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СРПСКИ СРЕДЊОВЕКОВНИ ДИНАСТИ И ЦРКВЕНЕ ПРИЛИКЕ 

У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ И СЕВЕРОЗАПАДНОЈ БУГАРСКОЈ 

У XII-XV ВЕКУ 
 

Живојин Андрејић 

 

Апстракт: Као и у неким претходним радовима и овом приликом се доказу-

је да је данашњи простор североисточне Србије и северозападне Бугарске, насе-

љен српским племеном Тимочана, у разматрано време је представљао јединствену 

област као баштина српских династа колена жупана Десе који су валирали изме-

ђу Србије и Бугарске. Доказује се и да су успели да се уз помоћ својих Немањићких 

рођака и бугарске властеле успну на трон Бугарске при чему су јој присаједињава-

ли своју баштину са седиштем у Видину. Видинска епархија и њене  митрополије 

су се нашла  између три патријаршије: српске, бугарске и  византијске. 

 

После дефинитивног пада бугарског царства под царом Самуилом 

и његовим потомцима, за који је заслужан византијски цар Василије II Бу-

гароубица, 1020. године, Бугарска је претворена у једну од тема византиј-

ског царства. Међутим, тада је поред самосталне дукљанскско-захумске 

краљевине Срба успостављена под влашћу Византије и тема Србија под 

заповедништвом катапана Константина Диогена. До данас је остало нераз-

јашњено где је била и колико је захватала ова тема. Чини се да је она била 

око Саве и Дунава, а можда захвата и области јужније, као и просторе да-

нашње Источне Србије. Наша историографија стоји на становиште да су у 

“српској историји прве половине XI века морале постојати неке околности 

које измичу погледу данашњих посматрача. Данас је немогуће закључити 

ни какав је статус имала, ни где се налазила тзв. тема Србија”. Позивајући 

се на Барски родослов дошло се до закључка да су периферне области Срба 

представљале тему Србију: слив Мораве, Београд и можда област Сирмиј.
1
 

У вези са овим не би било згорег потсетити се самосталности и борбе Ти-

мочана, Кучана и Мораваца против Византије, а потом против Бугара. Када 

је Византија најзад сломила Бугарску изједном се појављује потреба да се 

на овом простору успостави тема Србија. 

И баш на простору теме Србије, од Београда и Браничева, а потом 

ка југу дошло је до неуспелог “бугарског” устанка Петра Дељана, “син(а) 

Гаврила Радомира, унук(а) цара Самуила”, 1040-41. године. Уследио је 

“бугарски” устанак, 1072. године, под Ђорђем Војтехом са тежиштем у 

Скопљу. Војтех је припадао, по бугарским историчарима, старом роду бу-

гарских кавханова. Сви бугарски историчари, па и Андрев и Лалков пишу 

према византијском историчару Скилици о овом устанку не улазећи у било 

какву критичку анализу. Наиме, устаницу су се обратили српском краљу 

                                                           
1 * * * Историја српског народа, 1, Београд 1981, стр. 174-175. 
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Михајлу за помоћ и од њега затражили да им пошаље сина Бодина за вођу 

јер је његова мајка била кћер Косарина, унука цара Самуила. Бодин је сти-

гао у Призрен одакле са српско-бугарском војском заузима Скопље где је 

по некима проглашен за бугарског цара. Најтачније ће бити да се за цара 

прогласио одмах после победе над византијском војском код Призрена под 

именом Петар - Константин. Потом из Скопља цар Константин Бодин од-

лази у Ниш да би пренео устанак у Мезију. Упркос свему, Бодин и Војтех 

су поражени, ухваћени и оковани послати у Цариград.
2 

Међутим, новија 

сагледавања ових догађаја дају продубљенију и јаснију слику, а поготову у 

вези са српско-византијским ратом 1072-1075. године у коме су учествова-

ли на страни Срба, Хрвати и Нормани.
3
 С тога су у праву неки наши стари 

историчари који су тврдили да су ови устанци на простору теме Србије би-

ли устанци Срба.
4
  

Произилази да “бугарски устанак” Ђорђа Војтеха улази у шири 

контекст догађања у вези са поменутим ратом у коме је српска војска под 

командом Бодина, Владимира и Петрислава заузела Рашку, а потом напала 

на Бугарску тему. Рашка је поверена на управу Петриславу, а земље са се-

диштем у Нишу цару Константину Бодину. Није искључено да је земље са 

седиштем у Скопљу заједно са Војтехом држао Владимир. Пошто је Бодин 

био припадник бугарске царске породице устаницу су преко њега хтели да 

остваре легитимитет у успостављању новог царства, али су тиме дали ве-

лика права Србима а поготову велики утицај краља Михајла на ток ратних 

догађања. Византијски извори помињу да се народ Срба подигао да покори 

Бугарску, а Барски летопис да је српски краљ Михајло освојио читаву Бу-

гарску и дао је свом сину Бодину на управу. Бодинова војска је поражена, 

он је утамничен у Цариграду, а потому послат у Антиохију. Рат је по свему 

настављен па је изгубљена Рашка и тема Драч. Дукљанин у Летопису каже 

да су синови краља Михајла, а било их је најмање десет, у рату сви изгину-

ли. 

Када се вратио из изгнанства и када је дошао на власт као краљ, 

1081-82. године, Бодин је поново заузео Рашку и дао је на управу својим 

жупанима Вукану и Марку. Вукан је потом кренуо према Нишу, а затим 

заузима области све до Софије и Скопља. Дакле, све оне области на које је 

Бодин сматрао да је стекао наследна права. Та права су потом стално и 

упорно заступали и остваривали, понекад мирно, а понекад ратом, српски 

велики жупани: Урош I, Урош II, Деса и Стефан Немања. 

                                                           
2 В. Златарски, Историја на блгарската држава през средните векове, Том 2, Софија 1972, 

стр. 138-148; И. Андреев, М. Лалков, Бугарските ханове и царе, стр. 142-143. 
3 Т. Живковић, Дукљанско византијски рат 1072-1075, Историјски часопис, XLVII, Београд 

2000, стр. 35-57. 
4 Р. Агатоновић, Између Србије и Бугарске, Београд 1899, стр. 11. 
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Питање црквено-државне припадности североисточне Србије у пе-

риоду од XII до XIV века је врло компликовано и неодвојиво повезано са 

простором данашње северозападне Бугарске. У XII веку овај простор при-

пада области Дендра коју баштини српски велики жупан Деса и његови по-

томци који су доспевали и на бугарски царски трон. Овај простор је једин-

ствено уобличен кроз деспотство, а потом видинско царство под српско-

бугарском династијом Шишмана на самом крају XIII века и које траје све 

до пада под Турке 1397. године, односно 1413. године. 

У више радова до сада антиципирали смо да је источну Србију и 

крајеве северозападне Бугарске као пространу и многољудну жупу Дендра 

баштинио жупан Деса од средине XII века. Жупан Деса је најмлађи син 

жупана Уроша I, те синовац Стефана Вукана, оца потоњег великог жупана 

Стефана Немање. Дакле, Деса и Стефан Немања су били браћа од стричева. 

Утврдили смо да је Деса имао синове: Мирослава, Немању, Константина 

(Страцимира) и Завиду, али овај Немања није велики жупан Стефан Нема-

ња. Десин син Немања такође баштини Дендру у оквиру византијске теме 

Перистрион, а потом српске државе Немањића крајем XII и почетком XIII 

века. Немања Десин има синове Техомила и Симеона.
5
 

Велики жупан Деса је имао чудну судбину. Пошто је силом преотео 

власт од свог брата Уроша II био је смењен, затим поново уведен у досто-

јанство великог жупана и потом коначно свргнут у спору пред византиј-

ским судом у Нишу. Деса је по Продрому морао "да се задовољи пређаш-

њим, и више никако да не прекорачује нити прелази ни прескаче утврђене 

границе". Благојевић наводи Ферјанчићеве уверљиве тврдње да је Деса пре 

узурпације "власти у Рашкој имао неке наследне поседе" на које је морао 

да се повуче као удеони кнез.
6
 Деса се понајвише везује за Приморје, а по-

себно за Травунију и Захумље. Међутим, када је византијски цар одлучио 

да Десу уздигне на трон великог жупана 1162. године он у том тренутку 

"управљаше Дендром, богатом и многољудном земљом у суседству Ниша". 

Према Кинаму жупан Деса се тада обавезао Манојлу I Комнену на верност 

и покорност као и да ће "се пред Ромејима сасвим уклонити из Дендре из 

које је, као што рекох, убирао плодове".
7
 Кинам вели даље да Деса није био 

лојалан цару и "чим је био загосподарио земљом, погазио је уговор и поно-

во присвојио земљу Дендру". Произилази да је Деса добио привремено у 

баштину пространу Дендру. Уроша II је заменио Деса, затим је због побуне 

                                                           
5 Ж. Андрејић, Завиде, Немање и Мирослави, или о пореклу жупана Стефана Немање, Не-

кудим 2, Смед. Паланка 2002, стр. 12-33; Исти, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Зави-

де и Немање, или о пореклу жупана Стефана Немање, Новопазарски зборник 26, Нови Па-

зар 2002, стр. 37-82; Исти, Црква свете Богородице у Доњој Каменици и област «Дендра» 

великог жупана Десе и његових потомака, Развитак 211-212, Зајечар 2003, стр. 134-150. 
6 М. Благојевић, Жупа Река и "Дендра" Јована Кинама, Зборник радова византолошког 

института, XXXV, Београд 1996, стр. 206. 
7 * * * Византијски извори, IV, стр. 58-59. 
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смењен у корист овог првог. Византијски цар је поново дао прилику Деси, 

1162. године, поставивши га за жупана Рашке уз услов да се одрекне Ден-

дре. Он је одбио да напусти Дендру ступивши у савез са Угарском. Цар је 

позвао на одговорност Десу 1163. године, али је дефинитивно са њим рас-

крстио 1165. године у Нишу при чему је ухваћен и суђен, а потом послат у 

Визант где је био у дворском затвору.
8
 После њега на великожупански пре-

сто цар Манојло поставља Тихомира, а затим се за трон изборио Стефан 

Немања, 1167. године. О потомцима жупана Десе и његових синова нема 

конкретних вести у XII-XIII веку. 

Грчки извори говоре да је Дендра пространа и богата област у су-

сетству Ниша, заправо на значајном путном правцу Средац - Ниш - Бео-

град и Солун - Београд. Име области Дендра изворно значи “шума, шумо-

вита земља”. О положају и величини Дендре се много расправљало са 

претпоставком да је то: нишавска област, или предео јужно од Ниша, да је 

то данашња Шумадија у ширем смислу, Дубочица, Дубравница...
9
 Ми твр-

димо да је Дендра велика област источно од Ниша (можда од Дунава на се-

веру до трнске области на југу, на истоку све до иза Старе Планине, а на 

западу до Велике и Јужне Мораве). Полазећи за значењем имена Дендра – 

Шумовита земља долазимо до извора који овај простор означава као “бу-

гарска шума”. Још у XI веку крсташи, на путу од Београда за Ниш (данаш-

ња Шумадија у Србији западно од Мораве) пролазе кроз “бугарску шуму” 

где гине француски витез Готије. Усред “бугарске шуме” се налази и град 

Равно (Ћуприја) када овуда путује Хенри Лав у Свету Земљу, 1172. године. 

Кроз пусту “бугарску шуму” пролази и Фридрих Барбароса 1189. године на 

путу за Ниш, а потом наставља за Сердику кроз планине и шуме.
10

 На про-

стору данашње Шумадије, Источне Србије и Западне Бугарске треба тра-

жити Дендру. Међутим, због податка у изворима да је Дендра у сусетству 

Ниша треба је ограничити на простор са обе стране Старе планине, Тимока 

и пиротског Понишавља. Ова област се у римско доба звала Мезија па је 

тако називају и у средњем веку. Пошто се код старих Лидијаца име племе-

на Мези везује за букву Милан Будимир је закључио да Мезија значи исто 

што и “буковина”, “земља обрасла шумом”.
11

 Ништа стога не чуди што се 

касније ова област на грчком зове Дендра у истом значењу. 

Пошто је Дендра била удеона област жупана Десе онда је она мора-

ла представљати жупу са системом утврђења, те према томе са својом епи-

скопијом. У овом тренутку се може изнети прелиминарна тврдња да је епи-

скопална црква жупана Десе била Св. Богородица са “два ступа” у Доњој 

Каменици код Књажевца или црква у Нишевцу код Сврљига. Врло важно 

                                                           
8 * * * Византијски извори, IV, стр. 61-65, 138-139. 
9 Исто, стр. 206-210. 
10 К. Јиречек, Историја Срба, 1, стр. 138, 149, 155, 156. 
11 Ж. Андрејић, Владари Трибала, Рача-Београд 2000, стр. 31. 



 5 

је потсетитит да је овај простор “земља” српског племена Тимочана које 

помиње још Ајнхард. Тимочани су имали своју племенску државу од поче-

тка VII па све до краја IX века када самостално и у савезу са суседним Ку-

чанима преговарају са Францима (823. године).
12

 Имали су заједничког 

кнеза Борну (Borna dux Guduscanorum et Timocainorum).
13

 По свему судећи 

је српско племе Тимочани насељавало и област Видина и Белоградчика.
14

 

Тимочани су овде остали и потпали под власт Бугара при чему су по свему 

сачували извесну самосталност. Ту су дочекали цара Константина Бодина 

1072. године који је стигао у Мезију. 

Ова област се све до Стефана Немање не помиње када је он, 1183. 

године, користећи пролаз крсташа и Фридриха Барбаросе освојио многе 

градове од Византије. Поред Ниша и Средца, то су Сврљиг, Равно и Кожељ 

које је потом при повлачењу до темеља порушио. После пораза на Морави 

1193. године Немања је морао да се повуче на запад. Међутим, један нат-

пис на камену на српскословенском из Кожељске цркве, 1199. године, го-

вори супротно. Краљ Првовенчани у биографији свога оца помиње и об-

ласт Нишевску као његову тековину. Ту област је Немања изгубио због 

неуспеха у рату, али ће бити повраћена као што говори запис Вукановог је-

ванђеља (1201-1208): "и нишевски предели". После 1212. године Србији за-

сигурно припада нишка област.
15

 Врло је интересантно поменути да Каниц 

бележи град Сврљиг под именом Нишевце, а тако се и данас зове село код 

Сврљига.
16

 После пада Цариграда овим територијама влада Бугарска под 

династијом Асена. После гашења ове династије се средином XIII века на 

том простору "изједном" појављује Константин Тех који уз помоћ свог ро-

ђака, краља Уроша I, постаје бугарски цар. Константин Тех је српског по-

рекла и, као што ће касније у овом тексту бити доказано, параунук српског 

жупанаДесе. Он је своју земљу (бивша Дендра) припојио бугарској царе-

вини при чему је био вазално везан за Србију. Константин Тех је имао ви-

ше деце са првом супругом непознатог порекла, а са Маријом Палеологи-

ном Асен и сина Михајла. Затим се на простору источне Србије и 

северозападне Буграске појављује Шишман, крајем XIII век, а потом Ми-

хајло III Шишман који напада Србију Стефана Дечанског 1330. године са 

намером да "постави престо свој у држави очевине своје", односно "устрми 

се освојити очевину". О свему овоме ће бити касније још више речи. 

                                                           
12 * * * Историја српског народа, 1, Београд 1981, стр. 147. 
13 С. Првановић, Порекло Тимочана и тимочког дијалекта, Развитак, бр. 6, Зајечар 1970, 

стр. 102-106. 
14 В. Влов, Тимочаните и Бдинската област в началото на IX в., Известија на музеите в се-

верозападна Блгарија, 11, Софија 986, стр. 36-37; Н. Зајков, Тимочаните в раната историја 

на Блгарската држава, Известија…, 13, Софија 1987, стр. 51-63. 
15 С. Новаковић, Земљиште радње Немањине, Годишњица Н. Чупића, I, Београд 1877, стр. 

231-233. 
16 F. Kanitz, Reise in Sud-Serbien und Nord-Bulgarien, Wien, 1868, таf.VI. 
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* * * 

 

У вези са српским жупаном Тихомиром се поставља питање како 

протумачити Тихомила и Симеона, синове Немањине, који се појављују 

код Орбинија. Наиме, по Орбину, Немањин син Тихомил је владао после 

њега само годину дана јер је умро.
17

 Наследио га је брат Симеон, ваљда 

мислећи на Стефана Немању II Првовенчаног потоњег монаха Симеона. 

Очигледно је у питању још један Орбинов превид или мешање личности. 

Тихомил и Симеон су синови Немањини, али Немање сина жупана Десе. 

Тихомил и Симеон после деде Десе и оца Немање владају Дендром. Тај 

Тихомил (Тоху, Теха по Ајхарду) је отац Константина Теха који такође 

влада пространом Дендром. Али, Тихомир, син Уроша II, постаје велики 

жупан Рашке који влада само годину дана, а његове наследне области су 

Будимља и области до реке Дрим. Он је саградио цркву са два ступа у Бу-

димљи, а ту је сахрањен и његов син Првослав. За Тихомира се мисли још 

од Ковачевића да је најстарији брат Стефана Немање. То по свему није та-

чно. 

Мирослав, брат жупана Стефана Немање, се поуздано први пут по-

миње у вези писма папе Александра III 1181. године, потом у вези рата са 

Дубровником 1184, приликомсусрета Немање и Страцимира са Фридрихом 

Барбаросом у Нишу 1189. и исте године када Немањи, Страцимиру и Ми-

рославу папа Климент III препручује дубровачког надбискупа Бернарда. 

Тада је у Нишу преговарано о женидби младића "Тохуа (Tohu) сина Нема-

њиног" под условом да он први од све браће наследи српски престо. Има-

јући у виду Тоху - Теху, Техомила - Тихомира, сина Немањиног, Панта 

Срећковић је сматрао, сасвим неоправдано, да се Стефан Првовенчани звао 

Тихомир. Још је Јиречек одбацио ову тврдњу. Тако је остало до данас да 

Теха није син Стефана Немање. Немајући друго решење, Јиречек је ишао 

ка Мирославу као Немањином рођеном брату.
18

 Тако је поставио да се 

створило уверење да се у Нишу преговарало о женидби Тољена, сина Ми-

рослављевог, синовца жупана Стефана Немање, са Матилдом, ћерком Бер-

толда од Андекса, истарског грофа и хрватског херцога, под условом да 

Теха наследи први свог оца.
19

 

Деса и његови синови, као и Урош II и његови синови, Техомил и 

Чудомил, су били женидбама и удајама повезани са немачком и угарском 

владарском кућом. Њихова старија сестра Јелена је била удата за угарског 

                                                           
17 М. Орбин, Краљевство Словена, стр. 20. 
18 К. Јиречек, Тољен, син кнеза Мирослава хумског, Глас СКА, XXXV, Београд 1892, стр. 3-

15. 
19 В. Ћоровић, Питање о хронологији у делима Св. Саве, Годишњица Н.Чупића XLIX, 

стр.13-14. 
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краља Белу II, млађа сестра Марија је била удата за Конрада II од Знојма, а 

сам Деса је за себе, или за неког од синова, просио неку немачку принцезу 

што је био главни повод византијском цару да га нападне и збаци. Уколико 

је Деса био у другом браку са немачком принцезом онда су његови млађи 

синови имали и немачке крви. Но, пре ће бити да је Десин син Немања же-

њен немачком принцезом. Да би се остварио потпун немачки утицај усле-

дио је "договор" у Нишу о краљевској круни и женидби Техе - Техомила. 

Краљевска круна је за жупана Стефана Немању била велики изазов али је 

он схватио шта оваква нагодба значи. Одбијајући круну "из скромности" 

остављао је себи излаз да не испоштује право Техи. Сусрет, односно вели-

ки сабор владара у Нишу имао је за циљ да далекосежно санкционише нас-

ледна права на српски престо у сличној форми као што је то учињено на 

сабору у Дежеви 1282. године када је краљ Драгутин предао власт млађем 

брату Милутину уз уговор да после Милутинове смрти на власт дође Дра-

гутинов син Владислав II. Као што Техомил није дошао на власт по угово-

ру у Нишу тако ни Владислав II није наследио стрица позивајући се на уго-

вор чије је неиспуњење изазвало дугогодишњи рат. 

Али, овиме се прича о Техи-Техомилу не завршава. Да би се анти-

ципирала цела прича о овој личности морамо се потсетити да је његов отац 

Немања, а пре тога и деда, жупан Деса, владао Дендром у суседству облас-

ти града Ниша где се и одржао сусрет Фридриха Барбаросе и жупана Сте-

фана Немање. Као што је антиципирано Дендром се назива област од Ниша 

према Старој планини и планини Витоши у Бугарској. Око средине XIII, 

века, у време краља Уроша I Немање III појављује се у поменутој области 

Константин Тех, Немањин унук. Константин Тех уз помоћ свог “брата” 

српског краља Уроша I долази и на бугарски престо. Око њега су се дуго 

времена одвијале велике расправе у нашој истриографији са закључком да 

је његов отац Техомил још један, четврти син жупана Стефана Немање. 

Међутим, пре него што наставимо о Константину Теху износимо тврдњу 

да је његов отац онај Тоху - Теха (Техомил), Немањин син, који је у Нишу 

”жењен” са немачком принцезом, и као што смо видели, унук жупана Десе. 

Мавро Орбини је први «заборавио» српско порекло Константина 

Теха за кога каже да је «живео међу Бугарима један веома истакнут и пле-

менит човек» који је «заузео Бугарско краљевство».
20

 Острогорски доста 

прецизно каже: “у Трнову попео се потомак Немањића, Константин Ти-

ха”.
21

 Заправо, Пахимер за Константина Теха каже “који родом напола бе-

ше Србин”,
22

 а у повељи манастира Св. Георгија-Горга сам Константин ка-

же да је “унук Немањин”. Трећи податак је из текста у цркви Бојани 

                                                           
20 М. Орбини, Краљевство Словена, Београд 1968, стр. 266. 
21 Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1993, стр. 418. 
22 * * * Византијски извори, VI, Београд 1986, стр. 22. 
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севастократора Калојана и Десиславе у време цара Константина Теха “бра-

тучеда царева, унука светога Стефана, краља српскога”. 

После смрти бугарског цара Михајла Асена од ране коју му зададе 

његов брат од стрица Калиман дође до промене на бугарском престолу. 

Калиман уз то узе на силу себи за жену своју снаху, иначе кћер краља 

Уроша I. Краљ Урош I са Константином Техом сакупи велику војску и 

стиже до бугарске престонице Трнова, освоји је и постаде врховни госпо-

дар Бугарске 1259. године. За владара Бугарске постави Констанина Теха, а 

пошто је овај већ имао жену (по свему српкињу и већи број деце) растави-

ше га од ње и запросише му од византијског цара Теодора Ласкариса њего-

ву старију кћер Ирину која је била унука бугарског цара Јована Асена да би 

тиме добио и наследно право на бугарски престо пошто је лоза Асена оста-

ла без мушког потомства. Потом, 1261. године, Урош I одлази у Беч на за-

кључење мира између угарског краља Беле IV са чешким Отокаром.
23

 

За Константина Теха се у изворима каже “А био је тада у Блгарији 

један познат човек, по имену Константин, презименом Тих који је све оста-

ле далеко надмашивао талентима ума и јунаштвом. Видећи да се власт над 

Блгаријом налази у рђавим рукама, он се подигне, привуче на своју страну 

и прост народ и све људе знатне и важне; по општем договору и једних и 

других он се прогласи владаоцем, а затим опседне Трново... Није Констан-

тин просио руку цареве кћери зато, што не би био супругу имао, јер је он 

имао и супругу и децу, него је тражио руку царске кћери зато, што није 

имао наследна права на блгарску круну, а није хтео да га ма ко рачуна за 

незаконитог владаоца... Учинивши учестницом свога одра и своје власти 

цареву кћер Ирину. Константин је послао своју прву супругу у Никеју...”. 

Међутим, пошто је Ирина умрла, цар Теодор Ласкарис  даде Константину 

Марију, кћер своје сестре Евдокије. Марија је пре тога била у браку за ве-

ликог доместика Алексу Филеса. Други извор говори како су “подигли ве-

лики устанак и подчинили се Константину Србину”, али се није подигла 

читава Бугарска већ само области око планина Родопа и Витоше, где је и 

“царство Славово” и Стрезино.
24

 Константин је био помогнут и од деспота 

Јакова Светослава који је управљао северозападом Бугарске.
25

  

За тумачење порекла Константина Теха врло је важан натпис у бо-

јанској цркви под планином Витошом (код данашње бугарске престонице 

Софије). Цркву је саградио “севастократор Калојан, братучед царев, унук 

светога Стефана краља српскога... написа се... при цару Константину 6767. 

(1259.)”.
26

 По свему је Калојан (Лепи Јован) био брат од стрица Константи-

                                                           
23 П. Срећковић, Расправа о Константину Теху, стр. 4-5. 
24 Исто, стр. 7-11. 
25 И. Андреев, М, Лалков, Балгарските ханове и царе, Велико Трново 1996, стр. 213. 
26 Н. Мавродинов, Старо-балгарската живопис, Софија 1946, стр. 89-90; П. Срећковић, Ра-

справа о Константину Теху, стр. 32-33. 
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на Теха. Дакле, Теха је имао бар два сина. Они су унуци светога краља срп-

ског јер су Стефан Немања и Деса браћа од стричева. Када је Константин 

Тех постао цар Бугарске он јој припоји и све своје земље којима је владао 

као српски принц. Биле су то области у источној Србији до Видина, од 

Ниша до  Витоше (Дендра) и горњем току реке Струме (Трн и Мрака). 

У вези са догађајима у Бугарској у доба Стефана Првовенчаног појављују 

се севастократор Стреза и Слав. Стреза има области у горњем току реке 

Струмице, а када га нападе бугарски владар Борило он пребеже код Прво-

венчанога који га “прими као сина, прикупи војску и освоји пол(а) царства 

бугарског” и преда их Стрези. После смрти Стрезине једним делом његове 

земље завлада Слав, рођак цара Асена II, а другим Првовенчани. Слав, ро-

ђак цара Асена, је деспотску титулу добио од цариградско - норманског 

императора Ерика чију је кћер оженио.
27

 Мавро Орбин каже да после смрти 

деспота Слава његове земље заузе Стефан Храпави (краљ Урош). Тим об-

ластима и северније од њих влада Константин Тех и зато Срећковић сматра 

да је Калојан сродник Стрези и Славу. Рекло би се да је Стреза некакав 

брат Константина Теха. Првовенчани каже да је Стреза брат Борилов, а 

пошто га прима “као сина” Срећковић сматра да је он таст Стрезин. Исто 

тако сматра да је Калојан син Стрезин те зато унук Првовенчаног.
28

 Прои-

зилази да је Стреза брат Константина Теха. Слав би могао бити син Стре-

зин, и не само он. 

Константин Тех у својој повељи између осталих владара које пре-

цизно хронолошки наводи спомиње и “светога Симеона Немању деду цар-

ства ми...”. Калојан је унук Стефана Првовенчаног, параунук Стефана Не-

мање и син брата или брата од стрица Константина Теха. Уколико је 

Калојан син Стрезин, онда је он брат Константину Теху. Прозилази да је 

Теха-Техомил отац Стрезин. Међутим, Стреза може бити син Техомиловог 

брата Симеона. Божилов, као и сви други бугарски историчари, сматра да 

је Стреза имао рођеног брата Борила чија је мајка н. н. сестра Асена I Ста-

рог. Прозилази да је Стрезин и Борилов отац Симеон, други унук од сина 

Немање. Константинов деда је заиста Немања, али, као што је већ више пу-

та речено, Немања жупана Десе. Уколико су ова промишљања тачна онда 

је и Немања, син жупана Десе, имао монашко име Симеон и да је био све-

тац. Произилази да се овај Десин унук Симеон такође звао Немања. Све је 

много једноставно и тачније ако се Константин Тех позива на светог Симе-

она Немању који му јесте деда, али није није рођени деда. 

Бугарски историчари не помињу српско порекло Константина Тиха 

нити заузимање Трнова од стране Уроша I. Божилов каже да није бугарског 

порекла и рода Асена и да је имао три жене: прва непозната је упућена у 

Никеју, друга је Ирина Ласкарис Асен која је преминула, а трећа је Марија 

                                                           
27 П. Срећковић, Расправа о Константину Теху, стр. 59-61, 67. 
28 Исто, 61, 67-69. 
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Палеологина Кантакузина, сестра цара Михајла VIII Палеолога. Из тог 

брака је Константин имао сина Михајла.
29

 Око 1260. године Константин је 

пао са коња у лову повредивши ногу. Стање оболеле ноге се стално погор-

шавало. У његово време је дошло до страшног татарског напада после чега 

је уследила побуна народа под Ивајлом који је био “од пастирског рода”, 

“живео скромно и бедно”, “напасо свиње”, али је био и “хитар и способан” 

добивши “божанско откровење”. У борби је Константин Тех страдао лично 

од Ивајла који га посече као “жртвену животињу” крајем 1277. године. По-

том се венчао са трећом супругом Константина Теха и постао нови вла-

дар.
30

 Дакле, Ивајло је постао очух малолетног деспота Михајла. Пошто је 

био женољубац, дошао је у сукоб са Маријом коју је почео да туче иако је 

остала бременита са њим. Са сином Михајлом је Марија била испраћена у 

Цариград. Иако је успео да порази и Ивана III Асена бољари су прогласили 

за цара Георгија Тертера. Ивајло се обратио за помоћ татарском хану Нога-

ју, али је тамо утамничен и посечен.
31

 

Прва супруга са децом (вероватно одраслом) Константина Теха је 

била изгнана и заточена у Никеји приликом његове женидбе са Ирином 

Ласкарис Асен. Константин је на власт дошао 1257. године, Ирина је умрла 

око 1265, па би сина Михајла са Маријом Палелог могао добити после 

1272. године. Марија је због интереса свог сина "била способна на сваки 

преступ" тако да је пожурила да га објави за цара када је имао само две го-

дине (када је био шише-шишман).
32

 Божилов сматра да је Шишман и њего-

во име куманског порекла.
33

 Марија је тирански управљала и допринела са 

њеном ромејском свитом да дође до побуне против Константина. Марија и 

Михајло су испраћени за Цариград и све до 1300. године Михајлова судби-

на је неизвесна. Када се трновска аристократија окренула против цара Тео-

дора Светослава обратила се византијском цару Андронику II са молбом да 

им за цара постави Михајла, сина Константина Теха и Марије. Михајло је 

упућен у Бугарску са грчком војском али није постигао ништа “скитао се 

изван Трнова”.
34

 

Шта се десило са Михајлом нема података тек на простору “држа-

ве” Константина Теха појављује се цар Смилац и његов брат Војсал, потом 

                                                           
29 И. Божилов, Фамилијата на Асеновци, Софија 1985, стр. 115-116; Г. Бакалов, П. Ангелов, 

Историја на средните векове, Софија 1991, стр. 188. 
30 И. Андреев, Историја на второто блгарско царство, Велико Трново 1996, стр. 44-65. 
31 И. Андреев, М. Лаков, Балгарските ханове и царе, стр. 220-228. 
32 И. Андреев, М. Лалков, Балгарските ханове и царе, стр. 218. 
33 И. Божилов, Фамилијата на Асеновци, стр. 119. Али Шишман, који се помиње и као Ши-

шманин може бити надимак. * * * Riječnik JAZU, Zagreb 1961, стр. 632-641: одредница – 

шисматик (шишматик-шишман); одредница - шишкавац (човек ошишане главе); одредница 

шиш, шиша, шишана (дуг шиљаст мач); одредница - шиша (део главе покривен косом, по-

руга за дете које се ошишало); шишкати (успављивати, умиривати); шишкав (крупан, де-

бео); одредница - Шишманин (мушко име као да је од месног имена). 
34 И. Божилов, Фамилијата на Асеновци, Софија 1985, стр. 118-119. 
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Теодор Светослав (1300. године), а од 1323. године, после смрти цара Ге-

оргија Тертера II, појављује се као цар видински владар деспот Михајло III 

Шишман.
35

 За овог Михајла се сматра да је син бољарина Шишмана, вла-

дара видинске области. Сматра се да је рођен око 1292. године. Михајло III 

је био “бугарско-куманског” рода и ожењен Аном (Недом, Домиником), 

ћерком српског краља Милутина. Божилов сматра да је Михајлов отац 

Шишман био ожењен ћерком севастократора Петра и Ане-Теодоре Асен, 

ћерке Јована II Асена (1218-1241) иако византијски извор по Кантакузину 

каже да је он син деспота Страцимира.
36

 Ако се има у виду да је име Стра-

цимир крштено словенско име за титуларно Константин онда је јасно да је 

отац деспота Шишмана (Михајла) деспот Константин и потоњи Бугарски 

цар Константин Тех. 

Георгије Тертер I, куманског порекла из североисточне Бугарске, је 

успео да привуче бољаре и постаје цар, 1280. године. Пре 1284. године за-

кључио је мировни савез са српским краљем Милутином који је предвиђао 

брак између кђери Јелене и Милутина. Уплашен од напада хана Ногаја по-

бегао је код византијског цара Андроника II Палеолога, а на престо је до-

шао његов син Тертер Светослав, 1292. године. Пошто је Светослав побе-

дио византијску војску на челу са севастократором Радославом, братом 

будућег цара Смилца, повратио је оца у земљу, али га затвори у неки град у 

коме Георгије “погибе”, 1308-1309. године.
37

 Пореклом од најзнатнијег ро-

да у Бугарској био је Смилац, који је усто био ожењен ћерком севастокра-

тора Константина, брата византијског цара Михајла VIII Палеолога. Из тог 

брака је имао сина Јована Комнена Дуку Ангела Врана Палеолога. Кћер 

Теодору је 1296-97. године удао за српског престолонаследника Стефана 

Дечанског и роди сина Душана. Смилац је страдао у великој татарској наје-

зди 1297-98. године, а на бугарски престо је дошао Чака, син татарског ха-

на Ногаја. Смилцова супруга и малолетни син регент су били под утицајем 

свог зета деспота Елтимира. Супруга Смилчева је имала намеру да се уда 

за српског краља Милутина коме је понудила “срце и круну”, али до овог 

брака није дошло пошто је Милутин желео кћер цара Андроника II.
38

 Тео-

дор Светослав је успео да организује преврат при чему је цар Чака удав-

љен. Светослав је имао прадеду који је такође имао име Светослав, а био је 

ожењен ћерком тесалског севастократора Јована Анђела. Теодор Светослав 

је са својом најмлађом сестром био упућен својевремено у заточеништво 

код хана Ногаја. Тамо је провео 10 година, а сестра је била удата за Ногаје-

вог сина Чаку. У заточеништву је Светослав ожењен Ефросином, ћерком 

                                                           
35 А. Бурмов, Историја на Балгарија през времето на Шишмановци,Свеска I, Софија 1947, 

стр. 9. 
36 И. Божилов, Фамилијата на Асеновци, стр. 119. 
37 И. Андреев, М. Лалков, Блгарските ханове и царе, стр. 235-239. 
38 Исто, стр. 241-242. 
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неког Манкуса. Када је свргао с власти Чаку, 1300. године, његову главу је 

послао новом татарском хану Токтају. И против Светослава се побунила 

властела и позвала цара Андроника II да им за владара постави Михајла, 

сина Константина Теха. Светослав се одбранио и од севастократора Радос-

лава, брата цара Смилца, кога је ослепео уз помоћ деспота Елтимира, зета 

цара Смилца. Затим се одбранио и од напада Војсала, најмлађег брата цара 

Смилца. Пошто је преминула његова супруга Ефросина са којим је имао 

сина Гергија II Тертера направљен је споразум о браку са Теодором, ћер-

ком византијског цара Михајла IX. Изгладио је односе са Србијом тако да 

је краљ Милутин 1318. године посетио Трново. На јесен 1321. године, го-

тово у исто време, умрли су краљ Милутин и цар Теодор Светослав.
39

 Пос-

ле ступања на престо Гергија Тертера II дошло је до великог напада цара 

Андроника и у том тренутку је “изненада и загонетно” умро млади цар Бу-

гарске, 1322. године.
40

 На престо је постављен Михајло III Шишман. 

Михајло III је, наводно, “угарско-куманског рода”, син видинског 

деспота Шишмана, самосталан владар видинске области већ крајем XIII 

века чија је моћ била врло велика јер се већ тада у неким документима ве-

лича као цар. Рођен је, наводно, око 1280. године. За Михајла се тврди 

претходно да је по мајчиној линији изданак рода Асена “највероватније да 

му је мајка унука цара Ивана Асена II”. После очеве смрти, око 1308. годи-

не, “бугарски деспот Михајло, господар Видина” је постао најсилнији бал-

кански владар. Деспотску титулу  је добио од цара Теодора Светослава ко-

ји је био његов братучед по мушкој линији.
41

 

Божилов за овог Михајла сматра да је син бољарина Шишмана, 

владара видинске области и да је рођен око 1292. године. Михајло III је по 

Божилову бугарско-куманског рода и ожењен Аном (Недом, Домиником), 

ћерком српског краља Милутина. Божилов сматра да је Михајлов отац 

Шишман био ожењен ћерком севастократора Петра и Ане-Теодоре Асен, 

ћерке Јована Асена II (1218-1241) иако византијски извор по Кантакузину 

каже да је он син деспота Страцимира.
42

 Најстарији извор о пореклу Ми-

хајла Шишмана и његовог сина Михајла III Шишмана је Орбини који каже 

да је Марија, супруга Константина Теха, уз помоћ побуне Бугара мучки 

убила цара Светослава и поставила свог сина Михајла за бугарског кра-

ља.
43

 

Уколико мало боље размотримо све податке у вези са Михајлом III 

видимо да је он пре дефинитивног доласка на власт такође уз помоћ Ан-

дроника кренуо са војском па пошто није успео он је “лутао негде ван Тр-

                                                           
39 Исто, стр. 245-251. 
40 Исто, стр. 253-254. 
41 Исто, стр. 255. 
42 И. Божилов, Фамилијата на Асеновци, стр. 119. 
43 М. Орбини, Краљевство Словена, стр. 281. 
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нова”. Исто тако се јасно тврди да је он био син неке унуке цара Ивана 

Асена II, а пошто знамо да је Марија, супруга Константина Теха управо то 

онда је јасно да је Михајло III њихов син. Византијски извор каже да је он 

син деспота Страцимира, а то је заправо крштено име Константина Теха, 

као што је случај и са Страцимиром-Константином сином жупана Десе, као 

са сином дукљанског кнеза Драгихне и као што јр то случај са унуком жу-

пана Уроша II. Врло је интересантан податак да је титулу деспота Михајло 

добио од цара Теодора Светослава који је његов братучед по мушкој лини-

ји што би значило да је Гергије Тертер I брат цару Константину Теху! 

У списку владара с којима Млетачка република одржава пријатељ-

ске односе помиње се, 1313. године, “Mihael dispoti Bulgarie, dominus de 

Vigdino, generegis Urosi”. По свему је ово отац Михајла III, али се он овде 

помиње и као рођак српског краља Уроша I.
44

 Бугарски историчари сматра-

ју да је његова деспотска титула бугарског порекла наводећи уз довијања 

разне могућности. Ни једном приликом се не сећају цара Константина Теха 

и могућности да је Михајло његов син, да је титулу добио као двогодишње 

дете и да се најчешће помиње по свом надимку Шишман. Бугарска истори-

ографија сматра да је он 1292. године са великом војском напао Србију 

краља Милутина са намером да преузме Браничево. Његова војска је стра-

дала, Срби су заузели Видин, а он је побегао код свог заштитника татар-

ског хана Ногаја. Постоји могућност да је Шишман био ожењен неком из 

татарско-куманског рода и са њом имао синове Михајла, Белаура и кђер 

Петрицу па би се тиме решила и дилема око куманског порекла Михајла III 

о коме се већина историчара слаже. Међутим, у страху од татарске најезде 

Милутин се сложио да му врати видинску област, а као знак и залог верно-

сти Михајло Шишман се оженио ћерком великог жупана Драгоша, а прво-

рођени син Михајло III је ожењен са Аном, Милутиновом ћерком. У Бори-

ловом синодику се Шишман (Михајло) помиње као цар постављен између 

имена цара Георгија Тертера I (1279-92.) и Теодора Светослава (1300-

1321.)
45

. Ферјанчић износи претпоставку да је Михајло III син неког видин-

ског деспота а да сам нема ту титулу 1313. године. Покушавајући да ово 

питање разреши Ферјанчић се окренуо ка деспоту Михајлу сину цара Ми-

хајла ктиторима цркве у Доњој Каменици код Књажевца где су његовим 

тумачењима тек искрсли проблеми и отворена многа питања без коначног 

решења.
46

 

У прилог порекла Шишмана од Константина Теха иду и бугарски 

извори у којима се он позива на очинско наследно право на српске земље. 

Михајло се хвалио: “јако поставити прјастол свои ва државја отачаствиа је-

го”, потом: “на србское подвизааше се начелство...” и “устрми се вхитити 

                                                           
44 Б. Ферјанчић, Деспоти у Византији и јужнослов. земљама, Београд 1960, стр. 147-148. 
45 * * * Енциклопедија Блгарија, 7, Софија 1996, стр. 517. 
46 Исто, стр. 149-150. 
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отчаства своје”.
47

 О вези имена Михајло и Константин Тех иде и његов за-

штитник Св. Михајло кога ставља на своје печате као заштитника.
48

 

Михајло III Шишман је помагао против Стефана Дечанског њего-

вог брата од стрица Владислава II, потом је одагнао своју супругу Ану и 

заточио је негде у Бугарској  са синовима Јованом Стефаном, Шишманом, 

Михајлом и Лудовиком. Имао је брата Белаура и сестру Кера(цу) Петрицу 

која је била удата за деспота Страцимира. И овај деспот Страцимир је имао 

друго име Константин, а по свему и његов отац се зове Страцимир - Кон-

стантин. Интересантно је име Белаурово. Оно је по свему кованица од Бела 

Урош. Михајло III се оженио Теодором Палеологином и потом кренуо у 

рат против Србије 1330. године када је, после страховитог пораза у битци 

на Велбужду, умро од последице рањавања
49

. Постоји тврдња самог цара 

Душана да му је он лично одрубио главу. Сахрањен је, међутим, у цркви 

Св. Ђорђа у Старом Нагоричину.
50

 

Већ је поменуто да Белаур има име које је кованица од Бела Урош 

што још више иде у прилог да је он и његов брат пореклом од Константина 

Теха, параунука жупана Десе. Белаур је водио “просрпску политику” и по 

бугарским историчарима се сматра да је страдао у преврату на страни цара 

Стефана Јована. Кантакузин обавештава да је Белаур као господар видин-

ске области устао против Јована Александра преузевши му неке области и 

страховито их пустошио. Александар је кренуо против њега “и заузе утвр-

ђене градове… Тако и Бдин и цело Подунавље, све до Мораве”. Кантаку-

зин овај бунт упоређује са грађанским ратом. Али се даље ништа не каже о 

судбини Белаура.
51

 По свему судећи да је био ожењен и да је имао децу. 

Пошто је његов брат Михајло III постао бугарски цар постоји могућност да 

је он владао видинском државом. На источној страни Старе планине, у ви-

динској области, се налази  Белоградчик са великом тврђавом. Да се прет-

поставити да је овај град био његово престоно место и да по њему и носи 

име Бела-Бело. Сматра се да и планина Белава код Беле Паланке има име 

по Белауру.
52

 Испод те планине у Станичењу се налази гробна црква Св. 

Николе која је подигнута и исликана од стране знатног монаха Арсенија, 

монахиње Јефимије и њиховог сина Константина у време цара Јована Асе-

на и господина Белаура (1331.)
53

 

                                                           
47 И. Божилов, Фамилија на Асенци, стр. 45. 
48 И. Јурукова, В. Пенчев, Блгарски средновековни печати и монети, стр. 54-57. 
49 * * * Византијски извори, стр. 339. 
50 И. Божилов, Фамилијата на Асеновци, стр. 47-55. 
51 * * * Енциклопедија Блгарија, 1, Софија 1978, стр. 241; И. Божилов, Фамилијата на Асе-

новци, стр. 134-136. 
52 С. Габелић, Прилог познавању живописа цркве Св. Николе код Станичења, Зограф 18, Бе-

оград 1987, стр. 24. 
53 Исто, стр. 23; Р. Љубинковић, Црква Светог Николе у Станичењу, Зограф 15, Београд 

1984, стр. 76. 
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После смрти Михајла III Шишмана, уз акцију српског краља Сте-

фана Уроша III Немање V (Дечанског), је на бугарски престо постављен 

његов најстарији син Јован Стефан. Одлука о постављању на бугарски пре-

сто Стефана Јована донета је на српском државном сабору одржаном сут-

радан после битке на Велбужду
54

 на коме су присуствовали бугарски вели-

каши и Белаур (Бела Урош), брат Михајла III, који није учествовао у битци. 

Они су испред краља Стефана Дечанског и мртвог царевог тела прошли у 

жалосној поворци. Одлуком сабора је постављен Стефан Јован, неке облас-

ти су поново припојене Србији, а Бугарска је била вазална српском краљу. 

Међутим, Стефана Јована ће после само годину дана свргнути са власти 

брат од тетке, Јован Александар, син деспота Страцимира - Константина. 

Са сестром цара Јована Александра се у трећем браку оженио цар Душан.
55

 

У време цара Душана, око 1347. године, велики део видинске области "За-

горие даже до Бдина" припада Србији.
56

 Бугарска цара Јована Александра 

је била у вазалном односу према српској држава цара Душана. Постоје до-

кази да је и у време цара Уроша видинска држава била у вазалном односу 

према Србији. Један надгробни споменик је из доба цара Страцимира неког 

“Јована а зовоми Хрвимира” из околине Зајечара, а други из села Јаковља, 

среза моравичког, округа крушевачког, из “времена цара Уроша, а у држа-

ви Страцимировој”.
57

 

Отац Јована Александра, деспот Страцимир – Константин, госпо-

дар Крна, је по свему судећи син Константина Теха из првог брака, или го-

сподина Константина, сина господина Константина, унука великог војводе 

Десе, параунука српског краља Владислава.
58

 Мајка цара Јована Алексан-

дра, Кера Петрица, је ћерка деспота и цара Михајла Шишмана, сестра Ми-

хајла Шишмана и Белаура (Бела Уроша). Уколико је Страцимир – Кон-

стантин њен муж онда би то био родоскрван брак. Зато ће бити да је њен 

муж пореклом од великог војводе Десе, сина краља Владислава и бугарске 

принцезе Белославе. Још су Панта Срећковић и Агатоновић претпоставили 

да су цар Душан и бугарски цар Александар, од двојице Немањиних сино-

ва.
59

 Били су у праву. Једино је ван тачне интерпретације остао Константин 

Тех, његови преци и потомци, који је из стричевске линије Стефана Нема-

ње. 

Тако произилази да је од тренутка када је своје наследно право на 

Дендру остварио жупан Деса средином XII века она су се пренела на њего-

вог сина Немању, потом унука Теху (Техомила), параунука Константина 

                                                           
54 Н. Радојичић, Српски државни сабори у средњем веку, Београд 1940, стр. 114. 
55 Ж. Андрејић, Велућа Драгаша, Рача-Београд 1996, стр. 56-59. 
56 Љ. Станојевић, Стари српски записи и натписи, I, Београд 1902, стр. 35, бр. 89. 
57 Исто, бр. 194, стр. 60; бр. 137, стр. 45. 
58 Ж. Андрејић, Велућа Драгаша, Београд-Рача 1996, стр. 191. 
59 Р. Агатоновић, Између Србије и Бугарске, Београд 1899, стр. 101. 
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Теха, чукунунука Михајла Шишмана и пранунука Михајла III. Неки од 

њих су остварили права и на бугарски престо. У тим тренутцима су прик-

ључивали ову област Бугарској. Пошто је Србија под династијом колена 

Стефана Немањине, из стричевске линије, завладала трајно са деловима 

Дендре и Нишом то су Десини потомци своју столицу пренели у Бдин око 

1292. године по коме је читава област названа Видинско деспотство, а по-

том и царство. Издвојивши се из Бугарске и Србије потомци жупана Десе 

су кроз самосталну државу најзад легализовали своја стара наследна и вла-

дарска права која су ишла преко жупана Уроша I, а која им је од стране 

стричевске линије Стефана Вукана и његовог сина Стефана Немање преу-

зимањем власти и успостављањем династије, била одузета. Познате су Хо-

нијатове речи о Стефану Немањи “живо настојећи да се прошири на све 

тамошње области, а жестоко напада своје саплеменике и мачем се обраћа 

свом роду”. 

Константин Тех је имао више деце. Један од његових синова, који 

је избегао из Бугарске, могао је бити загонетни војвода Тихомир, оснивач 

прве влашке државе почетком XIV века. Предање које је забележио мун-

тенски хроничар Константин Кантакузино крајем  XVII века каже да је пр-

ва мунтенска династија била српског и Немањићког порекла. Имена првих 

владара су била Тихомир, Сенеслав, Иванко, Владислав, Југа...
60

 

 

* * * 

 

 Свеобухватно сагледавање црквено-државних односа на Балкану 

потребно је отпочети још у време успостављања првих црквених организа-

ција у време Јустинијана. После Теодосија (395.) папаска курија је имала 

викаријат у Солуну тако да су многе области Источног римског царства 

биле под његовом јурисдикцијом. Да би те земље биле отргнуте Јустинијан 

је (527-65.) основао велики град у свом родном крају, у Дарданији, Јусти-

нијану Приму и основао истоимену аутокефалну архиепископију признату 

и од папе под коју су потпале обе Дакије јужно од Дунава, Мезија, Дарда-

нија, Превалис, Македонија Секунда и део Паноније. Уређење црквене ор-

ганизације је извршено правилима првих васељенских сабора која нису 

више мењана. На основу 39. правила Трулског сабора и 6. правила Седмог 

васељенског сабора и 9. правила Антиохијског помесног сабора свака ау-

токефална црква самостална је у унутрашњој управи, а на основу 17. пра-

вила Четвртог васељенског сабора црквене власти и границе подешавају се 

према државама.
61

 Аутокефалност су цркве добијале од Цариграда, однос-

                                                           
60 * * * Енциклопедија Југославије, књ. VII, стр. 107; П. М. Петровић, Свезнање - општи  

енциклопедијски лексикон, Загреб 1937, стр. 2312. 
61 Ч. Марјановић, Историја српске цркве, Београд 2001, стр. 20-21, 120. 
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но Рима. По правилу државна црква на рангу архиепископије стиче право 

на крунисање краљева, а патријаршија царева. 

Тек византијски цар Лав III одузима од папства све земље солун-

ског викаријата као и архиепископију Прву Јустимнијану и потчињава их 

патријарху Цариграда, 732. године.
62

 У IX и X веку и у јадранском примор-

ју многи отпадоше од Рима, па чак и епископи Сплита, Задра, Трогира и 

Дубровника. Нови јужни црквени центар постаде Драч. Ово стање је 

санкционисанo миром у Ахену 812. године и од стране Карла Великог.
63

 

То је време настанка Првог бугарског царства и његове аутокефал-

не цркве у рангу патријаршије од Црног Мора до Босне и Славоније и од 

Тесалије до Галиције. И данас је потпуно нејасно устројство и организација 

ове прве Бугарске патријаршије са седиштем у Преславу. Када је Борис за-

тражио од цариградскоg патријархa Фотијa аутокефалност добио је негати-

ван одговор. Рим је изашао у сусрет Бугарима 866. године, али нови патри-

јарх Игњатије прихвати аутономију бугарске цркве 870. године. Већ цар 

Симеон уздиже бугарску цркву на ранг патријаршије и крунише се за ца-

ра.
64

 И поред назнака да је порекло круне Првог бугарског царства из Рима 

у најновије време се долази до закључка да се царска традиција Бугара ус-

поставила на домаћим изворима као и на чињеници да су византијске цар-

ске инсигније Бугари задобили у рату и све до детронизовања цара Бориса 

поседовали и носили.
65

 На црквено устројство, где је бугарска патријарши-

ја на трећем месту после Цариграда и Рима, се касније позивају охридски 

архиепископи као њени наследници. Важно је констатовати да су неке срп-

ске епископије као Рас, Топлица, Ниш и друге биле под бугарском јурис-

дикцијом у IX-X веку. Епископија Рас је васпостављена крајем IX века, а 

највероватније у време бугарског цара Петра (927-969.) У лето 971. године 

заробљен је и одведен у Цариград бугарски цар Борис где је јавно десигни-

ран, а његов патријарх Дамјан је «свргнут». Бугарско царство је престало 

да постоји, а све његове области су стављене под управу Цариградске пат-

ријаршије у оквиру Охридске архипеископије, такозване архиепископије 

Бугарске.
66

 

Цар Самуило је сву српску земљу и епископије подвргао новосно-

ваној Охридској патријаршији, касније архиепископији. Самостална Саму-

илова словенска црква, Охридска патријаршија је имала бугарске прелате 

на челу. Бугарски и део српског простора је дефинитивно стављен под ју-

рисдикцију аутокефалне Охридске архиепископије коју је цар Василије II 

потврдио и изједначио са епископијом Јустинијана Прима. Пошто је некада 

                                                           
62 Исто, стр. 23. 
63 Исто, стр. 23-24. 
64 Ч. Марјановић, Историја српске цркве, стр. 29-30. 
65 С. Пириватрић, Самуилова држава, Београд 1997, стр. 161-168. 
66 Исто, стр. 149-150. 
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њен простор био освојен од Бугара називана је и Бугарска архиепископија 

при чему има канонски континуитет са некадашњом бугарском аутокефал-

ном црквом. Том приликом је цар Василије издвојио из Драчке архиепис-

копије требињску, захумску и босанску епископију и подредио Дубровни-

ку.
67

 

Српско-дукљански владари од краља Михајла су се окренули Риму 

добивши аутокефалију преко српске архиепископије у Бару, од 18. 03. 

1067. године. На овај начин се нарушио интегритет Охридске архиеписко-

пије и права архиепископије Драчке. После смрти краља Бодина епископи-

ја Рас је поново под Охридском архиепископијом.
68

 Жупани Рашке, Вукан 

и Марко као и њихови  потомци све до Стефана Немање, са епископијама у 

јурисдикцији Охридске архиепископије су тежили својој државној и црк-

веној самосталности. Стефан Немања и његови претходници су успели да 

остваре државну самосталност са титулом великог жупана којом га је мо-

гао овенчати рашки епископ. Тако је крајем XII века успостављен поредак 

и хијерархија држава и владара на Балкану: Византијско царство, Мађарско 

краљевство и Српско жупанство на које се и сам Немања позива у својим 

законским актима сматрајући себе чланом екуменског светског поретка. 

Повезивање Немањине династије са божанским поретком и постављање у 

те оквире преставља уграђивање у византијски светски поредак.
69

 Тај поре-

дак у то време своју симфонију остварује без Бугарске државе и цркве.  

Велика територија некадашњег бугарског царства створена осваја-

њима и на рачун суседа је кроз читавих 200. година била уграђена у визан-

тијски тематски систем подељена на три теме: Бугарска, Македонија и Па-

ристрион. Јужни и централни део је била тема Македонија, а северни и 

североисточни тема Паристрион. Читава источна и централна територија 

бугарског царства била је под јурисдикцијом Охридске архиепископије ко-

ја је титулисана као «архиепископија Јустинијане Приме и целе Бугарске» 

или «архиепископија целе Бугарске». Охрид је имао следеће епископије: 

Костур, Скопље, Велбужд, Средац, Малеш, Меглен, Пелагонија, Призрен, 

Струмица, Ниш, Главиница, Браничево, Видин, Београд, Липљан, Рас и 

Сирмијум.
70

 

У међувремену је Србија остваривали одређена права на бивши 

простор бугарског царства, а пре свега на теме Македонија и Паристрион. 

                                                           
67 Р. Грујић, Православна српска црква, Крагујевац 1989, стр. 7, 9; *** Византијски извори 

за историју народа Југославије, III, Београд 1966, стр. 136; Ђ. Слијепчевић, Историја 

Српске православне цркве, I, Београд 1991, стр. 45. 
68 Р. Грујић, Православна српска црква, стр. 8; Ђ. Слијепчевић, Историја Српске 

православне цркве, стр. 46-47. 
69 Ф. Кемфер, О неким проблемима српске хагиографије, Историјски гласник 2, Београд 

1969, стр. 41-42; С. Шаркић, Идеја природног права у хиландарској повељи, Осам векова 

хиландара, Београд 2000, стр. 25-28. 
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У српско-византијском рату 1072-75. године краљ Михајло је освојио чита-

ву Бугарску и дао је свом сину Бодину на управу који се при томе прогла-

сио за цара Бугарске.
71

 Поставља се оправдано питање ко је крунисао Бо-

дина царском круном у Призрену? Ни барски архиепископ није имао то 

право. Мало је вероватно да је то учинио Охридски архиепископ под чијом 

је јурисдикцијом била територија. 

У дугом периоду од скоро два века нестао је сваки изданак болгар-

ске владарске куће док је словенски елемент потпуно превладао. Тако је 

било све до устанка Теодора и његовог млађег брата Асена, 1185. године. 

Теодор је узео име Петар, титуларно име бугарских царева, као што су то 

чинили Дељан и Бодин, и пренео престоно место из Преслава у Велико Тр-

ново. Тиме је отпочело заснивање другог Бугарског царства. Петар и његов 

брат Асен су били из породице истакнутих првака из византијске теме Пе-

ристрион (Поред Дунава). По једном недовољно поузданом извору фран-

цуског ритера Робер де Клера бринули су се о коњима византијског дво-

ра.
72

 Њихова породица није имала владарска наследна права на Бугарску, 

поготову, и најмање на царску круну, а бугарска црква је изгубила патри-

јаршијски трон који је једини могао извршити крунисање цара. 

Крајем XII века са Асенима на челу почиње обнова бугарског царс-

тва да би се почетком XIII века се на Балкану изменила ситуација у корист 

католицизма пошто је поникло Латинско царство, као последица Четвртог 

крсташког рата, а Бугарска ступила у црквену унију са Римом. Тешкоће за 

осамостаљење српске цркве су биле спољашње и унутрашње, политичке и 

црквене. Српски велики жупан Немања је на престо поставио средњег сина 

не поштујући примогенитуру и чим су се прилике измениле, уз помоћ папе 

Иноћентија III и Мађара, чију власт признаде, најстарији Вукан збаци с 

престола Стефана Немању II, 1202. године. Одмах затим, Вукан је признао 

старешинство папе и католичку веру као државну. И Стефан Немања II је 

потражио ослонац на западу оженивши се Аном, унуком млетачког дужда 

Енрика Дандола који преко новог папе Хонорија IV испослова краљевску 

круну, 1217. године, под условом да се и он потчини папској власти. Срби-

ја се нашла пред прелазом у римокатолицизам када на сцену ступа хилан-

дарски монах Сава, њихов најмлађи брат. Сава напушта Хиландар носећи 

са собом мошти свога оца Св. Симеона Немање над којима успева да изми-

ри браћу. Ови догађаји су уверили Саву да «спас Србије» није у нагињању 

ка Риму или Цариграду већ у сталности јерархије и стварању самосталног 

црквеног сабора који би бранио православну веру и цркву и самосталност 

                                                           
71 В. Златарски, Историја на блгарската држава през средните векове, Том 2, Софија 1972, 

стр. 138-148; И. Андреев, М. Лалков, Бугарските ханове и царе, стр. 142-143; Т. Живковић, 

Дукљанско византијски рат 1072-1075, Историјски часопис XLVII, Београд 2000, стр. 35-

57. 
72 И. Божилов, Фамилијата на Асеновци, стр. 27. 
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српске државе. Да би остварио аутокефалност Сава је требао да се обрати 

за српске епископије надлежном Охридском архиепископу. Пошто је схва-

тио да ту неће наићи на разумевање Сава је обишао Охрид обративши се 

директно никејском патријарху Манојлу Саранпену и цару Теодору Ласка-

рису од којих је добио сагласност. Данас преовладава мишљење да се ос-

тваривање аутокефалности Српске цркве десило у августу 1219. године, а 

да је Сава хиротонисан на Ускрс, 29. марта 1220. године на сабору еписко-

па у Никеји.
73

 

Бугарска је у рангу архиепископије добила аутокефалност од Рима са којим 

је ступила у унију 1204. године. Та аутокефалност није била валидна јер је 

Бугарска припадала византиском светском поретку. Да црквена права Срба 

имају везу са некадашњим бугарским правима види се и из протеста 

Димитрија Хоматијана, «архиепископа Прве Јустинијане и целе 

Бугарске...», охридског архиепископа: «Србија потчињена (црквеном) 

престолу Бугарске, и да се од архиепископа Бугарске рукополагао ко је 

постајао епископ у Србији и архијереј у Раси».
74

 Хоматијан наводи и 

разлоге зашто је Сава то чинио и тада и касније: «љубав према отаџбини 

заробила и уграбила из тврђаве Свете Горе, те се опет настанио у Србији; 

претворила је испосника у вршиоца и управитеља земаљских послова и 

произвела га за посланика околним владарима... Потпуно се упустио у 

светске бриге и светско славољубље, почео је да... води са собом многу 

послугу, да се размеће у свечаним поворкама... разноврсном пратњом.»
75

 

Цар Фридрих II је успео да 17. марта 1229. године уђе у Јерусалим 

и ослободи га. Исте године одлази и архиепископ Сава у Јерусалим где се 

срео са јерусалимским патријархом Атанасијем поставши врло цењен. 

Потом је посетио Христов гроб, Голготу, место рођења у Витлејему, 

Богородичин гроб у Гестиманији, Јелеонску Гору, Галилеју, Витинију, 

Палестину, Назарет и Таворску Гору. Постао је сабрат пустиножитеља 

лавре Св. Саве Јерусалимског. У Акри је подигао манастир Св. Ђорђа, а на 

брду Сиону у Јерусалиму манастир Св. Јована Богослова.
76

 

У повратку је Сава поново у Никеји где се опет срео са царом 

Јованом Ватацом и новим патријархом Германом. Многи сматрају да је тек 

овом приликом дефинитивно призната аутокефалност Српској цркви. 

Међутим, овде треба имати у виду Савино схватање да самостална Српска 

црква има велико преимућство и примат у односу на тада унијатску 

Бугарску  цркву. Осим тога, своју прилику Сава је видео у слабости 

                                                           
73 М. Живојиновић, О боравцима Светог Саве у Солуну, Историјски часопис XXIV, Београд 
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патријарху Герману о Савином посвећењу, Светосавски зборник 2, Београд 1938, стр. 100. 
76 Ј. Радонић, Свети Сава, стр. 73-74. 



 21 

Охридске архиепископије ослоњене на Епирско царство и његово 

ривалство са Никејом. Примат и Савин ауторитет је могао испословати за 

Србе патријаршију која би могла бити помесна и над Охридском 

архиепископијом која је називана и Бугарском. Када је Асен II то схватио 

осетио је опасност. Да би предупредио Савину иницијативу окренуо се од 

папе и покренуо ка Никеји и Србији. Епирски цар Теодор Комнен је осетио 

маневре Асена и Никеје и изгубио стрпљење кренувши неопрезно са 

војском на Бугарску. Доживео је страховит пораз на Клокотници, 1230. 

године, заробљен је и ослепљен. Бугарска се проширила све до Драча, а у 

Охрид су дошли бугарски свештеници. Изузетно моћна Бугарска се 

окренула ка православљу и од пасивног посматрача постала најзначајнији 

актер ослањајући се на претензију у остваривању некадашњег 

патријаршијског трона. Осим у Србији никејски цар и патријарх су сада 

имали пред собом велики добитак и савезника у Бугарској. 

 Процес остваривања механизма породичних и владарских наслед-

них права и царске круне од обичних устаника Асени су остваривали чита-

вих 50 година. У почетку су се ослањали на државну традицију и контину-

итет првог бугарског царства. Међутим, Асени нису никада остварили 

светородна права, а царска династија се дуже време налази у другом плану. 

Асени нису успели због неког јаког разлога да уједине световна и духовна 

права, човека и свеца, односно владара и свеца.
77

 Колико је компликовано 

питање владарскоправних односа државе Асена и Немања говори и један 

бугарски текст настао око 1223. године који каже да је престо Св. Јована 

српски: «Јованов стол јест србски».
78

 Према спису бугарског патријарха 

Ефтимија Асен Белгун  је «в купела на светото кршцение» примио име Јо-

ван, које је од тада титуларно име свих владара бугарског престола рода 

Асена. 

Асен II се окренуо Никеји, а против Латинског царства јер чудан 

положај бугарске цркве није омогућавао повратак Бугарских владара на 

трон царева  који су они некада остваривали кроз православну симфонију. 

Тек је Асен «взстановил» бугарску патријаршију око 1235. године постав-

ши «великаго цар Асјан».
79

 Том чину је претходила абдикација унијатског 

бугарског архиепископа Василија који је потом отиша на Свету Гору. Об-

нављање православног модела бугарског царства подразумевао је, пре све-

га, остваривање обнове Бугарске православне цркве, а то је дефинитивно 

                                                           
77 И. Божилов, Иван Асен I и Стефан Немања – родоначелници две породице, Стефан 
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остварено 1235. године при чему Божилов ни једног тренутка не помиње 

бившег српског архиепископа Саву I.
80

 

Са овим тако важним догађајем сасвим реално се да повезати срп-

ски архиепископ Сава који се једини од високих црквених прелата у то 

време налазио у Трнову где је и умро 12. јануара 1235-36. године. Читава 

ова прича као да почиње 1233-1234. године када је архиепископ Сава 

«изненада» одлучио да се повуче са српског архиепископског трона, који је 

он својим прегнућем и успоставио, због одлуке да још једном обиђе света 

места, како каже писац биографије, а што се у нашој науци тумачило на 

разне начине, чак и да је на то био принуђен из политичких разлога који су 

настали у земљи. Интересантан је податак код Данила II да Сава одлуку о 

повлачењу доноси још за владе краља Радослава што говори да је црпљен 

из неког сасвим другог извора. Исто тако то може бити знак да је Савина 

нова улога планирана и припремана у српској цркви и држави још пре 

доласка Валадислава на власт.
81

 Дакле, пред другу Савину посету Никеји и 

Јерусалиму, 1229. године. Данас је сасвим јасно да су Стефан Немања II 

Првовенчани и његови синови Радослав и Владислав под саветодавном 

дипломатском улогом архиепископа Саве мудро користили ривалство 

Епира и Никеје које су претендовале да се представе као наследнице 

срушеног царства Ромеја.
82

 Врло важно је успоставити правилно схватање 

одговора на питање који је тако јак разлог узроковао Савин силазак са врха 

црквене грађевине коју је саградио. Заправо, схватање будуће Савине улоге 

је захтевало да том приликом не буде и српски архиепископ и тиме не 

угрози њена будућа права. Уколико би као архиепископ српске цркве 

добио нову улогу он би у том случају тој новој функцији подредио жичку  

архиепископију, а то није био интерес српске државе и цркве. 

И данас је остала спорна улога Св. Саве у канонизацији бугарске 

цркве, док никада нико није изнео тезу да је тада дипломатским путем Св. 

Сава реализовао један шири политички договор и издејствовао благослов 

Бугарској цркви да врати некадашњи патријаршијски трон кроз његову ли-

чност. Сава је постао први патријарх новог бугарског царства, али и поме-

сни патријарх Србије чиме се желела контрола над Бугарском и спречава-

ње њене некадашње реконквисте. Његова изненадна смрт отворила је у 

вези са тим проблем и довела до застоја који ће бити решен тек кроз годи-

ну-две. 
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Самтра се да су Трновској патријаршији, 1235. године, припојене 

епископије Видин, Софија, Велбужд и Малеш
83

 иако је Бугарска као некада 

овладала Тракијом, Македонијом, Епиром, Албанијом, некадашњом темом 

Србијом са Сремом и Влашкомпри чему је Србија краља Владислава била 

њен вазал. Осим трновске архиепископије под њену директну власт је до-

шла охридска архиепископија, влашка митрополија, епископије Браничево, 

Београд, Срем и неке епископије архиепископије жичке. Већ у време краља 

Уроша I ситуација се јако мења, а за време краљева Драгутина, Милутина и 

Дечанског Србији припадају и епархије: Призрен, Липљан, Ниш, Браниче-

во, Београд, Мачва, Босна, Срем, Велбужд и Струмица.
84

 За све то време 

између Србије и Бугарске егзистирају видинско и велбуждско деспотство 

са својим митрополијама. Михајло Шишман је као самосталан деспот во-

дио независну политику, а поготову његов син Михајло III Шишман тако 

да је већ тада епископија Видин морала стећи статус митрополије. 

Велика напетост у односима цркава, а пре свега цариградске и срп-

ске цркве настала је приликом успостављања српског патријархата и кру-

нисања Душана за цара, 1346. године. Србија је тада била на врхунцу моћи 

са владаром, чија је мајка била бугарска царска принцеза и који је био 

ожењен бугарском царском сестром. Душан се за цара прогласио још у 

граду Серу, 1345. године. Нема сумње, бугарски цар Александар Асен и 

патријарх Симеон прихватили су признавање српског патријарха Јоаникија 

и Душана за цара. Душан је сазвао сабор у Скопљу на коме су присуство-

вали српски архиепископ – новоуспостављени патријарх, бугарски патри-

јарх, охридски архиепископ Никола, представници Свете Горе и грчки епи-

скопи из освојених области. До проглашења патријаршије је дошло на 

Цвети 1346. године, а на Ускрс, 16. априла 1346. године,  нови патријарх с 

трновским патријархом Симеоном у присуству цара Александра крунише 

Душана за цара.
85

 Тако је на дан смрти Св. Саве васкрсла српска патријар-

шија. Као да се остварила она претпостављена намера Св. Саве да бугарски 

патријарх српског владара прогласи за цара. Када је српска црква достигла 

ранг патријаршије остварен је тренутак када се могао први српски архие-

пископ, сада већ Свети Сава, појавити и као патријарх.  

Од 1360. године видинско деспотство под Јованом Страцимиром је 

самостално, а од 1371. године се потпуно оделило од Трнова прогласивши 

се за царство. Већ 1381. године видински цар је одстранио видинског мит-

рополита кога је хиротонисао патријарх Бугарске. Страцимир је своју мит-

рополију подложио Цариградском патријарху. Видинској епархији су нај-

                                                           
83 Ч. Мијатовић, Историја српске цркве, Београд 2001, стр. 124. 
84 Исто, стр. 124, 136, 150. 
85 Р. Грујић, Православна српска црква, Крагујевац 1989, стр. 24-25; Ђ. Слијепчевић, 
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вероватније припадале митрополије: Сврљиг, Бања, Трговиште (Камени-

ца), Тимок (Неготин), Белоградчик и Полом. 

Када су Турци освојили видинско царство у овим границама прет-

ворили су га у истоимени санџак са четири нахије. На простору овог сан-

џака се простирала Видинска епархија која је и даље под врховном упра-

вом Цариградског патријарха са четири митрополије: Видин, Сврљиг, Бања 

и Белград.
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 По свему судећи да се територија нахије подударала са прос-

тором митрополија. Највећа нахија је била Видин која је обухватала облас-

ти: Видин, Загорје, Полом (у Бугарској), Тимок (Заглавак и Бели Тимок), 

Црна река (Злотска река, Црна и Бела река), Гелвије (на странама Црног 

Тимока) и Винишница (између Црног и Белог Тимока јужно од Зајечара) (у 

Србији).
87

 

 

Резиме 

 

 Стварањем византијске теме Србије после пада Првог бугарског 

царства, почетком XII века, отвара пут ка будућем уједињењу са српско-

дукљанском краљевином под Михајлом и његовим сином Бодином у време 

српско-византијског рата 1072-1075. године. Том приликом се Бодин про-

гласио и за цара Бугарске, земље која захвата тему Србију и области до 

Видина и Софије са седиштем у Нишу. 

Земљу Дендру је насељавало српско племе Тимочани. Пространу и 

многољудну област Дендру, која захвата велике просторе око Старе пла-

нине па све до Дунава, у данашњем смислу северосисточна Србија и севе-

розападна Бугарска, је од средине XII века баштина српског жупана Десе, а 

потом његовог сина Немање, унука Техомила, параунука Константина Те-

ха, чукунунука Михајла Шишмана и чукун чукун унука Михајла III Шиш-

мана. Земљу Дендру су баштинили они српски династи из стричевске гране 

великог жупана Стефана Немање које је он својим напредовањем потиснуо 

из главне династичке вертикале власти. Под Михајлом Шишманом постаје 

Видинско деспотство, а од 1371. године и царство. Потомци жупана Десе 

су с тога у овој земљи покушавали да успоставе своју самосталну власт у 

чему су имали променљиву срећу све до одсутног обрачуна 1330. године у 

битци на Велбужду. Земља Дендра, потоње самостално Видинско деспотс-

тво је бивала вазална Србији, а када су њени династи постајали цареви Бу-

гарске, као Константин Тех или Михајло III Шишман, она је улазила у сас-

тав бугарског царства. Прикљештени између Србије Немањина колена и 

Бугарске Асена земља династа Десиног колена је била стално у сложеној 

ситуацији. 
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Компликован случај је и са црквеним питањем. Патријаршија Пр-

вог бугарског царства је у IX веку захватала огроман простор који ће се ка-

сније драстично сужити, а када је дефинитивно нестало ово царство, поче-

тком XI века, овај простор улази у састав Охридске архиепископије. 

Дендра, као и Србија жупана Стефана Немање је у црквеном погледу под-

ређена Охриду. Ново бугарско царство и његова унијатска црквено-

владарска политика се лако уклапала у традицију Десиних потомака нас-

лоњену на њихове рођаке у западној Херцеговини и везе са Барском архие-

пископијом. Окретање територијално јако увећане Бугарске ка Византији 

са циљем добијања царске круне и обнављања патријархата под Асеном II 

и орожавања са Немањићима уродило је плодом. Први патријарх постаје 

Свети Сава чиме је поново интегрисан православни црквени простор јуж-

них Словена. Видинска област у црквеном погледу улази у састав бугарске 

цркве, а његова епископија у време Шишмана, а поготову после пропасти 

Михајла III улази у састав српске цркве. Када је Јован Страцимир поново 

издвојио из бугарског царства видински деспотат прогласивши се и царем, 

1371. године, прогласио је и самосталност Видинске епархије подредивши 

је Цариградском патријарху. Тада је видинска епархија имала четири мит-

рополије: Видин, Бања, Свљиг и Белград. 


