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Сажетак: Јо ван Вла ди мир је у исто ри ји по знат као об ла сни вла дар Ду кље с кра ја 10. и 
по чет ка 11. ве ка, ко ји је жи вот за вр шио као не ви на жр тва по ли тич ких ам би ци ја сво га 
ро ђа ка. На че ла вр лин ског хри шћан ског жи во та ко ји ма се ру ко во дио, муч ко уби ство, не-
тље не мо шти и чу да ко ја су се де ша ва ла на ње го вом гро бу, би ли су и ви ше не го до во љан 
раз лог да га ста нов ни ци Ду кље, по том и Бал ка на, по шту ју као све ти те ља. Не ду го на кон 
ње го ве смр ти, на ста ро сло вен ском је зи ку је са ста вље но Жи ти је чи ји нам текст да нас 
ни је са чу ван. Ме ђу тим, ње гов са др жај, за јед но са оста лим пре да њи ма ко ја су се доц ни-
је спле ла око лич но сти св. Јо ва на Вла ди ми ра, ушао је у по зни ју грч ку као и у срп ску ва-
ри јан ту Жи ти ја. Грч ки текст жи во то пи са св. Јо ва на је по пр ви пут штам пан 1690. го ди-
не као са став ни део Слу жбе, а на осно ву ру ко пи са та да шњег игу ма на ма на сти ра Св. Јо-
ва на Вла ди ми ра у Ел ба са ну. На срп ском је зи ку по сто ји Жи ти је ко је је са ста вио Ју стин 
По по вић на осно ву тек ста тзв. Сло вен ског жи ти ја. Грч ка и срп ска ва ри јан та Жи ти ја су у 
осно ви по ду дар не, ме ђу тим про ја вљу ју и од ре ђе не раз ли ке на ста ле услед упо тре бе раз-
ли чи тих усме них пре да ња. Док се грч ки текст углав ном осла ња на по зни је при по ве сти 
из обла сти Епи ра и Ма ке до ни је, срп ска вер зи ја се др жи пре да ња са др жа ног у Ље то пи су 
по па Ду кља ни на. Сам Ље то пис ни је ни у ком слу ча ју по у здан исто риј ски из вор ко ји би 
нам мо гао по твр ди ти ве ро до стој ност срп ског Жи ти ја. Ме ђу тим, нај но ви ја ар хе о ло шка 
ис тра жи ва ња у обла сти ма не ка да шње Ду кље иду у при лог исто риј ске вред но сти пре да-
ња о св. Јо ва ну Вла ди ми ру са др жа ног у Ље то пи су по па Ду кља ни на, а ти ме и тач но сти 
срп ске вер зи је Жи ти ја у од но су на грч ку.

Кључ не ре чи: Јо ван Вла ди мир, Са му и ло ,Јо ван Вла ди слав, Жи ти је, Слу жба, Ље то пис, 
Грч ки, Срп ски

Увод

Хри шћан ска цр ква 22. ма ја (4. ју на у Цр ква ма ко је се упра вља ју пре ма ста ром ка-
лен да ру) сла ви успо ме ну на све тог му че ни ка кра ља Јо ва на Вла ди ми ра1. Тај дан је 
сво је вре ме но био ве ли ки пра зник у ње му по све ће ном ма на сти ру у Ел ба са ну, а у 
ко јем су од по ло ви не 14. ве ка па све до 1967. го ди не по чи ва ле ње го ве све те мо шти2. 
Mанастир je то ком ко му ни стич ког ре жи ма у Ал ба ни ји опу стео, док се за са ме мо-
шти сма тра ло да су из гу бље не, све док их 1990. ни је про на шао но ви нар Јо ван Пла-
ме нац. Од 1995. по чи ва ју у Са бор ном хра му у Ти ра ни, с тим што се на пра зник св. 
Јо ва на Вла ди ми ра до но се у ма на стир у Ел ба са ну3.

1 Уоп ште но о пра зни ку в. Σ. Εὐστρατιάδης, Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Αθήνα 1995, 236a-b.
2 Де таљ ни је о пра зни ку, ко ји је тра јао три да на и то ком коjeг су мо шти из но ше не на по кло ње ње, в. 

„Па те рик ма на сти ра све тог Јо ва на Вла ди ми ра код Ел ба са на“, у: Чи тан ка о све то ме кра љу Јо ва ну Вла
ди ми ру (пр. Н. Ве ли ми ро вић), Бе о град 1925, 57–68:63–64. 

3 Од 1967. Го ди не, у ве зи са мо шти ма св. Јо ва на Вла ди ми ра по чи ње пе ри пе ти ја ко ја још ни је за вр ше-
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Ко је, ме ђу тим, све ти Јо ван Вла ди мир? На осно ву слу жбе на цр кве но сло вен-
ском је зи ку био је ве ли ко му че ник, кнез и чу до тво рац4. У слу жби, пак, са ста вље ној 
на грч ком је зи ку, на во ди се са мо као све ти Јо ван Вла ди мир Чу до тво рац5. У Жи ти
ји ма на срп ском је зи ку о Јо ва ну Вла ди ми ру се го во ри као о кра љу срп ском, а у грч-
ким Жи ти ји ма као о кра љу и чу до твор цу6. Бо лан ди сти га, опет, на во де као Ioan
nes Vla di mi rus rex Dal ma ti ae 7. На осно ву нат пи са на фре ска ма у Рил ском и Трој-
ском ма на сти ру, Јо ван Вла ди мир је био бу гар ски цар, док се у не ким ма на сти ри ма 
Ма ке до ни је на фре ска ма при ка зу је за јед но са све ти ма Кли мен том и На у мом, као 
про све ти тељ Ју жних Сло ве на. Пре ма не ким но ви јим ис тра жи ва чи ма, Јо ван Вла-
ди мир је био пр ви цр но гор ски све ти тељ чи је је мо шти ди на сти ја Не ма њи ћа све-
сно др жа ла по стра ни, у Aлбанији, у свр ху про мо ви са ња кул та соп стве не вла дар-
ске по ро ди це8.

Из све га на ве де ног, ја сно нам је са мо да је Јо ван Вла ди мир све ти тељ по што ван 
у мно гим по ме сним цр ква ма, као и да ње го ва лич ност ни ко га са про сто ра Бал ка на 
не оста вља рав но ду шним. Не ће мо ов де ула зи ти у рас пра ву о исти ни то сти на ве де-
них ми шље ња, ни ти пак о њи хо вом по ре клу. Али да би успе шно ра све тли ли не до у-
ми це спле те не око лич но сти све тог Јо ва на Вла ди ми ра, по треб но је нај пре да утвр-
ди мо исто риј ска све до чан ства о ње му. По том тре ба да по гле да мо шта нам о Јо ва ну 
Ва ди ми ру го во ре ње го ва Жи ти ја, ко је су и на че му се за сни ва ју раз ли ке ко је ме ђу 
њи ма по сто је, као и да ис тра жи мо ко ји еле мен ти тих Жи ти ја пред ста вља ју исто-
риј ски ве ро до стој не по дат ке.

Исто риј ска све до чан ства о све том Јо ва ну Вла ди ми ру

Исто риј ски из во ри
Ви зан тиј ски исто риј ски из во ри из 11. и 12. ве ка не оби лу ју по да ци ма о оно вре ме-
ним при ли ка ма на Бал ка ну. Јо ван Вла ди мир се по ми ње са мо у Крат кој исто ри ји 
Јо ва на Ски ли це, као и у исто ри ји Ге ор ги ја Ке дри на истог на сло ва, ко ја у осно ви са-
др жи по дат ке пре у зе те од Ски ли це9.

Од сло вен ских тек сто ва мо же мо на ве сти са мо Ље то ис по па Ду кља ни на ко ји 
је, ме ђу тим, не по у здан као исто риј ски из вор10.

на. Ви ди пред го вор Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа елек трон ском из да њу Чи тан ке о све то ме кра љу Јо ва ну Вла
ди ми ру на елек трон ској адре си http://www.mi tro po li ja.cg.yu/dva vo da/clan ci/mit_cl-sv_jo van_vla di mir_l.
html (07.09.2009).

4 Ср бљак, 388.
5 ’Ακολουθία 1690, 3.
6 Уп. Сло вен ско жи ти је, 6; По по вић, Жи ти ја, 527; Νικόδημος Ἁγιορείτης, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν 

τοῦ ἐνιαυτοῦ, т. β΄, Ἀθῆναι 18684, 465, и Δουκάκης, Συναξαριστής, 212.
7 Hal kin, BHG, 35 и L. Pe tit, Bi bli o grap hie des Aco lo ut hi es grec qu es [SН 16], So ciété des Bol lan di stes, Bru xel-

les 1926, 121.
8 В. R. Vu ji čić, „Ne ke ma lo po zna te či nje ni ce o sve tom Vla di mi ru Du kljan skom“, Lu čin dan, Glas CPC, 2 

(2000), 44–45.
9 Ви ди Σκυλίτζης Ἰωάννης, Σύνοψις ἱστοριῶν, PG 122, 368–476 (Καραγιαννόπουλος, Πηγαὶ, § 354, 272–273) и 

Κεδρηνὸς Γεώργιος, Σύνοψις Ἱστοριῶν, PG 121, 24–1165/122, 9–368 (Πηγαῖ, § 355, 273–274). Оста ли ви зан тиј ски 
исто ри ча ри тог пе ри о да су: Ἰωάννης Ζωναρᾶς, Ἐπιτομὴ ἱστοριῶν, (Πηγαῖ, § 385, 292), Μιχαὴλ Ἀτταλειάτης, 
Ἳστορία (Πηγαῖ, § 360, 277–278) и Μιχαὴλ Ψέλλος, Χρονογραφία (Πηγαῖ, § 359, 276–277).

10  Ље то пис по па Ду кља ни на (или Li bel lus Got ho rum, Reg num Scla vo rum или Бар ска ге не а ло ги ја, ка ко 
се још на зи ва) де ло је ко је ис тра жи ва че су о ча ва са број ним про бле ми ма. На и ме, ни су нам по зна ти ни 
лич ност ауто ра, ни вре ме на стан ка спи са, као ни ње го ви из во ри и на ме на. Због то га су о овом де лу од-
вај ка да по ста вља не раз не те о ри је. Нај по у зда ни ја ме ђу њи ма је, по на шем ми шље њу, те о ри ја С. Ми ју-
шко ви ћа, ко ји сма тра да је Ље то пис по па Ду кља ни на де ло јед ног Сло ве на, кон крет но Ср би на, ко ји је 
жи вео кра јем 14. или по чет ком 15. ве ка у обла сти Зе те. Иако зна ча јан број на уч ни ка као вре ме са ста-
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Оп шти исто риј ски оквир
На кон смр ти ви зан тиј ског ца ра Јо ва на Ци ми ски ја, 976. го ди не, ло кал не ари сто-
крат ске по ро ди це су сту пи ле у не ми ло срд ну бор бу за пре сто. У тим уну тра шњим 
не ми ри ма бал кан ски Сло ве ни су ви де ли од лич ну при ли ку за осло ба ђа ње од ви зан-
тиј ске вла сти. Нај у спе шни ји у ни зу уста ни ка био је Са му и ло чи ји су вој ни ци за по-
се ли чи та ву Бу гар ску и у на став ку осва ја ња сти гли до гра ни ца Ал ба ни је. Са му и ло, 
ко ји је се бе сма трао за на ста вља ча бу гар ског цар ства, про гла сио се за ца ра, док је 
ло кал ној бу гар ској Цр кви до де лио ста тус па три јар ши је. Сво ју ам би ци ју — ства ра-
ње др жа ве не за ви сне од ви зан тиј ске вла сти — ус пео је да оства ри ма кар и на крат-
ко. Вла дао је као са мо др жац Бу гар ском и Ма ке до ни јом од 976. до 1014. го ди не.11

Лич ност Јо ва на Вла ди ми ра
У пе ри о ду Са му и ло вих осва ја ња Ду кљом је упра вљао Јо ван Вла ди мир, син Пе три-
сла ва12. Ро дио се око 970. го ди не, а на кон оче ве смр ти, из ме ђу 990. и 995, на сле ђу је 
га на пре сто лу Ду кље. Прет по ста вља се да је од мах на кон сту па ња на трон упу тио 
јед но иза слан ство ви зан тиј ском ца ру. Циљ тог по слан ства је не по знат, али је ве ро-
ват но био у ве зи са за јед нич ким де ло ва њем про тив Са му и ла Бу гар ског13. Ни о по-
сле ди ца ма тих пре го во ра не ма мо по у зда на исто риј ска све до чан ства. Је ди но што је 
си гур но је сте да је Са му и ло 998. го ди не на пао Ду кљу. Спро вео је вој не опе ра ци је у 
ко ји ма је по ха рао ја дран ску оба лу све до Ду бров ни ка, а Јо ва на Вла ди ми ра је као за-
ро бље ни ка од вео у Пре спу14.

вља ња Ље то пи са пред ла же дру гу по ло ви ну 12. ве ка, С. Ми ју шко вић на во ди до ка зе да је текст на стао 
ба рем два ве ка ка сни је. Ви ди ње гов пред го вор пре во ду Ље то пи са по па Ду кља ни на ко ји је са чи нио, Бе-
о град 19882, 29–84. Што се ти че са мог са др жа ја, Ље то пис пред ста вља пре плет исто риј ских и бај ко ви-
тих при по ве сти. Због то га је оп ште при хва ћен став да ово де ло не мо же би ти по у здан исто риј ски из вор. 
Но упр кос то ме, но ви ја ар хе о ло шка ис тра жи ва ња у обла сти Зе те по ка зу ју да Ље то пис по па Ду кља ни
на са др жи зна чај не по дат ке о жи во ту Ју жних Сло ве на у пе ри о ду из ме ђу 10. и 12. ве ка, на ро чи то о жи-
во ту Јо ва на Вла ди ми ра, а ко ји не од сту па ју пре ви ше од исто риј ске исти не. Тре ба на по ме ну ти и да из-
вор ни текст Ље то пи са на ста ро сло вен ском је зи ку ни је са чу ван, не го по сто ји са мо пре вод на ла тин ски 
је зик, ве ро ват но де ло са мог ауто ра, а у ру ко пи су из 17. ве ка (Vat. Lat. 6958, фо то ре про дук ци ју ви ди код 
С. Ми ју шко ви ћа, Ље то пис по па Ду кља ни на, Ти то град 19671, 123–169). О раз ли чи тим те о ри ја ма о по ре-
клу Ље то пи са, ру ко пи сном пре да њу и кри тич ким из да њи ма де ла, ви ди на ве де ни пред го вор С. Ми ју-
шко ви ћа, 9–104. 

11  Уоп ште но о та да шњим при ли ка ма у Ви зан ти ји ви ди нпр. Ћо ро вић, Исто ри ја, 102–103 и 106–107; 
Остро гор ски, Исто ри ја, 283–285; Καραγιαννόπουλος, Ἱστορία, 429 и да ље; Καραγιαννόπουλος, Τὸ βυζαντινό 
κράτος, 96 и да ље. Де таљ ни је о устан ци ма ко ми то пу ла, о Са му и ло вом Бу гар ском цар ству ко је ће на ста-
ти као њи хо ва по сле ди ца, као и о Бу гар ској па три јар ши ји у вре ме Са му и ла ви ди Пи ри ва трић, Са му и
ло ва др жа ва. Обим и ка рак тер, Бе о град 1998. и С. Пи ри ва трић, „Τὸ Πατριαρχεῖο τοῦ πρώτου βουλγαρικοῦ 
βασιλείου καὶ οἱ Βυζαντινοὶ: Dam na tio me mo ri ae τοῦ ια΄ αἰώνα“, у: Η αυτοκρατορία σε κρίσι (;), Το Βυζάντιον 
τον ια΄ αιώνα (1025–1081), Αθήνα 2003, 307–316:312–313.

12  Ду кља, ко ја се про сти ра ла на те ри то ри ји да на шње Цр не Го ре, об у хва та ла је обла сти за пад но од Ска-
дар ског је зе ра, све до гра ни це са Ал ба ни јом. Као за себ на те ри то ри ја по ми ње се од кра ја 9. ве ка, а је дан 
од ње них пр вих вла да ра био је Пе три слав (Пе тар на грч ком), пре ма Ље то пи су по па Ду кља ни на (Ље
то пис, 125) — отац Јо ва на Вла ди ми ра. О ње му све до чи и олов ни пе чат из тог пе ри о да на ко јем је уре-
зан нат пис: ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΟΚΛΕΙΑΣ ΑΜΗΝ. Об зи ром на то да је нат пис на грч ком је зи ку, 
Пе три слав је ве ро ват но на не ки на чин био под ре ђен Ви зан ти ји. С дру ге стра не, реч АМИН нам ја сно 
све до чи о то ме да је био хри шћан ске ве ре. Ви ди К. Ји ри чек, Исто ри ја Ср ба, т. I, Бе о град 1918, 69–70. и 
Јан ко вић, Срп ско по мор је, 212.

13  В. Остро гор ски, Исто ри ја, 293; Καραγιαννόπουλος, Ἱστορία, 438 и С. Пи ри ва трић, Са му и ло ва др жа ва, 
101. Ν. Οἰκονομίδης на во ди да је Ва си ли је II Пор фи ро ге нит одр жа вао ди пло мат ске од но се са вла да рем 
Хр ват ске, Сте фа ном Др жи сла вом, и са Ср би ном, кне зом Ду кље, Јо ва ном Вла ди ми ром. До де лио им је 
ти ту ле и од ре ђе не олак ши це с ци љем да му ови по мог ну у бор би про тив Са му и ла (Ν. Οἰκονομίδης, „Ἡ 
ἑνοποίηση τοῦ Ἐυρασιατικοῦ χώρου 945–1071“, у: Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικού ἔθνους, ΒυζαντινόςἙλληνισμός. Με
σοβυζαντινοί χρόνοι (642–1071), Ἀθῆναι 1979, 98–151:121).

14  На осно ву Ље то пи са (125–126), што ка сни је по на вља и Ћо ро вић (Исто ри ја, 104), Јо ван Вла ди мир се, 

драгИЦа тадИћ
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На кон из ве сног вре ме на, Јо ван Вла ди мир се вра ћа на пре сто Ду кље, са да као 
Са му и лов зет. Окол но сти под ко ји ма су до га ђа ји окре ну ли ток ни су по зна те. Ље
то пис по па Ду кља ни на на во ди ро ман тич ну при чу о љу ба ви из ме ђу Вла ди ми ра и 
Ко са ре ко ја је кру ни са на ње го вим осло ба ђа њем и бра ком. С по ли тич ко-исто риј ске 
тач ке гле ди шта, ве ро ват ни је је да је Са му ил про це нио да ће за сни ва њем род бин-
ских ве за лак ше ус по ста ви ти и одр жа ти мир на Бал ка ну, те је та ко сво ју ћер ку дао 
ду кљан ском кне зу. С дру ге стра не, ни Јо ван Вла ди мир ве ро ват но ни је био про ти-
ван по ро дич ној ве зи са та да нај моћ ни јим вла да рем Бал ка на15.

Ме ђу тим, на кон Са му и ло ве смр ти, при ли ке на Бал ка ну се ко ре ни то ме ња ју. 
Ду бо ко по тре шен због по ра за сво је вој ске од стра не Ва си ли ја II Пор фи ро ге ни та 
(Ма ке дон ца, или Бу га ро у би це, ка ко је још на зван) у би ци на Бе ла си ци 1014. го ди-
не, Са му и ло уми ре од ср ча ног уда ра. На сле дио га је син Га ври ло Ра до мир ко ји се, 
ме ђу тим, на пре сто лу за др жао ја ко крат ко. На кон не пу них го ди ну да на од сту па-
ња на власт, уби ја га ро ђак Јо ван Вла ди слав услед по ро дич не осве те16. На рав но, Јо-
ван Вла ди слав је, осим од бра не по ро дич не ча сти имао и дру ге ам би ци је, па се, уме-
сто да уре ди од но се са Ви зан ти јом, ба вио укла ња њем свих по тен ци јал них пре тен-
де на та на пре сто Бу гар ске. Ме ђу њи ма је био и Са му и лов зет, ду кљан ски кнез Јо ван 
Вла ди мир, ко га је Јо ван Вла ди слав на пре ва ру убио 22. ма ја 1015. у Пре спи17. По том 
је за по сео и Ду кљу, али ње го ва вла да ви на ни је би ла ду гог ве ка. Ви зан ти ја је убр зо 
по но во ус по ста ви ла власт над де ло ви ма не ка да шњег Са му и ло вог цар ства18.

Ха ги о граф ски и хим но граф ски тек сто ви о св. Јо ва ну Вла ди ми ру

У све сти на ро да, уби ство Јо ва на Вла ди ми ра ни је пред ста вља ло са мо је дан по ли-
тич ки зло чин, не го мно го ви ше од то га — хе рој ску му че нич ку смрт. Хри шћан ски 
жи вот ко ји је во дио, ста ра ње о ши ре њу и утвр ђи ва њу хри шћан ске ве ре у Ду кљи, 
чи ње ни ца да га је Јо ван Вла ди слав, ко ји је ина че био на кло њен бо гу ми ли ма, на пре-
ва ру по звао да до ђе на ме сто стра да ња, као и чу да ко ја су се на ње го вом гро бу и над 
ње го вим мо шти ма де ша ва ла, по ка за ла су Јо ва на Вла ди ми ра као Бож јег угод ни ка и 
све ти те ља Цр кве.

Не ду го на кон стра да ња, све том Јо ва ну Вла ди ми ру су на ста ро сло вен ском је зи-
ку на пи са ни Жи ти је, а по том и Слу жба19. Ти тек сто ви су из гу бље ни, али су са чу ва-

проц нив ши сна гу и над моћ не при ја те ља, нај пре по ву као на обли жње бр до Об лик, а по том се сам пре-
дао да би спа сао ло кал но ста нов ни штво. Уп. Καραγιαννόπουλος, Ἱστορία, 434, као и Пи ри ва трић, Са му и
ло ва др жа ва, 105, где је дат де таљ ни ји опис Са му и ло вих вој них опе ра ци ја на Ја дран ској оба ли (107–115).

15  Ћо ро вић, Исто ри ја, 104, Καραγιαννόπουλος, Ἱστορία, 434. и Пи ри ва трић, Са му и ло ва др жа ва, 115.
16  Мно го го ди на ра ни је, Са му и ло је убио сво га бра та Ааро на да би остао сам на вла сти. Са да је Јо ван 

Вла ди слав, да би осве тио смрт сво га оца Ааро на, убио Са му и ло вог си на Га ври ла Ра до ми ра, као и ње го-
ву же ну, док је њи хо вог си на осле пео. Ви ди Пи ри ва трић, Са му и ло ва др жа ва, 79.

17  Не ки исто ри ча ри су сма тра ли да је Јо ван Вла ди мир уби јен го ди ну да на ка сни је, ма ја 1016. го ди не, 
ме ђу тим Н. Ба на ше вић је по ка зао тач ност ста ри је хро но ло ги је. В. Ље то пис по па Ду кља ни на и на род
на пре да ња, Бе о град 1971, 189–191.

18  О Са му и ло вој смр ти и исто риј ским до га ђа ји ма ко ји су јој усле ди ли ви ди уоп ште но нпр. Ћо ро вић, 
Исто ри ја, 107–108; Остро гор ски, Исто ри ја, 293–294; Καραγιαννόπουλος, Ἱστορία, 454–463; Καραγιαννό-
πουλος, Τὸ βυζαντινό κράτος, 100; Ν. Οἰκονομίδης, „Ἡ ἑνοποίηση τοῦ Ἐυρασιατικοῦ χώρου 945–1071“, 122–
125 и де таљ ни је Пи ри ва трић, Са му и ло ва др жа ва, 120–132.

19  Пи сац Ље то пи са по па Ду кља ни на на кра ју по гла вља о жи во ту и стра да њу Јо ва на Вла ди ми ра ка же 
да онај ко ји же ли да са зна о мно штву чу да ко је је Го спод учи нио ње го вим по сред ством — „не ка про чи-
та књи гу о ње го вим дје ли ма, у ко јој су ње го ва дје ла по ре ду опи са на, па ће за и ста зна ти да је овај све-
ти чо вјек био је дан дух са Го спо дом и да је Бог био са њи ме“ (Ље то пис, 130). Ја сно је да се ова ре че ни-
ца од но си на књи гу Жи ти ја те за кљу чу је мо да је оно у 14. ве ку си гур но по сто ја ло на ста ро сло вен ском 
је зи ку. Тре ба на по ме ну ти и да је Жи ти је ве ро ват но са ста вље но пре Слу жбе ко ја, осим то га, ни је на пи-



432 драгИЦа тадИћ

ни као пре да ње ко је је утка но у Ље то пис по па Ду кља ни на, као и у Жи ти је св. Јо ва
на Вла ди ми ра на пи са но на грч ком је зи ку. На и ме, Жи ти је и Слу жба св. Јо ва ну Вла-
ди ми ру пр ви пут су об ја вље ни на грч ком је зи ку. Штам пао их је 1690. го ди не у Ве не-
ци ји Јо ван Па пас ко ји у пред го во ру свог из да ња ка же да му је тек сту ал ни ма те ри јал 
ко ји об ја вљу је до ста вио Ко зма, та да шњи игу ман ма на сти ра Све тог Јо ва на Вла ди-
ми ра у Ел ба са ну у Ал ба ни ји, где су по чи ва ле и ње го ве мо шти. На во ди да је игу ман 
Ко зма „до пу нио и по пра вио“ слу жбу све ти те љу ко ја нам је са чу ва на од древ них 
вре ме на20. Да кле, кра јем 17. ве ка је по сто јао из ве сни текст, пре дањ ски или у ру ко-
пи су. Сто га се мо же мо сло жи ти са Ју сти ном По по ви ћем, са ста вља чем но ви јег Жи
ти ја св. Јо ва на Вла ди ми ра на срп ском је зи ку, да је Ко зма ко ри стио по сто је ће тек-
сто ве на сло вен ском је зи ку ко је је до пу нио по да ци ма ко је је чуо или на шао за пи са-
не дру где, па је све то по слао из да ва чу21. У при лог ово ме све до чи и сам текст из да-
ња из 1690. го ди не. На кра ју Си нак са ра чи та мо: „Ово је, хри шћа ни мо ји, скра ће ни 
Си нак сар Све то га; а ве ли ка књи га, ко ја је из гу бље на, са др жа ла је ве ћи део Слу жбе 
и при по ве сти (=жи ти ја); у срп ским (књи га ма) је пот пу ни је са чу ва но жи ти је и чу-
да Све то га“22. Ја сно је, да кле, да су по сто ја ли из вор ни сло вен ски тек сто ви ко ји нам 
на жа лост, ни су са чу ва ни. Све што зна мо о њи хо вом са др жа ју, прет по став ка је ко ја 
се за сни ва на се кун дар ним из во ри ма.

Слу жба и Жи ти је са ста вље ни на грч ком је зи ку по но во су штам па ни још три 
пу та: у из да њу Гри го ри ја Мос хо пољ ског из 174223, за тим Ни ко ла ја Гли ки ја у Ве не-
ци ји 177424, и ве не ци јан ско из да ње из 1858. ко је су фи нан си ра ли ар хи је реј Јо а ни ки је, 
Ата на си је Ја ко ву и бра ћа Ге ор ги је и Јо ван Кру нић25. Сва три се за сни ва ју на пр вом 
из да њу Јо ва на Па па са уз ма ње до пу не и из ме не. Из дво је но Жи ти је св. Јо ва на Вла
ди ми ра на грч ком је зи ку, ко је се та ко ђе за сни ва на тек сту из 1690, на ла зи мо још и 
у Си нак са ру Ни ко ди ма Аги о ри та26 и у Ве ли ком си нак са ру Кон стан ти на Ду ка ки ја27.

Тек сто ви на ста ро сло вен ском је зи ку, као што смо већ ре кли, ни су нам са чу ва-
ни. Слу жба на цр кве но сло вен ском је зи ку са др жа на у Ср бља ку пред ста вља пре вод 
грч ког из да ња уз из ве сне из ме не28. На и ме, кра јем 18. ве ка, срп ски мо на си из све то-
гор ског ма на сти ра Хи лан дар, Лу ка и Пар те ни је, пре ве ли су Слу жбу и Жи ти је св. 

са на од јед ном, већ су јој вре ме ном до да ва ни раз ли чи ти де ло ви, хим не, ка но ни, као што мо же мо за па-
зи ти ако пра ти мо ње на сук це сив на из да ња на грч ком је зи ку. О по сто је ћим ха ги о граф ским и хим но-
граф ским тек сто ви ма о св. Јо ва ну Вла ди ми ру в. Hal kin, BHG n. 2195 и Hal kin, NA uct BHG n. 2195b.

20  Ἀκολουθία 1690, 5–7.
21  По по вић, Жи ти ја, 533–534. Тре ба на по ме ну ти да је Ко зма у Слу жбу унео и де ло ве не ких дру гих тра-

ди ци ја. На и ме, По хва ла св. Јо ва ну Вла ди ми ру је за пра во По хва ла св. Ге ор ги ју (Hal kin, BHG n. 684) ко ју је 
Ко зма пре у зео од ње ног са ста вља ча, а свог зе мља ка, Ар ка ди ја, ар хи е пи ско па ки пар ског. B. J. No ret, „De-
ux ava tars du panégyri que de S. Ge or ges par Ar ca di us de Chypre“, AB 92 (1974), 165–170:165–166 и 168–169.

22  Ἀκολουθία 1690, 42. Наш пре вод са грч ког из вор ни ка.
23  Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κλήμεντος ἀρχιεπισκόπου Ἀχριδῶν νεωστὶ καινῷ τύπῳ ἐκδεδομένη 

(…) Ἐν Μοσχοπόλει. Παρὰ Γρηγορίῳ ἱερομονάχῳ τῷ Κωνσταντινίδῃ. 1742.  Након  Службе св.  Кли менту ш та-
мпано је још шест  Служби,  међу  к ојима и св.  Ј овану  Вл ад ими ру.

24  Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου βασιλέως, καὶ μεγαλομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Βλαδιμήρου καὶ θαυματουργοῦ 
(…) Ἐνετίησιν, 1774. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων

25  Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου βασιλέως, καὶ μεγαλομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Βλαδιμήρου καὶ θαυματουργοῦ (…) ἀνατυπωθεῖσα 
κατὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ Γλυκὺ τοῦ 1774 ἀναλώμασι τῶν εὐσεβῶν κυρίων Ἰωαννικίου ἀρχιερέως, Ἀθανασίου Ίακώβου, Γεωργίου καὶ υἱοῦ 
Ἰωάννου Κρούνιτς, τῶν λεγομένων Κορώνα. Ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ τυπογραφείου τοῦ ἁγίου Γεωργίου. 1858.  О  по стојећим  
С лужбама с в.  Јован у  Вл адимиру в.  L. Peti t, Bibli οgraphie de s  ac ol outhi es g rècques [SН 16 ], Société de s B ol-
landistes , B ru xel les 1926, 122.

26  Ви ди Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, т. II (Μάρτιος, Ἀπρίλιος, Μάϊος, Ἰούνιος, Ἰούλιος καὶ 
Αὔγουστος), Ἀθῆναι 18684, 465–466, као и но ви је из да ње исто га де ла, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν, т. V, 
Θεσσαλονίκη 1989, 126–128.

27  Δουκάκης, Συναξαριστής, 212–215.
28  Ср бљак, 388–398. _ По по вић, Жи ти ја, 527–541.



раЗлИКе ИЗмеЂУ СрпСКе И грчКе варИјанте  жИтИја Светог јована владИмИра 433

Јо ва на Вла ди ми ра са грч ког на свој ма тер њи је зик29. По том је Ви ћен ти је Ра кић, све-
ште ник из Тр ста, ис пра вио и до пу нио овај пре вод и об ја вио га 1802. го ди не у Ве-
не ци ји уз по моћ бо га тог срп ског тр гов ца Ха џи-Те о до ра Мек ше. Не ко ли ко де це ни-
ја ка сни је, бе о град ски ми тро по лит Ми ха и ло је увр стио текст Слу жбе у Ср бљак, од 
ка да он ула зи у зва нич ну упо тре бу Срп ске пра во слав не цр кве30. Што се ти че Жи
ти ја, текст ње го вог из да ња из 1802. го ди не на срп ски је зик је пре вео Ни ко лај Ве ли-
ми ро вић и увр стио га у збир ку Чи тан ка о све то ме кра љу Јо ва ну Вла ди ми ру31. Пот-
пу ни је Жи ти је је на срп ском је зи ку са ста вио Ју стин По по вић ко ри сте ћи на ве де-
не из во ре32.

Жи ти ја о св. Јо ва ну Вла ди ми ру

Иако грч ка и срп ска ва ри јан та Жи ти ја све тог Јо ва на Вла ди ми ра опи су ју ње гов 
жи вот и му че нич ко стра да ње на сли чан на чин, ме ђу њи ма по сто је и зна чај не раз-
ли ке ко је су про ис те кле из упо тре бе раз ли чи тих усме них и пи са них из во ра. На чел-
но, грч ко Жи ти је је са же ти је по што не узи ма у об зир по дат ке из Ље то пи са по па 
Ду кља ни на, на ко је се, на про тив, срп ско Жи ти је у ве ли кој ме ри осла ња33. Кон крет-
но, грч ки и срп ски текст се раз ли ку ју у пет та ча ка:

1) бит ка Јо ва на Вла ди ми ра са Са му и лом и за ро бље ни штво у Пре спи;
2) брак са Са му и ло вом ћер ком Ко са ром;
3) уло га ко ју је Ко са ра игра ла у Вла ди ми ро вом уби ству;
4) опис стра да ња Јо ва на Вла ди ми ра;
5) суд би на ко ја је за те кла уби цу, Јо ва на Вла ди сла ва.

Ове раз ли ке ће мо у на став ку пре ци зни је из ло жи ти, пра те ћи исто вре ме но њи-
хо ву за јед нич ку тек сту ал ну нит. На из ве сне чи ње ни це ко је иду у при лог ве ро до-
стој но сти јед не или дру ге ва ри јан те Жи ти ја би ће упу ће но у на по ме на ма, да би се 
из бе гло оп те ре ћи ва ње тек ста или пре ки да ње то ка при по ве сти.

Пр ви пе ри од жи во та
Пре ма Жи ти ју све то га на грч ком је зи ку, Јо ван Вла ди мир је ро ђен у бу гар ском се лу 
„Вла ди мир“, ода кле по ти че и ње го во име. Био је кра љев ског ро да. Ње го ви ро ди те-
љи, ко ји су би ли вер ни хри шћа ни, упра вља ли су обла сти ма Тра ву ни је, Ал ба ни је и 
окол ним ме сти ма. Мај ка му је би ла Ана Ро меј ка, а отац му се звао Не ма ња и био је 
син пр вог бу гар ског ца ра, Си ме о на34.

29  Пре во ди лач ки по ду хват Лу ке и Пар те ни ја пред ста вља део ши ре ини ци ја ти ве хи лан дар ских мо на-
ха за из ра ду но вих, као и за по прав ку по сто је ћих сред њо ве ков них пре во да ви зан тиј ских де ла на сло-
вен ске је зи ке. В. Ἀ.Ἀ. Ταχιάος, „Ἡ Σλαβικὴ Γραμματειακὴ Παραγωγὴ στὸ Ἄγιον Ὄρος“, у: Καιρός, Τόμος Τι-
μητικός στον ομότιμο Καθηγητή Δαμιανό Αθ. Δόϊκο, т. IV, Θεσσαλονίκη 1994, 835–850:842–843.

30  По по вић, Жи ти ја, 534.
31  „Сло вен ско жи ти је“, у: Чи тан ка о све то ме кра љу Јо ва ну Вла ди ми ру (пр. Ни ко лај Ве ли ми ро вић), 

Бе о град 1925, 6–10.
32  По по вић, Ју стин, Жи ти ја све тих, т. V (Жи ти ја све тих за ме сец мај), Ва ље во 1972, 527–541.
33  Под из ра зом „грч ко Жи ти је“ под ра зу ме ва мо Си нак сар Слу жбе св. Јо ва ну Вла ди ми ру са ста вље не на 

грч ком је зи ку. Ну ме ра ци ја на ве де них стра на од го ва ра из да њу из 1858. го ди не, ко је је с јед не стра не, нај-
при сту пач ни је да на шњем чи та о цу, док исто вре ме но текст жи ти ја све тог не од сту па зна чај но од прет-
ход них из да ња. Из раз „срп ско Жи ти је“ од но си се на Ве ли ми ро ви ћев пре вод Сло вен ског жи ти ја, као и 
на ње го во до пу ње но из да ње ко је је са чи нио Ј. По по вић.

34  Ἀκολουθία 1858, 23. Иако се у грч ком Жи ти ју, а и дру где (уп. Σλαβοβουλγαρικὴ ἱστορία Пај си ја Хи лан-
дар ца из 18. ве ка, Θεσσαλονίκη 2003, 154), на во ди да је Јо ван Вла ди мир по ре клом Бу га рин, за та кво што 
не по сто ји по твр да. На и ме, у исто риј ским из во ри ма ни је по знат ни је дан на след ник бу гар ског тро на 
по име ну Не ма ња, као што не по сто ји ни је дан по да так о ње го вој су пру зи Ани Ро меј ки. Уп. Ћо ро вић, 
Исто ри ја, 99. Из у зе так је Ве ли ки си нак сар К. Ду ка ки ја где се за Јо ва на Вла ди ми ра ка же да је био „срп-
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И у срп ском Жи ти ју се на во ди да је Јо ван Вла ди мир био кра љев ског по ре кла, 
с тим што ни је по ве зи ван са бу гар ским, не го са ло кал ним вла дар ским ди на сти ја ма. 
На и ме, об ла сни упра ви тељ Хва ли мир је имао три си на. Пр ви, Пе три слав, је упра-
вљао Ду кљом, дру ги, Дра ги мир, Тра ву ни јом и Хлев ном, док је нај мла ђи, Ми ро-
слав, вла дао Под гор јем. Ка ко Ми ро слав ни је имао де це, на кон ње го ве смр ти Под-
гор је је до де ље но на упра ву Пе три сла ву. Син и на след ник Пе три сла вљев је сте био 
Јо ван Вла ди мир. На пре сто је сту пио кра јем 10. ве ка, а ње го ва пре сто ни ца, Кра ји-
на, на ла зи ла се бли зу цр кве Пре чи сте Дје ве Ма ри је, на за пад ној оба ли Ска дар ског 
је зе ра35.

И у срп ском и у грч ком Жи ти ју, Јо ва ну Вла ди ми ру се при пи су ју исте вр ли-
не и исти да ро ви ко ји су очи то пре у зе ти из опи са исто ри ча ра Ски ли це и Ке дри но-
са. Ка же се, на и ме, да је био ми ран, кро так, бо го бо ја жљив, пра ве дан, рев но стан36. 
Као мла дић, про вео је не ко ли ко го ди на код јед ног ис ку сног вој ско во ђе код ко јег се 
учио вој ној ве шти ни. Грч ко Жи ти је на во ди још да је био уче ник и Охрид ског ар-
хи е пи ско па код ко јег је из у ча вао Све то пи смо и дру ге све ште не спи се37. С та квим 
обра зо ва њем, Јо ван Вла ди мир је спо јио у се би ви те штво са по бо жно шћу38.

Као вла дар, Јо ван Вла ди мир се ста рао о ши ре њу и утвр ђи ва њу хри шћан ске ве-
ре у по ве ре ној му обла сти. Слао је у све кра је ве учи те ље и про по вед ни ке да би, с 
јед не стра не, утвр ди ли хри шћа не у пра вој ве ри, али и да би, с дру ге стра не, обра ти-
ли је ре ти ке на пут исти не. Гра дио је ма на сти ре и цр кве, бол ни це и стра но при јем-
ни це. Вла дао је му дро и пра вед но те су га због то га сви во ле ли. Јед ном реч ју, био је 
„сна жан ово зе маљ ски вла дар, али и по кор ни слу га не бе ског ца ра“39.

Бит ка на бр ду Об лик и брак са Ко са ром
Ка да је у пи та њу же нид ба Јо ва на Вла ди ми ра, из ве шта ји грч ких вер зи ја Жи ти ја су 
при лич но шту ри. У Си нак са ру штам па ном за јед но са Слу жбом на во ди се са мо да 
су га ро ди те љи вен ча ли са ћер ком ца ра Са му и ла, док се у Ве ли ком си нак са ру Кон-
стан ти на Ду ка ки ја ка же да су га вен ча ли са ћер ком ца ра Ми ха и ла40. У срп ској тра-
ди ци ји, на про тив, при по вест о бра ку Јо ва на Вла ди ми ра пред ста вља чи та ву дра му 
ко ја по чи ње бит ком на бр ду Об лик.

У сво јим осва ја њи ма, цар Са му ил је са мно го број ном вој ском на пао Ду кљу с 
на ме ром да и њу пот чи ни. Јо ван Вла ди мир, ко ји је ви ше во лео мир не го рат и сма-
трао да не тре ба уза луд про ли ва ти људ ску крв, са сво јим вој ни ци ма се по ву као на 
бр до Об лик. На кон из ве сног вре ме на, Са му ил се при бли жио и оп ко лио их. Ме-
ђу тим, Јо ва ну Вла ди ми ру су од не при ја те ља ве ћу бри гу за да ва ле зми је отров ни це 

ски краљ“ (в. Δουκάκης, Συναξαριστής, 213).
35  Сло вен ско жи ти је, 6; По по вић, Жи ти ја, 527, и Ље то пис, 125. У 19. ве ку, ру ски пу то пи сац Иван Ја-

стре бов от крио је у бли зи ни Ска дар ског је зе ра ру ше ви не за ко је из ве стан број на уч ни ка сма тра да су 
оста ци цр кве Пре чи сте Кра јин ске. У тој цр кви су, на осно ву срп ског Жи ти ја, би ле нај пре сме ште не 
мо шти св. Јо ва на Вла ди ми ра. Сма тра се, осим то га, да је ту цр кву са гра дио Вла ди ми ров отац Пе три-
слав у дру гој по ло ви ни 10. ве ка. По дроб ни је о то ме в. у Јан ко вић, Срп ско по мор је, 85–87.

36  Уп. Σύνοψις Ἱστοριῶν, PG 122, 196 C; Ἀκολουθία 1858, 24; Ље то пис, 125; Сло вен ско жи ти је, 6, и По по-
вић, Жи ти ја, 527.

37  Ἀκολουθία 1858, 24. На осно ву дру гих исто риј ских из во ра, да се за кљу чи ти да се ра ди о охрид ском 
ар хи е пи ско пу Ни ко ли. В. Јан ко вић, Срп ско по мор је, 225.

38  Ка ко то ле по при ме ћу је Ј. По по вић, Жи ти ја, 527.
39  Ви ди Ἀκολουθία 1858, 24; Δουκάκης, Συναξαριστής, 213; Сло вен ско жи ти је, 6, и По по вић, Жи ти ја, 527–

528. И грч ки и срп ски тек сто ви, да кле, јед но ду шно све до че про по вед нич ко де ло Јо ва на Вла ди ми ра, као 
и ве ли ку љу бав ко ју је сте као код свог на ро да.

40  Ἀκολουθία 1858, 24, и Δουκάκης, Συναξαριστής, 213.
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ко је су де сет ко ва ле ње го ву вој ску. Не мо гав ши ви ше да из др жи, све ти се у су за ма 
обра тио Го спо ду и усрд но Га за мо лио да осло бо ди ње го ве вој ни ке од та ко стра шне 
смр ти. Го спод је усли шио мо ли тву слу ге сво га и на чу де сан на чин за у ста вио отров-
не ује де зми ја. Пре ма пре да њу, од та да па до да на да на шњег у обла сти бр да Об лик 
зми је не ује да ју ви ше, а ако не ког и ује ду, не де си му се ни шта41.

На кон не ког вре ме на, Са му ил је по слао гла сни ка Јо ва ну Вла ди ми ру по ру чу-
ју ћи му да си ђе са сво јом вој ском са бр да, ме ђу тим, овај га не по слу ша. Али на жа-
лост, ка ко то обич но би ва, на шао се ме ђу вој ни ци ма и је дан Ју да ко ји је из дао сво-
га вла да ра и по ло жа је на ко ји ма се вој ска на ла зи ла. Та да је Јо ван Вла ди мир по ка-
зао сво ју ве ли чи ну као чо век и хри шћан ски вла дар и вој ско во ђа. Пре не го што се 
сам пре дао Са му и лу, оку пио је вој ску и ре као: „Чи ни ми се, бра ћо, да ме ни пред-
сто ји ис пу ни ти реч је ван ђел ску ко ја ка же да до бар па стир жи вот свој по ла же за ов-
це42. Бо ље ће би ти, да кле, да ја сам по ло жим ду шу сво ју за све вас и да до бро вољ но 
пре дам те ло сво је да га уби ју, не го да ви про пад не те од гла ди и од ма ча.“ Из ре кав-
ши ово, Јо ван Вла ди мир се по здра вио са вој ни ци ма и пре дао Са му и лу ко ји га је као 
за ро бље ни ка по слао у свој пре сто ни град, Пре спу, а сам је на ста вио са на па ди ма и 
за у зео и спа лио Ко тор и Ду бров ник, опљач као Бо сну и Ра шку и са бо га тим пле ном 
се вра тио у сво ју отаџ би ну43.

За то чен у Пре спи, Јо ван Вла ди мир се не пре ста но мо лио Го спо ду за спас. Јед-
не но ћи ја ви му се ан ђео Го спод њи и об ја ви му да ће се убр зо из ба ви ти из там ни-
це, али и да ће не ко вре ме по том по стра да ти за име Го спод ње. И за и ста, до га ђа ји су 
убр зо кре ну ли дру гим то ком.

Са му ил је имао ћер ку по име ну Ко са ра ко ја је би ла ве о ма бо го бо ја жљи ва и ми-
ло срд на. Че сто је оби ла зи ла су жње и ро бо ве и пру жа ла по моћ не ја ки ма. Јед но га 
да на ви де ла је мла дог и ле пог Јо ва на Вла ди ми ра и од мах јој се до пао. А кад је раз-
го ва ра ла са њим, још ви ше су је за не ли ње го ва му дрост и смер ност, те га је од ср ца 
за во ле ла. Же ле ћи да га осло бо ди, за мо ли ла је сво га оца да јој до пу сти да се уда за 
Јо ва на Вла ди ми ра. Са му и ло, ко ји ни је мо гао ни шта да од би је сво јој ме зи ми ци, био 
је све стан то га да је Јо ван Вла ди мир кне жев ског по ре кла, те да му до ли ку је да бу-
де цар ски зет. Ис пу нио је же љу сво је ћер ке и Јо ван Вла ди мир и Ко са ра су се вен ча-
ли. Цар ски зет је до био на траг сво је зе мље, а осим то га и упра ву над Драч ком об-

41  Сло вен ско жи ти је, 6–7, и По по вић, Жи ти ја, 528. Уп. са ста ро за вет ном при по ве шћу о зми ја ма ко је 
су де сет ко ва ле Изра иљ и о Мој си ју ко ји се мо лио Го спо ду да укло ни ову по шаст од на ро да (4 Мојс 21, 
6–9). Јо ван се у свом Је ван ђе љу на овај из ве штај по зи ва у хри сто ло шком кон тек сту (Јн 3, 14).

42  Јн 10, 11.
43  Сло вен ско жи ти је, 6–7, и По по вић, Жи ти ја, 528. На ве де на при по вест се уоп ште не по ми ње у грч ком 

Жи ти ју све то га. Њен из вор за срп ску ва ри јан ту је сте упра во Ље то пис по па Ду кља ни на у ком се опи-
су ју оп ко ља ва ње Јо ва на Вла ди ми ра од стра не бу гар ске вој ске на бр ду Об лик, као и из да ја ње го вог пот-
чи ње ног. Та ко ђе се на во де ре чи ко је је упу тио сво јим вој ни ци ма пре пре да је (ви ди Ље то пис, 125–126). 
На осно ву са вре ме них ар хе о ло шких ис тра жи ва ња, као и то по гра фи је Цр не Го ре, овај из ве штај Ље то
пи са по па Ду кља ни на ни је да ле ко од исти не. На и ме, у обла сти ко је су у дав ни ни би ле део те ри то ри је 
под упра вом Јо ва на Вла ди ми ра, по сто је низ стр мих уз ви ше ња ко ја се зо ву „Вла ди мир“. Вр ло је мо гу ће 
да се за пра во ра ди о бр ду Об лик ко је на во ди пи сац Ље то пи са, а ко јем је ка сни је про ме ње но име ра ди 
чу ва ња успо ме не на све ти те ља ко ји је ту во дио бит ку са Са му и лом. Стр ме стра не бр да, као и по глед ко-
ји се са ње го вог вр ха пру жа на све окол не те ри то ри је, чи не га са вр ше ним вој ним по ло жа јем. О ње го вој 
упо тре би у те свр хе све до че и са чу ва ни оста ци вој них утвр ђе ња из по зни јег ви зан тиј ског пе ри о да. До-
дај мо и да ка рак те ри стич но од су ство ар хе о ло шких на ла за с кра ја 10. и по чет ка 11. ве ка у при мор ским 
обла сти ма Цр не Го ре, да кле из вре ме на Са му и ло вих по хо да, по сред но по твр ђу је из ве штај Ље то пи са 
о ужа сним стра да њи ма ко је су ови кра је ви та да пре тр пе ли. Ви ди Јан ко вић, Срп ско по мор је, 62 и 159–
160. Чи ње ни це ко је смо на ве ли да ју нам за пра во да бр до Вла ди мир по и сто ве ти мо са бр дом Об лик — 
ме стом бор бе Јо ва на Вла ди ми ра са бу гар ским ца рем Са му и лом, од но сно да при зна мо ве ро до стој ност 
Ље то пи са попa Ду кља ни на и срп ског Жи ти ја на овом ме сту.
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ла шћу и дру ге ску по це не по кло не, док је ње го вом стри цу Дра ги ми ру вра ће на Тра-
ву ни ја. Та ко се Јо ван Вла ди мир оже нио и вра тио у сво ју пре сто ни цу у Кра ји ну. Са 
сво јом су пру гом Ко са ром се, ка ко све до чи сло вен ско пре да ње, до го во рио да др же 
де ви чан ство и уну тар бра ка и да жи ве ан ђе о ским жи во том44.

Уби ство Јо ва на Вла ди ми ра и уло га Ко са ре у ње му
О до га ђа ју про на ла же ња кр ста сви жи во то пи сци, и срп ски и грч ки, при по ве да ју 
на сли чан на чин. На и ме, јед но га да на Јо ван Вла ди мир је са три ве ли ка ша иза шао у 
шу му. Из не на да је угле дао огром ног ор ла ко ји је на кри ли ма но сио бље шта ви крст. 
Орао се спу стио на зе мљу, по ло жио крст и од ле тео ви со ко ка не бу, а Јо ван Вла ди-
мир је од мах си шао са ко ња и по кло нио се кр сту. По том је за по ве дио да се на том 
ме сту са гра ди цр ква у ко јој ће крст би ти по ло жен. А ка да је цр ква за вр ше на, Јо ван 
Вла ди мир ју је че сто по хо дио и про во дио у њој ду ге са те у мо ли тви45.

Од овог ме ста грч ка и срп ска при по вест се ра зи ла зе. Пре ма грч кој вер зи ји Жи
ти ја, Ко са ру су за бри ну ла че ста му же вље ва од су ства. Ка ко се са ма ни је сре та ла са 
њим, ми сли ла је да Јо ван Вла ди мир од ла зи да се на ла зи са дру гом же ном. За сле-
пље на љу бо мо ром, по жа ли ла се сво ме ро ђа ку и рас па ли ла код ње га мр жњу пре ма 
Јо ва ну Вла ди ми ру. Од та да је Јо ван Вла ди слав, Ко са рин ро ђак, тра жио при ли ку да 
уби је сво га зе та да би, с јед не стра не осве тио част ро ђа ке, али и да би, с дру ге стра-
не, за у зео ње го ве обла сти и у њи ма по ти снуо хри шћан ство, по што је сам био при-
кри ве ни је ре тик46.

Тих да на је ви зан тиј ски цар Ва си ли је II Пор фи ро ге нит из во дио вој не опе ра ци-
је у бу гар ским обла сти ма. Сти гао је и до гра ни ца Ду кље, али је Јо ван Вла ди мир уз 
по моћ Бож ју ус пео да од би је ње гов на пад. Ка да се вра ћао из бит ке, пу тем пре ко Ал-
ба ни је, Ко са рин ро ђак Јо ван Вла ди слав га је са че као у за се ди и по ку шао да га уби-
је, али без у спе шно. Та да је Јо ван Вла ди мир из ву као из ко ри ца свој мач и пре дав-
ши га свом уби ци, ре као: „Узми, и ра ди исти не и ра ди пра во сла вља, од се ци ми гла-
ву; спре ман сам, као дру ги Исак и Авељ, да се жр тву јем ра ди ис по ве да ња Хри ста 
и ве ре Ње го ве“. Јо ван Вла ди слав је, као „Ју да Иска ри от ски“ и као „бра то у би ца Ка-
ин“, ка ко га опи су је пи сац грч ког Жи ти ја, узео мач и од се као гла ву Јо ва на Вла ди-
ми ра. А Јо ван Вла ди мир је од се че ну гла ву при хва тио у сво је ру ке, и по ју ћи и сла ве-
ћи Го спо да, од нео је у цр кву где ју је при нео го во ре ћи: „Го спо де, у ру ке тво је пре да-
јем дух свој“. Сви при сут ни су, ви дев ши чу до, по тр ча ли за Све тим, а са не ба се за-
чу ло псал мо по ја ње. Та ко је, пре ма грч ком из да њу Жи ти ја, све ти Јо ван Вла ди мир 
по стра дао за Го спо да 22. ма ја 1015.47

44  В. Сло вен ско жи ти је, 6–7, и По по вић, Жи ти ја, 528–530. Уп. Ље то пис, 126–127. Исто ри чар Јо ван Ски-
ли ца на го то во исти на чин из ве шта ва о јед ном дру гом бра ку — Са му и ло ве ћер ке Ми ро сла ве са Со лун-
ским ду ком Ашо том. Слич но сти из ме ђу две „љу бав не при че“ су не ве ро ват не. Обе ћер ке, и Ми ро сла ва 
и Ко са ра, су се за љу би ле у оче ве за ро бље ни ке, у Ашо та и у Јо ва на Вла ди ми ра. Обе су тра жи ле од оца 
до зво лу да се уда ју за њих и Са му и ло је у оба слу ча ја при стао. Ашот је до био на упра ву град Драч, док 
је Јо ва ну Вла ди ми ру при па ла Драч ка област. Од ове две ро ман се под сум њом је она на ве де на у Ље то
пи су. Ме ђу тим, не тре ба због то га за кљу чи ва ти да је брак Јо ва на Вла ди ми ра и Ко са ре из ми шљен. Нај-
ве ро ват ни је је да је до ње га до шло, али је пи сац Ље то пи са, слу же ћи се Ски ли чи ним из ве шта јем, ро-
ман си рао при чу о дру гом Са му и ло вом зе ту. В. Пи ри ва трић, Са му и ло ва др жа ва, 105–106.

45  Сло вен ско жи ти је, 8; По по вић, Жи ти ја, 530–531. Пре ма грч ком Жи ти ју, крст је но сио ар хан ђео ко-
ји се ја вио у ви ду ор ла. В. Ἀκολουθία 1858, 24.

46  Ἀκολουθία 1858, 24. У По хва ли све то ме ко ја је са став ни део грч ке Слу жбе, Ко са ра се, на про тив, уоп-
ште не по ми ње у ве зи са ње го вим уби ством. В. Ἀκολουθία 1858, 15.

47  Ἀκολουθία 1858, 24–26. У Фран цу ској по сто ји слич но пре да ње о Ди о ни си ју Па ри ском. На и ме, све ти 
Ди о ни си је је при ли ком стра да ња узео у сво је ру ке од се че ну гла ву и пре шао чи та ва 3 ки ло ме тра док ни-
је до шао до цр кве у ко ју ју је при нео. В. Π.Β. Πάσχος, «Ὁ ἅγιος Δυονύσιος, ὁ Ἀρεοπαγίτης, Ὑμναγιολογικὲς 
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Срп ска вер зи ја Жи ти ја, за раз ли ку од грч ке, стра да ње све тог Јо ва на Вла ди ми-
ра опи су је мно го де таљ ни је и сме шта га у та чан исто риј ски оквир. Уме сто уоп ште-
ног по ме на вој них по хо да Ва си ли ја Бу га ро у би це, упу ћу је на ње го ва тач на кре та ња, 
али и ње гов циљ — да сру ши Са му и ло ву др жа ву. На во ди се и да је Ва си ли је, на кон 
што је по бе дио Са му и ла на Бе ла си ци, на ста вио са осва ја њи ма све до Охри да, же ле-
ћи да по ко ри и срп ске зе мље. Ме ђу тим, на и шао је на сна жан от пор Јо ва на Вла ди-
ми ра ко ји га је при мо рао да се по ву че48.

На кон Са му и ло ве смр ти, као што смо ре кли, пре сто је на сле дио ње гов син, Га-
ври ло Ра до мир. Ње га је на кон го ди ну да на убио ро ђак Јо ван Вла ди слав. У срп ском 
Жи ти ју се, на осно ву по да та ка из Ље то пи са по па Ду кља ни на, на во ди да је Ва си ли-
је II Пор фи ро ге нит на го во рио Јо ва на Вла ди сла ва да уби је свог ро ђа ка, а по том га је 
убе дио да на исти на чин укло ни и Јо ва на Вла ди ми ра. Вла сто љу би ви Јо ван Вла ди-
слав је хтео да пот чи ни Ду кљу, али не мо гав ши да по бе ди Јо ва на Вла ди ми ра у би ци, 
ре шио је да га на пре ва ру уби је. По звао га је да до ђе у ње го ву пре сто ни цу, Пре спу, 
да би на вод но скло пи ли са вез про тив ви зан тиј ског ца ра. Вла ди ми ро ва же на Ко са-
ра је по сум ња ла у ис кре не на ме ре сво га ро ђа ка и ни је до пу сти ла му жу да иде. Уме-
сто то га, она са ма је оти шла у Пре спу. Та мо ју је ме ђу тим Јо ван Вла ди слав пре ва-
рио и ус пео да је убе ди у сво је до бре на ме ре49. По том је по но во по звао Јо ва на Вла-
ди ми ра да до ђе, али му је ово га пу та по слао и зла тан крст као јем ство да му се не-
ће ни шта ло ше до го ди ти. Но му дри кнез му је на то од го во рио: „Зна мо да Го спод 
наш Исус Хри стос, ко ји је за нас по стра дао, ни је на злат ном или сре бр ном кр сту 
рас пет био, не го на др ве ном. Ако ти је да кле ве ра пра ва и ре чи исти ни те, по шљи 
ми по све ште ним љу ди ма крст од др ве та, и на ве ру у име Го спо да на шег Ису са Хри-
ста, узда ју ћи се у жи во твор ни крст и ча сно др во, до ћи ћу.“ До бив ши по ру ку, Јо ван 
Вла ди слав је по звао два епи ско па и јед ног пу сти ња ка, дао им др ве ни крст и по слао 
их код Јо ва на Вла ди ми ра50. Све ти кнез је та да са њи ма, одр жав ши да ту реч, кре нуо 
ка Пре спи, мо ле ћи се не пре ста но то ком чи та вог пу та. Кад је био бли зу, за у ста вио 
се у јед ној цр кви, ис по ве дио се и при че стио Те лом и Кр вљу Хри сто вим51. Ви дев ши 
га где до ла зи, Јо ван Вла ди слав је узео мач и уда рио га њи ме. Ни је га, ме ђу тим, ни 
озле дио. А Јо ван Вла ди мир је, по што се био при пре мио за му че ни штво, узео соп-
стве ни мач и дао га свом уби ци да до вр ши за по че ти зло чин52.

προσεγγίσεις», Θεολογία 64 (1993), 479–515:485, нап. 27. Уоп ште но о усе ко ва њу — стра да њу од се ца њем 
гла ве, у хри шћан ском пре да њу, в. Κ. Χαραλαμπίδης, Ὁ ἀποκεφαλισμός τῶν μαρτύρων εἰς τὰς ἱστορικοφιλο
λογικὰς πηγὰς καὶ τὴν βυζαντινήν τέχνην, Ἀθήνα 19892, 82–84.  Но шење  од се чене г лаве, и наче, пр едс та вља 
 чу де сни п ро ду же так  му чен ич ког ст ра да ња (ibid., 85–86).

48  Сло вен ско жи ти је, 8; По по вић, Жи ти ја, 531; Ље то пис, 127.
49  Сло вен ско жи ти је, 8–9; По по вић, Жи ти ја, 531; Ље то пис, 127–128.
50  С. Пи ри ва трић сма тра да је за и ста по сто ја ло по слан ство бу гар ског ца ра Јо ва на Вла ди сла ва ду кљан-

ском кне зу Јо ва ну Вла ди ми ру, с тим што је по ње му по сред ник био Да вид, па три јарх Бу гар ске, а не го-
ре на ве де не лич но сти. В. на ве де ни чла нак «Το Πατριαρχείο του πρώτου βουλγαρικού βασιλείου και οι Βυ-Το Πατριαρχείο του πρώτου βουλγαρικού βασιλείου και οι Βυ-
ζαντινοί: Dam na tio me mo ri ae του ια΄ αιώνα», 312.

51  По по вић, Жи ти ја, 531.
52  Сло вен ско жи ти је, 9, и По по вић, Жи ти ја, 532. Овај део Жи ти ја се не за сни ва у пот пу но сти на Ље

то пи су по па Ду кља ни на. На и ме, пи сац Ље то пи са на во ди да је Јо ван Вла ди слав по ста вио Јо ва ну Вла ди-
ми ру за се де на чи та вом пу ту ка Пре спи, же ле ћи ти ме да кри ви цу за ње го ву смрт пре ба ци на „друм ске 
раз бој ни ке“. Ме ђу тим, ан ђе ли Го спод њи су чу ва ли Јо ва на Вла ди ми ра и он је у Пре спу сти гао нео зле-
ђен. Др же ћи у ру ка ма др ве ни крст, ушао је у цр кву да се по мо ли. Ка да су га оп ко ли ли вој ни ци, све ти 
кнез је схва тио шта му пред сто ји. Упи тао је све ште ни ке за што су га пре ва ри ли, али они од сра ма ни-
су мо гли ни у очи да га по гле да ју. Та да се Јо ван Вла ди мир ис по ве дио, при че стио и са кр стом у ру ка ма 
ре као: „Мо ли те се за ме не, го спо до мо ја, а да уми рем без кри ви це, не ка овај ча сни крст, ску па са ва ма, 
бу де ме ни свје док суд ње га да на.“ За тим је по љу био крст, опро стио се са сви ма и иза шао из цр кве, где 
је пао мр тав под удар ци ма вој ни ка. У на став ку је при по вест Ље то пи са иден тич на они ма из срп ског и 
грч ког Жи ти ја. Ље то пис, 128–129.
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На осно ву срп ског Жи ти ја, те ло Јо ва на Вла ди ми ра све ште ни ци су са хра ни-
ли ис пред цр кве где је му че нич ки по стра дао, у бли зи ни Пре спан ског је зе ра. Мно ги 
ко ји су до ла зи ли на ње гов гроб и мо ли ли се, до жи ве ли су ис це ље ње. Ка жу и да се 
ту пр ве но ћи на кон ње го вог по гре бе ња по ја ви ла све тлост као да су упа ље не мно ге 
све ће. Сви ови до га ђа ји су ја ко упла ши ли Јо ва на Вла ди сла ва те је он до зво лио Ко-
са ри да узме по смрт не остат ке сво га му жа и да га пре не се где год же ли. Те ло Јо ва-
на Вла ди ми ра, ко је се та да по ка за ло као не тље но, Ко са ра је по ло жи ла у цр кву Пре-
чи сте Кра јин ске. На гру ди ма му је био др ве ни крст са ко јим је му че нич ки по стра-
дао53. Ње го ве мо шти су ми ро то чи ле и де ша ва ла су се мно га чу да. Ко са ра се у тој цр-
кви за мо на ши ла, а кад се упо ко ји ла, по соп стве ној же љи је са хра ње на ис под но гу 
сво га му жа54. Грч ко Жи ти је, ме ђу тим, пре ма ко јем је Ко са ра уче ство ва ла у уби ству 
сво га му жа, на во ди са мо да се она гор ко по ка ја ла кад је схва ти ла шта је учи ни ла55.

Да ља суд би на Јо ва на Вла ди сла ва
На кон што је убио Јо ва на Вла ди ми ра, Јо ван Вла ди слав је на ста вио са осва ја њи ма 
окол них обла сти. Жи вот је из гу био при ли ком оп са де Дра ча, 1018. го ди не56. Ље то
пис по па Ду кља ни на до но си по дроб ни је све до чан ство о ње го вој смр ти ко је пре у-
зи ма и срп ска вер зи ја Жи ти ја. Украт ко, јед не но ћи Јо ван Вла ди слав је угле дао ко-
ња ни ка ко ји је имао лик Јо ва на Вла ди ми ра, а ко ји је до шао да га уби је. Од стра ха је 
по чео да ви че у по моћ и да бе жи. Ме ђу тим, ан ђео га је сти гао и убио57. Смрт Јо ва на 
Вла ди сла ва грч ко Жи ти је ни не по ми ње.

Мо шти св. Јо ва на Вла ди ми ра
Мо шти св. Јо ва на Вла ди ми ра су по чи ва ле у Кра ји ни чи та ва два ве ка. Ме ђу тим, 
1215. го ди не, у вре ме вла да ви не Сте фа на Пр во вен ча ног, Епир ци су на па ли и опљач-
ка ли област Ска дар ског је зе ра. Ме ђу оста лим рат ним пле ном на ла зи ле су се и мо-
шти св. Јо ва на Вла ди ми ра58.

На кон око 150 го ди на, мо шти св. Јо ва на Вла ди ми ра су још јед ном про ме ни ле 
ме сто — пре не те су у ма на стир св. Јо ва на у Ел ба сан59. Ту су по чи ва ле шест ве ко-
ва све док 1967. ни су пре не те у обли жњу цр кву Пре све те Бо го ро ди це, по што је ма-
на стир све тог Јо ва на Вла ди ми ра у Ел ба са ну опу сто шен у вре ме ко му ни стич ког ре-

53  Пре ма све до чан ству Ива на Ја стре бо ва, овај крст је ка сни је чу ван у пле ме ни ма око ло пла ни не Ру-
ми је, код Кра ји ња на, Мр ко ви ћа и Ан дро ви ћа из се ла Ве љи Ми ку ли ћи (По по вић, Жи ти ја, 533, нап. 1) 
Ње го ви оста ци се и да нас чу ва ју у Ба ру и у ли ти ји из но се на пра зник Све те Тро ји це (С. Ми ју шко вић, 
Ље то пис по па Ду кља ни на, Бе о град 19882, 57–58.

54  В. По по вић, Жи ти ја, 532–533, на осно ву Ље то пи са, 129. У Сло вен ском жи ти ју се, на про тив, на во ди 
са мо да се на кон стра да ња Јо ва на Вла ди ми ра Ко са ра за мо на ши ла, и то у цр кви ње го вог му че ни штва, у 
Пре спи (Сло вен ско жи ти је, 9–10).

55  Ἀκολουθία 1858, 26.
56  В. нпр. Ћо ро вић, Исто ри ја, 109; Остро гор ски, Исто ри ја, 294, и По по вић, Жи ти ја, 533.
57  Ље то пис, 130; По по вић, Жи ти ја, 533, и Сло вен ско жи ти је, 10 (у ком се ина че смрт Јо ва на Вла ди сла-

ва да ти ра јед ну го ди ну ра ни је — 1017).
58  Ка ко су мо шти све тих то ком Сред њег ве ка сма тра не за је дан од нај вред ни јих рат них пле но ва, ја сно 

је да је Јо ван Вла ди мир већ у то вре ме био по што ван као све ти тељ, не са мо у Ду кљи, не го и ши ре. Са-
мо пре но ше ње мо шти ју је ути ца ло на рас про сти ра ње ње го вог по што ва ња ка Ис то ку, а од та да све ти-
те ља узи ма ју и за за штит ни ка гра да Дра ча (Jo vo vić, «Po vi jest Du kljan sko-bar ske nad bi sku pi je»).

59  По по вић, Жи ти ја, 533. Пре ма грч ком Жи ти ју, мо шти св. Јо ва на Вла ди ми ра су од мах сме ште не у 
ма на стир у Ел ба са ну, ко ји се ујед но по и сто ве ћу је са ме стом ње го вог му че нич ког стра да ња. Пре но ше-
ње мо шти ју из Пре спе у Кра ји ну, па по том у Драч и у Ел ба сан, не по ми њу се уоп ште. В. Ἀκολουθία 1858, 
26. На осно ву оста та ка цр кве Пре чи сте Бо го ро ди це Кра јин ске ви ди се да су се у при пра ти не ка да мо-
гла на ла зи ти два гро ба. У том слу ча ју, ра ди ло би се о гро бо ви ма Јо ва на Вла ди ми ра и Ко са ре, што се по-
ду да ра са из ве шта јем Ље то пи са по па Ду кља ни на. В. Јан ко вић, Срп ско по мор је, 86.



раЗлИКе ИЗмеЂУ СрпСКе И грчКе варИјанте  жИтИја Светог јована владИмИра 439

жи ма. Ко нач но, 90-их го ди на, на кон па да Ен ве ра Хо џе, Пра во слав на цр ква Ал ба-
ни је пре не ла је мо шти све тог Јо ва на Вла ди ми ра на у Ар хи е пи ско пи ју Ти ра не, где 
се и да нас на ла зе60.

За кљу чак

Као што смо ви де ли, Жи ти је св. Јо ва на Вла ди ми ра по сто ји у не ко ли ко вер зи ја ко-
је се на чел но мо гу по де ли ти у две гру пе — грч ку и срп ску. Иако су сви опи си жи-
во та и стра да ња све то га у су шти ни по ду дар ни, ме ђу њи ма по сто је и раз ли ке на ко-
је смо прет ход но ука за ли. Оне про ис ти чу из ме ша ња ло кал них усме них тра ди ци ја 
са је дин стве ном исто риј ском осно вом. Да кле, при по ве сти о исто риј ској лич но сти 
ду кљан ског кне за Јо ва на Вла ди ми ра вре ме ном су, у ра зним обла сти ма где је он по-
што ван као све ти тељ, до да ва на раз ли чи та усме на пре да ња. Као про из вод то га има-
мо два до не кле раз ли чи та Жи ти ја. С об зи ром на по ре кло Јо ва на Вла ди ми ра, ве-
ро ват ни је је да је сло вен ска тра ди ци ја, ка сни је пре то че на у срп ско Жи ти је, исти-
ни ти ја од грч ког Жи ти ја ко је је сва ка ко на ста ло под ути ца јем по зни јих ло кал них 
тра ди ци ја Епи ра и Ма ке до ни је. У при лог ово ме иду и но ви ја ар хе о ло шка ис тра жи-
ва ња ко ја по твр ђу ју ве ро до стој ност оде ља ка сло вен ског из во ра за Жи ти је — Ље
то пи са по па Ду кља ни на, ко ји се од но се на Јо ва на Вла ди ми ра.

Ка да је у пи та њу на ци о нал но по ре кло Јо ва на Вла ди ми ра, од но сно да ли је он 
Ср бин, Бу га рин, Ма ке до нац или Цр но го рац, сма тра мо да је то питањe нео сно ва но 
и не по треб но. Јо ва на Вла ди ми ра, као и дру ге све ти те ље ко ји су жи ве ли у 10. и 11. 
ве ку, по пут на при мер Га ври ла Ле снов ског и Про хо ра Пчињ ског, сво ја та ју раз ли-
чи ти бал кан ски на ро ди. До те гре шке до ла зи из ви ше раз ло га. Нај пре, у она вре ме-
на стал них бу ра и ра то ва, др жав не и об ла сне гра ни це су се стал но ме ња ле. Та ко је 
не ко мо гао жи ве ти 10 го ди на у Ср би ји, по том 10 го ди на у Бу гар ској, па 10 го ди на у 
Ви зан ти ји. Ко јој др жа ви је он, да кле, при па дао? Осим то га, по јам на ци је ни је имао 
оно зна че ње ка кво има да нас, та ко да оно вре ме ни Бу га рин ни је исто што и са вре-
ме ни. Ме ђу тим, ако ипак ин си сти ра мо на при бли жа ва њу св. Јо ва на Вла ди ми ра не-
кој од ре ђе ној на ци ји, он да би нај пре мо гли ре ћи да је био Ср бин, об зи ром да је жи-
вео у обла сти ко ја је пред ста вља ла јед но од је зга ра по то ње срп ске сред њо ве ков не 
др жа ве. Оно што је мно го ва жни је ме ђу тим, је сте да на гла си мо ње го во ис по ве да-
ње хри шћан ске ве ре и ње гов ве нац му че ни штва ко ји га је увр стио у са бор све тих 
угод ни ка Бож јих. А за угод ни ке Бож је, као и за љу бав Бож ју, не по сто је на ци о нал-
на, кла сна, вер ска или би ло ка ква дру га под ва ја ња.
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Ab stract: John Vla di mir, ru ler of Du klja du ring the end of 10th and the be gin ning of 11th cen-
tury, fell as a vic tim of po li ti cal am bi ti ons of his co u sin. His li fe, com ple tely and truly de vo-
ted to Christ, then his martyrdom, re lics and mi rac les per for med, we re re a sons for his glory 
to spread, first amongst the pe o ple of Du klja, and as ti me pass by, to the ot her pe o ple all over 
the Bal kans. Not long aft er his de ath a Li fe of the St John Vla di mir was com po sed in old-Sla vo-
nic lan gu a ge. De spi te the fact that the ori gi nal text was lost, its con tent was pre ser ved in la ter 
Gre ek and Ser bian edi tion of the Li fe of the sa int. The first prin ted edi tion of Li fe and Ser vi ce of 
St John Vla di mir was re le a sed in 1690 in Ve ni ce, writ ten on Gre ek lan gu a ge. A mo dern ver sion 
of Li fe and Ser vi ce writ ten on Ser bian lan gu a ge is rat her tran sla tion and adap ta tion of Gre ek 
ori gi nal. Sin ce the aut hors of Ser bian Li fe of St John Vla di mir used al so va ri o us ot her so ur ces, 
Ser bian edi tion shows so me dif e ren ces re gar ding the Gre ek one. Es sen ti ally, Ser bian text is ba-
sed mostly on an ci ent Sla vo nic do cu ment — Chro nic le of the pri est of Du klja, whi le Gre ek text 
ke ep bond with lo cal tra di ti ons of Epi rus and Ma ce do nia. De spi te that men ti o ned Chro nic le is 
not re gar ded as a re li a ble hi sto ri cal so ur ce, re cent ar che o lo gi cal re se arch shows that the chap-
ters con cer ning John Vla di mir are not far from the truth. If that is so, then Ser bian edi tion of 
Li fe of St John Vla di mir is clo ser to the hi sto ri cal truth than the Gre ek one.




