Старац Никанор. 

Драги оче, свети оче! Хвала Ти што си са нама био месец 

дана и што си одлучио да са нама заувек и останеш. Хвала Ти 

за молитве које си данима и ноћима, месецима, годинама и 

деценијама узносио за наш напаћени народ и што ћеш 

продужити да то чиниш и у Небеској Србији. Опрости нам 

што нисмо учинили више да Твоја мисија црквеног јединства 

одмах донесе резултате. Уверени смо да ће Твој гроб бити 

поклоничко место уједињених Срба Аустралије. На њему 

ћемо се молити Богу и светом Сави да нас умудри, да 

трзавице пребродимо, да своје личне и појединачне интересе 

подредимо општим, да све своје снаге и активности ставимо у 

службу српском народу. 

Кад данас плачемо, чинимо то више због себе и ради себе 

(због свога јада и беде, неслоге и подељености), јер верујемо 

да, кад би Ти сада проговорио, упутио би нам оне речи које је 

Спаситељ изговорио над Јерусалимом: „Не плачите за мном, 

плачите за собом и децом својом”. (Лк. 23, 28) И још верујемо 

да си чуо од Спаситеља и Господа нашег оне дивне речи, пуне 

утехе и наде: „Добри и верни слуго, у малом си ми био веран, 

над многим ћу те поставити; уђи у радост Господара својега.” 

(Мт. 25, 21) 
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Помолимо се Господу, браћо и сестре, да упокоји душу 

оца Никанора у месту где нема плача, бола и уздисаја и да га 

помене у Царству своме. Да га се сети као што га се и ми 

сећамо, а сећамо га се, и сећаћемо га се, јер га волимо. Амин. 

Бог да му душу прости! 

 

 

 
 

Храм Светог Алипија Столпника у манастиру Светог Саве, Илејн, 

Викторија, у коме је сахрањен преподобни Старац Никанор 

 

Старчево свето тело је сахрањено у лађи цркве Светог Алипија 

Столпника. Унутар ове цркве, у поду дуж јужног и северног зида, 
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постојале су две изграђене гробнице за ктиторе храма, Војислава и 

Јелену Милетић. Војислав је већ преминуо и био је сахрањен у својој 

гробници, а Јелена је сматрала изузетном чашћу и Божијим 

благословом да своје гробно место уступи Старчевом светом телу. 

Касније, она је сахрањена поред свога мужа. 

 

 
 

Гроб Старца Никанора је увек украшен свежим цвећем 

које доносе поклоници и братство манастира Светог Саве 

 

Срби Аустралије истичу да је присутвом оца Никанора Господ 

благословио и обдарио овај манастир, као најудаљенију кућу, дом и 

породицу светог Саве. „Имајући то у виду, његова сахрана у овом 

манастиру у Аустралији је била скромнија него што је заслужио, али 

свакако величанственија него што би скромни Светогорац очекивао. 

- каже свештеник Миодраг Љ. Перић. - Осећање да смо због близине 

старчеве ближи Светој Гори и драгој нам Србији, ближи Богу, нашу 

жалост претвара у радост. Благодаримо Господу и оцу Никанору на 

дару. Добили смо игумана и оца, свеца и чудотворца. Уместо да 

жалимо што се у ова судбоносна времена Српством неће кретати 

један изузетан духовник, ми се радујемо јер знамо да ће управо сада, 

ослобођена од тела, душа Старца Никанора походити све Србе и све 
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српске земље. Слабачка колена више неће клецати и пут му 

успоравати, нити ће свете поуке из његових старачких уста уздах 

прекраћивати. Моћне молитве његове пред престолом Творца 

убрзаће ово свето дело и свети завет уједињења у један народ Божији 

и једну Цркву светога Саве.“145  

Да би измирио браћу свети Сава је донео мошти свога светог оца 

Симеона. Старац Никанор то није могао, али је зато дошао и 

оставио своје свете мошти. Тако је и на најудаљенијем континенту 

настао још један свети гроб, који ће до краја века ширити љубав, 

веру и мир, дух светога Саве међу расејаним Србима, и свим 

побожним људима у свим народима. 

„На овоземаљском, привременом и пролазном путу, Старац 

Никанор је успешно завршио своју мисију и сада су му отворени сви 

небески путеви.“146 О томе сведочи и Митрополит Амфилохије: 

„Сагласно његовом благослову и завештању, његово, трудовима и 

подвизима освештано тело, сахрањено је у храму Светог Алипија 

Столпника, у Манастиру Светог Саве у Илејну, далеко и предалеко 

од обе његове отаџбине - Свете Горе и Србије, којима је дисао и за 

које је живео целог свог земног века.  

Великог ли и чудног знамења и тајне!  

А ми грешни и недостојни, дивећи се том чудном знамењу и 

молећи се за покој Старчеве душе, вапијемо њему, ушавшем 

посигурно у небеску и непролазну Отаџбину, која је уствари, била 

крајњи циљ свих његових трудова и путовања: Преподобни Старче 

Никаноре, моли Бога за нас!147  

 

                                                           
145

 Светосавље, лист СПЦ Епархије за Аустралију, Нови Зеланд и Јужну 

Африку, бр. 25, април 1990, стр. 8 - 17. 
146 Драгослав Савић, Чуо сам од свог духовног оца, стр. 170. 
147

 Митрополит Амфилохије, Враћање душе у чистоту, Подгорица, 

1992, Бесједа на Светосавској академији, 27. јануар 1991. у Сава Центру, 

дигитално издање:  
http://www.dostinika.com/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%
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%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9

B%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5-%D1%83-

%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%83-

%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-
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ПРОСЛАВЉАЊЕ И ЧУДА 
 

 

   
 

„Од ове љубави нико нема веће,  

да ко живот свој положи за пријатеље своје.“ (Јн. 15, 13) 

Старац Никанор и јединство Српске Цркве 
 

 

Тешко време раскола у Српској Цркви трајало је скоро три 

деценије, оставивши траг на целокупном црквеном, духовном и 

националном организму српског бића. Данас су православни Срби 

уједињени у једној вери и Цркви. У овом светом и великом делу 

уједињења није мала заслуга неуморног, честитог и великог Старца 

Никанора. 

Из Спаситељеве приче о Сејачу и семену, коју је, на тражење 

својих апостола, сам Господ протумачио, видимо да Син Божји 

изађе из вечног крила Очевог у тело човечје, да као човек послужи 

људима. Он је сејао речи своје божанске науке по њивама људских 

душа, да нас ослободи из руку лукавога, да свакој души врати 
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првосаздану лепоту,  да нас учини синовима и наследницима 

Царства Свог, како би се радовали у Господу, веселили са светим 

ангелима и свима светима у све векове.  

Али и непријатељ рода нашег сеје зло семе из кога ниче многи и 

различити кукољ у људским душама, умовима и међу читавим 

народима. Тако је и у Српској Цркви у расејању настао раскол, који 

је трајао двадесет девет година. Старчев допринос превазилажењу 

тог раскола и остварењу јединства Српске Православне Цркве 

представља још један његов велики подвиг. Старац Никанор је 

уживао огроман углед и поштовање, које је доживљавао искључиво 

као своју личну одговорност, као Христов благи јарам и Његово лако 

бреме, као свој крст који је кротко и смирено носио пред Богом и 

људима. Тај таланат, који му је од Бога додељен, користио је само на 

опште добро, склањајући се од сваког самоугађања или 

самосажаљења. Као верни син светога Саве, он је деценијама у 

Хилендару међу посетиоцима из дијаспоре сејао семе братољубља. 

Kао и његов узор свети Сава, позивао је све Србе, где год живе, од 

Србије до Аустралије, на љубав и братску слогу. Онима, којима није 

могао доћи, слао је писма и заједно са братством овог нашег 

најпознатијег манастира, преко „Хилендарских листића“ ширио 

слогу и мир, утврђујући веру међу расејаним Србима. 

На свом последњем послушању међу Србима Аустралије, 

Старац је из Хилендара донео, и својом руком посадио семе 

јединства у Христовој љубави. Господ је убрзо дао да оно узрасте и 

донесе плода. Старчевим доласком, његовим молитвама, сусретима 

и беседама, потом његовим упокојењем по Божијем Промислу и 

остављањем на чување његових светих моштију, у свим парохијама и 

црквеним општинама у Аустралији су нагло и све више, код већине 

Срба, сазревали осећај и мисао да даља подела међу једноверном и 

једнокрвном браћом нема смисла. О томе је преко епископа 

извештаван Сабор Српске Цркве, а слични извештаји су напокон 

почели да стижу и из других крајева света, где год је било нашег 

расејања.  

И заиста, његовим молитвама, као и молитвама светог Саве и 

осталих светих, убрзо је у Српској Цркви дошло до измирења. Две 

године по Старчевом преселењу у Царство Небеско, на празник 

Сретења, 15. фебруара 1992. године, окончала се подвојеност у 

Српској Православној Цркви заједничком Светом Литургијом, коју 
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су у Саборној цркви у Београду служили Његова Светост, блажене 

успомене, Патријарх Павле и Његово Високопреосвештенство, 

блажене успомене, Митрополит Иринеј. У историјском памћењу 

ова Литургија је названа "Литургијом помирења". Сви су тада, као и 

сада, заједно са Псалмопевцем узвикнули: Како је лепо и красно кад 

сва браћа живе заједно! (Пс. 133, 1) 

Отац Никанор није дочекао да телесним очима види торжество 

уједињене Цркве. Далеко од своје телесне и духовне Отаџбине, 

Србије и Свете Горе, преселио се у радост Господа свога, одакле и 

сада, као и док је био са нама, помаже свима који му се молитвено 

обраћају.  

 

 
Ктиторска фреска Старца Никанора у цркви у Дивцима 
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Твој животни пут ће бити спасоносан 

ако истрпиш и издржиш до краја. 
 

Старац Никанор Хилендарац 

Старчева прозорљивост и моћ молитве 
 

 

Многи су се уверили у молитвену моћ и прозорљивост 

преподобног Старца Никанора, које красе овог Божијег угодника, 

делујући исто онако кротко, смирено и тихо, као што је он и живео 

на овом свету. 

По доласку у Аустралију отац Никанор је обилазио српске цркве 

и манастире. На једном делу великог имања манастира Светог Саве у 

Илејну, подаље од монашких келија, постоји неколико кућа у којима 

живе побожни хришћани и добротвори манастира. У време када се 

Стојна Збиљић са супругом Радишом доселила у кућу на 

манастирском имању, свети Старац је посетио овај манастир. Када 

се прилика указала, Стојна је пришла Старцу да од њега затражи 

благослов и свете молитве. Кротки Старац је Стојну благо и озбиљно 

погледао. По њеном сведочењу, укратко јој је препричао читав њен 

живот док је она ћутала и слушала. Рекао јој је да је изабрала тежак 

и необичан пут у животу, али ће јој бити спасоносан ако истрпи и 

издржи до краја. А ако не издржи - боље би јој било да се није ни 

родила. Стојна Збиљић и данас живи на имању манастира Светог 

Саве у Илејну. 

Слично томе, Госпођа Мира из Мелбурна, сведочи о томе како је 

Старац Никанор њу приметио у маси верника, позвао је на страну и 
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упитао због чега је тужна? Она му се поверила како је тишти то што 

не може зачети. Старац је саслушао и помолио се Господу. Не дуго 

после тог догађаја она је зачела и по благослову светог Старца 

родила здраво дете, на коме је Господу и Старцу Никанору вечно 

захвална.  

Оних, који се Старца Никанора молитвено сећају, има не само 

онде где је он за живота стизао, већ и широм света. Његова мисија, 

као и његове молитве, а највише његова љубав према Богу и роду, не 

само да не престају, већ су много јаче и делотворније, будући да је он 

сада духом ближе Господу. 

На Старчевом гробу се увек налази свеже цвеће и непрестано 

гори кандило пред иконом светог Јована Крститеља (Старчева Крсна 

слава), коју је поклонило Хилендарско братство. Свети старац је 

дубоко у души и свести многих побожних Срба Аустралије и других 

православних људи који долазе на његов гроб на молитву. Један од 

честих посетилаца је и руски ипођакон Михаил, који живи у 

оближњем граду Ђилонгу, и често долази у манастир на службу. 

Једном приликом је братству манастира испричао како се уверио у 

старчеву светост и заступништво пред Богом. Ипођакон Михаил је 

тога дана желео да дође у манастир на службу, али је због болести 

био сав укочен и није могао да устане из кревета: „Заплакао сам и 

замолио оца Никанора да ми помогне како бих дошао у манастир 

на Свету Литургију да се причестим. Одједном, укочености је сасвим 

нестало и осетио сам се потпуно здрав, и ево, сада сам дошао овде 

захваљујући Старцу“ – каже он. 

Многи и из далека са љубављу долазе на Старчов гроб, молећи се 

за његово небеско заступништво и помоћ, па се у храму Светог 

Алипија, у манастиру Светог Саве у Илејну, на гробу оца Никанора 

већ годинама дешавају чуда. Између осталих, ту је и случај 

господина Алексеја Лишенка, Руса који каже да је светог оца 

Никанора први пут видео на дан његове сахране у манастиру, када се 

осећао као да му је неко најрођенији умро. Често је потом долазио 

да се помоли на његовом гробу, говорећи како из Старчевог гроба 

избија нека посебна топлота.  

Једнога дана, Алексеју су лекари констатовали тумор. Одмах је 

отишао да се, као свом најрођенијем, пожали светом Старцу 

Никанору и замоли за његову помоћ. Пред операцију провео је ноћ 

у молитви на старчевом гробу, где је и заспао. Када је потом,  пред 
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саму операцију извршено уобичајено последње снимање, на чуђење 

лекара показало се да од тумора више нема ни трага. 

Алексеј се старцу Никанору молитвено обраћао и у другим 

приликама, када би изгубио неку ствар, или када је једном невин 

гоњен на суду и сва је прилика била да ће изгубити спор. На 

изненађење свих ослобођен је захваљујући Старчевим молитвама. 

Братство манастира Светог Саве у Илејну, као и верни народ, 

сматрају Старчев гроб великом светињом и даром Божијим, не само 

манастиру већ и целој Аустралији. Из његовог гроба зрачи светост и 

љубав којом нас је отац Никанор обасипао још док је био међу нама. 

А о тој, чудноватој топлоти која избија из гроба старца Никанора, 

говорио је и почивши монах Макарије (Збиљић), о чему и данас 

сведочи његов син, високопречасни протојереј-ставрофор Милан 

Збиљић, парох из Волонгонга у Аустралији. 

О топлоти око Старчевог гроба сведочи и један Грк, господин 

Спиридон Кефалидис, који је са супругом провео ноћ у Цркви 

молећи се над гробом Старца Никанора. То је било зими, када су 

ноћи посебно хладне, а у храму нема грејања.  Те ноћи Госпођа 

Кефалидис је била чудесно излечена од тешке болести. 

Понекад, за време вечерњег богослужења, у току кађења на 

Господи возвах... дугогодишњи игуман овог манастира, 

високопреподобни архимандрит Теодор (Бојовић) одлази и кади не 

само цркву, већ и порту, то јест, манастирско имање до капије и 

назад. Својевремено је у овом манастиру замонашен, и једно време је 

боравио, монах Григорије,148 који се ноћу молио у звонику храма 

Светог Алипија. Он је сведочио да је сваке ноћи виђао светог оца 

Никанора како том истом путањом, којом иде  и игуман Теодор, 

кади манастирско имање. У томе се види стална брига преподобног 

оца Никанора који се и данас молитвено стара о своме роду, о 

монаштву, као и о свом новом манастиру у Илејну. 

Протојереј-саврофор Петар Дамњановић сведочи о сну који му је 

испричао Миле Павић, тутор храма Свете Тројице у Мелбурну. У 

кући породице Павић се чува ћелепуш - монашка капа 

преподобног старца Никанора, који је њихов млађи син Григорије 

                                                           
148

 Монах Григорије је касније постао коптски монах Лазар Ел Антони, 

данас чувен у Египту по свом подвижништву, живи у једној пећини изнад 

оне у којој је својевремено живео свети Антоније Велики. 
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добио на дар од епископа Луке (Ковачевића). За време 

великогоспојинског поста 2011. Миле је уснио како обучен силази из 

спаваће у дневну собу, где дан и ноћ пред иконама гори кандило. У 

сну је видео оца Јована (Ристивојевића)149 како стоји пред иконама. 

Иначе, док је био сабрат манастира Светог Саве у Илејну, отац Јован 

је долазио у кућу породице Павић, где је држао духовне разговоре и 

молио се Господу са домаћинима и људима који би се окупили. У 

сну Милета Павића отац Јован је стајао поред свештеничке 

кадионице која и иначе виси окачена у углу поред прозора. Он се 

обратио Милету рекавши: „Миле, ви сте добра душа и добар сте 

човек. Исповедите се. Исповедите све, и оно из младости, и биће вам 

лакше у животу.“ Миле је оца Јована замолио да га он исповеди, на 

шта је он одговорио: „Не могу, журим на Свету Литургију, отац 

Никанор ме чека.“ Отац Јован је био у сивој мантији која је сијала и 

полако се удаљавао, чиме се овај сан завршио. По сопственом 

сведочењу, Миле Павић је имао великих искушења све док се, након 

овог сба, није подробно, од младости своје, исповедио код свог 

парохијског свештеника. 

Драгица, супруга Милета Павића, сведочи о томе како је била 

присутна на монашењу монаха Григорија. Не знајући за Старца 

Никанора, нити за његов гроб у цркви Светог Алипија, нехотице је 

стала на његову надгробну плочу која је тада била у равни пода. 

Осетила је снажно струјање кроз тело (скоро сва сведочења помињу 

струјање и топлоту која избија из старчевог гроба),  убрзано куцање 

срца и маглење пред очима до те мере, да је на тренутак готово 

изгубила чуло вида. Чим се померила са плоче све се вратило у 

нормалу. 

Годинама касније, она се разболела и лекари су јој рекли да због 

рака, који је метастазирао, мора извадити све женске органе. 

Отишла је на Старчев гроб и молила се за излечење. Када су је,  

                                                           
149 Синђел Јован (Ристивојевић), рођен 21. априла 1938. у Гојиној Гори 

код Чачка, био је дугогодишњи духовник у манастиру Раваница. Због 

неслагања са учењем Епископа браничевског Игњатија и његовом 

богослужбеном праксом прешао у Аустралију, у манастир Светог Саве у 

Илејну, где се након годину дана упокојио 9. јануара 1998. - на трећи дан 

Божића, на празник Светог првомученика и архиђакона Стефана. 

Сахрањен је на манастирском гробљу. 
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после тога, лекари прегледали, изненадили су се да је она била  

сасвим здрава. 

Старац је и по преселењу у Царство Небеско наставио да се јавља 

појединим људима и да их храбри у вери. Јован Ардалић, угледан 

пословни човек из Сиднеја, искрено је жалио што на празник, који је 

падао у радни дан, није могао да оде у цркву на Богослужење, пошто 

је морао да иде на посао. Те ноћи је уснио монаха, у мантији и са 

паном, коме није видео лице. Монах је на кухињски сто положио три 

исте иконице, али Јован није познавао лик на њима. Помислио је да 

се ради о светом Василију Острошком. Његова супруга и ћерка су 

отишле на Свету Литургију, где су на крају поред нафоре добиле 

свака по једну иконицу Старца Никанора, које је Владика делио 

народу. Када су му их показале, Јован је препознао иконе из сна и 

упитао их, а где је трећа? Но оне нису знале о чему се ради? Убрзо је 

и он, као делегат црквене општине Свети Георгије из Кабрамате 

дошао на Сабор Митрополије у Рути Хилу, где је насликана фреска 

према којој је штампана иконица. Тамо је од Владике Иринеја добио 

и трећу иконицу преподобног оца Никанора. Три иконе, које су 

Јован, његова супруга и ћерка добили у цркви, биле су идентичне 

онима из његовог сна. Оне сада стоје заједно урамљене у њиховој 

кући, испуњавајући их осећајем духовног мира и побожности. 

Оци кажу да је непријатељ нашег спасења, ђаво, мислена сила, 

која се труди да на свој лукави начин утиче на људе. Зато је од 

животне важности за свакога од нас да молитвено одржавамо 

мисаону везу и јединство са Господом, са нашом старијом браћом – 

анђелима и са свима светима. Својом непрестаном молитвом, 

мисленим подвигом, отац Никанор је непрестано одржавао осећај 

љубави према Богу и ближњем, чувајући јединство са Творцем. 

Старац је на земљи живео молитвом, а сада молитвено разговара са 

житељима Неба, и са истом оном љубављу помаже и оживљава, 

духовно и телесно, оне који му се молитвено обраћају. Тако и о 

осталим чудима Божјим, која се кроз светог Старца Никанора 

пројављују, слушамо такође, са разних страна света.  

Преподобни отац Никанор је деценијама у Хилендару гајио 

пчеле, и сматра се заштитником пчелара и покровитељем 

пчеларства, заједно са светим Јованом Претечом, преподобним 

Зосимом и Саватијем. 
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Преподобни отац Никанор, фреска у храму Светог Стефана у Рути 

Хилу 
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Прослављање 
 

 

Старчев подвижнички и свети живот су међу првима 

препознали они који су му били најближи и који су се са њим 

сусретали лицем к лицу: од његове сабраће у царској лаври 

манастиру Хилендару и верних Срба поклоника који су тамо 

долазили, преко побожних људи и жена са којима се сретао на 

многим молитвеним, поклоничким и мисионарским путовањима, 

до свештеника и архијереја Српске Православне Цркве у Србији и 

широм света. 

 Цео живот Старца Никанора служи као пример хришћанског 

живљења: његов шездесетседмогодишњи подвиг у Хилендару, 

служење и брига о подмлатку, старање о нашим светињама, његова 

активност последњих деценија у Србији и сведочење Христа међу 

обезбоженом браћом и сестрама као и храбрење оних у вери, затим 

његова мисија у Бечу, која је била нарочити подвиг, и много тога 

другог што је само Господу, анђелима и светима познато. А његова 

одлука да дође у Аустралију на освећење манастира Светог Саве, да 

би тако учинио први озбиљнији корак ка измирењу завађене браће 

и постизању јединства наше свете Цркве, представљала је највећу 

жртву коју један човек у тим годинама може да поднесе, као што и 

Господ говори да „од ове љубави нико веће нема, да ко душу своју 

положи за пријатеље своје”. (Јн. 15, 13) 

У том смислу и игуман Свете царске лавре Хилендара, 

архимандрит Методије са братством, у писму Епископу 

аустралијско-новозеландском Иринеју, пише: „У свештеној 

заједници атонској, а посебно овде у свештеној обитељи Пресвете 

Богородице Хилендарске, са великим уважавањем и љубављу се чува 

блажена успомена на преподобног старца Никанора Хилендарца. 

Живо предање о њему, као о истинском угоднику Божијем, пренели 

су његови савремници на ново поколење Светогораца. Они сведоче 

да је преподобни просијавао многе јеванђелске врлине, настојећи да 

умножи дарове које је примио од Господа нашега Исуса Христа. 

Тако је задобио смирење, а са њим сталоженост и мир, помоћу којих 

је могао да сједињује раздвојено и мири сукобљено. Премудрост 

Божија, која уређује све ради нашег спасења, одредила је и да 

преподобни преда Богу душу своју у Вашој Светој епархији. Смисао 
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је очигледно да његове свете мошти онда и сада буду лек, да 

подсећају на смисао и вредност личног трпљења, личне жртве, 

личне љубави према своме роду и отачаству, а изнад свега да сведоче 

како се задобија Царство Небеско и вишњи град Јерусалим, јер - 

блажени су миротворци, јер ће се синовима Божијим назвати. (Мт. 

5, 9)“150 

Верни народ већ одавно препознаје свети живот Старца 

Никанора и поштује подвиг овог Божијег угодника. У Сиднеју у 

Аустралији су његове фреске живописане у про-катедралном храму 

Светог Саве у Мона Вејлу, дело руку Тоње Ганин, у храму Светог 

Архиђакона Стефана у Рути Хилу, дело руку протођакона Миодрага 

Томића, у цркви Светог Ђорђа у Кабрамати од Драгана Марунића, а 

ту је и живописана икона над Старчевим гробом у манастиру Светог 

Саве у Илејну. 

Општи је утисак да је Старац без икакве сумње од Спаситеља и 

Господа нашег, као што каже епископ Лонгин, чуо оне дивне речи: 

„Добри и верни слуго, у малом си ми био веран, над многим ћу те 

поставити; уђи у радост Господара свога.” (Мт. 25, 21) Зато је и 

прослављање живота и дела светог Старца Никанора, као и 

молитвено обраћање његовом заступништву пред Богом, почело 

одмах по његовом упокојењу и преселењу код отаца својих. Још у 

беседама на сахрани преподобног Старца епископ и свештеници су 

се обраћали светоме за помоћ и заступништво пред Богом, а тако и 

у многим изјавама и чланцима наког његовог блаженог упокојења, 

које су многи епископи, свештеници, монаси и други побожни људи 

давали. Свуда се видела нада и молитвена жеља да преподобни 

старац Никанор сада још више умножи своја доброчинства, старање 

и молитвено заступништво за све словесно стадо Христово на целом 

свету и у свим народима, а посебно за сав његов српски род који је 

толико волео. 

Тадашњи Епископ банатски, данас Митрополит црногорско-

приморски Амфилохије каже: „Његовим доласком и сахраном у 

овом манастиру, он постаје Нови Хиландар, а Срби из Аустралије и 
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 Архив Митрополије СПЦ за Аустралију и Нови Зеланд, Фасцикла о 

Старцу Никанору, писмо игумана Свете царске лавре Хиландара 

архимандрита Методија епископу Иринеју, од 8/21. јуна 2011. Бр 34. 
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преко њих цио овај Пети континент, добијају бесцен-благо моштију 

првог светогорског подвижника сахрањеног на тлу Аустралије!“151 

Следеће године по упокојењу, на Теодорову суботу, 2/17. марта 

1991. у манастиру Светог Саве у Илејну одржан је годишњи парастос 

упокојеном Старцу Никанору. Молитвословље је отпочело Светом 

Литургијом, коју је служио Епископ далматински Николај, а на 

парастосу су узели учешћа и епископи Сремски Василије и 

Аустралијсконовозеландски Лонгин, са братством манастира, 

многим свештеницима и ђаконима. Стотинак верних Срба из 

разних крајева Аустралије надахнуто је поздравио епископ Лонгин, 

упознавши их укратко са светим животом овог Божијег угодника, 

истичући да је присуством преподобног оца нашег Никанора, 

Господ „благословио и обдарио ово најудаљеније парче Србинове 

земље. Бог нас не остави, него милосрдно изли благодат своју на нас 

грешне, призивајући све покајању. Зато, браћо, окајавајмо грехе 

своје, оплакујмо безакоња своја и свих људи око нас, које смо дужни 

волети као себе саме, и за које такође, треба да се молимо. А светац, 

кога нам Господ подари, са плејадом свих Срба светитеља и свих 

светитеља уопште, принеће Богу молитве наше. Није ли диван и 

велик Господ у светима Својим?! Зато, благодаримо Богу на дару 

кога нас је удостојио, бивајући сведоцима и савременицима ових 

чудесних збивања.” 

Деценије су пролазиле, а сећање на преподобног Старца не само 

да није бледело, него су се и нова његова доброчинства догађала. У 

Аустралији, где се његов земљаски пут завршио, а небески тек 

започео, помени и парастоси су редовно одржавани на његовом 

светом гробу, а побожни људи су се молили Старцу за његово 

заступништво пред Господом. Тако је и блаженопочивши патријарх 

Павле, приликом своје посете Аустралији, у манастиру Светог Саве 

29. октобра 2004. на старчевом гробу служио помен преподобном 

оцу Никанору.  

Напослетку је, након више од двадесет година, старањем 

Епископа Иринеја, братства манастира Светог Саве, свештенства и 

благочестивих Срба Митрополије аустралијско-новозеландске, 

успомена на преподобног оца Никанора по први пут литургијски 
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 Епископ Амфилохије, Проигуман Никанор Хиландарац, Банатски 
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прослављена локално, у манастиру Светог Саве у Илејну, на дан 

упокојења светог Старца, у Недељу Православља 4. марта 2012. 

године. Управо те године се ова недеља поклопила са даном његовог 

упокојења. Ништа није случајно, па тако ни ова подударност,  јер је у 

овом светом Старцу Православље засијало посведочено његовим 

животом као још једним мирисним цветом у Богородичином врту –

Светој Гори.  

 

 
Епископ Иринеј са свештенством и народом на првој слави 

преподобног Старца Никанора у манастиру Светог Саве, Илејн 

 

Док је једна света саборна и апостолска Црква Христова 

торжествено славила победу Православља над иконоборством и 

осталим јересима, Митрополија аустралијско-новозеландска је 

имала двоструку радост, јер је на овај дан по први пут свечано, 

празнично, литургијски, на помесном нивоу, у манастиру Светог 

Саве Српског у Илејну, обележен празник преподобног Старца 

Никанора хилендарског и аустралијско-новозеландског. Заједно са 

преподобним монаштвом и часним свештенством, уз присуство 

великог броја верног народа Божијег, епископ Иринеј је у храму 

светог Алипија Столпника, где се налазе мошти новопросијавшег 

Старца Никанора, одслужио Свету Архијерејску Литургију. Он је у 

беседи подсетио на радост која је у лику и личности овог светог 

човека обасјала Пети континент, нагласивши како се прослава 
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преподобног оца Никанора за сада обележава само на локалном 

нивоу, а литургијски само у манастиру Светог Саве у Илејну. Након 

свечане литије око храма пререзан је и славски колач у част и славу 

преподобног Старца Никанора. Преподобном Старцу Никанору 

Епископ аустралијско-новозеландски Иринеј је написао тропар и 

кондак, који се свакодневно певају пред његовим моштима у храму 

манастира Светог Саве у Илејну. 

 

 
Задушнице уочи Педесетнице 2013.  у Дивцима, Епископ Иринеј 

служи општи парастос, након кога је отпевао тропар и кондак 

Старцу Никанору 

Тропар – глас 8. 
 

Стасавао си на светогорским путевима, 

У Хилендару светој царској лаври, 

Преподобни старче Никаноре. 

Дошавши као помиритељ и ујединитељ 

рода српскога у (далекој) Аустралији, 

Сведочећи нам љубав Христову 

и посветивши земљу нашу 
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својим светим представљењем. 

Свете мошти твоје део су неба 

украшеног Јужним Крстом. 

Стога те народ твој крстоносни моли: 

моли Христа Бога 

да нас спасе и сачува у слози Његовој. 

 

Кондак – глас 3. 

 

Радуј се данас Нови Хилендаре, 

најудаљенији светосавски манастире. 

Јер у теби се прослави проигуман хилендарски – 

Старац Никанор светогорски и 

аустралијско-новозеландски. 

С тобом ликује све Православље Океаније, 

а ми духовна деца старчева сложно кличемо 

захвалним песмама Творцу свега света: 

да нас спасе његовим очинским молитивама. 

 

 

Указујући на све ово напред речено, верни Срби Аустралије, на 

челу са својим епископом и свештенством, са великом радошћу су се 

обратили Светом Архијерејском Синоду Српске Православне Цркве 

да умоли Свети и Свештени Синод Васељенске патријаршије у 

Цариграду и Његову Свесветост Архиепископа константинопољског 

и Патријарха васељенског, чији је клирик преподобни Старац био, 

за њихову честиту сагласност око уношења у Диптихе светих овог 

прво-просијавшег православног светитеља целе Океаније. 

Сведочећи о светости Старчевог благодатног присуства и 

чудотворног дејства на тлу Петог континента, овом предлогу су се 

такође, придружили и Високопреосвећени Митрополит 

Амфилохије, Високопреподобни игуман архимандрит Методије са 

христољубивим братством царске лавре манастира Хилендара, као и 

претходници на трону Епископа аустралијско-новозеландских, 

Њихова Преосвештенства: Епископ новограчанички и 

средњезападноамерички Лонгин, Епископ западноевропски Лука, 

Епископ славонски Сава и Епископ ваљевски Милутин. 
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Нека би Господ дао да се преподобни Старац Никанор 

Хилендарац, светогорски и аустралијско-новозеландски, од Бога 

чудесно прослављен као светилник јеванђелских врлина, саборно 

унесе у Диптихе и календар светих наше Српске Православне Цркве 

и свих помесних Цркава православних, да би, као што је то обичај од 

времена древних,  дан његовог упокојења, 4. март (19. фебруар) 

заувек остао и дан његовог побожног слављења. 
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БЕЛЕШКА О ИМЕНУ МАНАСТИРА ХИЛЕНДАРА 
 

Претходни грчки назив српског манастира Хилендара се види из 

грчких аката XII века, као додатак уз реч „манастир“, a гласио је 

„Хеландариу“ - η μονη (то јест манастир) του Χελανδαριου или του 

Χελανταριου. Може се, према томе, закључити да номинатив гласи 

или „Хеландарион“ Χελανδαριον (Χελανταριον) или „Хеландариос“ 

Χελανδαριος (Χελανταριος).  

Византолог Драгутин Анастасијевић152 и неки историчари153 

закључују да је стари грчки светогорски манастир Хеландар, претеча 

српског Хилендара, добио своје име по извесном члану породице, 

оснивачу или ктитору из X века, с познатим презименом 

Χελανδαριος (или Χελανδαρις), које долази од грчко - ромејске речи 

χελανδιον - лађа (нарочита врста лађе), што би се у српском могло 

                                                           
152

 Д. Н. Анастасијевић, Првобитни постанак имена и манастира 

Хилендара, Богословље, Београд, год. II, 1927. св. 1 стр. 50—57; и св. 2 стр. 

134-138. 
153

 Frederick William Hasluck, Athos and its monasteries, London 1924, стр. 

141, напомена 1. 
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превести као Лађаревић; или η μονη του Χελανδαριου - манастир 

Лађаревића. 

Поставши српски манастир Хилендар je посрбио и његово име, 

још од св. Симеона и св. Саве као ''Хиландар'', док је код Грка, све до 

XIV века, остао најчешће коришћен претходни назив „Хеландар“. У 

средњем веку понеки грчки споменик употребљава и облик који 

почиње слогом „Хи“. У повељи Ромејског цара Михаила VIII 

Палеолога из 1272. овај манастир се зове манастир Богородице 

''Хиландириотисе'' — της Χηλαντηριωτισης.  

Потом су се код Срба одомаћиле, вероватно грчке варијанте 

нешто познијих времена: „Хилендар“ — η μονη του Χιλενδαριου 

(Χιλενταριου) и „Хилиандар“ — η μονη του Χιλιανδαριου 

(Χιλιανταριου). Варијанта „Вилиндар“ је позната из народне песме.   

Данас је у употреби „Хиландар“ и „Хиландарац“. Међутим, у 

списима, из XVIII, XIX и прве половине XX века, као и код старије 

генерације монаха, у употреби је био назив „Хилендар“. Није 

познато да ли се верзија Χιλενδαριου - Хилендар најпре појавила код 

Грка или код Срба, или је пак, тaj облик настао у свакодневном 

говору самих светогорских монаха. У сваком случају, тај назив је за 

последњих неколико стотина година био устаљен у српском народу, 

што се види из многих народних прича и песама, из богомољачких 

списа, разгледница и тадашњих штампаних издања, а тако је стајало 

и на званичном печату овог манастира.  

Отац Никанор је одлично говорио грчки, а свакако су му били 

познати и претходни називи овог манастира. Ипак, он је на српком 

језику говорио „Хилендар“ и потписивао се са – „Хилендарац“.  

Поштујући дакле, Старчеву успомену, његов потпис и 

представљање, користимо његов аутентични назив - Хилендар. 
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Старац Никанор 
 

 

 (Поводом петогодишњице  

од уснућа - непознат аутор) 

 

 

 

И сад блажен, светлоносан, 

Оче Никаноре, будиш нас 

Савиним звоном, 

кропиш Савиним извором. 

Савиним шапатом  

упућујеш млађег пастира, 

његовим стопама стадо. 

 

Ми, ходочасници, 

дођосмо у твој храм 

и гле: на нашем длану 

олиста маслина 

четворолисна, 

хлеб и вино, со и слово. 

 

О красног ли благодара, 

Оче Никаноре. 

Хвала и слава теби 

и браћи хилендарској 

хвала за све вавек! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Преподобни отац Никанор 

Фреска из храма Светог Саве  

У Мона Вејлу, Сиднеј 
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Преп. Старац Никанор, фреска из цркве Светог Ђорђа  

у Кабрамати, Сиднеј 

 

СМРТ СТАРЦА НИКАНОРА 
ПРОИГУМАНА ВЕЛИКЕ 

ЦАРСКЕ ЛАВРЕ МАНАСТИРА 

ХИЛЕНДАРА 

 

 

Света Горо, вечно радовање 

и духовно наше васпитање, 

престонице целог Православља, 

где се земља с небесима спаја, 

кроз векове позната си свету, 

сваком старцу и сваком детету. 

 

Хилендар је светиња највећа, 

Божји поклон, и за Србе срећа 

што га Господ даде нашем роду 

да нам чува веру и слободу. 

Задужбина нашег светитеља, 

Светог Саве, српског учитеља. 

Благо сваком ко тамо отиде 

и благослов од Господа виде 

и од многих наших светитеља, 

што славише Бога Створитеља. 

 

Из њега је Старац Никаноре, 

Прот бејаше целе Свете Горе. 

Њега беше обузела жеља 

да обиђе сва Српска насеља: 

родно место, сву милу Србију, 

Америку и Аустралију, 

и све, где год браће Срба има, 
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да се Богу помоли са њима. 

Да помири браћу завађену 

и по свету свуда расељену. 

Па се спрема за Аустралију, 

за свештање лепом манастиру 

Каленићу, у граду Канбери, 

да се Срби утврде у вери. 

Пред полазак из Атонске Горе 

свети оци овако говоре: 

„Добри Старче, пут је далек теби 

може Господ позвати те к себи 

свети оче, Старче игумане, 

реци нама рад' твоје сахране?” 

А Никанор Старац одговара: 

„Ја вас молим браћо моја драга, 

ако умрем у нашој Србији 

сахран'те ме у Нишкој општини, 

у метоху нашег Хилендара, 

где је српска историја стара. 

Ако умрем тамо на Западу 

испуните ову моју наду, 

нек починем код земаљског краја 

крај владике Жичког Николаја. 

Ако умрем у Аустралији, 

браћо драга, моји најмилији, 

сахран'те ме у Мелбурну граду, 

у манастир, задњу моју наду, 

наш манастир, Саве Светитеља, 

и првога Српског учитеља. 

Што вам казах, тако учините 

и завете моје испуните!” 

Онда Старац на далек пут пође 

па у Сиднеј Аустралски дође. 

Сретоше га српски представници, 

наше свете Цркве ученици. 

Свештеници с владиком на челу 

Богу хвала на великом делу 

и још доста Срба што бејаше, 

сви заједно Богу се мољаше. 

Отац Лончар први Старца срете, 

честита му дане од посете: 

„Добро дошо у даљине ове, 

нова надо, Старче Никаноре! 

 

Онда Старац у Каленић пође, 

Иринеју владики да дође 

у Канбери, у главноме граду, 

где је Старац полагао наду. 

Одвојеној цркви од Матице, 

светосавски Старац, свето лице, 

хилендарски архимандрит стиже, 

где се нови Каленић подиже. 

Многи народ ту се сакупио, 

а Старац им 'вако беседио: 

„Дошло време, браћо наша драга, 

да заједно молимо се сада 

на спасење Српскоме народу. 

У заборав свађе нека оду, 

од њих ником већа штета није, 

него Цркви од целе Србије. 

Сви се свеци на небу радују 

кад се браћа воле и поштују. 

Светитељи сад пред Богом стоје 

сви у слави, за народе своје, 

једино је тужан Свети Сава, 

пред Господом од Србије Глава. 

Његова је риза поцепана 

и на Цркви Српској стоји рана. 

Хајде, браћо, да живимо сложно 

и у Цркви часно и побожно. 

Братска љубав и мир нек нас 

краси: 

Господ слоге Србе ће да спаси!” 

„Авај мени, и мојега дара, 

један народ - много поглавара; 

једна Црква на две с' поделила, 

највећа је рана нама била, 

радост српским непријатељима.“ 

Старац тихо тад говори свима: 

„Гордост рађа свађе и подрива, 

али љубав преступе покрива. 

Не помаже благо сабирати, 

него правда избавља од смрти. 

Благосиља Бог безазленога, 
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срце чисто тера лукавога. 

Мудро срце прима заповести, 

брза уста трче ка пропасти!” 

Тако Старац свети говорио, 

па је онда Богу захвалио. 

Захвалио Богу Спаситељу, 

Светом Сави, српском учитељу. 
 

* * * 
 

Онда Старац, свети Никаноре, 

жели видет' друге манастире 

и светиње српске, места друга, 

ал' Господу оде верни слуга. 

И хиљаду девете стотине, 

деведесет, велике године, 

четвртога марта, у пролеће, 

када божур на Косову креће, 

кад све птице иду на дрвеће, 

радују се пролећу и лету, 

као мајка својему детету. 

Ко се над'о смрти Никанора, 

часног Старца из Светијех Гора. 

Кад се Старац Богу представио, 

и лик му је благи засветлио. 

Тога дана, и такве жалости, 

Бог Велики душу да му прости, 

глас одјекну широм Православља 

за смрт светог Старца игумана. 

Па јавише све до Хилендара, за 

смрт њиног игумана стара. 

Онда Лонгин зове Иринеја: 

„Дођи, брате, света нам је жеља, 

да се скупа Богу помолимо  

и Господа Бога замолимо  

за смирење наше браће сада, 

као што нам прилика допада!” 
 

* * * 

Тад дођоше Срби са свих страна 

новој цркви Светога Стефана да 

испрате Старца игумана, 

тог последњег његовога дана. 

Сви рекоше: „Хвала Никаноре, 

Светитељу од Атонске Горе!” 

Просвећени Лонгин, наш 

владика, 

понос српски и Цркве нам дика, 

окупио Србе са свих страна за 

сахрану Старца игумана, 

у манастир, у месту Илејну, 

свето место Старцу игуману. 

Испунио жељу игумана 

за живота што је указана. 

И владика грчки до Лонгина, 

то је била братска величина. 

Кад се браћа овако поштују 

њине речи до неба се чују. 

Опет светлост наша проговара, 

наш владика, наш понос и нада, 

па захвали Богу Великоме на 

поклону Свецу вољеноме. 

Светом Сави, првом светитељу 

и духовном Српском учитељу. 

И поздрави свете Оце наше  

у Хилендар свети што осташе. 
 

* * * 

Велики је поклон од Господа, 

истина је драга браћо моја. 

И, лака ти црна земља била, 

Никаноре, наша надо мила; 

нек' ти Господ свету душу прими 

у небеском рају, у милини. 

Светом Старцу Српство нек' се 

диви:  

„Благо оном ко довека живи!” 

 

Милан Миладиновић 

Сиднеј, 199О. 
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ПОГОВОР 
 

Сведочећи нам љубав Христову 

и посветивши земљу нашу 

својим светим представљењем... 

моли Христа Богa да нас спасе 

и сачува у слози Његовој. 

 (из Тропара преподобном оцу Никанору) 

 

По премудрости својој Господ је Јужним Крстом украсио небо 

над Океанијом. Под сјајем овoг крсног сазвежђа и сваке звезде коју 

је благи Творац створио на небу, открива се делић Његовог Царства 

Небеског. Господ је рекао да је оно слично скривеном благу (Мт. 29, 

44.) а све што је скривено тражи своје откриће, особито када је реч о 

светима, као што светогорски монаси кажу да „светац скрива себе, 

али га Божија милост одаје.“ Богооткривење светости нашег Старца 

Никанора је јасан доказ да се Царство Небеско пројављује међу нама 

преко његових светих моштију, које су део нашег неба украшеног 

Јужним Крстом. Својим небо-земним присуством, наш најудаљенији 

светосавски манастир је постао делић царске лавре Хилендара, а 

мошти Старчеве, сведочећи Христа Васкрслог, постале су 

чудотворни извор нашег крстоносног преображења и исцелења. 

Наше Богом дано уједињење заблистало је као круна његове свете 

помиритељске мисије!  

Ово историјско поглавље пројављује савременом свету Старчеву 

личност као утешну поуку да је светост природна, како за нас, тако и 

за цело човечанство. По речима Митрополита црногорско-

приморског Амфилохија „преко шездест година Старац је себе 

приносио Богу на дар. Зато је и његова реч била благодатна, и зато је 

у старе дане, као и древни светогорски монаси, када се духовно 

сабрао, молитвено очистио и просветио, тек тада кренуо да својим 

ногама освештава, као што су то чиниле и ноге Светог Саве, у 

великој бризи овог светитеља за свој народ и његово просвећење.“  

Током своје посете Аустралији Старац је често говорио како ће 

„ускоро пред Светога Саву“ и тога ради, мора бити спреман да 

достојно одговори кад га Свети Сава упита: „Шта си урадио за 

јединство Срба?“ Својим „последњим послушањем“, закључује 

игуман хилендарски архимандрит Методије, Старац је „учинио 

велику жртву љубави према народу који га је изнедрио. Као и свети 

апостол Павле, Старац је желео „да сâм буде одлучен од Христа за 
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браћу своју, сроднике по телу.“ (Рим. 9, 3.) Упреподобљено срце 

старца Никанора Хилендарца вапило је над својим раслабљеним и 

завађеним народом, и у њему је Благи Господ подигао мисионара 

светосавског рода.“ 

Ова књига представља нашу скромну жртву љубави према 

Старцу и хвалу Господу који нам га је подарио. Није нам био циљ да 

само изложимо биографију као слику његовог преданог и 

саможртвованог живота. Са страхопоштовањем смо гледали да 

откријемо и делић његове хагиографије у којој се, као на икони 

преображеној Царством Небеским, види одбљесак светости живота 

његовог. Искрено се молимо Христу који га је открио и открива, да 

нас спасе његовим очинским молитвама.  

Овим што је речено износимо Нашу искрену и свесрдну 

благодарност протојереју-ставрофору Србољубу Милетићу за његов 

пожртвовани рад и љубав према Старцу, као и свима онима који су 

на било који начин учествовали у живописању ове наше књиге – 

иконе Старца Никанора хилендарског и аустралијско-

новозеландског.  

Уједно, коленопреклоно упућујемо вапај Нашег срца пред 

престолом Господа Сведржитеља да би сви Срби што скорије 

живели уједињени у миру и слози према молитвеној жељи и нади 

преподобног оца нашег Старца Никанора.  

Остајемо у радости очекивања уношења његовог честитог имена 

у Диптихе Светих, јер ваистину „часна је пред Господом смрт 

преподобних Његових.“ (Пс. 116, 15) 
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