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ЦрквенаорганизацијанапросторунемањићкеСрбијеупо
четкуњеногостваривањакаосамосталненационалнедржа
ве била је у великој мјери компликована. У вријеме када
СтефанНемањавршиконсолидацијувећегдијеласрпског
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етничкогпростора,накојемјеосновананајзначајнијасред
њовјековнасрпскадржава,постојалојенеколикомеђусобно
преклапајућихцрквенихорганизација.Особеностовогвре
мена,алиипостојећихцрквеноканонскиходносаогледала
сеумеђусобносупротстављенимпогледимаидоживљајима
хришћанскогисповиједањавјерекојисудолазилиизразли
читих црквених центара.Основна подјела се односила на
прихватање и организацију црквеноканонског поретка у
односунадванајзначајнијацрквенацентраЦариградиРим.
ОведревнепатријаршијскекатедресунапросторуБалка
на настојале да организују такав црквеноправни поредак
исповиједањаиупражњавањахришћанстваистовјетанњи
ховомпредањскомнасљеђу.Стогасерелативноранофор
мирајуразличитимитрополијскицентриизкојихсеврши
практичниутицајнапросторБалкана.Данасотаквимод
носимаипостојањутихцентараможемодастекнемоувид
наосновуразнихпописаепископскихсједиштаимитропо
лија.Наосновутихпописаудатомвременунастојалосе,у
свјетлуразличитихпотреба,поткријепитиидоказатипосто
јаностканонсколитургичкогправцакојисузаступалиРим
илиЦариградкроздугуисторијусвојихкомплексниходно
са.Унауцијеовопитањебудилодостаинтересовањапаје
стогадошлодообјављивањазборникасписковаразличитих
митрополијскихсједиштаињимапотчињенихепархијана
Балканскомполуострву.1Занасјевјероватнонајинтересант
нијаNotitiaXукојојимамопописепископаодносноепар
хијаДукље,Скадра,Дриваста,Пилота и Бара.Исто тако,
познати су пописи епархија које су потпадале подмитро
полијуДрача,акоја јеуканонскомсмислубилапотчиње
наЦариградскојпатријаршији.Овамитрополијајеоргани
зована каопротивтежаБугарскојпатријаршијиицрквеној
организацији Самуила Македонског. Истовремено, поред
наведеног,њензадатакјебиодазаустависпуштањеримо
католичког црквеног утицаја и организације која је ишла
обалом Јадранског мора ка јужним предјелима Балкана.2
БорбанацрквеномпољуизмеђуЦариградаиРимаснажно
јеутицаланацивилизацијскуикултуролошкуоријентацију
народакојисууововријеменасељавалиБалкан.Збогтога
се у тијесној везиналазилоипитањеизбора рјешења ор
ганизовањанекогодрживогдржавноправногсистемауко
јембисеколикотоликопоштоваленароднеособеностикао

1 Можда једно од највриједнијих дјела у којем су сакупљене нотиције
(пописи)овихстарихмитополијаилиепархијајестедјело:Darrouzes,J.
(1981)NotitiaeepiscopatuumecclesiaeConstantinopolitanae,Paris.

2 Popović,S.(2002)TheSerbianEpiscopalseesinthethirteenthcentury(Срп
ска епископска седишта уXIII веку),Starinar 51,Beograd:Arheološki
institut,str.173.
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једногодважнихкохезивнихелеменатаупроцесуформи
рањамалихнационалнихдржава.3Посебнојетобилоосје
тљивопитањенаБалкану.Нажалост,идоданашњегдана
избородговарајућегприступајеосталоизузетноосјетљиво
политичко, безбједоносно, религијскоикултуролошкопи
тање.УсрединикаквајебилаНемањинаиСавинаСрбија
развијенихкултуролошкихипросвјетнихцентаранијеби
ло.Таквихцентара јебилоупредјелимаданашњеТурске,
Грчке или у Бугарској. Бугари су веома рано увидјели да
суимкултурнопросвјетниицрквеницентринеопходниу
креирањусложениходносасаЦариградом.Већкрајемде
ветогипочеткомдесетогвијекасхватилисудабезразвоја
овихцентараиширењањиховогутицајаународунисумо
глиочекиватиорганизацијуиодбранумодерненационалне
државе са свим њеним потребним атрибутима. Природан
сарадникупромјеницивилизацијскогнивоанајвећегбро
јаподаникакаонеопходногпредусловаорганизовањаједне
средњовјековнедржавесеналазиоусамојЦркви.Међутим,
дабиЦрквауовомслучајуиуовомвременумогладапру
жимаксимумподршке,моралајеиматиобразованкадарко
јијеспремандаизнесетеретразвојаадминистративнеор
ганизације.Збогтоганамсечинидасусвеонерадњекоје
јеподузеоСветиСавапопитањуорганизовањасамосталне
Српскецрквепредстављалеплодједногдугогодишњегпла
нирањаипромишљањаоизборунајбољегмоделаивремена
заподузимањеодлучујућегкоракаусмјерудобијањаауто
кефалности1219.годинеуНикеји.Истотаконаовоммјесту
неможемозанемаритиничињеницуовеликомдоприносуу
формирањуснажнијегопредјељењауизборухришћанског
обликаисповиједањавјере.Затосесадостасигурностимо
жеустврдити да је донемањићкипериодпресудно утицао
најаснијеиспољенуоријентацијузначајногдијеласрпског
народака томеда свој вјерскисензибилитетирелигијски
идентитет пронађе у источноправославној теолошкој ми
сли, предању и пракси. Свакако да је у утврђивању овог
правцаодлучујућуулогуодигралаиепархијскаорганизаци
јаСрпскецркве,акојасепоказалакаоједнаоднајистраја
нијихинституцијаусрпскојисторији.

Путкасамосталности

Истаклисмода јеСавинизборвремена,потезаиоргани
зације који су довели до реалног формирања самосталне

3 Свјесни смо да у овом времену није постојао доживљај нације какав
имамоусавременојисторији.Ипак,сматрамодајеодређенаблискост
покултуролошком,обичајном,језичкомилиекономскобезбједоносном
принципу била одлучујућа по питањуформирања одређених државо
творнихзаједницаизкојихсунастајалепознатедржавеуисторији.
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СрпскецрквесасједиштемуманастируЖичипредстављао
дугогодишњи процес планирања и промишљања. Поку
шајуређењацрквенеорганизацијекојабиималаподудар
неставовесасрпскимдржавнонародниминтересимабило
јеираније.Међутим,пронаћисавезникауовомподухвату,
каоштосмоистакли,било јеизузетнотешко.Првикорак
поовомпитањудалајеРимскакуријаалинаначинкојије
одговараоњеним интересима и остваривањуњених зами
шљенихциљева.Онаје,првобитно,узпристанакипочет
нуиницијативуодстранесрпскогвладараДукље,Михаила
Војисављевића,основалаБарскунадбискупију1067.годи
не.4 Надбискупија је основана булом папе Александра II
(1061–1073) а папском булом, против папе Климента III
(1080–1100)од1089.годинепотврђенојеидостојанствои
правабарскогнадбискупауодносунадубровачког.Поред
тогајебарскинадбискупдобиоправоношењанадбискуп
скогплаштаилипалијума.5Овојебилацрквенаорганизаци
јакојајењеговалазападнубогословсколитургијскупраксу
ибогословскиправацисповиједањахришћанскевјере.Исто
тако ова црквена организација је, политички гледано, ин
тензивно дјеловала у смислу инкорпорирања те државе у
Римскусферуутицајаиполитичкобезбједоносниходноса.
Коликојетоодговаралосрпскојдржавиуједанаестомидва
наестомвијекујеизданашњегуглагледанодостаспорно.
Истинеради,потребнојенагласитидајеисамкнезВукан
иницирао обнову ове надбискупије пред сам крај XII ви
јека.6Он јетоучиниокакобиповећаосвојеизгледеусве
отворенијемиизвјеснијем сукобу са братомСтефаномпо
питањупреузимањавластиуСрбијипослијеСтефанаНе
мањеалиизгледаиизличногсензибилитетапремаримока
толичкомобликуисповиједањахришћанства.

С друге стране Ромејска односноВизантијска власт и др
жаваналазећисеупериодуекспанзијенаБалканскомпо
луострву послије слома Самуиловог македонског царства
свакаоданијеблагонаклоногледаланајачањеикултурно

4 DrMarković,I.Dukljanskobarskametropolijau:TristudijeoDukljansko
Barskoj nadbiskupiji, priredio Jovović, I. (2014),Bar:Matica crnogorska,
ogranakBariNadbiskupskiordinarijatBar,str.5960.

5 ДрКашић,Љ.Д.(2010)ИсторијаСрпскецрквесанародномистори
јом,књигаI,Београд:СветиархијерејскисинодСПЦ,стр.66.;DrGru
ber,D.Odukljanskobarskoj i dubrovačkoj nadbiskupiji dopoloviceXIII
soljećau:TristudijeoDukljanskoBarskojnadbiskupiji,priredioJovović,I.
(2014),Bar:Maticacrnogorska,ogranakBariNadbiskupskiordinarijatBar,
str.351352.

6 Јанковић, М. (1985) Епископије и митрополије српске цркве у сред
њемвеку,Београд:ИсторијскиинститутуБеограду–Народнакњига,
стр.13.
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религијско одвајање српске државе.Поготово је ово било
заВизантијуважнопитањепоштојецјелокупнисрпскиет
нички простор она доживљавала као своју територију ко
ја је само привремено отуђена од осталог дијела царства.
Збогтогајеонанастојаладасрпскиетничкипросторувијек
држиу контролисаној позицијии зависностиу односуна
њенуврховнувласт.Стимувезијесвакакобилооднајве
ћегзначајапитањецрквенесамосталностиилиаутономије
накојуЦариград,пријесветогСаве,никаданијепристајао.
Из Цариградске перцепције питање аутокефалности неке
црквенеобластијепореднизадругихпитањабилоповезано
сањеговимполитичкобезбједоносномрачуницом.Царска
дипломатија је користила сва средства и полуге политике
како би остваривала своје циљеве. Уколико је аутокефал
ностнекецрквенеобластимогладонијетиодређенустрате
шкупредностцарствуондајеполитичковођствокаокрајњу
мјерутоикористила.Истинеради,морамонагласитидаје
Цариградвеомаријеткопосезаозаовоммогућношћузбог
непредвидивихцрквеноправнихалиидруштвеноправних
посљедица.Упериодукадасепитањецрквенејурисдикције
наБалканупојавило, уЦариграду се увиђа постојањеиз
вјеснесагласностиизмеђупредставникацрквеипредстав
никасвјетовнихинституција.7Овосагласјејеомогућилода
сепопитањупромјенеканонскогстатусаБалканскогполу
острваподузимајуконкретниподухватисакрајњимциљем
снажењаодбрамбенихмогућностицарства.

ЗаСрбејевећтокомXIвијекаопредјељењекомвидуупра
жњавањахришћанстваћесеприклонитипопитањунацио
налног јединстваималодругачијиефекат.Управонаовим
просторимаиуснажнијеиспољенојмјерисепројављујеви
шевјековнаборбаисупарништводвавидаидвадоживља
јахришћанскевјереакојисукасније,токомцијелогдругог
миленијумаималиизразитотешкепосљедицепонационал
нојединство,вјерскуприпадностиуопштеопстанакСрба
каонационалнезаједниценаовимпросторима.8Сведопо
јавеСветогСавенасрпскометничкомпросторуодвијаласе
достаизједначенаборбаизмеђуисточногизападногобли
каисповиједањахришћанскевјере.Србисукаонародкроз
својуисторијупокушавалидазаузмуставкојибинајвише
одговарао њиховим колективним духовнокултуролошким
осјећањимаипотребамабезобзиранасвуисторијубурних

7 Коматина,И.(2016)ЦркваидржаваусрпскимземљамаодXIдоXIII
века,Београд:Историјскиинститут,стр.91123.

8 Богдановић,Д.(2000)Преображајсрпскецрквеу:Историјасрпскогна
рода, књ. I.Од најстаријих времена доМаричке битке (1371), треће
издање,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.315.
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односадвавеликаидревнацрквенацентранаБалкану.9Сва
какодајеСветиСава,узрелијимгодинама,послијеодласка
наСветуГоруи упознавања са богословскимнасљеђеми
њеноммонашкомтрадицијомкојајетадабилаупуномза
маху,увидиодабиЦрквауњеговојдомовинидаланајбоље
резултатеуколикобибиласамостална.Јерархијутецрквене
организацијебитребалодасачињавају,углавном,људикоји
супотеклиизњеговогнародаикојибинатајначинмоглида
окончајухристијанизацијусрпскогнарода.ТаЦркваби,иа
конационална,ипакоставиламогућносточувањадуховне
везесапатријаршијомуЦариграду,односноуовомслучају
уНикеји.10КадаСветиСаваодлазинаСветуГоруформално
започињетокдогађајакојисудовелидоформирањааутоке
фалнесрпскецркве.ПодухватСветогСавеокоорганизације
Српскецрквеистргнуојесрпскинародизнеугодногнацио
налнокултуролошкогзагрљајаОхридскеархиепископијеи
обновљене бугарске архиепископије 1204. године са једне
странеиримокатоличкецрквеиУгарскесадругестране.11
Опасностсеогледалаучињенициданиједанодгорепоме
нутихцрквенополитичкихцентаранијеимаоблагонаклон
ставпрема очувањуи развоју српске духовности а самим
тимикултурекаоњеногприродногизраза.Украјњојмје
ри то јепријетилода српскинародизгубисвојидентитет
причемубиисвипокушајиоснивањанекедржавотворне
заједницеусамомпочеткубилиосуђенинапропаст.

Епархијалнаорганизација

Узимајућиуобзирсверечено,можемодафокуснашегинте
ресовањаусмјеримонасамупросторнуперспективуСави
несрпскеархиепископијеињенеепархијалнеорганизације.
Питањебројаепархијакојесуулазилеусаставновеархие
пископијекојујеСветиСавасасарадницимаосновао1220.
годинеунашојстручнојјавностијеједновријемеизазивао
појачанупажњу.Проблемсенијетоликоогледаоупитању
бројаепархијакојејеСветиСаваосноваоколикојеонбио
евидентанучињенициоприхватањубројаепархијакојеје
СветиСавазатекаонатеренуутренуткусамеорганизације
Српскеархиепископије.12РашкаиПризренскаепархијасу

9 Коматина,И.нав.дјело,стр.4750.
10Еп.Вуковић,С.Хришћанскопросвећивањесрпскогнарода,у:Епископ
Сава Вуковић, Изабрани богословскоисторијски радови, приредио
Јованчевић,Н.(2011),Крагујевац:Каленић,стр.128129.

11Станојевић,С.СветиСавау:СветиСава,приредилиВељкоТопаловић
иБраниславБркић (1989),Београд:Издањеприређивача,редакцијеи
сарадника,стр.1011и17.;Јанковић,М.нав.дјело.стр.27.

12Јанковић,М.нав.дјело.стр.2432.
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релативнораноутимрасправамаприхваћенекаонеспорне
епархијекојејеСветиСавазатекаонатлуСтефановедржа
ве.НедоумицујеизазивалопитањеопостојањуЛипљанске
епархије, па иНишке у крајњојмјери.НаравноНишка је
теккаснијеширењемсрпскесредњовјековнедржаведошла
усаставсрпскецркве.Међутим,онаистокаоиЛипљанска
очигледнонијемоглададођеусаставсрпскеархиеписко
пијеизоквираОхридскеархиепископијејерјошодоснива
њаДругогбугарскогцарства1186.годинеиобновебугарске
архиепископије 1204. годинеЛипљанска епархија а сљед
ственотомеиНишка,сенисуналазилеусаставуОхридске
архиепископије.13Полемикадокоје јеповодомовогпита
њадошлодовела је у крајњојмјеридо једногпозитивног
рјешењакојимсеунајвећеммогућемобимуутврдилодаје
СветиСаванатеренууоквирудржавесвогабратаСтефана
затекао три епархије рашку, призренскуи липљанску.На
равно,овеепархијесуувријемеСавинепросторнеподјеле
српскецрквеморалепретрпјетиодређенетериторијалнеко
рекције.Охриднаовепромјене,поредонихкадровскихко
јејеСветиСаваподузеоузимајућиуобзирчињеницудаје
основаоновуцрквенуорганизацију,нијеблагонаклоногле
дао.ЗаовунашутврдњуимамопримјерХвостанскеепар
хије.Наиме,канонскатериторијановооснованеепархијеје
некадауцјелостибилапотчињенајурисдикцијипризренске
епархијеизчијегјурисдикцијскогподручјајеиздвојенајер
јетакоодговаралоновозамишљенојпросторнојорганизаци
јисрпскеархиепископије.14Збогтогаиовајчинможемода
повежемосаоколностимакојесувезанезапитањепризрен
скогепископаохридскеархиепископије.Тојеепископкоји
сепомињеупознатомХометијановомписмуукојемопту
жујеСветогСаву да је оснивањем српске архиепископије
нарушиоважећицрквеноканонскипоредакудржависвога
братаСтефанаидајеизмеђуосталог„принудио”призрен
скогепископаохридскеархиепископиједадаоставкунање
говуепископскукатедру.15НисмосигурнидајеСветиСава
принудиопоменутогепископададаоставкусамодабина

13Исто,стр.27;Божилов,И.иГюзелев,В.(1999)Историянасреднове
ковная Бъгария VIIXIV век. Дял пети. България при Асеневци. Глава
първа.ВъзобнованаБългарскотоцарство.1.Асеневциибългаритев
1186г.https://chitanka.info/text/30003/34#textstart.Преузето27.мај2019.

14Марковић,М.УвремепрвихНемањића(од1168.досмртикраљаМи
лутина),у:УметничконаслеђесрпскогнароданаКосовуиМетохији.
Историја,идентитет,угроженостизаштит,уреднициВојводић,Д.
иМарковић,М.(2017),Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности,
стр.221.

15Благојевић,М.(1989)СрбијаудобаНемањића.Одкнежевинедоцар
ства:11681371.Илустрованахроника,Београд:ТРЗВајат–ИРОБео
град,стр.72.
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његовомјестопоставио „свог”кандидата.Међутим,овдје
наовомпримјеруможемодадодатнопојмимосвуфрустри
раностохридскогархиепископаДимитријаХометијанакоји
инаовајначинпокушавадаоспоривеличанственичинСа
виногподухвата.Дакле,дасевратимоназадатунамтему.16
ПознатоједајеСветиСавапослијеВаскрса1220.годинеу
Жичихиротонисао,највјероватније,осамепископазаосам
епархијасрпскеархиепископије.Свионисупосланиуна
значенеепархијеиепархијскасједишта.Поредтогасвиони
суодСветогСаведобилинеопходнебогослужбенеицркве
ноправнекњигенаосновукојихсумогливршитиепископ
ска чинодејства и управљати повјереномим епархијом.У
овомслучајусеочигледнорадилоопреписуКрмчије.Што
сетичесамогтипикаСветиСаванијемногоексперименти
саопоовомпитању.Даклетипикуставпокојем јевршен
сав дневни и седмични круг богослужења највјероватније
је био утемељен на светогорскостудитскоевергетидском
уставу које је појединачне али и измјешане форме он на
лазиоупредјелимасрпскеархиепископије,насамојСветој
Гори и у самомЦариграду.17Сматрамо да је на овоммје
стубитнонапоменутитода јеСветиСаваовомприликом
преузео провјерену и примјењену праксу епархијског ор
ганизовањаЦариградскепатријаршије.18Овосусвеодавно
познате и неоспориве чињенице које свједоче о Савином
темљномиодговорномприступуорганизацијиСрпскецр
кве.Свеепархијесупоустаљенојпраксизбоглакшегупра
вљањаиуједначавањабогословскопастирскепраксеислу
жбеподијељененапротопрезвитеријате,аовиопетнамање
јединице, парохије.19Међутим, пошто парохијом управља
парохијскисвештеник,ауоколностимакада јесрпскацр
квареалноималамалибројсвештеника,ондасматрамода
оваподјелаупочеткуинијемоглабитиупотпуностииз
ведена.Сматрамода супарохије вишеимале симболички
карактерсведооногпериодакада се стањеуобразовном
смислу поправило те су се на основу тога стекли услови
дасеувећабројсвештеничкихкандидатакојибибилина

16Збогсамезадатетемеовомприликомнећемосезадржаватинадетаљ
нијемприказуХометијановог писмаи околности које суСветогСаву
навеледазаобиђеОхридскуархиепископијуисамосталностзасрпску
црквуиздејствујеуНикеји.

17Грујић,М.Р.(1936)Палестинскиутицајинасв.Савуприреформисању
монашкогживотаибогослужбениходносауСрбији,Светосавскизбор
никкњ.1.расправе,Београд:Српскакраљевскаакадемија,стр.7.

18Исто,стр.9.
19ДрКашић,Д.СветиСава,у:Српскаправославнацрква1219–1969.Спо
меницао750годишњициаутокефалности(1969),Београд:Светиархи
јерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.26.
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челу одређених парохија на терену. Оношто би ми овом
приликомжељелидаистакнемојестечињеницадајесама
епархијскаорганизацијакоја је,датакокажемо,мапирана
одстранеСветогСаве,сеуосновиидоданаданашњегу
одређенимслучајевима,нијепромијенила.

ДаклеСветиСавајеосноваоосамновихепархија.Основане
су:Жичка,Моравичка,Топличка,Дабарска,Будимљанска,
Хвостанска,ХумскаиЗетска,поредвећпостојећихРашке,
ПризренскеиЛипљанске.Организацијаархиепископије је
уређена, највјероватније, по ономмоделу по ком се таква
врста организације примјењивала у областима под цари
градскомдуховномјурисдикцијом.ПодатакдајеСветиСава
свакомепископуприликомњеговоготпуштањауназначене
епархиједаопоједанпреписКрмчијеговоринамоједној
чињеници.Свитиновоизабраниепискописуочигледноби
линазначенидаимајуусвојимрукамаиодређенуизвршну
власт.СавинНомоканонимаојеидвадесетглавасвјетовног
права.ОвачињеницанамможеуказатинамогућуСавину
жељуданаосновуодредбизаписанихуНомоканонуомогу
ћиепископимајаснијеповлачењеграницеизмеђусвоједу
ховнеиизвршневласти.Свакакодајеовачињеницаигра
ла велику улогу у координисању вршења власти са чисто
свјетовном оличеној у представницима краљевске власти
уопште.ПознатоједајеКрмчијадуговременабилаједини
законодавноправнизборникпокојемједјеловалаизвршна
властусловенскимправославнимземљама.20

Чињеницаданијесачуванасамаповељаилитомосодавању
аутокефалности за српску архиепископију отежава јасније
сагледавање неколико важних питања. Стога ми данас са
потпуном сигурношћу неможемо тврдити да ли јеСвети
Савадобиопунуслободупопитањуорганизацијеилијеу
томподухватуимаоодређенуврстусугестијеодстранеНи
кејскогпатријарха.Чињеницекојесунаосновуисторијских
свједочанставадошледонасговоренамосвојеврснојСави
нојслободиупроцесуорганизације.Међутим,писанитраг
опостојањупретходнесагласностиНикејскогпатријархаза
његове поступке око организације и устројства Српске
црквенијесачуван.Истотако,занимљивопитањезанасје
сте питање због чега је Свети Сава основао осам нових
епархијакојесууглавномконцентрисанеусјевернијимди
јеловимаСтефановедржаве?Постављасепитањезаштотај
број није био већи? Поред архиепископије Жичке он је
основао јошсамоседамепархија.Штосетиченедоумице

20Дуго времена Крмчија је била незаобилазни правни кодекс по ко
јем се равнала извршна власт како у удеоним кнежевинама тако и у
Московскомвеликомкњажевству.
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попитањудалијеупочеткупостојалаЖичкаепархијарје
шење семоже пронаћи у древним канонима – правилима
тзв.ПравилаСв.Апостола.Наоснову34.правилаСветих
Апостоласезакључуједасвакиархиепископилипредстоја
тељЦрквеуширеморганизациономсмислумораиматии
конкретнуепархијукојомуправља.Значи,дабимогаобити
„првимеђуједнакима”онморакаосвакидругиепископиз
његове митрополије, архиепископије или патријаршије
предстојавати конкретном епархијом.21 Зато сматрамо да
СветиСавакаоодличанцрквениправникиканоничарније
могаонаправититакавпревидпаданеоснујеитупрвопре
столнуепархију.Истовремено,избор„локације”засмјештај
управне епархије у архиепископији није било најсретније
рјешење,аштосепоказалорелативнобрзоувријемекадаје
српскомдржавомуправљаокраљВладислав.Збогмонгол
скогупадапосталојејаснодасетаковажнаинституцијане
моженаодговарајућиначинодбранитиуколикосеналазиу
неком граничномподручју у каквом је тада биоманастир
Жича.22Првопрестонаепископијаизгледадапросторнони
јебилавеликајерјеобухваталасамодесетакжупаизмеђу
ЗападнеиВеликеМораве.23Поредтериторијалнихкорекци
јакојесупретрпјелепризренскаилипљанскаепархијаира
шка је, у сваком случају, била подвргнута територијалној
прекомпозицијиуновооснованојархиепископији.Поводом
питањаокобројаепархијакојејеСветиСаваосноваоињи
ховеевидентнеконцентрацијеусјевернијимдијеловимата
дашње српске државе намеће се неколико потенцијалних
одговора.Једанодмогућиходговорамогаобисетражитиу
чињеницидајеСрбијаималагушћунасељеноступредјели
магдјејеСветиСавасконцентрисаонавећибројепархијаи
њиховихсједишта.Истотако,одговорбисемогаотражити
учињеницидасуовеепархијеувеликојмјеримораледа
штитекрхкудуховнонационалнуидејуформирања,нано
вим основама, нове државе.Претходно смо већ поменули
којесудржавноцрквенеорганизацијеиинституцијепола
галеправанатериторију,имовинуисамнародсредњовје
ковнесрпскедржаве,асакојимасетаистадржаваморала,
насвимпољима,свакодневнодасебори.Ипак,наглашава
ње тог мисионарскоодбрамбеног карактера у

21Црквена правила светих апостола, у:Дела апостолских ученика, пре
водкраћеуводеинапомененаписаоепископЈевтић,А.(1999)Врњачка
БањаТребиње:МанастирХиландар,МанастирТврдош,Братсвтвосв.
СимеонаМироточивог,БраћаСтанишићиНикшић,стр.465.

22Ћирковић,С. (1995)Србиусредњемвеку,другоиздање,Београд:Из
давачка задругаИдеаБеоград,Војноиздавачки заводБеоград,Маркет
д.о.о.Београд,стр.6263.

23Исто,стр.59.
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позиционирању епархија српске цркве од стране Светог
Савенесмијемопосматратисамоутомсвјетлуисторијског
дјеловања.Црквајеусвојојосновимисионарскаорганиза
ција која проповиједа Христову науку и свједочи Христа
крозисторију.ПосвомусмјерењуЦрквајепозванадашири
БлагуРијечусвимвременимаиподнебљимабезобзирана
националнуилираснуприпадностљудигдјеонадјелујека
кобиимпредочиласамуХристовунаукуоспасењууопште.
СматрамодајеСветиСаваоводобрознаотестогањегова
црквена организација и није била просто сконцентрисана
самонаунутрашњостСтефановедржаве.Очигледнојеза
датакархиепископије,измеђуосталог,ишаокаусмјеравању
и ширењу њеног утицаја на становништво које је блиско
гравитиралоспољнимграницамасрпскедржаве.Наравно,
овакванамјера,уколикојепостојала,моглаједапредставља
веомавеликуопасностзасамусрпскуцрквуисрпскудржа
ву.Међутим,поштојеСаваимаоизузетнуспособноствође
њадипломатскихмисија,онданеможемоаданепосумња
мо да је и са оваквом стратешком поставком епархија он
имао у виду будућеширење утицаја и непосредне власти
српскедржавенаоколнеобласти.Савајеуепархијалнојор
ганизацијиСрпскецрквеочигледномораодобродаобрати
пажњунаримокатоличкуорганизацијунатериторијиСте
фановедржаве.Разлогазаовакавопрезјесвакакобиломно
го.Утомконтекстумождабимоглидасесложимосамно
гимнашимисторичарима који су примијетили да он није
нарушиовјерскимиритолеранцијусаримокатоличкомцр
квомудржависвогабратаСтефана.24Мада,попитањуода
бирасједиштазаХумскуиЗетскуепархијубисемоглокон
статовтидасуоверадњепроузроковалеодређенопомјера
њеримокатоличкејерархијезбогчегајеонакаснијезнала
да протестује.25 Снажнија реакција је вјероватно изостала
збогширих геополитичкихприликаукојима јеримокато
личкацркваималазначајнуулогу.Цариградјебудућиула
тинским рукама имао и латинског патријарха потчињеног
папиуРиму.26Наравно,постојалајеснажнаузвратнареак
цијагрчкогелементанекадашњемоћнедржаве.Прогнани
циокупљени,превасходно,окоНикејскогцараиНикејског
патријархабилисудостојнипротивницизападнојкоалици
ји.Збогтогазаокупљеночувањемстеченихобластинаисто
купапаудатоммоментуинијереаговаонаСавино„убаци
вање”двијеепархије,ХумскеиЗетске,усрединукојајетра
диционално припадала Западном, односно Римском

24ДрКашић,Д.нав.дјело,стр.28.
25Ћирковић,С.нав.дјело,стр.59.
26Исто,стр.60.
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црквеноцивилизацијскоммиљеу.Градовиуприморјукаои
њиховоближезалеђејевијековимаодољевалоутицајимаса
континенталногдијелаБалкана.Истотако,овиприморски
градовисумногопутаусвојојисторијиуспјешноодлијева
лиразорнимварварскимнајездамаалиикаснијимпокуша
јимаосвајањаодстранеразличитихдржаваформираниху
дубини континенталног дијела Балканског полуострва.
Истовремено,можесеунекурукустећиутисакдајеСвети
Сава,управозбогосјетљивостипитања,појединекрајевеи
градовенамјернооставиобезвећеепархијскеконцентраци
је.Стогасестичеутисакдасутеобласти,каоштојеслучај
узетскомприморјуистаројДукљи,остављенеунадлежно
стиримокатоличкихбискупија.27Уовомслучајуморамода
примјетимо да је, по нама, погрешно сматрати да су ове
областибилепрепуштенеримокатоличкојцркви.Оношто
одговараистинијестечињеницадасузетскакаоихумска
епархијатериторијалносамобилевећенегоштосутобиле
сјеверније епархије српске архиепископије. Занимљивост
везаназаоведвијестаресрпскеепархијележиучињеници
дасуонеиданасјединеепархијеСПЦнаготовоистимпро
сториманакојимајесветиСавапројектоваоњиховуканон
скунадлежност1220.године.

Сједиштаепархијасу,заразликуодстарепраксе,билаорга
низованаупосебнимманастирима.28Некиодтихманастира
супретходнопостојали,анекисукаоЖичабилисаграђени
готовоуистовријемекадајеиздејствованааутокефалност
српске цркве. Жича је, између осталог, задужбина краља
СтефанаПрвовјенчаногкојајесаграђенајош1215.годинеа
осликавањејезавршенооко1222.године.29Достајенаших
историчараовуспецифичностсрпскецрквеоепархијским
сједиштимасмјештенимупојединимманастирима,оправ
давалочињеницомдајеутадашњојсрпскојдржавиузна
чајнојмјеринедостајаопотребанбројистинскихградских
центара.30Саизузеткомуприморскимобластимауконти
ненталномдијелудржавестварнихградскихцентарајере
алнобилоизузетномало.Међутим,иакосеслажемода је
овомогаобитиједанодкључнихразлогакојимасеруково
диоСветиСава,морамоуказатиина јошједнучињеницу

27Јанковић,М.нав.дјело.стр.31.
28Ћирковић,С.нав.дјело,стр.59.
29Зиројевић,О.(1984)ЦрквеиманастиринаподручјуПећкепатријарши
једо1683.године,Београд:ИРОНароднакњигаБеоградиИсторијски
институтуБеограду,стр.105.

30Ћирковић, С. Православна црква у средњовјековној српској држави,
у:Српска православна црква 12191969.Споменица о 750годишњици
аутокефалности (1969), Београд: Свети архијерејски синод Српске
православнецркве,стр.39.
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која је могла имати додатног утицаја да се донесе оваква
одлукаоепархијскимсједиштима.РеклисмодајеуСрби
јитаданедостајалоурбанихградскихсредина.Сљедећито
ме,долазимодозакључкадасутадапреовладаваларурална
насељакаоирурално становништвокоје јепредстављало
огромну већинупопулације у држави.Ступањеу комуни
кацијусатаквимстановништвомносиодређенеспецифич
ности. Свакако је било лакше остварити комуникацију из
њима блиске средине какав је биоманастир који је народ
подсјећао на неко издвојено властелинство него из града.
Манастири су епископима пружали реалну могућност да,
прекомонаштва, народу на конкретнимпримјерима пока
жу и укажу на основе хришћанске вјере, морала, културе
алиизанатства,пољопривредеисвегаоногаизчегасеса
државао свакодневни живот обичног човјека из овог вре
мена.Бојимоседатоградскасрединанијемоглапружити
пошто је онафункционисала по сасвим другим законито
стима.Морамоиматинаумуда је„градова”уСрбијитог
временасвакакобило.Углавномсутобилесрединекојесу
настајалекаоподграђаодређенихвојнихутврђења,окова
жнијихрудникаираскрсницаважнијихтрговачкихпутева.
Наравно,билојеионихкојису„преживјели”многобројне
ратовеиинвазијеалионисубилималобројнииуглавномје
огромнавећинатихградовабиластациониранауприморју.
Овиградовиуприморјуљубоморносучувалисвојероман
сконасљеђеиримскуоријентацијувјероисповједањатако
дајеСветиСаваизбјегаоотворенуконфронтацијусаРимом
одлучившидасједиштедвијуепархијасмјестиоуцрквеи
манастиреизванградскихзидина.Нажалост,данас,зараз
ликуодосталихманастиракојисупредстављалиепархијска
сједиштаикојисуималибурнупрошлосттокомвијекова,
првобитна сједиштаХумскеи Зетске епархије илинису у
посједуСПЦилисузбрисанасалицаземљебезмогућно
стињиховеобнове.СједиштенекадашњеХумскеепархије
јебилоуцрквипосвећенојСветојБогородициблизуСтона.
Овојебиланапуштенакатедралнацрквастонскеримокато
личкебискупије.31Међутим,локалитетцркве,ународупо
знатеподименомГоспаодЛужина,указуједанионаније
билауоквируурбаногградскогјезгра.Брежуљакнакојем
сецркваналазиупрошлостису,изгледа,окруживалесола
не.32СједиштеХумскеепархијејесведопочеткаXIVвијека
билоуБогородичинојцрквикодСтона.Ипак,усљеддина
стичкихсукобаизмеђуСтефанаДечанскогињеговогполу

31Јанковић,М.нав.дјело.стр.32.
32Regan,K.iNadilo,B.(2006)RanokršćanskeipredromaničkecrkveuSto

nu,Građevinarvol.58,br.9,Zagreb:Hrvatskisavezgrađevinskihinžinjera,
str.261762.
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братаКонстантинановонасталу ситуацију суискористили
босанскивладаритесуодсрпскедржавепреотелиЗахумље.
Сједиште Хумске епархије је пренесено у Петрову цркву
наЛимузадужбинукнезаМирослава,Немањиногбрата,а
начијемјеметохуСветиСаваиосноваосједиштеХумске
епархијеуПриморју.33ОдтогмоментаСрпскацркваодно
сноХумскаепархијаникадавишенијеуспјеладасеврати
на своју древну катедру.Слична ситуација се десила и са
сједиштемЗетскеепархијеуманастируСветогАрханђела
МихаиланаМихољскојПревлацикодТивта.Пријенегошто
јеСветиСавауњемуорганизоваосједиштеЗетскеепархије
овајманастирјебиосрушенодстранесараценскихгусара
јоштокомIXвијека.СведоуспостављањаНемањиневла
стиуприморјунијесеповелаиницијативадасеманастир
обнови.ТојеучињенозавладавинењеговогсинаСтефана
ПрвовјенчаногаштојеСветиСаваискористиодасмјести
катедру зетских епископа. Зетски епископи су номинално
својесједиштевезивализаманастирнаМихољскојпревла
ци доњеговог рушења и затирањаманастирског братства
1452.године.34Одтогмоментасрпскацрквавишенијеус
пјеваладанатрајнијојосновиуовомдијелујадранскеобале
доданасорганизујенекоепархијскосједиште.

Закључак

Накрајужељелибиданагласимодајеепархијалнаоргани
зацијаЖичкеархиепископијеуважаваласвеспецифичности
поднебља, времена и црквенополитичких односа који су
владаликакоусамојдржавитакоинаширемгеополитич
комплану.Истотако,оваорганизацијајепредстављалану
клеусзакаснијеокупљање,алииочувањесрпскогетничког
корпусаокојединеинституцијекоја,штоформалноправно
аштоудубокојсвијестинарода,постојиосамвијекова.Ра
наепархијалнаорганизацијаЖичкеархиепископијеунајве
ћојмогућојмјеријеодговаралатадашњојсрпскојдржавии
збогњеног зналачкиуспостављеногпринципа економског
функционисања. У највећој мјери ова организација није
представљаладодатни економскииздатакуодносуна већ
претходнопостојеће.Напротив,управојеоснивањемархи
епископијеотпочеопериодинтензивнијеизградњецркаваи

33Ивановић,Р.(1959)СредњовековнибаштинскипоседиХумскогепархиј
скогвластелинства,Историјскичасопис,органисторијскогинститута
СрпскеАкадемијеНаука,Књ.IXX,Београд,СрпскаАкадемијаНаука,
стр.7980.

34Кораћ,В.СедиштадвејузападнихСавинихепископија:СтониПревла
ка,Међународни научни скупСветиСава у српскојтрадицији (1995;
Београд,Жича,Студеница,Милешева),уредникЋирковић,С. (1998),
Београд,Српскаакадемијанаукаиуметности,стр.8889.



42

ДАЛИБОР ПЕТРОВИЋ

манастиракојисууСрпскојнационалнојисторијиодиграли
завиднуулогу.
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ORGANIZATIONOFTHEBISHOPRICSIN
AUTOCEPHALOUSSERBIANCHURCHIN1219

Abstract

Founding and organizing of the Serbian Church by Saint Sava
was an extremely important historical event, in both national and
organizationalsense.Forthefirst time,aninstitutionwasestablished
that could independently plan and develop the system of values by
measure of general nationalwelfare.The impeccable sense of Saint
SavatorecognizethewayofpracticingChristianfaithbestsuitedtothe
Serbiannationalbeingwasalsoshowninpractice.Inotherwords,Sava
hasshownbothecclesialandpoliticalresponsibility.Inthatcontextone
shouldobservehisapproachininitialorganizationofthebishopricsof
theSerbianChurch,perfectlysuitedtocontemporaryneedsandgoals

ofpoliticalandspiritualleadersoftheNemanjićstate.

Keywords:autocephality,Christianity,Churchorganization,Žiča,
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