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Сажетак: Сре ди ном 9. ве ка бе не дик тин ски мо на шки ред бе ле жио 
је успон у ју жној Ита ли ји. По чев од кра ја 8. сто ле ћа Мон те ка си
но је био но си лац кул тур ног пре по ро да, мре жа опа ти ја уве ли ко се 
про ши ри ла на под руч ју Бе не вен та, Апу ли је, Кам па ни је, Ка ла бри је 
и дру гих обла сти, док су при пад ни ци овог ре да у европ ским окви ри
ма ва жи ли за гла со ви те ми си о на ре, ко ји су да ли ве ли ки до при нос 
хри сти ја ни за ци ји мно гих гер ман ских и сло вен ских на ро да. Ме ђу
тим, бе не дик тин ци у ју жној Ита ли ји су већ не ко вре ме би ли из ло
же ни на па ди ма Са ра це на и дру гих раз бој ни ка ко ји су угро жа ва ли и 
пљач ка ли њи хо ве ма на сти ре, што је кул ми ни ра ло осва ја њем Мон
те ка си на 883. го ди не. Због учвр шћи ва ња ви зан тиј ске вла сти при
ли ке на ис точ ној ја дран ској оба ли де ло ва ле су да ле ко стабилни је и 
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по год ни је за жи вот мо на шких за јед ни ца. По ред то га, у зале ђу ви
зан тиј ских гра до ва жи ве ло је сло вен ско ста нов ни штво ко је је већ 
ви ше од два ве ка по сте пе но про ди ра ло у при о бал не зо не, по ла ко 
из гра ђу ју ћи свој од нос са Ро ма ни ма, жи те љи ма ур ба них сре ди на. 
Сло ве ни су још увек у ве ли ком бро ју би ли по кло ни ци ста ре ре ли ги је 
или тек де ли мич но хри сти ја ни зо ва ни. Осим што су ужи ва ли углед 
успе шних ми си о на ра, бе не дик тин ци су сво је ма на сти ре по ди за ли 
у се о ској сре ди ни на до мак глав них са о бра ћај ни ца и град ских цен
та ра, док се њи хов на чин жи во та укла пао у мен та ли тет и на ви ке 
аграр ног дру штва. Хри сти ја ни зо ва ње сло вен ског жи вља омо гу ћа
ва ло је ши ре ње кул тур них мо де ла из гра до ва цен та ра ви зан тиј ске 
упра ве, што је пре ју ди ци ра ло ја ча ње иде о ло шких по зи ци ја и учвр
шћи ва ње њи хо ве фак тич ке вла сти. На дру гој стра ни, Апо стол ска 
сто ли ца је на ова кве по ду хва те гле да ла бла го на кло но бу ду ћи да 
су бе не дик тин ци го то во нео сет но до при но си ли сна же њу по зи ци ја 
рим ске цр кве у Дал ма ци ји. Бе не дик тин ци су озбиљ но при сту па ли 
ми си о нар ским по ду хва ти ма, о че му све до чи и вешт из бор све тач
ких кул то ва, пре све га ти ту ла ра ве ли ких опа ти ја.

Кључне речи: бе не дик тин ци, ви зан тиј ски гра до ви, Сло ве ни, 
христи ја ни за ци ја, све тач ки кул то ви, св. ар хан ђел Ми ха и ло

Постанакнајстаријихманастираредасв.Бенедиктанаис
точнојјадранскојобалипадаудругуполовину9.века.1Уче
сталинападиСараценанагонилисубенедиктинцеизјужне
Италиједаспаспотражеубезбеднијимкрајевима.Источна
јадранскаобала,посебноодвременацараВасилијаI(867
886), представљала је погодно тле за оснивањеновихмо
нашкихзаједница.Упркосбројнимтешкоћамасакојимасу
сесвакодневносуочавали,византијскиградовисууспелида
сачувајукултурнонаслеђепознеантикеиоснажецрквену
организацију.Уњиховонепосредноокружењепостепеноје
продиралословенскостановништвокојејошувекнијебило
увећојмерихристијанизовано.2Будућидасувеликиделови
Европеибројнигерманскиисловенскинародипокрштени,
захваљујућиделовањубенедиктинаца,немаместасумњида
суприпаднициовогредаизвеснемисионарскеактивности
обављалинатлуДалмације,каоиукрајевимајужноодДу
бровника.Бенедиктинскеопатијеимањенастамбедобросу
сеуклапалеусвакодневницусловенскогиалбанскогсела,
очемусведочињиховизгледиположај,ритампокомесе
одвијаомонашкиживотиначинпривређивања.Премдаће
карактериразмеретихутицајаумногимсегментимазаувек

1 РадјенастаокаорезултатистраживањанапројектуМинистарствапро
свете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбијеНа се ља и ста нов
ни штво срп ских зе ма ља у по зном сред њем ве ку(ев.бр.177010).

2 О односима византијских градова и словенских досељеника видети:
Goldstein,I.(1992)Bi zant na Ja dra nu od Ju sti ni ja na I do Ba zi li ja I,Zagreb:
LatinaetGraeca,str.83111.
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остатинепознаница,неспорноједајебенедиктинскомона
штвоблаготворноутицалонаразвојмикросветакојијего
товонеопажено егзистираоу сенцивизантијских градова.
Уосталом,вишедеценијскаистраживањабројнихлокалите
тауоколиниБаранавеласуПавлаМијовићаназакључакда
сууправобенедиктинцидаливеликиподстицајмелиораци
онимрадовимакојисуБарскопољепретворилиутлепогод
нозаузгојразличитихпољопривреднихкултура.3

Данасјетешкорећиукојојмеријекретањебенедиктинаца
измеђузападнеиисточнејадранскеобалебилонадгледано
из Рима, али се оно сасвимизвесно уклапало ушире по
литичкеплановепапства,посебноодвременапонтификата
НиколеI(858867),енергичногзаговорникауниверзализма
Римскецркве.ДатостдасејужниЈадранналазиоподчвр
стомконтроломВасилијаI,који јенарочитопрвихгодина
своје владавине одржавао добре односе са Апостолском
столицом,омогућилисудолазакбенедиктинацакојимајеу
новојсрединибионамењенважанзадатак–христијаниза
цијасловенскогстановништвауприобаљу.4Примањехри
шћанствапредстављалојепредусловприхватањаполитич
ких,друштвенихикултурнихмоделакојисусеширилииз
оснаженихцентаравизантијскеуправе.Поредпредставни
кавизантијскихвласти,долазакбенедиктинацаиподизање
њихових манастира подржавали су припадници градског
патрицијата,каоисловенскивладари.5

3 Mijović,P.(1995)OnajstarijojpismenostiBara,u:Iz kul tur ne proš lo sti Ba
ra,Bar:KulturnicentarBar,str.99.

4 ОодносимаВасилијаIиРимавидети:Острогорски,Г.(1959)Исто ри ја 
Ви зан ти је,Београд:СКЗ,стр.223224,228229,231,234235; Sto ria del 
cri sti a ne si mo. Il me di o e vo,eds.Filoramo,G.andMenozzi,D. (2001)Ro
maBari:EditoriLaterza,p. 181185. (M.Gallina);Станковић,В. (2003)
Ца ри град ски па три јар си и ца ре ви Ма ке дон ске ди на сти је, Београд:
ВизантолошкиинститутСАНУ,стр.5370.

5 Примерисубројнитакодаћемонавестисамонеке.ЗадарскиприорАн
дријајеопорукомсастављеномудецембру918.годинеманастируСв.
Кршевана оставио земљишне поседе, слуге, слушкиње, стадо од сто
тинуоваца,печусвилеиједанпрекривач,Kostrenčić,M.(1967)Co dex 
di plo ma ti cus reg ni Cro a ti ae, Dal ma ti ae et Sla vo ni ae I, Zagreb: JAZU, p.
27 (№ 21). Дубровачки патриције Савин (Гундулић?) је 1122. године
Монтекасинупоклониодвесребрнепосудетешкеокодеветлибараса
молбомдасепошаљумонасикојибипомоглиширењебенедиктинског
редауДалмацији.Поштојенањеговзахтеводговоренопозитивно,Са
винјеприспелимбенeдиктинцимадароваоцрквусв.МаријеуРожату,
Le o nis Mar si ca ni et Pe tri Di a co ni Chro ni ca mo na ste rii Ca si e nen sis,MGH
VII,Hannoverae1846,p.803.ХрватскикраљПетарКрешимирIVудва
навратаје1060/62.годинеобдариоманастирСв.ТомеуБиоградууко
месуживелебенедиктинкепредвођенеопатицомДабрицом,Kostrenčić,
CDI,p.9697(№68),9798(№69).
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У јужној Италији бенедиктинци су врло рано пригрлили
култСв.арханђелаМихаилазахваљујућиутицајусветили
штанаМонтеГаргану.ПремаКњи зи при ка за њаоко490.го
динезбиласусетричудеснадогађаја.Бикбогатогземљопо
седникаГарганаизгубиосеприликомповраткасаиспаше.
Власникињеговипратиоциживотињусупронашлинаврху
брда како стоји на улазу у једну пећину.Љутити Гаргано
одапеојенабикаотровнустрелу,којамусеволшебновра
тила не озледившиживотињу.Убрзо потомудружениСи
понтинцииБеневентанциоднелисуузпомоћвишихсила
победунадНаполитанцима,којисујошувекбилипагани,
дабинапослеткусамарханђелМихаилоизвршиоконсекра
цијуреченепећине.ЛаврентијеМајоран,епископаСипон
та,отомчинујебиообавештенусну.Кадасусепослетри
дана строгогпоста епископЛаврентије и верниципопели
доврхабрда,упећинисузатеклиолтариизворживеводе
којасесливалакаппокаптзв.stil la.6Преманаводимаизње
говогжитија,ЛаврентијеМајоранбиојерођакцараЗенона
(476491)којимујепослаомермерискупоценезлатнеукра
сезасветилиште.7ПрвобитнуцрквунаМонтеГарганузаи
стасуподиглиВизантинциудругојполовини6.века.Већ
у3.векууФригијијепостојалонеколикоместанакојима
јепоштованкултСв.Михаила,штопосвојприлицистојиу
везисалегендомоапостолимаФилипуиЈованукојисууз
помоћарханђеланачинилиизворлековитеводе.Култјеубр
зоприхваћенусамомЦариграду,одаклесепрошириоина
јужнуИталију.8Св.арханђелМихаилопрослављасе8.маја
(приказањеупећининаМонтеГаргану)и29.септембра.

Mi ka’elнахебрејскомзначиКо као Бог.УСтаромзаветуи
АпокалипсиарханђелМихаилопојављујесеуулозиврхов
ногратникакојипредводивојскеанђелавернихБогуубор
бипротивСатанеињеговихдемона,тј.побуњениханђела.
УНовомзаветудодељенамујеулогатауматургакојисеу
одређеновремеспуштанаводуубањиВитездидабијеза
таласао и тиме учинио лековитом.Хришћанска традиција
га је касније доживљавала као психопомпа, тј. онога који
предводидушепреминулихутренуткупреласкаиз једног
удругиобликегзистенције.Po ten tia коју је арханђелМи
хаилоимаонадснагама злаи телурскимсиламастворила
је одњега заштитникаљудског рода од елементарних не

6 Li ber de ap pa ri ti o ne San cti Mic ha e lis in Mon te Gar ga no,MGHScriptores
rerumLangobardicarumetItalicarumsaec.VI–IX,p.540543.

7 Ex Vi ta San cti La u ren tii epi sco pi Si pon ti ni,MGHScriptoresrerumLango
bardicarumetItalicarumsaec.VI–IX,p.543545.

8 Piemontese,G.(1999)San Mic he le e il suo san tu a rio. Via sac ra Lan go bar
do rum,Foggia:Bastogi,p.13,2126.
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погодаиразнихболестиислабости.Стогасеобичнопри
казујесамачемудеснојитеразијамаулевојруци.Поред
ијатричкихсвојстава,изворводенаМонтеГарганујевер
ницимадоносиоиочишћењеодгрехова.Такојеовосвети
лиште врло рано постало циљдуховнихпрегнућамногих
верника,адужходочасничкогпутакојијеводиоодБеневен
тадоМонтеГаргана тзв.Via Sac ra Lan go bar do rum посто
јалојевишебенедиктинскихманастираихоспиција,чиме
сеовајреддиректноукључиоутумачењеиширењекулта
Св.арханђелаМихаила.9

Акватичкисимболизампредстављаважансегментубене
диктинском поимању света и кључни чинилац приликом
избораместазаоснивањеманастира.БудућистаријаодЗе
мљепопостању,fons et ori goмногихстваријошin eo tem
po reкадаspi ri tus Dei fe re ba tur su per aqu as,водасеналазиу
самојбитиегзистенције.10Живаводакојаизвиреизстене
слављенајезбогсвојихтерапеутскихсвојстава,штостојиу
непосреднојвезисакултомСв.арханђелаМихаила.11Тако
водапоредпрактичногзначаја,стичестатуссвепрожимају
ћегсимбола.Стогасусебенедиктинцисвеснодосељавали
наместаублизиниизвора,наобалерека,језераимора,а
нијеимбиластрананиаураострвскеиздвојености.

Најстарији бенедиктинскиманастир у крајевима јужно од
Дубровника,подигнутнаПревлациуТиватскомзаливу,био
јепосвећенуправоСв.арханђелуМихаилу.Увремењего
вогоснивањаудругојполовини9.векакултнаМонтеГар
ганубиојеувеликоразвијен.Предводникнебескихвојски,
заштитник од ратних недаћа и природних стихија, таума
тургкојиузпомоћводелечииослобађаодгреховамораоје
битилеподочеканусеоскојсредини,прихватљивпоклони
цимадревнесловенскерелигијеиновопокрштенимамеђу
којимасубенедиктинциобављалимисионарскуделатност.
Манастирскикомплексимпозантнихразмера,којисучини
ли тробродна базилика са звоником, зграде за становање,
радионицеидругепросторијеекономскенамене,уздизаосе
на полуострву које се повремено претварало у оток оста
вљајућиутисакизолованости.Саморскестранеманастирје
биотежеуочљивбудућидасугазаклањалеиздуженеформе
острваСветиГабријел(данасСветиМарко).Поредповољ
нихклиматскихусловаиплодногземљиштапогодногзауз
гојмаслинаивиновелозе,бенедиктинцисунаовомместу

9 Исто,стр.13,106109,117118,159163;Niola,M.(2007)I San ti pa tro ni,
Bologna:IlMulino,5661.

10Упоредити:Elijade,M. (2004)Sve to i pro fa no pri ro da re li gi je,Beograd:
Alnari–Tabernakl,str.9599.

11Piemontese,San Mic he le,p.13,15.



224

КАТАРИНА МИТРОВИЋ

затеклиостаткеримскевилеихришћанскебазиликеизЈу
стинијановогвремена,чимесуоствариликонтинуитеткулт
ног места. СветиМихаило је представљао сакрализовани
просторунутараграрногподручјакојесучинилипространа
грабљаскаравницаиобронциВрмцаиЛуштице.Осталебе
недиктинскенастамбепостављенесурадијалноуодносуна
превлачкуопатију.СветиЛукауКртоламаиСветиНикола
ПетраничкиналазилисусенаЛуштици,СветиПетарГра
дачкина обронцимаВрмца, на супротној страни залива у
данашњојБијелојбиојеСветиПетар,доксенаизлазуизте
снацаВеригенамањемострвууздизаоСветиЂорђе.Падау
очидасубенедиктинскастаништазаузималастратешкетач
кесакојихјебиломогућеконтролисатипловнипутодКум
борскогратадоулазауКоторскизалив.Увремеприсуства
бенедиктинацаод9.до11.векаподручјеТиватскогзаливаи
Грбљабилоје,посвојприлици,релативнодобронасељено.
Радилосео граничномпојасуизмеђуДукљеиТравуније,
односноСрбије, који је, премда под влашћу српских кне
жева,гравитираокавизантијскомКотору,штојеподухвату
бенедиктинацадавалопосебанзначај.

Други бенедиктински манастир посвећен Св. арханђелу
МихаилуналазиосеусамомКотору.ЊеговопатПетарпри
суствовао је свечаности освећења катедрале св. Трипуна
19. јуна 1166. године.12 Манастирску цркву представљала
јетроброднабазиликасапетпопречнихтравејаподигнута
у9.или10.веку.Токомархеолошкихископавања1982/83.
годинепронађенисуостацикаменеолтарскепреграде,че
твртастогстубићакоји јепридржаваопрвобитнусветутр
пезу,синтронона,каоифрагментинатписаиживописаса
приказомнизасветитељауорнату,штосвепотичеиззрелог
прероманичкогпериода.Крозјужнавратасе,посвојприли
ци,улазилоувећедвориштесакомплексомманастирских
зграда.ПрвобитнацркваСв.Михаилавероватно јепосто
јаладосредине14.векакадајепорушенаунекомодјачих
земљотреса.Нањеномметуподигнутајеновацрквамањих
размеракојапостојииданас.13СветиМихаилопредставља
јединимушкибенедиктинскиманастирнаподручјуКотор
скеепископијекојијеподигнутунутарградскихбедема.Бе
недиктинскомонаштвоуначелунијебиловезанозаградску
срединуиурбаниначинживота.СветиМихаилоКоторски

12Smičiklas,T.(1904)Co dex di plo ma ti cus Reg ni Cro a ti ae, Dal ma ti ae et Sla
vo ni ae II,Zagreb:JAZU,p.102(№98).

13Čubrović,Z.(19831984),CrkvaSvetogMihailauKotoru,Go diš njak Po
mor skog mu ze ja u Ko to rubr.3132,Kotor:Pomorskimuzej,str.151159;
Мартиновић, Ј. (1995) Сто ко тор ских дра гу ља, Ријека Црнојевића:
Ободскослово,стр.7174.
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је вероватно запустео јоштоком13. столећа, док јењегов
храм претворен у парохијску цркву. У најстаријим котор
скимсудсконотарскимкњигама(13261337)увишенавра
тапоменутјепрезвитерЈован(„dompnusIohannes,abbaset
rectorecclesiesanctiMichaelisdeCataro”).

Бенедиктинскиманастирчији јепатронупочеткубио св.
МихаилоапотомПресветаБогородицаподигнутјенапо
луострвуРатацкојераздвајаСутоморскизаливодБарског
сидриштаконтролишућипловнипутодЦрногртанасеверу
дортаВолујицена југу.Погледпремапучини јепотпуно
отворен.УзалеђусепружајуСпичанскоиБарскопољекоје
Ратацуфизичкомисимболичкомсмислунадвисује.Унепо
среднојблизинипостојитекућавода,којаосимпрактичне
применеимајасансимболичкизначајзбогсвојихијатрич
кихипурификаторскихсвојстава.Приступсамораотежа
вају стрместене, али гаистовременоомогућаваприродно
пристаништезаклоњеноодјакихветровасапучине.Наоко
сатвременахода(око3km)налазисевећиурбаникомплекс
– стари градБар.14Тако јеРатачкаопатија готоводосегла
идеалнимоделсажимајућијединствопотребабенедиктин
скезаједницеуодносунасебесамуисветкојијеокружује
–континуитеткултногместа,узвишењекојепобуђујеосе
ћајиздвојеностиуодносунаmun dus,алисакогајемогуће
надзиратикопненеприлазеиморскепутеве,довољнослат
кеиобиљесланеводе,аграрноокружењепогоднозаузгој
воћа,поврћаилековитогбиљаиблизинаградскогцентра.
Ратачкаопатијајенеколикостолећабиларасадниккултур
нихобразацакојисуувеликојмеридопринелиуобличава
њумикрокосмосаучијемсесредиштуналазила.

НајстаријисакралниобјекатнаРатцу,посвећенСв.арханђе
луМихаилу,представљацркваC,једноброднаграђевинау
обликуиздуженогправоугаоникаиздељеногначетиритра
веја,зиданаодпритесаногкамена.Поредзападногпортала
постојаласујошдванакнадноотворенаулаза.Крозвратана
јужномзидуулазилосеусакристију,докјеулазнасеверној
страниводиопремакомплексузградасаклаустромкојије
постепеноизграђиванвероватносведопочетка14.столећа.
РатачкиСветиМихаилоприпадатипу једноброднихцрка
ва код којих је кровна конструкција са куполомослоњена
наприслоњенебочнелукове.Овајстилпотичесаегејских
острва,грчкимонасисугапренелиујужнуИталију,одакле
сезаједносадругимвизантијскимутицајимашириопрема
дукљанскимстранамаиДалмацији.РатачкацркваCвеома

14Бошковић,Ђ.иКораћ,В.(19561957)Ратац,Ста ри нарбр.78,Београд:
Археолошкиинститут,стр.39.
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подсећанацрквуSan An ge lo al Mon te Ra pa ro уБазилика
ти,такођепосвећенуСв.Михаилу,којусупремапредању
градиливасилијанцикрајем10.илипочетком11.века.Из
нетечињеницеупућујуна закључакда јенајстаријихрам
ратачкогкомплексаподигнутпочетком11.столећа.Могуће
дајенаистомместупостојалајошстаријасакралнаграђе
винасакојепотичуфрагментархитравнегреде(102С)ико
мадпластикесастилизованомпузавицомутрочланомпре
плетупронађенуморунедалекоодРатца,којиделујувеома
архаичноиупућујуна9.евентуално10.столеће.15

Удругојполовини13.веканаРатацјеприспелаиконаМај
кеБожјештоједовелодопроменетитулара.Одтогвремена
култСв. арханђелаМихаила полакопада у заборав.Нема
податакаоместугдејепоменутаиконаизрађена,времену
иоколностиматранслације,нитиотомештајетачнопри
казивала. Овенчана славомЧудотворице, ова реликвија је
привлачилавеликибројверникакојисууРатачкуопатију
долазилиизразнихкрајева.Можда јеуправоходочаснич
киполетпредстављаоразлог збогкога јекраљицаЈелена,
супругаУрошаI,манастирбогатодаривала,чимеједопри
неларазвојуновогкулта.Полавекакасније,1347.године,
увремеопатаПавлаРуђеровоготпочелајеизградњавеле
лепне базилике која је заувек остала недовршена. Богоро
дичинаиконасевероватноуздизаланадглавнимолтаром.16
ПојаваБогородичинеиконеипроменапатронаРатачкеопа
тије представљају одраз далекоширих духовних кретања,
посебно умедитеранским зонама.Измена обредне праксе
којајеподразумеваладасвештеникутокуслужењаевхари
стијестојиокренутлеђима,допринелајеразвојумаријанске
побожностибудућидасуодтогадобанаолтарепоставља
несликекоје сууглавномпредстављалеМарију самалим
Христом. Поред тога, појачано интересовање за Богомај
ку било је директно условљено развојем индивидуалне
побожностинегованеуоквиримапородичногдомаималих
заједницакојесуокупљалепојединцеповезанеродбинским,

15Исто,стр.4145.Остилскимкарактеристиамаједноброднихцркаваса
куполомјошвидети:Кораћ,В.Црквасв.Луке.Структура,облици,стил,
у:Цр ква св. Лу ке кроз вје ко ве,приредиоКораћ,В.(1997),Котор:Српска
православнацрквенаопштинаКотор,стр.6566.

16Brajović,S. (2006)U Bo go ro di či nom vr tu. Bo go ro di ca i Bo ka Ko tor ska – 
ba rok na po bo žnostza pad nog hriš ćan stva,Beograd:PlatoFilozofskifakul
tetUniverzitetauBeogradu,str.1619.КраљМилутинјеповељомиздатом
уКотору15.марта1306.годинеРатачкојопатијипотврдиопоседекоје
јојјесвојевременодаривалањеговамајкакраљицаЈелена;Марјановић
Душанић,С.(2002),ПовељакраљаМилутинаопатијиСв.МаријеРатач
ке,Ста ри срп ски ар хивбр.1,Београд:Филозофскифакултет,стр.1329.
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пријатељскими другим чврстим везама.17 Ратачка опатија
налазила се на путу који је Богородичина кућа прешла у
мају1291.године,кадасеначудесанначинизНазарета,под
влашћуневерника,преместилауистарскиТрсат,одаклеје
тригодинекаснијеишчезладабисеволшебнопојавиланај
преуградуРеканати,апотомиуЛоретуукомесетрајно
настанила.Лорето јеизтогразлогаубрзопостао значајан
ходочасничкицентар,алтернативаСветојземљиутренутку
кадасекрсташкаидејанашланазаласку.18Итинерарходо
часничкихпрегнућазаснованнаконцептуDe us – An ge lus – 
Ho mo биојенатајначиндопуњенувођењемемблематичног
изразамаријанскогкулта.19

Када се размотри култуална ситуација у Беневенту, Апу
лији и другим јужноиталијанским покрајинама, стиче се
утисакдасубенедиктинцинаподручјеКоторскеепископи
је и Барскемитрополије пренели култовеДевицеМарије,
Св.арханђелаМихаила,Св.апостолаПетра,ХристаСпаса
инаравноСв.Бенедикта,доксууновомокружењуприхва
тилиисточнесветитеље–светератникеСрђа,ВакхаиЂор
ђа,каоисв.Николуодкраја11.столећа.УјужнојИталији
јепостојалонеколикобенедиктинскихманастирапосвеће
нихСв.Софији,алијеупитањубилаједнаодримскихму
ченица,докјеопатијанадомакДањапосвојприлицибила
посвећенаБожанскојПремудрости,штоуказујена јак ви
зантијскиутицај.Изборкултоваговориуприлогтезидасу
се бенедиктинци у прво време прилагођавали потребама
византијскихвластиизатеченимполитичким,друштвеним
икултурниммоделима,штојебилапретпоставкањиховог
успехаумисионарскимподухватима.Каоштоједосадви
шепутаистакнуто,култСв.арханђелаМихаилабиојеутом
погледуприкладанистогапосебнонегованмеђуприпадни
цимаовогмонашкогреда.

17Исто,стр.1718.
18Novak,Z.(2011)UtjecajkultaBlaženeDjeviceMarijenanekeaspektepo

božnostinaistočnojjadranskojobaliurazvijenomeikasnomesrednjemvije
ku,Cro a ti ca chri sti a na pe ri o di cabr.67,Zagreb:Institutzacrkvenupovijest
KatoličkogbogoslovnogfakultetaSveučilištauZagrebu,str.1314.

19Идеални ходочаснички програм подразумевао је да појединац обиђе
СветуЗемљу,тј.местанакојимајеХристосборавиотокомсвогземаљ
скогживота(De us),светилиштенаМонтеГаргану(An ge lus),послечега
бисезапутиодоРимаиСветогЈаковаодКомпостелеуГалицијисле
дећипутевекојимасуходилиапостолиПетар,ПавлеиЈаковЗаведејев
(Ho mo).Упоредити:Piemontese,San Mic he le,p.118.
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THECULTOFSAINTARCHANGELMICHAELAMONG
BENEDICTANSINTHEAREAOFBARMITROPOLY

ANDKOTOREPISCOPACY

SOCIALANDCULTURALCONDITIONS
(9TH–13THCENTURY)

Abstract

In the middle of the 9th century, the Benedictan order was on the
riseinSouthItaly.Sincetheendofthe8thcentury,Montecasinohas
been the champion of cultural revival, and a network of abbeys has
beenestablishedacross the regionsofBenevento,Puglia,Campania,
Calabria and other regions.Members of this order,withinEuropean
borders, were reputed missionairies who contributed greatly to the
christianisationofmanyGermanicandSlavicpeoples.However, the
Benedictans from South Italy had suffered attacks by the Saracenes
andotherinvadorswhoraidedandplunderedtheirmonasteries,which
culminated with their conquer of Montecasino in 883AD. Because
of thestrengtheningof theByzantinerule, theconditionsontheeast
Adriaticcoastseemedfarmoresuitableandstableforlifeofmonastery
communities. Also, Slavic population settled back to Byzantine
cities, and slowly, theymoved towards the coastline zones, building
good relationswith theurbanRomanpopulation.TheSlavshadstill
worshiped old gods orwere only partly christianized. In addition to
beingrespectedassuccessfulmissionaries,theBenedicantsraisedtheir
monasteriesinruralcommunitiesclosetomainroadsandcitycenters,
whiletheirwayoflifefittedinthementalityandhabitsofanaggrarian
society.ChristianisationoftheSlavicpopulationenabledspreadingof
culturalmodelsfromthecitycentresundertheByzantinerule,which
leadtostrenghteningofideologicalpositionsandfortificationoftheir
factual rule.On theotherside, theHolySee lookedbenevolentlyon
these efforts, since the Benedictans almost unnoticably contributed
to strenghtening of the Roman Church positions in Dalmatia. The
Benedictans took theirmissonaryendevoursseriously,aswecansee
fromaverysmartselectionofthecultsofsaintsprimarilypatronsof

bigabbeys.

Кeywords:Benedictans, Byzantine cities, Slavs, christianisation, cults 
of saints, St Archangel Micheal


