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ЕПИСКОПСКА 

у процесу насељавања словенских па

ганских племена на 

дефинитивно су или привремено нестали 

са историјске позорнице многи римско

-византијски управни и црквени 

Биhе потребно скоро три века да неке од 

античких епископија, овога пута у свом 

словенском облику и у оквирима 

државне творевине, поново заузму место 

које им је некада припадало у крилу црк

ве. Помен београдског епископа 878. год. -
који има симболичан за Сим-
позијум, само је чињеница у ком-

плексу крупних политичких збивања 

су захватила северне балканске пределе и 

чији резултат, осталог, била 

средњовековна обнова црквених институ

ција. 

Најранији посведочени контакти 

жних Словена са потичу 

још из прве половине VП века, када је 

према речима Константина 

та, цар довео свештенике из Ри-

и 

ова рана мисионарска 

плодом или доживела 

неуспех, она се пре свега односила на сло

венска племена насељена ван 

која нас овом тренутку 

сле пропасти 

земље, до 

зо су припале 

и разумљиво да се у 

српске 

морављу средњовековно хришћанство, као 

нова компонента, 

после 864. год. када га 

5 

тек 

и владајуhи 

Годuшња'К lрада Беmрада 

'Књ. XXV - 1978. 

ОД IX ДО XI ВЕКА 

као званичну ре

пре свега обележен 

снажном дипломатском и мисионарском 

како Византије, тако и рим

ске столице и франачког клера, на терито-

бугарске државе. У верским 

ма тога времена, цариградски двор и па

ослањали су се на стање успо-

стављено 732. год., када папи 

но духовно старање над некадашњим или

ричким провинцијама. С друге стране, рим

ска столица, још од времена стварања со

лунског понтификалног у пр

вим деценијама V века, полагала је право 
над читавим Илириком, у се грани

цама сада налазила и новооснована 

цеза Борисове цркве. Из овога се види да 

је млада али снажна држава 

расла у сенци латинског и грчког крста, 

прихватајући час час други. 

Иако је покрштавање 864. год. 

било дело грчког свештенства, само две го

дине касније незадовољни са

да носи хришhанско име Михаило, 

ћа се прво Риму, а затим 

жећи од њих Annales 
прецизирају да је краљ 

послао мисију са да 

западној цркви. 

вратила, пошто 

раније приспело 

свештенство.:' Но превласт 

стоком неће дуго 

лаже 

запада над и

Већ 869-870. 
на коме 

рукопо

неколико 
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епископа. Тиме је латински клер у пре

славској Бугарској одстрањен једном за 

увек. Дубоко узнемирен овим неочекива

ним обртом, папа Јован VIII шаље бројна 
протестна писма. Из папске кореспонден

ције јасно се разабиру традиционална пра

ва свете столице над оним делом regiones 
Bulgarum које су in Illyrici provincias, пра
ва која су, према речима Јована VIII, по
тврђена diversorum pontificium res gestae 
quae in archivis antiquitus nostrae reservan
tur ecclesiae.4 Архивска грађа на коју се 

папа позива садржана је у тзв. Солунској 

збирци сачуваној у Vat. lat. 5751.5 Црпеhи 
у регестама својих давних претходника, 

Јован VIII понавља грешку Инокентија 1 
и приписује Дамасу оснивање солунског 

викаријата." А управо је папа Инокентије 

довео у ред архив свете столице после А

ларикових пљачкања 410. год., као што нас 

vосталом лично и обавештава у писму у

~yћeHOM 412. год. солунском епископу Ру
фу.7 Тиме су уједно илиричке провинције 

на које су Никола 1 (писмо из 860. год.) и 
Јован VIII рефлектовали јасно дефиниса
не. Међу њима налазимо и оне које су се 

у то време налазиле под бугарском вла

шhу: обе Дакије, Мезија, Дарданија и део 

Македоније. У том контексту ваља посма

трати папино незадовољство, изражено у 

писму од 16. априла 878. год., изазвано до

ласком на београдски престо епископа Сер
гија, евнуха словенског порекла.8 Поред 
других проблема које ово писмо повлачи 

за собом, потребно је нагласити да се из 

њега не види да ли је београдска еписко

пија већ постојала пре Сергијевог наиме

новања или је он био њен први старешина. 

Учестале папске интервенције биле су 
успешне утолико што је на тзв. Сабору из
мирења, одржаном 879-880. год., цариград
ски патријарх одустао од рукополагања 

ван своје територијалне јурисдикције. 9 

Међутим, овај уступак није означавао вра

ћање бугарске дијецезе Риму, већ учвр

шhење аутокефалности Борисове цркве. 

Сачувана акта сабора представљају важан 

извор за утврђивање Notitiae episcopatuum 
на Балкану у време Борисове владавине. 

Од 24 потписника, 10 су архиепископи или 

митрополити, а 9 суфрагани из провинци
ја непосредно потчињених престоници. IО 

С друге стране, листе епископија цари

градске цркве, састављене после Сабора 
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измирења, довољно јасно ограничавају те

риторију која је припадала патријарховој 

јурисдикцији. l ! У њима не налазимо епи

скопска седишта унутар бугарске државе, 

али су зато присутни градови из провин

ција Тесалије, Македоније и оба Епира, 

одузета папи 732. год. Према томе, јасно 

је да територијални уступци Цариграда на 

Сабору измирења нису имали као узрок 

претензије римске столице, већ су искљу

чиво ишли у прилог бугарском владару и 

његовој цркви. 

Са подручја ван граница цариградске 

дијецезе, односно са подручја које је у то 

време припадало бугарској држави, у ак

тима сабора из 879-880. год. налазимо пет 
потписника: ГGt~р~·~л 'Axpl3"1]c;;12 'A,{&{t(i)\! M(i)
p&~(i)V; 'I(i)&vvou t,.GtpMvou; 0E(),X~[cr't"~ou T~~E
Р~ОU7t6ЛЕ(,јС;; AE(i)V Про~ci.'t"(i)V. Постојање ране 

охридске епископије посведочено је жити

јем Климента, у коме се каже да је Борис 

подигао саборну цркву која је касније по

стала седиште архиепископије.I:Ј Са изу

зетком дарданске епископије, која може да 

се идентификује са Скопљем, Нишом или 

Софијом,14 градови Тибериополис-Струми

ца, Морава-Браничево код Костолца и Про
ватон-Овеч у источној Бугарској, познати 

су и из других грчких извора. Поред Пре

слава И можда Дристре, у коју је 927. год. 

премештен а бугарска архиепископија, све 

наведене цркве, као и она у Деволу коју 
помиње Теофилакт охридски, !.; могле су да 
припадају групи првобитних Борисових 

"седам дивних саборних цркава", које жи
тије Климента охридског пореди са запа

љеним свећњаком са седам свећаУ' Тешко 

је реhи да ли се Борисовим катедралама 

придружује и Филипопољ-Пловдив. На 
ову могућност указивала би једино чиње

ница да се Пловдив не налази у цариград

ским листама које су уследиле сабору из 

879-880. год.l7 Са своје стране, грчки нат

пис из 870. или 871. год., нађен код Черве

на у источној Бугарској, у коме се поми

ње епископ Никола, ишао би у прилог по

стојању још једне ране бугарске епархи

је.!8 Иако настала у нешто каснијем вре

мену, епископија у Брегалници сврстава се 

међу задужбине из последњих година жи

вота побожнога Бориса, после увођења 

словенског језика у богослужење, дакле 

негде између 886. и 889. год.IО 



прилици непотпун, спи

показује да је бу

за свега три

десетак година достигла изванредан успон. 

процес очигледно за-

по доласку 

поставља Кли

или Велице 

можда тре

Белици код Кичева.21 

893. и смрти Кли
горе наведених по-

дата ка, данас располажемо са неколи-

ко извора 

знавања епископских седишта прво 

ске, а затим македонске држа

ве. се пре свега о чувеним повељама 

из 1019-1020. год., II по-
у прошлости стечена права охр ид

ске 

хризовуљи 

1272. год., 

Повеље су садржане у 

Михаила VП IIалеолога из 

у рукопису из 

XVI века (Cod. Sinait. Тешкоће у ко-

поменутих докумената се 

у недостатку 

настанка 

је у пр

вом сигилиону изричито речено да се од-

по-

пут 

ске државе. Тако, од сигурно посведоче

них Борисових епископских градова, у пр

вом сигилиону налазимо 

Мораву Браничево и 

гуће рано порекло 

(N[cro<;;), Скопљу (I:X.07ttoc) 
~~T~OC), које према повељи 
најразвијеније већ 

зано. 

За нас је у овом моменту од посебног 
значаја да се уз Ниш и 

чево, на српској помињу дотле 

непозната епископска седишта као што су 

Призрен (ПР(~~Р(lV(l), Липљан 
Сирмијум (0pOCfLO~), Свих 
(Београд, Браничево, 

Призрен и Липљан) 

вима византијске охридске 

је, садржаним у више рукописа 

828; BibI. Reg. Bel'ol. Cod. 
у једном од њих, уз имена 

ЕПИСКОПСКА СЕДИШТА У СРБИЈИ IХ ХI ВЕКА 

града и 

хови старији 

't'~OCPOU; (; ~1.'O( 
~'Ot I:'t'pcOCfLOU. Како у списку антички или 

назив долази по правилу на прво 

место, можемо да закључимо да је Мо

рава, а не Браничево, првобитни назив за 

град у близини ушћа истоимене реке. 

~ NIMp&p~ посведочен на сабору из 879-
880. год., Браничевце по први 

пут бележи Mas'udi средином Х века.24 По

менутим шест епископијама на територији 

данашње Србије придружује се у другом 

Василијевом сигилиону и у охридским ли

стама, град Рас ('P(lao~ ј. Поред моравске, 
београдске и можда нишке епархије, за 

које знамо да су никле већ у време 

сове владавине, као и рашке 

која вероватно касно потпада под 

лову црквену организацију, време настан

ка сирмијске и призренске цркве може се 

релативно прецизно определити на о;:но

ву расположивих археолошких података. 

новац Романа 1 Лакапина, 
кован у Цариграду између 921. и 931. год.,25 

У темељима зидова првобитне бази

лике Богородице Љевишке, указивао би 
да се призренска црква може најраније да

Симеунове владавине 

друге стране, истражива

на десној обали 

Митровица), речито гово

ре да катердала грчкога типа не претходи 

према Дунаву.26 За 

липљанску цркву не располажемо за сада 

ближим подацима би нам помо",ли при 

опредељењу времена њеног оснивања. 

овога пута по страни про-

блем настанка већег седишта у 

словенском и грчком делу Македоније, 
поменутих у повељама И 0-

бар неколи

у време Самуилових 

се укратко на зби

вања су у последњим Х 
века унела битне промене у политичку си-

на После Симеонове смр-

ти 927. год.) владавина обележена 

сталним опадањем моћи, с 
не стране, и снажењем ути-

на северу, с друге. Последица изме

њених односа био је пад преславске 

гарске 971 год. Пли-
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ва не само нестанак бугарске државе, већ 

и њене патријаршије.27 Некадашња патри

јаршијска црква у Дристри сведена је сада 

на ранг митрополије зависне од Царигра

да. Судеhи према другом Василијевом си
гилиону, престо бугарске цркве пребачен 

је у Софију, а затим у Македонију, прво у 

Воден, онда у Моглен и коначно у Охрид.28 

Сличан редослед даје и Ordo Episcoporum 
у Paris. gr. 880, с тиме што се уместо Мо

глена јавља Преспа.29 Сукцесивна сеље

ња црквеног престола по свој прилици 0-
дражавају премештање тежишта политич

ких збивања почев од тзв . другог и веро

ватно јединог устанка комитопула 976. год. 

у првом раздобљу Самуилове македон

ске државе, од 976. год . па све до битке на 

Сперхеју 996. или 997 . год., поприште рат

них догађаја углавном се налази на југу, 

у областима Тракије, Македоније и Грч

ке.ЗО По заузимању Ларисе 985. год., Са
муило је пренео у Преспу мошти св . Ахи

лија, где је, према новијим откриhима, по

сле овога датума подигао своју катедралну 

цркву.Зl Наведени податак је за нас од 

значаја због тога што су у главној апсиди 

цркве св. Аила на Преспанском језеру би

ли сачувани, све до почетка овога века, 

натписи са именима тринаест суфраганих 

епископија.З2 Међу њима, сигурно су иден

тификовани називи Видина, Кефалоније

-Главинице, Верије-Бера, Хераклеје код 

Битоља, Селасфора-Девола, Скопља и Сар

дике-Софије, док би се два натписа прочи

тана као ПРLЏРLtX'IOU и Петроu, пре могла 
приписати Охриду и Едеси-Моглену.33 у

колико прихватимо мишљење да натписи 

потичу из времена Самуиловог боравка у 

Преспи, што изгледа вероватно, можемо их 

датовати између 989. и 991. год. или из

међу 996 . и 1002. год . , свакако пре преноса 

црквеног престола у Охр ид. Наиме, позна

то је да је Самуило заузео Бер 989. год., 

изгубио га, према неким оријенталним из

ворима, 991 . год . , поново га заузео 996 . год. 
и поново изгубио 1001. год. , када Визан

тинци освајају Воден, а само годину дана 

касније и Видин.34 Мање је вероватно ми

шљење које ставља натписе у период по

сле 1020. год . , када Преспа више није би

ла епископија, а још мање архиепископија 

са суфраганим црквама. Иако се не може 

сасвим одбацити, претпоставка која натпи

се доводи у везу са одржавањем синода у 
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Преспи 1108. год., делом је заснована на 

погрешном тумачењу да се обнова једне 

од седам Борисових катедрала, коју поми

ње Теофилакт охридски у писму из 1107. 
год., односи на преспанску а не на девол

ску цркву.З5 Међутим, као што смо већ ви
дели, изградња и посвета цркве св . Ахили

ја не претходи 985. год., па се разумљиво 

не може ни приписати Борисовој гради

тељској делатности. 

Упркос чињеници да од преспанских 
натписа четири уопште нису протумачена, 

потребно је нагласити да се све идентифи
коване суфрагане епископије налазе било 

у Македонији, било у западној Бугарској. 
Њихов географски распоред слаже се са 
оквирима Самуилове државе у истом раз

добљу, онолико колико су нам ови познати 
из византијских извора. Вести које Ски

лица, а за њим Лав ђакон, Кекавмен и 

30нара доносе о догађајима из 986. год.,36 
јасно показују да Самуило на северу чвр

сто држи струмичко подручје, Сардику и 

софијски базен, све до Видина. Такође је 
сасвим сигурно да је Самуило у овом раз

добљу - иако тачан датум догађаја није 
познат, освојио источне делове Бугарске. 

Наиме, писани извори нас обавештавају да 
цар од 999. па све до 1004. год. учестало 

напада област Сардике, а од 1000. год . под

ручје између Балкана и Дунава, у коме су 

се налазили Велики и Мали Преслав, Пли

ска и Дристра.З7 

После пораза на Сперхеју, 996. или 997. 
год., Самуилове освајачке претензије обр

ћу се ка западу и северу .ЗS Драчка тема, 

Дукља и Рашка пале су у македонске ру

ке крајем деведесетих година Х века, нај

вероватније 998. год.З9 Описујуhи ове до

гађаје, поп Дукљанин нас обавештава да 

је Samuel, Bulgarinorum imperator заро

био кнеза Владимира и послао га у изгнан

ство in partibus Achridae, in loco qui Prespa 
dicitur, uЫ et curia eiusdem imperatoris 
erat . После ратовања по Далмацији, Саму
ило се враћа у Македонију преко Босне и 

Рашке.4О Из података које нам пружа Ле

топис, произилази закључак да се у време 

напада на Драч и Далмацију, Самуилов 

двор, а сходно томе и патријаршија, још у

век налазе у Преспи . Нешто касније, Са

муилови интереси на северу одражавају се 

у женидби његовог сина Гаврила-Радоми

ра са ћерком мађарског владара Стефана 



[~! До кnаТ]{О1'nЗ споразума 

муила 

сле 1. 
крунисан за 

ска на престо 

да по 

дина 1002. год., нису продужили свој поход 
ка западу, сведочи можда да је Самуило 

запосео српско 998. и 

1002. год. У сваком случају, поменути до-

и њихова наводе на 

закључак да до успостављања чвршhе 

македонске власти на данашње 

која се на северу граничила са Ма-

дошло из 998. 
у 

и мо

охр иде кој патри

а она у Стрјаму-Митровици осно-

вана као ново седиште. МОГУће да Ва-

повеља из 1019. год. управо одра
жава стање из времена оснивања 

лове охридске Одсуство Ве

ра и у том првом сигилиону пру-

жа индиције да листа на 

се документ ослањао, са-

стављена после 1002. год.43 

Из свега што је до сада речено произ

лази да су се српски градови у 

од 971. год., када Јован 

исто чне пределе др-

жаве, па све до Самуиловог продора на 

север, одмах после 998. год., налазили не 

само по страни политичких и војних зби-

вања су то време потресала 

већ и без неке чвршhе повезаности са Ви

или македонском државом. У -
ствари, слабљење веза између западних 

области и преславске и 
првих симптома осамостаљења српског По

већ у доба Петрове вла

De cerimoniis 
архонта 

!\1U)P(;t~((;tC;) у 

време Константина VII и Романа II, дакле 
945. и 959 Наведени податак 

у противречности са борбама које по

сле 928. год. води српски кнез 
са Мађарима у Мачви и у 

у истом смислу сведочи и покушај Кон

да крштењем 

953. год., приву-

дипломатске актив-

ЕПИСКОПСКА СЕДИШТА У СРБИЈИ ХХ - ХI ВЕКА 

ности у и Србији 
састојао се пре свега у привременом пре-

киду пљачкашких похода 

су пре тога допирали чак до У 

Константиново време, мађарски упади би
ће усмерени ка западу, све до 955. год., 
када их Отон 1 тешко поразио код 

Отргнута од преславске да-
леко од слабо повезана са Са-

по-

готову њено северно из-

ложена из средње Не-

успелу акцију грчке цркве у Мађарској за-

после крунисања Отона 1 у Риму 
962. год., римска на челу са неким 

natione educatione Un-
постављеним 

угарског епископа.47 

ног прикључења Мађара до

ћи ће тек доласком немачких мисионара, 
прво 972. а и дру

гих. Нови угарски епископ биће непосред
но везан за немачки двор и архиепископи

ју у Мајнцу.49 посебног хро-

нолошко поклапање ових па-

дом преславске 971. 
Отона II 

у 

год., с по повратку оба 
Отона у 

Кведлинбургу, 

О присутним 

уследио је у 

одржа н на Ускрс 973. год. 

народа обаве-

штени смо преко 

других западних анала. 

дошли 

чиме је истакнут њихов вазални 

Уз представнике других народа 

и 

то 

гарске државе и 

споразума, а три године пре устанка ко

митопула и македонске државе, до

лазе Отону на његову заповест. 

је да се не ради о који су 971. 
год. потпали под византијску власт, већ о 

легатима из западних делова некадашње 

бугарске државе, у првом реду из подруч-

ја се граничило са 

другог вазалног народа заступљеног у 

односно 

у прилог овоме мишљењу иде 

тзв. Лоршких састављених 

37 
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977-978. ГОД. или само четири године по

=е ~ ~~ 
зеhи у компликовану полемику око узро

ка њиховог настанка у моменту размири-

ца бискупија у Пасау 

и , задовољићемо се тиме да у-
кажемо на њихов несумњив 

литичку и црквену историју 

граничних словенских народа. 

и 

Лоршки 

се од неколико пи

је њихов састављач, би

покушао да до-

каже примат 

ном Панонијом и Моравском. 
који је неколико година 

улогу приликом ми-

У Угарској, источну Па-

са Аваријом, Моравију са 

(in inferioris Pannoniae Mesiae 
nes, quагurn provintie sunt Аvагiа 
Moravia), области са седам које 

су у време Римљана и Гепида, према Пи-

лигримовом припадале 

JIауриакум. формулација као 

што су земље ntque Маl'ауогиrn, 
sive etiarn аШs rnultis provinciis 
у великој мери подсећа на суву хроничар

ску 

гу, где се помињу 

уогиrn et 
и Меза (6t MuO'ot), односно 

ске и (~ М,щtос), непозната ни 
грчким историчарима.i\3 У време када Пи

лигрим живи, Велика већ давно 

не Њене традиције пренели су на 

ученици. Ј еди

се у изворима Х века по-

миње српско са градом 

Моравом, који се према Скилици, 

са налази у 

за

изворима, као што су анонимна 

из ХII века, Messia из-

носно Messiani са 
мишљењу не 

ставку. У сасвим измењеним политичким 

условима, анонимни хроничар преузима 

у вре-

ме имала "r.mr,~y<; реалност. Ва-

ља додати да напори у 

циљу проширења утицаја 

нису уродили плодом. томе, њего

ви фалсификати остају сведок живог ин
тересовања франачког клера за угарску 

дијецезу и словенске народе у њеном не

аосредном суседству. 

На основу података смо на овом 
ыесту укратко изнели, је донети 

неке закључке који се односе на нај

средњовековне црквене 

у Србији. 

и можда Ни

шу, настале су у оквиру бугарске државе, 

након покрштења 864. год., док је призрен

ска настала вероватно нешто 

касније. Нестанком преславске 

971. год., градови у Србији били отцеп-

љени од некадашње 

стри. У свом првом 

држава, постављена између 

српског и Поморавља, заокуп-

љена је све до 996. год. борбама у 

ји, Македонији и у то вре-

ме се први знаци притиска латин-

ског запада, посредством 

верозападно подручје некадашње 

државе. Политичке запада 

су биле ПО,Пј:lаI1,ен,е 

998. год. 

год., неће изменити 

центара у Србији, који 

епископских 

од- цркве грчке охридске 
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I. .. ES EVECHES MEDIEVAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA SERВIE 
(IX"-XIC SIECLES) 

Vladislav Popovic 

L' А. etudie brievement Ја question des plus 
anciens eveches medievaux sur Је tеггitоiге de 
Ја Serbie actuelle. Ces eveches ont ete fondes 
dans Је cadre de l'etat bulgare de Boris, apres 
l'evangelisation des Bulgares еп 864. L'eveque 
de Belgrade est mепНоппе dans ипе lеttге du 
раре Јеап VПI, datant de 878, tandis чие 
l'eveque de Могаvа (ville аи confluent de Ја 
riviere Могаvа dans Је Danube) figure рагmј 
les sigпаtаiгеs аи Concile de reconciliation qui 
а еи Јјеи еп 879-880. Рагmј сеих-сј se trou
vent aussi les eveques d'Ochrid et de Dагdапiе, 
dont Је siege etait peut-etre а, Scupi ои а 
Naissus, ои епсоге plus probabablement а Sаг
dica. Les evenements historiques dесгits раг 
Skilitzes et Ја liste des suffragants de Ргеsра, 
mопtгепt que Jes villes serbes n'etaient vгаi
semblablement pas inclues dans !'огgапisаtiоп 
ecclesiastique de Samuel, епtге 976 et 998, quand 
соmmепсе son offensive vегs !'ouest et Је nord. 

Apres Ја chute de l'etat ЬиЈgаге еп 971, Је terri
toire de Ја Serble actuelle etait reste pratique
ment sans pouvoir. C'est а се moment чие se 
рЈасе Ја рагticiраtiоп des legats »Ьиlgагеs« аи 
Reichstag de Quedlinbuгg (973) et Ја composi
Ноп, раг Рiligгim de Passau, des faux de Lогsсh. 
Ces fausses сhагtеs temoignent de l'iпtегеt du 
сlегgе fгапсе епvегs Ја Раппопје et Ја Mesie, 
identifiees avec Аvагiа et Moravia. L'auteur 
estime qu'il s'agit des vi1les serbes mогаvеs et 
suspecte l'existence de mlSSlOnS occidentaJes, 
раг l'iпtегmеdiаiге hопgгоis, еп Serbie septen
tгiопаЈе. Samuel mеttга fin аих аsрiгаtiопs оссј
dentales епtге 998 et 1001, quand sега fonde 
l'eveche medieval de Sirmium. Рагmј les eve
ches de Samuel оп doit aussi compteI" Ras et 
Lipljan. Tous ces eveches sегопt iпtеgгеs dans 
l'archeveche gгес d'Осhгid, аргеs 1018. 

Превео В. Поповиh 


