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Сажетак: Према источноримској (византијској) црквенополи
тичкојтеорији, да би један народ добио од Васељенске патри
јаршијецрквенуаутономијумораоједазадовољиизвеснедржав
нополитичке,црквенеикултуролошкестандардекојесуодње
га захтевале надлежне институције Византијског царства. Од
временадосељавањасрпскихплеменанаовепросторетокомVI
века,прекоњиховогпокрштавања,описмењавањаистварањама
њихпапотомивећихудружених„политичких”заједница,текао
јепроцескултурногуздизањаСрбасходнохришћанскоромејском
обрасцу.Наконвишевековногузрастањаухришћанскомживоту,
стицањеаутокефалностиСрпскецркве1219.годинебиојејасан
показатељдуховнезрелостисрпскоганарода,каоиместаиулоге
Србанагеополитичкојкарти југоисточнеЕвропепочеткомXIII
века.Одовогавременасрпскицрквенипоглавар(архиепископ)зва
ничнодобијасвојеместоупоретку(диптиху)православнихпогла
вара,асрпскикраљзаузимависокоместоувизантијскомсистему
хијерархијеполитичкихвладара.Урадусе,дакле,указујенаоснов
нетоковепреображајасрпскоганародаодпаганствакахришћан
ствуипоступностуњеговомсазревањунаплануцрквеногживо
тадо1219.године,кадаСрбиизваничнобивајууврштениуред
хришћанскихцивилизованихнарода.

Кључне речи: аутокефалност, самосталност, архиепископ,
Српскацрква,Србија,Сава,Симеон

МИРКО САЈЛОВИЋ



14

МИРКО САЈЛОВИЋ

Увод

Усавременојисториографији,какосрпскојтакоистраној1,
питањестицањааутокефалностисрпскецрквепочетком13.
века,углавномјерасправљаносадвоједногцрквенополи
тичкогаспекта.Имајућиувидудајеуововремеизмеђухри
шћанскогРомејскогцарстваиЦрквезаистапостојалабли
скасарадњакојајепочиваланајединственомхришћанском
системувредностиифилософијиживота,наједнојдогмати
цииетици,анекаоданаснапотпуноподвојенимсистемима
вредностиЦрквеидржаве,овакавприступтематицичини
сесасвимадекватним.

АутокефалијуСрпске парвославне цркве званично је про
гласиоуНикеји(данашњиградИзникуТурској)1219.го
дине, тадашњи васељенски патријарх Манојло Сарантин
(1217–1222). На предлог византијског цара Теодора Ла
скариса (1204–1222), запрвогархиепископасрпскихипо
морскихзeмаљарукоположенјесветогорскимонахучину
архимандрита Сава (Немањић). Царева интервенција код
патријарха по овом питању била је канонски сасвим ис
правна,2 јерјехиландарскомонашкобратствобилоуреду
византијскогцарскогмонаштва,тј.директнопотчињеноца
ру.3 Новопрокламовани аутокефални статус Српске цркве

1 Одстранелитературе,попитањуполитичкихприликауВизантијипо
сле1204.године,тј.увреместицањааутокефалијеСрпскецркве,као
незаобилазналитератураидаљеостајунекастаријаиздања:Μηλιαράκη,
Α. (1898, реиздање1994) Ιστορία τουΒασιλείου τηςΝικαίας και τουΔε
σποτάτου της Ηπείρου, Leipzig (реиздање: εν Αθήναις): Τυπογραφείον
Αδελφών Περρή; Nicol, D.M. (1957) The Despotate of Epirus, Oxford:
CambridgeUniversityPress;Wolff,R.L.TheLatinEmpireofConstantino
ple,in:StudiesintheLatinEmpireofConstantinople,(1976),London:The
UniversityofChicagoPress.

2 Радојчић,Н.(1935)СветиСава,у:ГодишњицаНиколеЧупића,књ.XIV,
Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеЈугославије,стр.3536;Опи
тањуканоничностистицањааутокефалијеСрпскецркве,видетистуди
је:Радојчић,Н.СветиСаваиавтокефалностсрпскеибугарскецркве,у:
ГласСрпскеКраљевскеакадемије,CLXXIX,другиразред,(1938),Бео
град:СрпскаКраљевскаакадемија,стр.179180;Гардашевић,Б.Кано
ничностстицањааутокефалностиСрпскецркве1219.године,у:Свети
Сава,Споменицаповодомосамстогодишњицерођења1175–1975,Бео
град:СветиархијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.3377;
Ферјанчић,Б.АутокефалностСрпскецрквеиОхридскаархиепископи
ја,у:СаваНемањић–СветиСава,историјаипредање;Међународни
научнискупСАНУ,уредникЂурић,В.(1979),Београд:Српскаакаде
мијанаукаиуметности,стр.6572.Опитањухронологијеувезиауто
кефалности,видети:Laurent,V.(1971)LesregestesdesActesdupatriarcat
deConstantinople1/4.,Paris:Institufrançaisďétudesbyzantines,p.1225.

3 Сајловић, М. (2019) Молба проте Герасима и питање оснивања срп
ског манастира Хиландара, Богословље 78/1, часопис Православног
богословскогфакултета,Београд:Православнибогословскифакултет,
стр.115.
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подразумеваоједаона,каосамосталнапомеснаЦрква,има
потпунуканонскуиадминистративнунезависност,тедаса
мабирасвогпрвојерарха(архиепископа)каоисвојееписко
пе.Такође,овимсеподразумевало,дааутокефалномСрп
скомцрквомсамосталноуправљањенархиепископидапри
томенезависиниодкаквевишедуховневласти,инаравно
даСрпскацркваостајеуканонскомиевхаристијскомједин
ствусадругимпомеснимправославнимЦрквама.

Условизастицањеоваквецрквенесамосталностиодређене
области,државеилинародауВизантијинисубилистрикт
ноканонскипрописани.Сходноисточноримскојцрквено
политичкојтеорији,дабиједаннароддобиоодВасељенске
патријаршијецрквенуаутономијумораоједазадовољииз
весне државнополитичке, црквене и културолошке стан
дардеепохекојесуодњегазахтеваленадлежнеинституције
Византијскогдвора.УбурнојепохиСветогаСаве,тј.после
Четвртогкрсташкогратаитадашњегнередовногстањави
зантијскихинституција,нијелакопоузданоодредитичисто
црквеноканонски карактер захтеваних византијских стан
дарда.Ипак,посматранокрозпресекранијихвекова,могло
бисеконстатоватида јекаоглавниразлогзадодељивање
аутокефалности увек узимана црквена зрелост једног на
рода, ашто се процењивало са аспектањегове политичке
(државотворне)постојаностиистепенадуховнепросвеће
ности.Наравно,овдејеречосредњовековномкритеријуму
проценестепенацивилизацијскогдостигнућа једногнаро
да са јединственог (нераздвојивог) верског, политичког и
културолошкогапекта.

Отерминуаутокефалија

Црквени термин аутокефалија (αὐτοκέφαλία или
αὐτοκέφαλον;αὐτός–сам,исти;κεφάλη–глава;αὐτοκέφαλία
– букв. самоглавље, „независност”) имао је свој етимоло
шкиразвојтокомвизантијскеепохе.Упрвовреме,између
IVиVвека,кадасетерминаутокефалијапочеокористити,
онјезначиоограниченуаутономијуодређенемањецрквене
области(меснецркве,епархије)уодносунамитрополију.4
Утомсмислутермин„аутокефалниархиепископ”попрви

4 Фидас,В.(2001)Канонскоправо–богословскаперспектива,Београд:
БогословскифакултетСПЦ,Хиландарскифонд, стр. 141142. За раз
ликуодданас,токомраногвизантијскогпериодамитрополијајепред
стављала самосталну област помесне цркве. Тако, токомVIVII века,
„према канонскомпоретку није биломогуће да постојиМитрополија
безподложнихјојтронова,тј.безепископија.”Међутим,увремеПа
леолога(послеослобођењаЦариграда1261.године),митрополитинису
више имали себи потчињене епископе.Од тог времена почиње да се
умножаваброј епископау звањумитрполита.Видети:Παπαδοπούλου,
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пут сусреће се у црквеној литератури код светога Епифа
нијаКипарског(+403).5Каснијејеархиепископ6,звањекоје
јенајчешћеузимаоаутокефалницрквенипоглавар,ослобо
дившисеупотпуностиоднадлежностимитрополитаили
преузевшиистењеговеингеренције,директнобиозависан
одпатријарха.7УдаљемразвојуцрквеногустројстванаИс
токумитрополитанскисистембиојеусталномопадању,ау
користнадолазећегпатријаршијскогустројства.Међутими
поредјакихбогословскихапологијауспостављеногсистема
петпатријаршија (пентархије)ињеговогуздизањадосте
пенаосвештаногпредања,8већћетокомIXвека,подути
цајемновихполитичкихприликадоћиидоновогсистема
црквене организације.Наиме, тада ћена захтевеБугарске
црквеидржаве9,тамошњиаутокефалниархиепископуспе
тидасеузначајнојмериослободизависностиодвасељен
скогпатријарха,теуцрквеномјерархијскомпореткудасе
уздигнеизнадмитрополита,заузимајућиместоодмахпосле
патријарха.Дакле,посматраноиздиахроничноисторијске
перспективе,подтермином„аутокефалија”уцрквенојтер
минологији,подразумевасеједанобликцрквенеаутономије
којијевременомпрерастаоупотпунунезависност.10

Χ.(1935)ΟτίτλοςτουΑρχιεπισκόπου,Θεολογία13,τεύχος4,Αθήναι:Η
ΙεράΣύνοδοτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,p.291.

5 Милошевић, Н. Црквена аутокефалија под призмом устројства и ор
ганизацијеЦркве, у:Српскатеологија у двадесетом веку: истражи
вачки проблеми и резултати, књ. 9 (2011), Београд:Православни бо
гословскифакултет, стр. 200.О етимолошкомразвоју термина „архи
епископ” видети: Στεφανίδου,Β. (1990)Εκκλησιαστική ιστορία, τομ.Α’,
Αθήναι: Εκδοτικός οίκος „Αστήρ“, p. 279; Παπαδοπούλου, Χ. (1935) Ο
τίτλοςτουΑρχιεπισκόπου,Θεολογία13,τεύχος4,Αθήναι:ΗΙεράΣύνοδο
τηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,рp.289295.

6 Сличнокаоитермин„аутокефалија”извање„архиепископа”ималоје
својисторијскисемантичкиразвој.Првобитнозвање„архиепископа”,у
периодуIVиVвека,биојеусмислууправнеипочаснеслужбепрвога
степенапосвећења,тјслужбеепископа.Овозвањепрвијеносиоепи
скоп Александрије, потом Рима те прваци других великих црквених
центара.Потомје,крајемVвекапанадаље,звањеархиепископадоби
лодругисмисао,нижеодмитрополита.Видети:Θρησκευτικήκαιηθική
εγκυκλοπαιδεία(1963)τομος3,Αθήναι:ΕκδότηςΑθ.Μαρτίνος,p.317.

7 Παπαδοπούλου,Χ.(1935)p.290;Κονιδάρη,Γ.(1963/4)Περίτοντίτλοντου
«Αρχιεπισκόπου»,Αθήναι,рp.1719.

8 Више о теми пентархије, видети: Φειδάς, Β. (1977) Ο Θεσμός της
ΠενταρχίαςτωνΠατριαρχών–προΰποθεσειςδιαμορφώσεωςτουθεσμού(απ’
αρχήςμέχριτο451),Αθήναι.

9 Оовојтеми,видети:Ταρνανίδη,Ι.(1976)Ηδιαμόρφωσιςτουαυτοκέφαλου
της Βουλγαρικής Εκκλησίας (864–1235), Θεσσαλονίκη: Ετερεία
ΜακεδονικώνΣπουδών.

10Παπαδοπούλου, Χ. (1935) Ο τίτλος τουΑρχιεπισκόπου, Θεολογία 13: Η
ΙεράΣύνοδοτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,pp.289295;Τρεμπέλα,Π.(1957)
Άρχαί κρατήσασαι έν τη ανακηρύξει του αυτοκέφαλου, Θεολογία 28: Η
ΙεράΣύνοδοτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,pp.522;Κονιδάρη,Γ.(1943)Η
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Данассеправијаснаразликаизмеђуаутокефалнихиауто
номних православних цркава. Под аутокефалном црквом
подразумева се независност одређене помесне11 цркве у
смислуњеногунутрашњегадминистративногпоретка,док
сеподаутономномцрквоммислинаниживидунутрашње
самосталности помесне цркве која је ипак зависна од ау
токефалнеМајкеЦркве.Аутономнацрква,иакоимасвоју
територијалнуиадминистративнунезависност,налазисеу
саставуаутокефалнецркве.Зависностсеогледаутомешто
избор кандидата за првојерарха аутономне области, који
вршиепископскисабортеобласти,морабитиверификован
одстранеархијерејскогсабораМајкецркве.

Заразликуодаутономне,аутокефалнацрквајеадминистра
тивно и канонски потпуно независна од било које друге
самосталне Цркве. Главна одлика суверене власти (ауто
кефалије) једнепомеснеобласти, тј.патријаршијеилиар
хиепископије,билајеи јестеправосамосталногбирањаи
устоличења свога првојерарха (архиепископа, патријарха)
одстранесвогпомесногасабораепископа,каоиправоиз
рицањасуданадсвојимепископима.12Помесниархијереј
скисабородређенеаутокефалнеЦркве јестењеннајвиши
ауторитет власти и управе. Аутокефална црква сама себи
припремасветомиро,канонизујесвојесветитеље,саставља
новеобредеинапеве,уживапунуаутономијуаутокефалне
црквеуобластиадминистрацијеисудскихпоступака.Све
аутокефалнецркве,каоделови„једне,свете,саборнеиапо
столске Цркве” међусобно су догматски, евхаристијски,
светопредањскииканонскиповезанеизависне.Свеонеу
свом унутрашњем устројству придржавају се истоветних
свештенихканона,примењујућиихнасвојелокалнеуслове.

Дакле,терминаутокефалијаеволуираојеускладусадело
вањемиисторијскимпотребамаживотаЦркве,аштосесве
мењалоодепохедоепохе.Цркваје,пак,прописујућинове

θέσις τής αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Κύπρου έναντι του Οικουμενικού
ΠατριαρχείουκατάτόνΘ’καιτονΙ’αίώνα,ΠρακτικάτήςΑκαδημίαςΑθηνών
18,Αθήναι:ΑκαδημίαΑθηνων1949,pp.135146.

11Подпојмом„помеснаЦрква”мислисенашируцрквенуобласткојаје
састављенаоднеколикоепархија (епископија,„меснаЦрква”–Црква
подједнимепископом).Милошевић,Н.(2011),стр.200,напомена5.Па
тријаршијскисистем–уједињавањенеколиколокалнихЦркви(митро
полија)усистемширецрквенеорганизације,патријаршије– јављасе
одVвека.Φειδάς,Β.(2002)ΕκκλησιαστικήιστορίαΑ΄,Αθήναι:Διήγηση,
pp.804806.

12Фидас,В.(2001)нав.дело,стр.142.Премареферентномзапажањувели
когканонологаXIIвекаЗонаре,усамосталнојцрквенојуправи„главно
инајважнијејестехиротонијаепископа”.ΡάλληΠοτλή(1952)Σύνταγμα
των Θείων και Ιερών Κανόνων, τομ. 2, Αθήναι: εκ της Τυπογραφίας Γ.
Χαρτοφύλακος,p.129.
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законе(каноне)сходнеприликамаепохе,временомдопуни
лаидовршила своје релевантно законодавствопопитању
додељивања степена црквене самосталности (аутокефали
је). Истовремено, треба имати у виду, да је ово црквено
канонскопредањедонесеноизисторијскогЖивотаЦркве,
каоидасеонотичесавременогЖивотаЦркве,односнода
јеприлагодљивоепохиукојојживимо.Премаизванредном
запажањумитропилитаМаксимаСардског„канонинепрет
ходеисторијскимдогађајимаживотаЦркве,већнапротив,
догађајидоживљеникрозискуствоисавестЦркве,посте
пенодоводедоусвајањаканона,којипрецизноизражавају
доживљајиискуствоисторијскихдогађаја,изображавајући
тимесавестЦркве.”13Имајућиувиду,чининамсе,овајса
свимисправанприступпитањуприступатумачењаканона,
атимеипитања„аутокефалије”,ондајелакшеразумљива
ичињеницазаштониуједномслучајудодељивањастепе
нааутокефалијенисубилејасноканонизованеобимприви
легијановопромовисанеаутокефалнеЦркве.Тако,засваки
случај проглашене аутокефалије од највећег значаја било
је време (епоха) у којем је реализовано дато унапређење
црквенесамоуправе.Такође,наначиностваренеаутокефа
лије,увеликојмериутичепроценаиодлукаМајкеЦркве
када ће и како некој области уступити самоуправу.14Про
сторечено,поредопштихважећихцрквенихканона,нијед
нопитањеаутокефалијенерешавасепопотпуноидентич
номшаблону,већсвакизасебносходноцрквенонародном
предању области и у сагласју са приликама епохе. Током
историјеможесеконстатоватиједнојединопринципијелно
држање Цркве приликом додељивању аутокефалије. Наи
ме,развојсистемааутокефалнихцркаваунутарјединствене
(Васељенске)ПравославнеЦрквеувекјеимаозапримарни
циљ снажење црквеногживота „аутокефалисте” ињегово
очувањејединстваживотаунутарВасељенскеЦркве,тј.жи
вотаунутаристините(православне)вереиљубави.Натај
начинсмисао„институцијеаутокефалности”неисцрпљује
сесамојачањемправославногживотапомеснеЦркве,већи
јачањемсвеукупногправославногживотаијединстваВасе
љенскеЦркве.Притоме,чинисе,већаодговорностпадау
удео„аутокефалисти”,јеронтребадапокажезавиднузре
лостувођењусвојеинституције.Овдепресвегамислимо

13Μαξίμου μητρ. Σάρδεων (1972) Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχείον ἐν τῇ 
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ,Θεσσαλονίκη:εκδόσειςΠατριαρχικούΙδρύματοςΠα
τερικώνΜελετών,p.122.

14Ταρνανίδης, Ι. (19882) Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη:
εκδόσειςΑφώνΚυριακίδη,pp.3638.
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наопасност„латентнејереси”15филетизма.Наиме,тошто
Православнацрква,посвојојосновнојструктуралнојорга
низацији,свакомнародупризнајењеговвластитибогослу
жбени језикипуну административнуи законодавну ауто
номијукрозсистемаутокефалнихЦркви,тимесеизлажеи
опасности од црквеног национализма или етнофилетизма.
Суштински, ова опасност се састоји у померању равноте
же између „васељенске” и „националне” црквене свести
у корист национализма. Другим речима, јерес филетизма
се увек пројављује у животу једне помесне (националне)
Црквекадасеуодређењуњеногидентитетаставља„нацио
нално”испредХриста.ОдвременавеликешизменаИстоку
(451.) када су семонофизитски насторјениКопти, вођени
својим етнофилетистичким тежњама, отцепили одПраво
славнеЦркве,крозцелосредњовековљепадоданас,јерес
филетизма („националног егоизма”)у својимразнимфор
мамапостојикаосталнапретњауправослављу.16

Питање права на степен црквене аутокефалије актуел
но је и у данашње времеи врло бременито.Иако се кроз
свеправославнидијалогпокушавалоизнаћијединственка
нонскиобразацзадодељивањеаутокефалијеусавременом
црквенополитичком контексту17, од договореног је мало
тоганаделу.Најбољипримертаквогнејединственогине
принципијелног држања међу православним јесте случај
саскорашњимдодељивањемаутокефалностиуРепублици
Украјини.18

15Benc, E. (2004)Duh i život Pravoslavne crkve, Beograd: Čigoja štampa,
str.209.

16Benc,E.(2004)нав.дело,стр.8288.Некиод„савременијих”случаје
ва где се подлегло искушењима етнофилетизма јесу: јеладски раскол
(1883–1850), бугарски раскол (1872–1945), украјински раскол (1992),
тепојаверазнихпарацрквенихорганизацијакаоштосутзв.македон
скаправославнацрква(1967),унутрашњибугарскираскол(1992–1998),
ткзв.црногорскаправославнацрква(1993)идр.

17Фидас, В. (2001) нав. дело, стр. 141156; Такође видети: Аутономија
иначинњеногпроглашења(узборнику:СветиивеликисаборПраво
славнецркве–УчешћеисведочењеСрпскеправославнецрквенаКрит
скомсаборуоПедесетници2016),(2017),ЦетињеБеоград:Штампари
ја Издавачке фондације Архиепископије београдскокарловачке СПЦ,
стр.162167.

18НовонасталепроблематикеуПарвославнојЦрквипоовомпитању,ко
је не само збуњују верујући народ већ доводе и до подела и раскида
канонског заједништва, проистичу из принципијелног питања: ко чи
нипримарниауторитетудавањуаутокефалије–МајкаЦркваодређене
областиилиВасељенскапатријаршија?ПремаставовимаРускеправо
славнецркветојеМајкаЦрква,азацариградскитронтојеВасељенска
патријаршија.
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Духовно(црквено)сазревањеСрпскогнарода

Некиодчиниоцакојибитноутичунауспостављањенове
аутокефалнеЦркве,каконекадатакоиданас,јесуполитич
канезависносттериторијенакојојбитребалодасеформира
аутокефалнацрква,њенагеографскаудаљеност,теетничка,
културолошкаилијезичкаразликарегионаодглавнетери
торијеМајке (управне) цркве.Међутим, сами ови факто
ри нису довољни за аутокефалност.Апсолутно неопходан
условзаоснивањеаутокефалијејестевећпостојећистепен
црквеног живота на датим просторима, већ установље
неепископскекатедре,парохијеиманастирскисистем, те
оправдане црквене, а не националистичке или политичке,
тежњезааутокефалијомдотичногцрквеногсаборасазна
чајном већином његовог верујућег народа, свештенства и
епископата. Оправданост разлога за давање аутокефалије
огледа се у могућности напретка православног живота у
систему самосталне (аутокефалне) организације Цркве на
датимпросторима.ОдлукуотомедоносинадлежнаМајка
Црква,којаиздајеТомосоаутокефалномстатусуодређене
областиикојиподносинаувидсвимдругимаутокефалним
црквама.19

У српском случају, испуњавање ових критеријума ишло
је поступно и систематски.Стицање аутокефалијеСрпске
црквебиојеплодвишевековногдуховногсазревањасрпско
ганарода,ане„само”,каконекиинтерпретирају,вештоиско
ришћенихцрквенополитичкихприликапочеткомXIIIвека.
Речјеовишевековномпроцесу„свеукупногдуховногсазре
вања”српскогнарода,опроцесуњеговогцивилизацијског
уздизањадостепеназрелостиилипунолетства.Србисуу
овајпроцескултуролошкогпреображајаиликултуролошке
адаптацијехришћанскимгрчкоримскимстандардимаушли
одмахпонасељавањуовдашњихпросторатокомVIвека,а
званичнупотврдуцивилизацијскогпунолествадобилитек
1219. године.Цео овај пут српског хришћанског преобра
жајаиеманципацијемогаобисеподелитинадвапериода:
првидоСтефанаНемањеидругипериодвремеделатности
СтефанаНемањеињеговихсиноваСветогаСавеикраља
СтефанаПрвовенчаног.Уколико ретроспективно осмотри
мопрвипериод,тјпрвихшествековапреображајасрпског
народаодњеговогпаганскогдохришћанскогстилаживота,
лако семожеконстатоватида су туодпредсудног значаја
била прва покрштавања која суСрби добили токомVII и
VIIIвека,апосебнотокомIXвеказавремемисионарског
радаСвете браћеКирила иМетодија ињихових ученика,

19Фидас,В.(2001)нав.дело,стр.141156.



21

МИРКО САЈЛОВИЋ

теупоредосатимформирањенародногћириличногписма.
Требанагласитидајетадашњепокрштавањеилихристија
низацијаједногпаганскогнародаималовишеструкизначај.
Крштењеубуквалномсмислу,каконаличномтакоинаши
рем друштвеномплану, означава нови почетак после кога
требадауследидугипроцесузрастања.Сходноепохиипри
ликаманасрпскимтериторијама,покрштавањеилихришћа
низацијаСрбазначилајеистовременоињиховоописмења
вање,њиховоцрквено,културолошко,правно,економскои
друштвенополитичкоупознавањесахришћанскомигрчко
римскомтрадицијом.Наширем,пак,међународномплану,
крштењеСрбазначилојењиховоступањеу једну,светуи
васељенскуЦрквуХристову,односноступањеуједноверну
вишенационалнупородицуправославнихнарода.Међутим,
званично пуноправно примање уширу хришћанску зајед
ницуједногновогхришћанскогнарода,нијезапретпостав
куималосамоњеговопукопокрштавање,већјезахтевало
испуњењеивишецрквеноканонскихпретпоставки.Јеван
ђелскамисаоједнојетело,јерјеједанДух,увизантијском
црквенополитичком контексту, захтевала је осим задово
љења зрелости црквеног живота, испуњење и одређених
црквенополитичких византијских норми, каошто су, пре
свега, државотворност тогнарода, теидеолошкополитич
каицрквеноканонскаусаглашеностсаЦариградом.Дакле,
од временадосељавања српскихплеменана овепросторе
токомVIвека,прекоњиховогпокрштавања,описмењавања
и тровековногбаштињењаћирилометодијевскогпредања,
стварањамањихпапотомвећихудружених „политичких”
заједница,текаојеипроцескултурногуздизањаиадаптаци
јеСрбапремахришћанскоромејскомобрасцу.Овајпроцес
освајања српског духовног хришћанског самобитија може
се поузданије и са више појединости пратити од времена
ВеликогжупанаСтефанаНемање,односноњеговогдржав
нополитичкогуједињењаСрбаисвевећегинтензивирања
православногживотауСрбији.УпериодудоНемање,Срби
нисуималисвојејакедруштвенеинституцијеањиховаду
ховнаоријентацијазависилајеоддругих,тјгеополитичких
приликанајугоистокуЕвропеиинтереснихсферавеликих
политичкихсила.Ситуацијанаовомпланузначајносеме
њаодвременаполитичкогицрквенополитичкогделовања
СтефанаНемање,краљаСтефанаПрвовенчаногиСветога
Савекадасесрпскадржавотворностдугорочностабилизу
јеиузрастаодвеликогжупанствадостепенакраљевства,а
крозразгранатманастирскисистемСрбистичусвојепрве
духовнеинституцијекојесуделовалеуконтинуитетуиду
жемвременскомтрајању.Интересантнојеприметити,уко
ликоизузмемосрпскевладарскетитуле,дајепрвазванична
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српска институција која је добила међународно признање
била ванСрбије. Био је томанастирХиландар.Хиландар
јепрвасрпскацрквенаинституцијакојајеосновананабази
међународногпризнања.Одлукомвизантијскогцара,атиме
ивизантијскецркве,Хиландарјеоснованкаоманастирса
царскимпривилегијама,тј.дабудесамоуправанислободан
одсвакедругеинстанцевластинаСветојГори,какодржав
них такоицрквених, донепосреднопотчињен самоцару.
ТимејеХиландарпостаоносилацтрајнеинеотуђивелеги
тимностисрпске„царске”постојаностиунутарсветогорске
заједнице.Повељамапаксрпскихктитора,монахаСимеона
(Немање)исрпскогвладараСтефанаПрвовенчаног,Хилан
дарјестављенподтрајнотуторствосрпскевладарскекуће.
ОснивањеХиландаракао„царскогманастира”ињеговоин
ституционалноповезивањесасрпскимдвором,несумњиво
је допринело увећању црквенополитичког угледа српског
народакаконаСветојГори,такоиуцелојВизантији.20Ово
месвакакотребадодатиичињеницудаћеуправопрекоХи
ландаравизантијскидворицрквабитиупознатисасвети
тељскимликомбившегсрпскогвладараСимеонаНемање.
Стога,немасумњедајеустановљењесамосталногсрпског
манастира на Светој Гори био најзначајнији међународни
институционалниискоракСрбаупроцесустицањааутоке
фалностиСрпскецркве.

Сагласноказивањимаисторијскихизвора,цеопројекатоко
проглашeњааутокефалностиСрпскеправославнецрквеба
зира се наживоту и делу два света лика: СветогаСаве и
његовог оцаСветог СимеонаМироточивог. Сагледавајући
овоњиховоделосаданашњеисторијскедистанце,можесе
лако констатовати одређена промишљена опредељеност и
доследностуњиховомраду.Онисубиликреаторииактери
неколикозначајнихдогађајакојисупреломноутицалинако
начностицањецрквенеаутокефалијеСрба,атосу:стварање
уједињенесрпскедржавекојаћеузрастиудостојанствокра
љевства,оснивањеманастираХиландаранаСветојГорикао
потпуно слободног, самосталоног и самоуправног царског
манастира,чудоистакањасветогамираизмоштијуСветога
Симеонаињеговоприбрајањезборусветогорскихсветите
љаодстраневишенационалногсветогорскогсабора,пренос
његовихсветихимироточивихмоштијууманастирСудени
цуизаживљавањењеговогкултакодСрба,тенакрају,осни
вањеСавинеСтуденичкеархимандријеусклопукојеје,под
заштитомсрпскогвладара,самосталноислободноодбило

20Живојиновић,М.(1998)ИсторијаХиландараI–одоснивањаманасти
ра1198.до1335.године,Београд:Просвета,стр.5771.
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коједругевластиделовало јошшестсрпскихманастира21,
аштојенесумњивобионуклеусбудућецрквенесамостал
ностиСрба.22ДајецрквениживотуСрбијиуњихововреме
бионазавидномнивоу,отомесведочиинајвећипротивник
аутокефалностиСрпскецркве,охридскиархиепископДими
тријеХоматијан,кадакаже:СрбијаБожјоммилошћуживи
побожноихришћанскинатемељуположеномодапостола
ипастирскинадгледанаодархијерејакогасуjojоцидали23.
Дакле,можесеконстатоватидасуСрбипочеткомXIIIвека
употпуностииспуњавалисвецрквенеицрквенополитичке
византијскестандардезадобијањецрквенеаутокефалности.
Оовоме,насебисвојственначин,приповеданамиСавин
биографДоментијан.ОписујућиСавинеактивностинапла
нуостварењааутокефалногстатусаСрпскецркве,оннам,
надиректанилииндиректанначин,говорикојисутобили
неопходниусловизаостварењеовогСавиногплана.Према
Доментијановомказивању,СавајеуНикеји1219.годинеза
молиовасељенскогпатријархадасамоосвећенобудењегово
отачаствокаоштојеБожијомпомоћуисамодржавно24.
Доментијан,дакле,уистураванставља„самодржавност”и
„самоосвећеност”отачаства.Несумњиво,дасеподсамодр
жавнимотачаствомовдеподразумеваполитичкисуверени
тетсрпскогвладараидржаве,доксеподсамоосвећеношћу
отачаства подразумева аутокефалност (самосталност) срп
скецркве.25СмисаооваквогСавиногдржањаилегитимног
захтевапредпатријархомевидентнотребатражитиуреал
номстањуцрквенополитичкихприликауСрбијиињихове
усклађености према важећем византијском црквенополи
тичкомсистему.СасвимјеизвеснодајепремаСавиномса
гледавањустварностивећбилосазреловремедасамостал
на српска држава има и своју самосталну цркву, тј. да су
Србицрквенополитички већ били стасали да самостално
креирају свој духовни идентитет. Оба ова достојанствена
суверенитетасрпскогнарода,којисходносхватањимаепохе
једандругомпретходеимеђусобносенадопуњују,стечена

21СветиСава(1986)Сабранисписи,Београд:Просвета,Српскакњижевна
задруга,стр.9192.

22Петровић,М.(1986)СтуденичкитипикисамосталностСрпскецркве,
Београд:Дечјеновине,стр.1141.

23Острогорски,Г.ПисмоДимитријаХоматијанасв.СавииодломакХома
тијановогписмапатријархуГермануоСавиномпосвећењу,у:Византи
јаиСловени(1970),Београд:Просвета,стр.181.

24Доментијан (1988)ЖивотСветогаСавеиживотСветогаСимеона,
Београд:Просвета,Српскакњижевназадруга,стр.137.

25Благојевић,М.АрхиепископСава – вожд отачаства, у:СветиСава у
српскојисторијиитрадицији,МеђународнинаучнискупСАНУ,уред
никЋирковић,С.(1998),Београд:Српскаакадемијанаукеиуметности,
стр.70.
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супутеммеђународногпризнањауистовреме:1217.годи
нестицањекраљевскекруне,а1219.аутокефалностСрпске
православнецркве.Оникојисунајзаслужнијизакрунисање
вишевековногсрпскогдуховногузрастањабилисуВелики
жупанСтефанНемања(светиСимеонМироточиви)ињего
висиновипрвисрпскикраљСтефанПрвовенчанииСвети
Сава,првисрпскиархиепископ.Стогасуониусрпскојисто
ријиипрепознатљивикаокаменимеђашиизмеђусрпског
хришћанскогадолесценстваипунолетства.

По званичном добијању аутокефалије 1219. године, свети
Савајебиоуобавезидаизвршиновуорганизацијуцрквеног
животаиуправнеадминистрацијеСрба.Управопоначину
како јеизвеоорганизацију аутокефалнеСрпскецркве, где
јеусклопууниверзалниххришћанскихидејаи јудеохри
шћанскогконцептаисторијенашаоместо,начиниформуза
историјусрпскогнарода,првисрпскиархиепископСаваНе
мањићоставићесвојтрајнипечаткодСрба.Савајеуспеода
српскунационалнуисторијунаадекватанначинукључиу
универзалнухришћанскуисторију,аштојесвепроисходи
лоизњеговевизијеЦрквеХристовекодСрба.Организацију
аутокефалнеСрпскецрквеонјеизвршиоускладусаканон
скимиеклисолошкимпредањемПравославнецркве.Тоје
значилода аутокефалнаСрпскацрква, утемељенана уни
верзалномцрквеноканонскомпредањуПравославнеЦркве,
нијеаутокефалијомпосталачврстаиизолованајединкаиз
међудругихправославнихнародавећ,напротив,њиховин
тегративни, кохезиониинадграђујућидео.Посматрано са
еклисиолошкогаспекта, аутокефалнистатус једногнарода
дајесерадинадградњењеговогцрквеногживота.Аутоке
фалијасестогаипрепознајекаопостојаносторгиналности
живота Цркве на једној области са свим културолошким,
државнополитичкимицрквенонароднимкарактеристика
манародатеобластиилидржаве.Аутокефалностсенедаје
једномнародукаонаградазбогњеговихчистонационалних
достигнућа,већнапротивзбогузрастањанацијенаопште
човечанскимилихришћанскимуниверзалнимидејама.

Изсвегареченогможесе закључитида јесрпскадуховна
(црквена)еманципацијанераздељивобилаповезанасараз
војем српске политичке (економске и војне) моћи. Након
вишевековног узрастања у хришћанском животу, стицање
аутокефалностиСрпскецркве1219.годинебиојејасанпо
казатељ духовне зрелости или црквеног пунолетства срп
скоганарода,аштонедвојбенопосведочаваиместоиуло
гаСрбанагеополитичкојкартијугоисточнеЕвропепочет
комXIIIвека.Одовогавремена,српскицрквенипоглавар
(првиархиепископ)званичнодобијасвојеместоупоретку
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(диптиху)православнихпоглавара,апрвисрпскикраљзау
зимависокоместоувизантијскомсистемухијерархијепо
литичких владара. Дакле, сам чин добијања аутокефалије
Српскецркве јестепоказатељсвеукупне зрелости српског
народа,зрелостињиховогцрквеногидруштвенополитич
ког живота, културне просвећености, економске, војне, и
друштвенополитичке организованости. Срби су овим чи
номовенчалисвојесвеукупновишевековноцивилизацијско
напредовање.

ЛИТЕРАТУРА:

Изворналитература:
Аутономијаиначинњеногпроглашења(узборнику:Светииве
ликисаборПравославнецркве–УчешћеисведочењеСрпскепра
вославнецрквенаКритскомсаборуоПедесетници2016),(2017)
ЦетињеБеоград:ШтампаријаИздавачкефондацијеАрхиеписко
пијебеоградскокарловачкеСПЦ,стр.162167.

Доментијан(1988)ЖивотСветогаСавеиживотСветога
Симеона,Београд:Просвета,Српскакњижевназадруга.

Laurent,V.(1971)LesregestesdesActesdupatriarcatdeConstanti
nople1/4.,Paris:Institufrançaisďétudesbyzantines.

Острогорски,Г.ПисмоДимитријаХоматијанасв.Савииодломак
ХоматијановогписмапатријархуГермануоСавиномпосвећењу,
у:ВизантијаиСловени,(1970),Београд:Просвета.

СветиСава(1986)Сабранисписи,Београд:Просвета,Српска
књижевназадруга,стр.9192.

Релевантналитература:
BencE.(2004)DuhiživotPravoslavnecrkve,Beograd:Čigoja
štampa.

Благојевић,М.АрхиепископСава–вождотачаства,у:Свети
Саваусрпскојисторијиитрадицији,Међународнинаучнискуп
САНУ,уредникЋирковић,С.(1998),Београд.

Гардашевић,Б.КаноничностстицањааутокефалностиСрпске
цркве1219.године,у:СветиСава,Споменицаповодомосамсто
годишњицерођења1175–1975,Београд:Светиархијерејскисинод
Српскеправославнецркве,стр.3377.

Живојиновић,М.(1998)ИсторијаХиландараI–одоснивањама
настира1198.до1335.године,Београд:Просвета,стр.5771.

Κονιδάρη,Γ.(1943)ΗθέσιςτήςαυτοκέφαλουΕκκλησίαςτήςΚύπρου
έναντιτουΟικουμενικούΠατριαρχείουκατάτόνΘ’καιτονΙ’αίώνα,
in:ΠρακτικάτήςΑκαδημίαςΑθηνων18,Αθήναι:ΑκαδημίαΑθηνων
1949,рp.135146.

Κονιδάρη,Γ.(1963/4)Περίτοντίτλοντου«Αρχιεπισκόπου»,Αθήναι,
рp.1719.



26

МИРКО САЈЛОВИЋ

Μαξίμουμητρ.Σάρδεων(1972)ΤόΟἰκουμενικόνΠατριαρχείονἐν
τῇὈρθοδόξῳἘκκλησίᾳ,Θεσσαλονίκη:εκδόσειςΠατριαρχικού
ΙδρύματοςΠατερικώνΜελετών.

Μηλιαράκη,Α.(1898,реиздање1994),ΙστορίατουΒασιλείουτης
ΝικαίαςκαιτουΔεσποτάτουτηςΗπείρου,Leipzig(реиздање:εν
Αθήναις):ΤυπογραφείονΑδελφώνΠερρή.

Милошевић,Н.(2011),Црквенааутокефалијаподпризмом
устројстваиорганизацијеЦркве,у:Српскатеологијаудвадесе
томвеку:истраживачкипроблемиирезултати,књ.9,Београд:
Православнибогословскифакултет.

Nicol,D.M.(1957)TheDespotateofEpirus,Oxford:Cambridge
UniversityPress.

Παπαδοπούλου,Χ.(1935)ΟτίτλοςτουΑρχιεπισκόπου,Θεολογία13:
ΗΙεράΣύνοδοτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,рp.289295.

Петровић,М.(1986)СтуденичкитипикисамосталностСрпске
цркве,Београд:Дечјеновине,стр.1141.

Радојчић,Н.СветиСава,у:ГодишњицаНиколеЧупића,књ.XIV
(1935),Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеЈугославије,
стр.3536.

Радојчић,Н.СветиСаваиавтокефалностсрпскеибугарскецр
кве,у:ГласСрпскеКраљевскеакадемије,CLXXIX,другиразред
(1938),Београд:СрпскаКраљевскаакадемија,стр.179180.

ΡάλληΠοτλή(1952)ΣύνταγματωνΘείωνκαιΙερώνΚανόνων,τομ.2,
Αθήναι:εκτηςΤυπογραφίαςΓ.Χαρτοφύλακος.

Сајловић,М.(2019)МолбапротаГерасимаипитањеоснивања
српскогманастираХиланадара,Богословље78/1,часописПраво
славногбогословскогфакултета,Београд:Православнибогослов
скифакултет.

Στεφανίδου,Β.(1990)Εκκλησιαστικήιστορία,τομ.Α’,Αθήναι:
Εκδοτικόςοίκος„Αστήρ“.

Θρησκευτικήκαιηθικήεγκυκλοπαιδεία(1963),τομος3,Αθήναι:
ΕκδότηςΑθ.Μαρτίνος.

Ταρνανίδη,Ι.(1976)Ηδιαμόρφωσιςτουαυτοκέφαλουτης
ΒουλγαρικήςΕκκλησίας(864–1235),Θεσσαλονίκη:Ετερεία
ΜακεδονικώνΣπουδών.

Ταρνανίδης,Ι.(19882)ΙστορίατηςΣερβικήςΕκκλησίας,Θεσσαλονίκη:
εκδόσειςΑφώνΚυριακίδη,рр.3638.

Τρεμπέλα,Π.(1957)Άρχαίκρατήσασαιέντηανακηρύξειτου
αυτοκέφαλου,in:Θεολογία28:ΗΙεράΣύνοδοτηςΕκκλησίαςτης
Ελλάδος,рp.522.

Ферјанчић,Б.АутокефалностСрпскецрквеиОхридскаархиепи
скопија,у:СаваНемањић–СветиСава,историјаипредање;Ме
ђународнинаучнискупСАНУ,уредникЂурић,В.(1979),Београд:
Српскаакадемијанаукаиуметности,стр.6572.



27

МИРКО САЈЛОВИЋ

Фидас,В.(2001)Канонскоправо–богословскаперспектива,Бео
град:БогословскифакултетСПЦ,Хиландарскифонд,
стр.141142.

Φειδάς,Β.(1977)ΟΘεσμόςτηςΠενταρχίαςτωνΠατριαρχών–
προΰποθεσειςδιαμορφώσεωςτουθεσμού(απ’αρχήςμέχριτο451),
Αθήναι.

Φειδάς,Β.(2002)ΕκκλησιαστικήιστορίαΆ,Αθήναι:Διήγηση,
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EVOLUTIONOFTHEAUTOCEPHALITY
OFTHESERBIANCHURCH

Аbstract

AccordingtotheEasternRoman(Byzantine)ecclesial/politicaltheory,
inorderforanationtobegrantedchurchautonomybytheEcumenical
Patriarchate,theyhadtomeetcertainstatesmanship,political,ecclesial
andculturologicalstandardsrequiredbycompetentauthoritiesof the
ByzantineEmpire.Fromthesettlementof theSerbiantribes in these
regionsduringthe6thcentury,theprocessofculturalelevationofthe
Serbs involved theirChristianisation, popular education and creation
offirstsmallerandthenbigger“political”communities,inaccordance
withtheChristianpatternsoftheEasternRomanEmpire.Afterseveral
agesof rising into theChristian life,grantingofautocephality to the
Serbianchurch in1219wasaclear indicatorof spiritualmaturityof
theSerbianpeople,aswellasoftheplaceandroleoftheSerbsonthe
geopoliticalmapofSoutheastEuropeatthestartofthe13thcentury.
Sincethen,theheadoftheSerbianchurch(archbishop)wasofficially
grantedaplaceinthehierarchyofOrthodoxleaders(diptych)while
theSerbiankingobtainedahighpositionintheByzantinehierarchal
system of political rulers. The paper points to the basic trends of
transformationoftheSerbiannationfrompaganismtoChristianityand
itsgradualevolvingintermsofecclesiallifeuntil1219,whentheSerbs

wereofficiallyrecognizedamongcivilizedChristiannations.

Keywords:autocephality,independence,archbishop,Serbianchurch,
Serbia,Sava,Simeon


