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Држим у рукама једно занимљиво и важно научно 

истраживање, штиво које ће несумњиво обогатити наша 

знања о касном Средњовековљу на Балкану. Књига је пре све-

га посвећена историчарима као публици, али је од значаја и за 

све медиевисте, као и за све оне које занима прошлост нашег 

дела Европе. Немам никаквих сумњи да изразим своју високу 

оцену за остварено истраживање, као и препоруку да оно буде 

објављено као књига. Сигуран сам да ће књига имати читаоце и 

изван Србије.

Из рецензије 

проф. др Ивана Биљарског, 

Софија

Истраживање др Драгољуба Марјановића, посвећено процесима 

добијања и утврђивања  аутокефалије српске православне цркве 

представља оригиналан допринос проучавању овог научног 

проблема, али и мноштва њему сродних тема. У целини може-

мо да закључимо да је књига др Драгољуба Марјановића ново 

и оригинално истраживање, што представља несумњиво изузет-

но достигнуће у једној тематици која је у науци добро позната. 

По мом скромном мишљењу, штампање његове монографије ће 

бити од користи не само за српску научну јавност, већ и за колеге 

медиевисте из суседних балканских држава и имајући то на уму 

топло препоручујем штампање овог иновативног рада.

Из рецензије 

проф. др Александера Николова, 

Софија
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Увод

Повод за ову књигу није само предстојећи велики јубилеј 

осам векова аутокефалије Српске православне цркве (1219-

2019), већ и све интензивнија савремена превирања у пра-

вославној екумени којима смо сведоци, што указује на то 

да се Православна црква на почетку 21. века налази у вели-

кој кризи и искушењу. Номинално, исповеда се јединство у 

евхаристијској заједници, док на ширем плану, у реалним 

односима црквених катедри очигледно постоје аспирације 

ка доминацији. Ово је већ само по себи довољан разлог да 

се на један дијахрони начин осврнемо на историју настанка 

Српске цркве у 13. веку и њене борбе за потврду аутоке-

фалије током доброг дела 14. века, изазваног комплексним 

политичким процесима и превирањима у којима се нашао 

простор Балкана крајем средњег века, на тлу Византијског 

царства, у Србији и Бугарској, неминовно суоченим са про-

дором силе младе османске државе у успону. Политички 

процеси, регионални и глобални, који су као и увек кроз 

историју често били узајамно узрочно последично веза-

ни, и данас се намећу као искушење за Православну цркву 

онда када она дозволи да се световни интереси политич-

ких структура моћи којима је дух и етос православне вере 

чешће стран него што њихова дела произилазе из такве 

хришћанске инспирације, утичу на унутрашњи живот цр-
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кве. Питање аутокефалије у цркви се данас посебно болно 

намеће као камен спотицања у односима водећих Право-

славних цркава – цариградске патријаршије, прве по части 

и изузетно свесне своје прошлости и улоге у доба Визан-

тије које је неминовно прошло, и прве по бројности пастве 

и својеврсног духовног успона који прати уздизање Руске 

државе – Московске патријаршије. Обе ове цркве, аутоке-

фалне и изложене различитим политичким утицајима не-

сумњиво имају своје дугачко трајање и богату богословску 

и историјску традицију и предање. И у савременим цркве-

ним процесима питање центра и периферије, као уосталом 

и током 13. и 14. века у случају Србије и њених односа са 

Византијом, је једно од главних у полемикама око права 

на исказивање и вршење црквеног ауторитета и директне 

власти на одређеним просторима православног културног 

круга. У историјској перспективи, цариград је једина па-

тријаршија која је кроз векове признавала аутокефалију ло-

калним црквама, док је цар Ромеја био та политичка снага 

са божанском прерогативом која је додељивала аутокефа-

лију, и овај процес је ишао увек обрнутим редоследом.

Осам векова од аутокефалије Српске православне цркве 

и није баш заокружени јубилеј, будући да је Српска црква 

у два наврата кроз историју губила своју независност и са-

мосталан положај у односу на Мајку цркву – цариградску 

патријаршију, први пут 1463. године, а затим 1766. године, 

да би била обновљена тек 1920. године прогласом српске 

јерархије о уједињењу у границама нове државе Срба, Хр-

вата и Словенаца, а 1922. године и званично била призната 

томосом цариградске патријаршије.

Често се до сада сматрало да је самосталност Српске цр-

кве, коју је Свети Сава издејствовао у Никеји 1219. године 

био изоловани чин који је допринео даљем учвршћивању 

независности Српске државе и цркве, без икаквих веза са 

ширим простором Јужне европе, Балкана, и Блиског Исто-

ка, и центрима политичке и духовне власти која се у широ-
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ком луку протезала читавим источним Медитераном на по-

четку 13. века, са увек нестабилним политичким односима 

и променама које је свет 13. века у Медитеранском басену, 

нарочито на истоку и у његовом залеђу трпео, бивајући и 

активни учесник. Можда би прикладнији наслов ове књиге 

био стварање Српске цркве, будући да је то био чин и про-

цес дужег трајања, скопчан са многим политичким, култур-

ним и теолошким питањима која су се наметала у Визан-

тији и њеним односима са периферијом која се протезала 

чак до области које су биле под јурисдикцијом Римске цр-

кве у јадранском приморју, током доброг дела 12. и 13. века. 

Била би грешка уколико би се читав процес стварања Ср-

пске цркве приписао као подухват једној личности. Свети 

Сава је био, као што ћемо видети на страницама ове књиге, 

утицајна личност већ у своје време, са широко разграна-

том мрежом познанстава, која се протезала од Атоса до ца-

риграда, Солуна до Никеје па даље на исток, у Палестини и 

светом граду Јерусалиму и Александрији у египту. Његов 

чин оснивања Српске цркве 1219. године као аутокефалне, 

са благословом цара Теодора I Ласкариса и патријарха ца-

риградског Манојла Сарантена Харитопула, био је пре све-

га и више од свега чин остварења циља кроз заједницу и 

чин који се породио и привео крају управо кроз заједницу 

и као потврда заједнице Православних цркава на Балкану 

и на Истоку, чиме је на један начин учвршћено јединство 

до тада раздробљеног византијског света који је политички 

био расцепкан на неколико државних и идеолошких цен-

тара. Савино место у тим догађајима, пре свега између Ни-

кеје и епира, може се гледати као интегративни, а не као 

фактор распарчавања и цепања. С тим у вези стоји и пи-

тање Савиних веза, релација и односа које је успоставио и 

неговао током својег живота, а који су обухватали неке од 

најутицајнијих људи свог времена у више државних тво-

ревина које су настале после 1204. године, или које су по-

стојале далеко пре тих прекретних догађаја. У светлу свега, 
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тумачити и саму независност државе и цркве у средњем 

веку данашњим поимањем овог термина, била би грешка 

и правац ка у најмању руку непотпуном схватању односа и 

идејних концепата средњег века и Византијског света. Све-

ти Сава и његов отац, Симеон Немања, заправо су кроз јаче 

повезивање Србије на периферији једног политички моћ-

ног центра какав је био цариград успели да укључе српске 

земље у Византијску икумену, о чему сведочанства имамо 

у најранијим српским наративним и правним спомени-

цима. У приближно исто време, с једне друге периферије 

каква је острво Кипар, дубоко усађен у источни Медите-

ран, са својом аутокефалном црквом још из епохе Трећег 

васељенског сабора, током 14. века, када и Српска црква 

преживљава дефинисање нових односа са Мајком црквом 

– цариградском патријаршијом, настоји да се укључи под 

Латинском влашћу у специфичне културне и духовне токо-

ве позне Византије, или да те односе и везе које су постоја-

ле већ вековима, одржи и учврсти и током 13. и 14. века.1 

Исихастички покрет је са споровима који су га пратили и 

победом коју је уз помоћ царске власти извојевао у царст-

ву, одиграо интегративну улогу у поремећеним црквеним 

односима Византије, цариградске патријаршије, и Србије и 

новопроглашене Српске патријаршије. Раскол који се десио 

између цариграда и Пећке патријаршије, када је и српски 

цар Стефан Душан одлучен од црквене заједнице, први је 

сукоб између Српске цркве и Мајке цркве од како је Све-

ти Сава положио темеље српској црквеној аутокефалији у 

ширим оквирима васељенског православља, у тада раздро-

1  Види: Kyriakou, Orthodox Cyprus, 93-129. Између осталог, аутор разматра 
природу анти паламитског настројења Кипарске цркве у 14. веку. Иако је познато 
да је Кипарска црква имала традицију исихазма још и пре паламитских спорова 
у Византији, ипак је интересантан феномен антиисихастичког расположења на 
Кипру у време када ови спорови букте у Византији. Аутор даје закључак да кипарски 
антипаламизам није био инспирисан латинским утицајима већ више византијским 
теолошким конзервативизмом, из потребе да се очува православни идентитет грчке 
ортодоксне заједнице на Кипру под латинском влашћу. 
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бљеном византијском свету.2 Процес успостављања понов-

ног јединства две цркве у 14. веку био је, осим политичким 

интересима, инспирисан и исихастичким покретом, чији 

су представници у једном тренутку – већина духовно обра-

зована на Светој Гори, на обе сукобљене стране, заузели 

кључне или бар утицајне црквене позиције, и који су ра-

дили ка измирењу две аутокефалне цркве схватајући да је 

подела и раскол стање које не само у строго црквеном сми-

слу не одговара саборном идентитету цркве, већ у ширим 

друштвеним оквирима политичког система позне Визан-

тије и средњовековне српске државе Немањића представља 

врсту беспоретка који руши темељне представе о хришћан-

ској заједници и друштву у оквиру државног система. Ово 

осећање је присутно код кључних политичких и црквених 

достојанственика како у Византији, тако и у Србији 14. века 

и јасно се препознаје у наративним и документарним изво-

рима као мотив раздора који се мора превазићи да би једин-

ство, мир и спокојство, ти кључни термини исихастичког 

богословља, били васпостављени у узајамним односима две 

државе и њиховог заједничког хришћанског идентитета.

2  Донекле сличан случај раскола због кршења поретка и ексклузивног права 
цариградске патријаршије да крунише византијске цареве, десио се век раније на 
релацији Никеја - епир, који је у контроверзу укључивао и питање постављања 
епископа на упражњене епископије, што је донекле слично са главним проблемима 
који су изазвали раскол Српске и цариградске цркве због Душановог царског 
крунисања, прогласа патријаршије и смењивања грчких епископа у грчким 
областима Душановог царства.
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Хиландар и аутокефалија 
Српске цркве 

Најславнија Немањићка задужбина ван Србије, манастир 

Хиландар на Атосу, представља једину српску кућу чије се 

огњиште није гасило читавих 820 година, од свог оснивања 

као независног и самоуправног српског манастира на Светој 

Гори, са благословом цара Алексија III.

У својој миленијумској историји, Византијско царство 

је познавало много монашких центара који су се истицали 

бројним манастирима и великим и угледним манастирским 

братствима на чијем челу су стајали неки од најзначајнијих 

отаца цркве. Од Синаја, на којем и данас опстаје задужби-

на цара Јустинијана Великог – манастир Свете Катарине, 

преко египатских, палестинских и сиријских центара мо-

нашког живота, са сужавањем граница Ромејског царства 

током 7. и 8. века, средиште великих монашких заједница 

преноси се у области Мале Азије и у непосредну близину 

цариграда. Један од таквих центара налазио се у Битинији, 

на Авкеснтијевој гори, свето место које је изнедрило зна-

чајне светитеље, попут Светог Авксентија који се у 5. веку 

истакао у борби против монофизитизма,1 и касније, испо-

ведника Стефана Новог у 8. веку, који је својим подвигом 

1  Synaxarium, 465, 1-18.
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који је превазилазио пустињачки живот у изолацији дао 

шири допринос цркви у борби против иконоборства.2 По-

луострво Акти, име по којем је било познато у класично 

доба, а од средњег века Атос, релативно касно, у 9. односно 

током 10. века, постаје предео у европском делу царства, 

који у одређеној мери привлачи монахе склоне тиховању и 

анахоретском живљењу, пре свега због своје неприступач-

ности с мора и копна, одсуства насеобина и непроходног 

терена. Код византијског историчара 10. века, Јосифа Ге-

несија, остало је забележено да су на цариградском сабору 

843. године поводом коначне победе православља над ико-

ноборством били присутни и монаси са Свете Горе.3

Сам одлазак Саве Немањића на Свету Гору, који је озна-

чио његов раскид са световном каријером владаоца уз оца 

који му је рано доделио један део своје земље на управу,4 не 

означава раскид са очевом политиком, већ се у потпуно-

сти уклапа у све касније догађаје у којима су Сава, Стефан 

Немања и Стефан Немањић били протагонисти, пре свега 

у вези односа са царском кућом Анђела и веза Србије и ца-

риграда до 1204. године. Многи елементи у наративу о при-

роди Савиног бега из државе којом је његов отац управљао 

с правом се могу довести у питање. На пример, још је Ста-

ноје Станојевић довео у питање нарацију код познијег Са-

виног хагиографа Теодосија да је повод Савином одласку на 

Атос био сусрет и дружење са руским монасима у држави и 

2  Према житију написаном почетком 9. века, Стефан је рођен 713. године у 
цариграду, у првој години владавине цара Артемија Анастасија, док му је име 
дао и крстио га цариградски патријарх Герман, такође исповедник за свете иконе: 
La vie d’Étienne, 94, 20-97-5. Стефан је пострадао за иконе у доба владавине 
цара иконоборца Константина V (741-775): La vie d’Étienne, §69. Најстарији 
опис мучеништва код патријарха Никифора у Краткој историји, крајем 8. века: 
Nikephoros of Constantinople, Short history, §81, 1-17.

3  Iosephii Genesii, 58, 14-26. Љ. Максимовић, Духовни живот на Атосу, Манастир 
Хиландар, Београд 1998, 20. Генесијев помен је свакако један од најстаријих помена 
монаха са Атоса у писаним изворима.

4  Доментијан, Живот светога Саве, 121.
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на двору његовог оца.5 С друге стране, у погледу места Са-

виног замонашења, Доментијан који је био и Савин ученик 

и који је први саставио житије својег учитеља, истиче јасно 

и прецизно да је Растка Немањића замонашио ватопедски 

игуман Теостерихт, давши му монашко име Сава у грчком 

манастиру.6 

О знаменитој задужбини Светог Симеона Немање и ње-

говог сина, монаха Саве Немањића, о повести о Сави и Си-

меону и њиховом сусрету у Ватопеду, и настанку српског 

манастира на Атосу са допуштењем византијског цара, 

остала је богата писана традиција, чак већа и садржајнија 

него о оснивању аутокефалне Српске цркве.7 Може се рећи 

да су се Свети Симеон и Сава уградили у Хиландар својим 

подвизима и посебним и великим старањем о његовој об-

нови и устројству, тако да се већ у њиховим првим житији-

ма, сасвим природно, у оквиру повести о њиховом све-

титељству, налази и историја настанка самог манастира у 

којем се упокојио његов први ктитор и оснивач светородне 

династије Немањића – Свети Симеон, а у којем је својим ас-

кетским подвизима Свети Сава стекао широко прихваћен 

углед у тадашњем православном свету, који ће последично 

довести и до оснивања аутокефалне Српске цркве. Међу-

тим, повест о манастиру Хиландару, његовом обнављању и 

устројавању као српског манастира на Светој Гори најпре 

5  Станојевић, О одласку светог Саве у манастир, 43-64.

6  Доментијан, Живот светога Саве, Београд 1938, 36: „... примивши га богочастиви 
Теостерихтос игуман свете Богородице ватопедске, и постриже га у име Оца и 
Сина и Светога Духа, и обуче га у анђелски образ, и нарече му име Сава монах.“ 
Види:. Станојевић, О одласку Св. Саве у манастир, 43; Живојиновић, Оснивање 
Хиландара, 34.

7  Можда први писани траг о првобитном манастиру потиче између 976. и 
979/980. године када су светогорски монаси цару Василију II упутили молбу коју је 
саставио, или пренео у цариград, извесни монах Георгије Хеландарис. Две године 
касније, исти тај Георгије Хеландарис предао је монасима Ивирона свој посед 
који се граничио са поседима овог манастира, јер је желео да се настани на новом 
месту покрај мора. По свему судећи, та нова монашка установа је први манастир 
Хиландар. Види: Папахрисанту, Атонско монаштво, 178-179.
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може да се реконструише на основу правних аката које 

су тражили и добијали од ромејског цара сами актери. На 

првом месту то је заједничко писмо српских монаха и пред-

ставника светогорског сабора цару Алексију III из прве по-

ловине 1198. године. Затим, од непроцењиве важности за 

реконструкцију околности у којима је манастир обновљен 

и устројен као српска задужбина су две царске златопечат-

не повеље – хрисовуље издате у јуну 1198. и 1199. године, 

као и оснивачка повеља Светог Симеона Немање из исте 

1198. године, и повеља његовог сина и наследника - великог 

жупана Стефана Немањића из 1200. или 1201. године.8 

Оснивање манастира Хиландара, и уопште, присуст-

во Саве и Симеона на Светој Гори треба посматрати и у 

контексту политичких веза које је велики жупан Стефан 

Немања имао са Византијом и царском кућом Комнина и 

Анђела. Његово опредељење да своје отачаство и род ус-

мери ка источно православном обрасцу хришћанства, које 

је коначно потврђено његовим крштењем у Расу рукама 

грчког епископа,9 је пронашло и своју политичку пројаву 

везивањем и породичним уједињавањем са цариградом, 

најпре добијањем царског сана од цара Манојла I Комни-

на, а потом и браком средњег сина Стефана са евдокијом, 

ћерком будућег цара Алексија III. Тиме је овај Немањин 

син предодређен да наследи оца након његовог повлачења 

са престола, које је уследило онда када је његов пријатељ а 

Стефанов таст – Алексије Анђео постао византијски цар, а 

српски велики жупан Стефан Немањић добио високу ви-

зантијску дворску титулу севастократора. Од тог тренутка 

почиње Немањино ново служење српском роду и отачаст-

ву, сада као монаха Симеона који је до момента свог по-

8  Види: Миљковић, Житија Светог Саве, 81-101.

9  Заправо, по Сави који пише житије свог оца у предговору за Студенички типик, 
Стефан Немања је после крштења од латинских јереја у Зети, кроз миропомазање 
које је извршио грчки епископ у Расу, присаједињен Православној цркви. Види: 
Свети Сава, Живот светога Сименона Немање, 173.
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стрига у Србији већ подигао своју задужбину – манастир 

Студеницу, а онда на позив ватопедског монаха Саве и сам 

прешао на Свету Гору.10 

Заснивање манастира Хиландара као српског манасти-

ра на Атосу може се пратити у нарацији Доментијана као 

део чудесне повести о Савиним и Симеоновим подвизима 

у Ватопеду и искушењима које су имали у суочавању своје 

жеље са ауторитетом ватопедског игумана Теостерихта, 

који није радо прихватио идеју Срба да се Хиландар изузме 

испод управе његовог манастира и постане независна об-

итељ. Доментијан указује да су светитељи потом прибегли 

усрдним молитвама не би ли видели остварење своје жеље 

која је била по вољи Божијој. Сава у Кареји код светогор-

ског Прота и сабора светогорских отаца добија подршку за 

остварење свог наума, па је на крају и Ватопед дао свој при-

станак, мада невољно, будући да се „убојаше да не отиде од 

њих сасвим хранитељ њихов“. О оваквом току догађаја све-

дочи и представка светогорског прота и игумана Алексију 

III у којој сабор светогораца на челу са протом износи своје 

побуде за независну српску управу над Хиландаром: „Но, 

ми знајући да ће ови манастири (тј. опустели Хиландар и 

околна светилишта, прим. аут.) од стране Ватопеда бити 

остављени да потпуно пропадну и са лица земље нестану 

и да ће у њима сасвим престати и помињање блаженопо-

чивших царева као и стараца који су их раније уз напоре 

били подигли, приђосмо љубљеном пријатељу силнога и све-

тога царства ти (тј. Светом Симеону, прим. аут.) и њего-

вом сину монаху господину Сави молећи их да њих двоји-

ца приме ове манастире као своје власништво и по својој 

вољи их обједине у један манастир, као што постоје и други 

разнојезични манастири царства ти на овој Гори царства 

твога, као што су Ивирски и Амалфитански. А они нама 

овако одговорише: ‘Свети оци, припомените то силном и 

10  Живојиновић, Оснивање Хиландара, 34. 
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светом нашем цару па ако је воља царства његова нека се 

изда друго златопечатно слово11 које гласи на нас и на нашу 

странку, па онда и ми те манастире примамо према вашем 

тражењу’. И ми молимо богонадахнуту владу царства ти, 

господару наш свети, нека би била од Бога упућена да њима 

двојици и њиховој странци подари друго златопечатно сло-

во и нека они од тих манастира подигну један манастир 

какав сами желе.”12

На ово писмо сабора светогорских стараца и прота, 

упућено у мају 1198. године, Алексију III, цар је одговорио 

новом хрисовуљом из јуна исте године. У уводу повеље на-

лази се врло занимљиво обликовање слике о Сави и Симео-

ну, и односу између сина и оца који вреди цитирати у цело-

сти, будући да пружа аутентично виђење из угла црквеног 

и политичког центра какав је био цариград, и који је ако не 

саставио сам цар, онда је својим потписом озаконио сле-

дећу слику Саве и Симеона: „Преблагородни велики жупан 

Србије и љубљени пријатељ царства ми господин Стефан 

Немања, у монашком образу преименовани Симеон, дола-

зећи у овај телесни живот свакако је стигао пре свога сина 

Растка, у анђеоском образу названог Саве, али је овај Сава 

несумњиво претходио своме оцу на путу у усамљенички жи-

вот и као син постао је предводник у духовни живот творцу 

свога телесног битисања“. Овом сликом су заправо образ-

ложени мотиви светих Симеона и Саве за оснивање Хилан-

дара. Отац је родио сина телесно, док је син духовно постао 

родитељ свом оцу, док се њих двојица заједно старају да на 

Атосу оснују манастир „који би служио за примање оних из 

српског рода који монашки живот буду одабрали“.13

11  Првом хрисовуљом цара Алексија III запустели Хиландар је предат манастиру 
Ватопеду на тражење светих Симеона и Саве, који су се обавезали да ће овај 
манастир обновити, што је цар својом исправом признао. 

12  Представка светогорског прота и игумана цару Алексију III Анђелу, Actes de 
Chilandar I, 102-103.

13  Хрисовуља Алексија III о оснивању српског Хиландара, Actes de Chilandar I, 108-
109.
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Оснивање и изградњу Хиландара, Доментијан, Савин 

ученик и писац његовог житија, лепо је уобличио у идеју 

о Божијем старању за људски род кроз икономију спасења, 

наводећи примере из историје спасења Израиља, древне 

праоце и пророке, испуњење њихових пророштава кроз Јо-

ванову проповед и Христово оваплоћење: „и сва добра даде 

онима који га љубе, и смрт би згажена, и ад би плењен, и 

ради љубави постаде једно стадо анђела и људи, и рај би 

отворен, и царство небесно би спремљено онима који исти-

ном љубе Бога”.14 У оваквој перспективи, у којој су Срби 

својим крштењем и опредељењем за православно хришћан-

ство постали Нови Израиљ, оснивање манастира Хиланда-

ра, поручује Доментијан у Савином житију, представља део 

свеукупне историје спасења не само српског, већ целокуп-

ног хришћанског рода.

Аскетска мисао Светог Саве, која га је руководила у 

оснивању манастира надовезивала се на вековне тради-

ције источног монаштва и монашког богословља. Она је 

изражена већ у прологу Хиландарског типика, који је Сава 

установио по узору на типик евергетидског манастира у 

цариграду, у којем је неколико пута боравио и где је имао 

прилике да се детаљно упозна са обрасцем уређења једног 

од најугледнијих цариградских манастира. Тако се у про-

логу Хиландарског типика срећу Савино идејно практично 

подражавање аскетике првобитних монаха које је изнедри-

ла хришћанска традиција, по његовим речима они су „зе-

маљски анђели небески људи, испрва од предања Светога 

Духа научивши да живе као монаси“. Као такви, „узлетеше 

као небопарни орли, указавши пут“ свима који ће желети 

да иду за њима живећи у Хиландару. Сава затим прелази на 

образлагање идеје да је монашки живот ништа друго него 

доследно следовање Јеванђелским заповестима Христовим 

и њихово ревносно држање и испуњавање у животу укра-

14  Доментијан, Живот светога Саве, 67-68.
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шеном делима вере. Обзиром да је Хиландар устројен као 

киновија, односно општежитељни манастир, Сава је у ти-

пику с разлогом нагласио врлину љубави и слоге међу бра-

тијом указујући на апостолску проповед „Јер у љубави нема 

страха, пошто савршена љубав изгони страх, а ко се боји 

није савршен у љубави. Ми љубимо њега, јер је он прво љуби 

нас. Ако ко каже: Ја љубим Бога, а брата свога мрзи, лажа 

је. Јер који не љуби брата свога кога види, Бога, кога није 

видео, како може љубити?“15 Успостављајући овакав мо-

дел живота у заједници, заснован на Христовом јеванђељу 

и апостолској науци и предању, Сава је устројио монашки 

живот у Хиландару, којем је темељ био у служењу Богу и 

ближњему, заправо, образац цркве Христове. Хиландар, 

уз манастир Студеницу, који ће нешто касније добити сли-

чан манастирски устав, по узору на евергетидски типик, 

се тако јавља као почетак устројства аутокефалне Српске 

цркве, која ће Савином делатношћу после само двадесет 

година бити устројена са дозволом никејског цара и бла-

гословом цариградског патријарха, тако да није чудно што 

оснивање манастира Хиландара за две деценије претходи 

оснивању аутокефалне Српске архиепископије. Подвиг 

који су на себе преузели родоначелници Немањићке дина-

стије, Свети Сава и Симеон, у оснивању српског манастира 

на Атосу, није могао добити свој крај у оснивању Хиланда-

ра, већ је природан завршетак овог њиховог подвига запра-

во заснивање Српске аутокефалне цркве. Током читавог 13. 

века, епископи српске архиепископије су се често бирали 

из редова хиландарских игумана, што на још један начин 

потврђује специфичну везу између оснивања српске лавре 

на Атосу и аутокефалне Српске православне цркве.16 

15  Свети Сава, Хиландарски типик, § 1.

16  Види. Мошин, Пурковић, Хиландарски игумани средњег века, infra. 
Недвосмислено је утврђено да су архиепископи Јоаникије, Јевстатије, Сава III, 
Данило II,и Никодим били игумани манастира Хиландара, док се претпоставља да 
је поменути епископ Методије у Савином житију од Доментијана, био заправо први 
хиландарски игуман, а у епископству предстојатељ рашке црквене катедре. Види: 
Сава, Српски јерарси,316. 
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Као што су Свети Сава и Стефан Првовенчани заједно 

радили на оснивању Српске цркве, тако је и учешће српског 

великог жупана у изградњи Хиландара било значајно. Сам 

Стефан Првовенчани је писао о својој помоћи коју је као 

владар Србије слао оцу, Светом Симеону Немањи и брату 

Сави. У житију Немањином сазнајемо да је први хиландар-

ски игуман Методије из Србије доносио, по речима великог 

жупана „довољне и преизобилне дарове на оснивање храма 

Пресвете и на његово довршавање; и не само једном, већ 

је слао у све године што је на потребу светом господину, 

док се није завршила црква Пресвете. И не само дарове, већ 

и од земље своје оделивши даде да довољно буде господину 

светом и монасима који су у том месту.“17 Очигледно је и 

оснивање Хиландара, као и Немањино повлачење са пре-

стола и одабир средњег сина Стефана – зета цара Алек-

сија III да наследи очев престо уместо старијег сина Вука-

на, као и сам Савин одлазак у Свету Гору, осим духовних, 

имао и изразито државничке мотиве, којима су се први 

Немањићи руководили у заснивању своје власти као да је 

од њих нови почетак у српској историји. Свештеним велом 

обавијене приче и нарације самих Немањића, Саве и Сте-

фана Првовенчаног у житијима, повељама и типицима које 

су састављали, као и њихових ученика, попут Доментијана, 

пренели су у други план, ако не и скроз потисли једну реал-

ну слику политичких потеза и државотворних мотива који 

су руководили на првом месту Стефана Немању, па онда и 

Саву, да се у оснивању Хиландара, и Српске цркве, потруде 

за своје отачаство. 

У оснивачкој повељи за манастир Хиландар, Стефан Не-

мања, пријатељ византијског цара, у самом уводу, уз испо-

ведање првобитног божанског домостроја спасења људског 

рода у конкретном времену и простору, односно у дотада-

шњој историји, између осталог, а пре него што прелази на 

17  Стефан Првовенчани, Сабрана дела, Београд 1999, 59.



48  Византијски свет и Српска црква у 13. и 14. веку

објашњавање мотива за оснивање Хиландара, уобличава и 

представља реалну слику владарских односа и релација из-

међу центара политичке моћи тадашње хришћанске икуме-

не у којој и он као српски велики жупан има своје од Бога 

даровано место.18 Ову идеју да је Бог Грцима дао царство, 

Угрима краљевство а српском владару титулу великог жу-

пана, преузеће и Немањин наследник на великожупанском 

престолу, у другој повељи за Хиландар где се и сам уписао 

у ктиторе манастира, али који ће касније узвисити ранг 

Србије у политичкој хијерархији држава прогласивши се 

краљем. И опет, у тој политичкој борби за утемељење ср-

пског краљевства, манастир Хиландар је одиграо значајну 

улогу у дипломатској релацији са Римом као политичким 

центром моћи који је једини имао власт да дарује околне 

владаре краљевским достојанством, будући да је цариград 

већ био под влашћу крсташа а Византијско царство суш-

тински престало да постоји. Доментијан сведочи да је Све-

ти Сава послао епископа Методија, бившег првог игумана 

Хиландара, са посланицом римском епископу Хонорију III 

у којој га Сава обавештава о својем архиепископском руко-

положењу и независности у односу на евентуалне претен-

зије римског примата над Српском црквом, али га у исто 

време као „папу велике римске државе“ моли да српском 

великом жупану Стефану пошаље благослов за краљевску 

круну истичући краљевску традицију коју је баштинила 

Дукља у којој је рођен њихов отац, Свети Симеон Немања.19 

18  Хрисовуља монаха Симеона, бившег великог жупана Стефана Немање, 
манастиру Хиландару, 68-69. 

19  Доментијан, Живот светога Саве, 136-137.
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Како бисмо лакше схватили успон Саве Немањића до ар-

хиепископства, потребно је на кратко се осврнути на ње-

гову монашку биографију, почевши од ступања на тле Све-

те Горе, до коначне хиротоније у Никеји за архиепископа 

све српске земељ и поморске. Већ је поменуто да је ова фаза 

Савиног живота била јако значајна за његову потоњу де-

латност на обезбеђивању црквене аутокефалије. На Светој 

Гори монах Сава је доспео у средину која је била под не-

посредним утицајем и старањем цара Ромеја. Поставља се 

питање на почетку, колико су прикази двојице његових ха-

гиографа о начину Растковог одласка из очеве државе заи-

ста веран историјски приказ, или су писци Савиних житија 

подлегли хагиографском жанру и топосу који остварује је-

ванђелску идеју напуштања света уз то да ће „непријатељи 

човеку бити његови ближњи“?1 Ако бисмо усвојили наратив 

1  Занимљиво је на овом месту приметити, да Доментијан нарацију о Савином 
бекству у Свету Гору гради кроз прављење паралеле са пророком и царем Давидом, 
готово доследно цитирајући стихове из Псалама Давидових и користећи мотиве из 
Псалама да створи слику о Савином одласку на Атос, а само једном се ослања на 
цитат из Јеванђеља по Луку када пореди Саву и Јована Претечу и његов одлазак у 
пустињу. Ипак, из читавог текста и описа Савиног одласка на Свету Гору, нарочито 
описа потере коју је Стефан Немања послао за сином, јасно се ствара и јеванђелска 
слика онога који напушта свет испуњавајући јеванђелску поруку о превасходству 
љубави према Христу него према својим ближњима. Види Мт, 10, 35-39.
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који нам нуде хагиографи, у том случају произилази да се 

стратегија борбе за задобијање црквене независности сво-

дила на вешту импровизацију у складу са околностима које 

су се непредвидљиво наметале пред Стефана Немању и ње-

говог сина-наследника, Стефана Немањића. Свакако да је 

такво обликовање приче о Савином изненадном и оштром 

раскиду са оцем у Србији и тајним бекством на Атос дало 

Доментијану, а касније и Теодосију доста литерарног про-

стора да даље развију одређене књижевно реторске облике 

у својем тексту, пре свега кроз приказ плача Стефана Не-

мање и Ане, и њиховог молитвеног обраћања Богу за својег 

најмлађег а најомиљенијег сина Растка, чиме је само житије 

Саве на том месту добило изузетно драматичан и потресан 

набој. Међутим, још је Станоје Станојевић изразио сумњу 

у Доментијаново приповедање о Савином бекству са оче-

вог двора у тајном дослуху са непознатим руским монаси-

ма који су се наводно у то време налазили на Немањином 

двору.2 Овај сегмент Савиног житија треба читати ипак у 

контексту каснијих сцена у којима су описани долазак Си-

меона Немање код Саве на Свету Гору, њихова заједничка 

делатност у Ватопеду на обнављању светогорских манасти-

ра и светиња, као и Савина сарадња са братом, великим 

жупаном Стефаном Немањићем, после Симеонове смрти, 

на даљем утемељењу независности манастира Хиландара и 

Савина разграната ктиторска делатност на Атосу и у ца-

риграду. У том смислу, и сама одлука Растка Немањића да 

се посвети монашком животу на Атосу можда није била 

искључиво плод његове младалачке одушевљености за мо-

литвено тиховање, већ и последица унапред дефинисане 

политике коју је Стефан Немања мудро и плански водио, 

почевши од опредељења да средњег сина путем брака са ви-

зантијском принцезом наименује за свог наследника. Исти-

на, причу о Растковом надмудривању са војном потером 

2  Станојевић, О одласку Св. Саве у манастир, 43-64.
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коју је из Србије послао Стефан Немања, помињу и Домен-

тијан, и Теодосије, који је додатно разрађује у заокружени 

литерарни приказ, у којем је Растко Немањић примио мо-

нашки постриг у Русику, руском манастиру на Атосу, пре 

свега зато што је био суочен са могућношћу стражарног 

одвођења назад у Србију. Међутим, овај проблем додатно 

усложњава Доментијанова нарација, да је Растко после из-

весног времена из Русика прешао у манастир Богородице 

Ватопедске, где је тек из руку игумана Теостерихта примио 

анђелски образ у име Оца и Сина и Светога Духа и монашко 

име Сава.3 У време Савиног ступања на тло Свете Горе, а и 

много деценија касније, грчки манастир Ватопед, основан 

око 985. године,4 био је знатно угледнија обитељ са много 

дужом светогорском традицијом и у живим и разгранатим 

везама са престоницом царства него нешто млађа руска 

обитељ, те је и сасвим разумљиво да је Растко Немањић, 

ако је имао веће амбиције које су превазилазиле околности 

простог живота обичног светогорског монаха, могле лакше 

да буду остварене у Ватопеду. Из Доментијановог житија 

сазнајемо да је млади српски монах, син великог жупана 

Србије, о чијем се доласку на Атос брзо пронела вест по 

читавој Гори изазвавши велико усхићење њених монаха, 

3  У житију Светог Симеона, Доментијан пак и сам помиње Русик као место Савиног 
пострига. Међутим, приказ Савиног монашења у Ватопеду у његовом житију има 
све елементе историјског наратива, са изричитим поменом новог, монашког, имена, 
као и свештеника који је извршио постриг. Наравно, и Савина ктиторска делатност 
на Атосу која је пре свега усредсређена на Ватопед указује да је то заиста био 
манастир његовог пострига, док традиција записана код Доментијана и Теодосија 
експлицитно не бележи Савино задужбинарство у Русику. Види: Доментијан, 
Житије светога Симеуна, 27. Додатно, Стефан Првовенчани, у житију свога оца, 
када говори о Немањиној потери за Растком, каже да су га пронашли у Ватопеду 
где је већ „узео апостолски и анђелски лик.“ Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 48.

4  Први помен Ватопеда у изворима датира из 985. године када се среће потпис 
његовог првог познатог игумана Николе - савременика Светог Атанасија Атонског, 
на једном од светогорских докумената. Види: Папахрисанту, Атонско монаштво, 
168-169. Манастирска документа 13. века нарочито добро осветљавају дубоке везе 
које је Ватопед имао и одржавао са византијском аристократијом и као такав био 
један од најзначајнијих Светогорских манастира у време када се у њему замонашио 
Сава Немањић.
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живео под руководством извесног старца Макарија. Сама 

чињеница да су нам позната имена игумана Теостерихта и 

старца Макарија, који су Саву замонашили и потом се ста-

рали о његовом правилном увођењу у монашки начин жи-

вота, говори о историчности и врло вероватно основано-

сти ове приче која се касније не среће код Теодосија.

Да је Савин одлазак на Атос Стефан Немања од почетка 

прихватио, или га је убрзо искористио за даље успостављање 

српског присуства на Светој Гори, сведочи и чињеница да 

је монах Сава релативно брзо по ступању у Ватопед почео 

своју разгранату ктиторску делатност уз финансијску подр-

шку оца, коју је потом преузео Стефан Немањић, када се 

Симеон преселио из Студенице у Ватопед на Савин позив.5 

Ктиторска делатност владара и чланова владарске породи-

це нарочито је добила идеолошке и владарске конотације у 

Византији у доба династије Комнина, и снажно је утицала, 

на политичко-идеолошком нивоу и својим архитектонским 

решењима, на задужбинарство Стефана Немање, који је 

смишљено подражавао комнинске моделе у цариграду, па 

у том смислу ктиторска делатност Саве, а потом Симеона 

и Саве на Атосу, пре свега оснивање српског Хиландара, 

али и обнављање запустелих и помагање активних мана-

стира, келија и цркава на Атосу, има сличне конотације, и 

представља још један сегмент приче о Савином одласку на 

Свету Гору и његове ктиторске делатности у тој фази ње-

говог живота, који истиче пун континуитет у разгранатој 

политици чланова Немањине породице коју је он успоста-

вио својом владавином, и у коју се Сава својим ступањем у 

монаштво и одласком на Атос савршено уклопио.6 На крају 

5  „И послаше му много злато, једно на потребу љубимом чеду њихову, а друго 
на раздавање светим црквама и убогима.“ Сава је, као други Кирил, по речима 
Доментијана „расејавао имање родитеља својих“ на Светој Гори. Доментија, Живот 
светога Саве, 133.

6  Веза између комнинских узора и формирања и карактера Немањине политичке 
идеологије, њене представе у српским наративним текстовима, и Немањином 
ктиторском градитељству већ је увелико уочена и детаљно анализирана. Види: 
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крајева, сам одабир Свете Горе а не неког од манастира у 

Србији, говори у прилог томе да су Стефан Немања, и на-

рочито његов најмлађи син имали унапред одређене амби-

ције и планове који су најављивали велика дела која се не 

би могла извришити на периферији византијског света, већ 

искључиво кроз успостављање тешњих веза са центром, 

односно цариградом, у чијој се релативној близини ова 

монашка заједница налазила. Према Доментијановом ка-

зивању о Савином боравку на двору цара Алексија III по 

потребама манастира Ватопеда чији је сабрат био – мисија 

коју је он успешно обавио добивши од цара знатан прилог 

за манастир, указује на то да се игуман Ватопеда више уздао 

у Савин углед на царском двору него на углед древног ма-

настира којим је руководио.7 Овај детаљ из раног периода 

живота Саве на Светој Гори јасно указује на то да је близи-

на цариграда и царског двора била од пресудне важности 

за Савино укључење у структуре византијске духовне и по-

литичке елите с краја 12. века.

По казивању Доментијана, монах Сава је отпочео своју 

ктиторску делатност на Атосу у манастиру својег пострига. 

Сазидао је три параклиса у Ватопеду посвећена Преобра-

жењу Господњем, Богородици и Јовану Златоустом. По-

том, по доласку Симеона Немање на Атос, заједно са њим 

обнавља запустелу цркву Светог Симеона у месту званом 

Просфора, дарујући овај храм манастиру Ватопеду.8 Већ 

по оснивању Хиландара, и изградње келије Светог Саве 

Станковић, Комнини у Цариграду, 274-287.; Stanković, Comnenian Monastic 
Foundations in Constantinople, 43-73. Орлов, Репајић, Комнинска слика идеалног 
владара и идеологија Стефана Немање, 25-33; Комнини су, по Магдалину, својом 
разноврсном градитељском делатношћу, која је укључивала и обнављање јавних 
зграда, као што је био орфанотрофион, настојали да се повежу са старијим 
традицијама царства. Види: Magdalino, The Empire of Manuel I, 115-120.

7  Доментијан, Живот светога Саве, 160-161.

8  Исто, 156. Миљковић, Житија светог Саве, 42-58, 64-70 где аутор детаљно 
анализира све аспекте Савине и Симеонове ктиторске делатности у Ватопеду, 
износећи и претпоставку да је Сава будући да је обновио и кров манастирског 
саборног храма Благовести, пре тога можда имао удела и у обнови фрескописа 
католикона.
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Освећеног у Кареји, Сава обнавља манастире Каракал и 

Ксиропотам као независне обитељи, који су због дугова из-

губили самосталан статус и потпали под власт манастира 

Велике Лавре, и тиме поново истиче и утврђује принцип 

независности, који је претходно дарован његовом сопст-

веном манастиру.9 Ова разграната ктиторска делатност, 

која је подразумевала и издашно даривање готово свих ве-

ликих манастира на Атосу тог времена новцем и земљом, 

чиме су се по речима Доментијана Симеон и Сава уписа-

ли у друге ктиторе многих од тих манастира, пада у пери-

од између доласка Саве на Атос 1191. године, и нешто по-

сле зидања Хиландара и Симеонове смрти, 1199. године.10 

На тај начин бивши велики жупан Србије и његов син су 

се на Атосу за мање од једне деценије потпуно наметнули 

као значајне личности не само у монашкој заједници чији 

су део били, него је глас о њиховим делима допирао чак и 

до цариграда. Српско присуство на Светој Гори је до краја 

12. века било потпуно успостављено у складу са свим мо-

делима и обрасцима византијског политичког, друштвеног 

и црквеног поретка. Пријатељи, односно рођаци цара, са 

9  Доментијан, Живот светога Саве, 183-184: „А догоди се плењење дому светих 
апостола, манастиру званом Каракалу, од морских разбојника, тако да је пао 
коначним падом. Јер узевши игумана и сву братију, и све манастирске потребе од 
мала и до велика, попленивши све, отидоше, и дошавши у лавру светог Атанасија, 
бише продани, и Лаврани их купише.“ Монаси Каракала се затим обраћају Сави за 
помоћ, а он: „...не само да испуни прошење братији, но почевши све од корена, од 
мала до велика, и давши много злата, искупи манастир са свима његовим правдама, 
игумана са свом његовом братијом ослободи од порабоћења лавриотскога...“

10  Никако не треба сметнути с ума и везе које су Симеон и Сава направили са 
манастирима у самом цариграду, пре свега у манастиру Богородице евергетиде, у 
којем је Сава често одседао, и у који се заједно са својим оцем, по доброчинствима, 
уписао у другог ктитора овог манастира. Значај евергетидског манастира за 
образовање монашког правила живљења у Хиландару и Студеници пак утицала је 
на писање првих српских типика. Види: Живојиновић, Хиландарски и Евергетидски 
типик, 85-101. Помен Саве Немањића везан за његов боравак у евергетидском 
манастиру среће се у извештају руског поклоника, потоњег архиепископа Великог 
Новгорода, Антонија. Види: Станковић, Стефан Немањић и његов брат Сава у 
списима Димитрија Хоматина, 117, нап. 25. Такође: Majeska, Russian Pilgrims in 
Constantinople, 94-95.
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„аутокефалним“ Хиландаром, и као велики ктитори Свете 

Горе, чак обнављачи самосталности неколицине старијих 

светогорских манастира, они су се потпуно уклопили у 

византијски свет на заласку – уочи 1204. године, успоста-

вивши разгранате везе са политичким елитама Византије, 

и црквеним круговима цариградске патријаршије. Распад 

Византијског царства ће својом фрагментацијом на одређе-

ни начин распршити ове везе Светог Саве на обе стране 

располућене визанитјске васељене, и у Никеји, и у епиру 

и Солуну, пружајући му широк простор да своју делатност 

доведе до краја.

Нешто је већ речено о везема које су први Немањићи, Не-

мања и син Стефан успоставили са царском кућом Анђела, 

брачним везама. Међутим, везе Немањића, пре свих Саве 

Немањића са царем Алексијем III су убрзо постале знат-

но сложеније и комплексније у периоду његовог живота у 

Ватопеду и по оснивању Хиландара. У Савином житију од 

Доментијана помињу се још његове везе са никејским ца-

ревима Теодором I Ласкарисом и Јованом III Ватацом, ца-

риградским патријархом Манојлом I Сарантеном, али и са 

још једном значајном личношћу која је врло вероватно има-

ла јако значајну улогу у успону Саве Немањића у црквеној 

хијерархији цариградске цркве, а то је солунски митропо-

лит Константин Месопотамит, којег Доментијан помиње у 

Савином житију када говори о његовом увођењу у звање 

архимандрита, око 1204. године – свештеном достојанству 

иза којег долази епископски чин. Интересантно је да Тео-

досије у својој верзији овог догађаја не даје опаску која се 

среће код Доментијана, да је Сава унапређен у чин архи-

мандрита „да буде архијереј“. Међутим, Теодосије овај до-

гађај представља са знатно више детаља него Доментијан. 

Најпре се Сава, приспевши у Солун, поклања моштима 

Светог Димитрија, затим одлази „у свој манастир у Фило-

калији“, па се потом среће са митрополитом Константином 

који га љубазно прима „јер беше од многих слушао о његовим 
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врлинама па га жељаше видети.“ Сазнајемо још да је Саву 

митрополиту солунском привео епископ Никола Јерисо-

ски, који га је претходно у Хиландару рукоположио у чин 

ђакона и јеромонаха. Теодосије више не помиње Месопота-

мита у даљем току нарације о Савином животу. Доментијан 

међутим, изричито спомиње сусрет архиепископа Саве при 

његовом проласку кроз Солун из Никеје са митрополитом 

Константином, где се сада налазе сви или врло слични на-

ративни елементи које је Теодосије очигледно преузео од 

старијег животописца и употребио у циљу стварања своје 

слике о Савиној архимандритској хиротонији. Дакле, то је 

пре свега помен Савиног поклоњења Светом Димитрију, 

о чему нема речи у наративу о његовом првом сусрету са 

Месопотамитом 1204. године. Затим, Сава и Месопотамит 

по Доментијану „из младости имађаху велику љубав између 

себе“, и коначно, Сава том приликом борави у манастиру 

Филокалу, о чему нема помена при опису њиховог сусрета 

из 1204. године.11 

Ова прича, у којој се још помињу тројица епископа, Ни-

кола Јерисоски, Михаило Касандријски и Димитрије Адра-

митионски, који су заједно са Месопотамитом обавили на-

речење Саве за архимандрита у цркви Св. Софије у Солуну, 

намеће потребу да се детаљније испитају Савине везе са 

црквеном јерархијом цариградске цркве пре и после пада 

цариграда 1204. године, јер указује на то да је Сава ушао 

у више кругове патријаршије укључивши се у њихове ре-

дове, где може да се постави и питање какав би био даљи 

правац Савине црквене каријере да није дошло до освајања 

цариграда 1204. године и премештања седишта патријар-

шије у Никеју.12 Упознавање са поменутим личностима, њи-

11  Доментијан, Живот светога Саве, 191-192 (сусрет из 1204. године), 226-227 
(сусрет по рукоположењу за архиепископа); Теодосије, Живот светога Саве, 76-77 
(архимандритско рукоположење); 135 (поновна посета Солуну 1219.г.) 

12  Треба имати на уму да су године око 1204. у царству биле преломне и 
турбулентне, и у том смислу је било тешко предвиђати даљи ток догађаја или 
спроводити далекосежне планове. На ово указујемо будући да се изводи хипотеза 
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ховом каријером и везама би нам пружило потпунију слику 

о начину усхођења монаха Саве у више црквене чинове. 

Константин Месопотамит сам по себи представља врло 

интригантну личност својег времена – личност која није 

оставила равнодушним ни своје савременике – познанике 

које је имао и међу византијским интелектуалцима попут 

историчара Никите Хонијата, али и међу византијским ца-

ревима, Исаком II и Алексијем III. Личност која се готово 

одмах после завршеног школовања нашла у највишим редо-

вима византијске политичке елите и која је одмах почела да 

обавља одговорне функције на царском двору, положај који 

му је пружио простор да учврсти и искористи свој утицај, 

што му је, као што неретко бива у таквим околностима, до-

нело и много политичких непријатеља, али и могућност да 

оствари запажену световну и црквену каријеру, нашавши 

се на крају на положају солунског митрополита 1198/1199. 

да Сава те године није могао примити архимандритско достојанство у Солуну 
будући да се потом вратио на Свету Гору, где је провео још три године, а где се звање 
архимандрита не помиње све до 1558. године, и да је највероватније архимандритско 
достојанство примио тек по доласку у Студеницу. Види: Миљковић, Житија 
светог Саве, 113-114. Сматрамо да је Доментијанова опаска да је посвећење Саве 
за архимандрита „да буде архијереј“ битна за боље разумевање овог чина, будући 
да за архимандритско достојанство Сава суштински није морао да иде у Солун, то 
посвећење му је могао дати и надлежни епископ за Свету Гору. Међутим, будући да 
то није била пракса на Атосу све до 16. века, Савин одлазак у Солун митрополиту 
Константину Месопотамиту који га посвећује за архимандрита очигледно има 
друге мотиве који се могу назирати само тиме што је Доментијан приметио да су га 
тим посвећењем припремали за епископску службу. Сам Сава је о тим преломним 
годинама на Балкану оставио помена у житију Симеона Немање: „Настадоше 
многи метежи у крају том, јер прођоше Латини и заузеше Цариград, бившу грчку 
земљу, чак и до нас, и улегоше и ту у свето место. Велики, дакле, метеж беше“. 
Види: Свети Сава, Сабрана дела, приредио и превео Т. Јовановић, Београд 1998, 184. 
Коматина, Црква и држава у српским земљама, 259, нап. 939 правилно примећује 
да оба Савина хагиографа повест о Савином архимандритском достојанству не 
стављају у контекст Свете Горе и Савиног бављења на Атосу. То пак упућује да су 
мотиви овог чина били другачије природе. Коматина је такође показала да је све 
до 1207/1208. године на положају студеничког игумана био Дионисије, којег је на 
то место поставио још Стефан Немања уочи своје абдикације, из чега произилази 
да Сава не само да није одмах преузео игуманство у Студеници, него да очигледно 
није на томе ни инсистирао он већ његов брат Стефан, о чему пишу и Доментијан 
и Теодосије.
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године, функција на којој услед турбулентних политичких 

околности око 1204. године није успео дуго да се задржи, 

али који није ни престао да фигурира као политичар и 

црквени великодостојник све до 1224. године или нешто 

касније,13 и који је по свему што знамо о њему, од почетка 

византијске катастрофе био човек одан царевима у Никеји, 

у којој је после свргавања са катедре солунске митрополије 

извесно време и проборавио.

13  Karpozilos, Ecclesiastical Controversy, 72.
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Успон Светог Саве под окриљем 
Константина Месопотамита

Према приповедању Никите Хонијата, који је и сам до 

пада цариграда 1204. године обављао више државних фун-

кција, те му је унутрашњи свет цариградске чиновничке 

елите био познат, Константину Месопотамиту је већ као 

младом човеку било поверено неколико дворских функција 

које су га довеле у близак однос са царем Исаком II.1 Иако 

је по Хонијату Месопотамит био још јако млад, и по њего-

вој оцени требало је да настави усавршавање у основама 

образовања, њему је поверено бављење јавним пословима и 

управљање „војним регистрима као да је од младости био 

обучен да обавља важне послове“.2 Хонијат даље наставља 

опис какав је утицај Месопотамит имао на цара, замерајући 

му да је у потпуности контролисао владара, управљајући 

њиме како он жели. Ово је оцена историчара, која даје не-

гативну слику Месопотамита, али која сасвим довољно 

1  Хонијат у својој Историји није саопштио ништа о Константиновом пореклу, 
односно роду Месопотамита, међутим, Angold, A Byzantine Government in Exil, 163 
је направио везу Константина са нешто млађим Јосифом Месопотамитом, који је 
био личност извесног утицаја на двору цара Јована III Ватаца, односно, његовог 
сина цара Теодора II, којег у својим делима помиње и Георгије Акрополит: Georgii 
Acropolitae, 90, 23-91, 5.

2  Nicetae Choniatae, Historia, 439, 67-80.
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указује на утицај који је он имао на двору Исака II Анђе-

ла.3 Ипак, са сменом на царском престолу, и ступањем Иса-

ковог старијег брата – Алексија III на власт 1195. године, 

Месопотамитов положај и утицај на цара су привремено 

укинути његовим уклањањем са двора, будући да је нови 

цар чиновничке положаје на двору изложио трговини. Кон-

стантин Месопотамит се поново нашао у милости новог 

цара и у његовој близини искључиво захваљујући утицају и 

препоруци царице еуфросине, која је, према Хонијату, сма-

трала стање у државној служби немогућим, те је вратила 

Месопотамита на службу у царској палати – човека који је, 

како примећује Хонијат, у време Исака Анђела имао највећу 

власт. Хонијат донекле резигнирано даље пише да је са по-

вратком државне управе у руке Константина Месопотами-

та моћ оних који су се налазили уз цара опала.4 Месопота-

мит је у овом периоду достигао врхунац своје моћи. Како 

примећује Хонијат, он је службу чувара царског мастила 

или каниклиоса сматрао неподесном за утицај који је већ 

имао на цара, па је издејствовао да га патријарх Георгије II 

Ксифилин у цркви Влахерни рукоположи за ђакона.5 После 

овога, Хонијат пише да се Месопотамит више није појављи-

вао у царској палати и у близини цара будући да је свеште-

ним лицима ступањем у клир по канонима било забрање-

но бављење световним пословима, али да је сада сам цар 

„убедио патријарха Ксифилина да постави Месопотамита 

у службу Богу и цару, бавећи се и у палати и у храму.“ Убр-

зо, не само да Меспотамит није подвргнут канонској казни 

за овакав двоструки живот, него је после мало времена по-

3  Исто, 440, 81- 441, 5

4  Исто, 484, 76-485, 3.

5  Служба, односно звање каниклиоса, која се први пут среће у 9. веку, будући да је 
била везана за чување царског пурпурног мастила којим је цар потписивао званичне 
документе, давала је овом званичнику, приватном секретару цара, и утицај на 
формулисање садржаја царских хрисовуља, па отуда и утицај на доношење важних 
одлука на царском двору. Види: ODB II, 1101 (A.Kazhdan)
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стављен за архијереја најславнијег града Солуна.6 Сматра се 

да је Константин Месопотамит постављен за митрополита 

Солуна током 1196. године, али као што ће сам Хонијат даље 

описати, није се дуго задржао на својој катедри, будући да 

је био свргнут у пролеће 1197. године, а да се поново нашао 

на трону митрополита Солуна највероватније 1198. годи-

не, у години када су Сава и Симеон Немања од цара Алек-

сија III добили потврду независности за Хиландар. Месо-

потамит ће остати митрополит другог по важности града 

у царству све до 1204. године.7 Константин Месопотамит 

је, по оцени Никите Хонијата „сматрао неприхватљивом 

сваку ситуацију у којој није у својој левој руци држао Цркву, 

а у десној држао царску палату и тако је успоставио своју 

власт над обе установе, сједињујући их, као што крајеуга-

они камен сједињује два укрштајућа зида.8 Ова оцена коју 

је о њему дао Никита Хонијат у својој Историји, предочава 

нам човека који је једнако био утицајан на царском двору, и 

у цркви, уживајући извесну наклоност патријарха, којег су 

његови непријатељи у престоници, док се Месопотамит на-

лазио у Солуну, искористивши његово одсуство, успели да 

оклеветају код патријарха, и да га збаце са трона и власти. 

У Хонијатовој нарацији тек се приликом описа овог чина, 

који је по њему дубоко незаконит и противканонски, среће 

одређена врста наклоности према Месопотамиту на стра-

ницама његовог дела, будући да му се судило у одсуству.9

Савина веза са Константином Месопотамитом је врло 

речита када се има у виду Месопотамитово порекло и њего-

ва каријера и утицај који је у цариграду и Никеји несумњи-

6  Исто, 489, 47-490, 70

7 За хронологију Месопотамитове каријере као митрополита Солуна, види: 
Macrides, George Akropolites, 163, нап. 4. Такође, Laurent, La succession épiscopale de la 
métropole de la Thessalonique, 284-292.

8  Nicetae Choniatae Historia, 490,80-84.

9  Исто, 491,3-492,42.
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во имао, пре свега у контексту Савиног задобијања ауто-

кефалије 1219. године. Да ли је Константин Месопотамит 

том приликом био присутан на царском двору или у синоду 

патријарха Манојла Сарантена? Доментијан га не помиње у 

својој причи о тим догађајима. Ипак, као човек који је Саву 

одликовао архимандритским достојанством „по свом гр-

чком закону, да буде архијереј“ како саопштава Доментијан, 

јасно је да је имао значајну улогу у Савиној каријери, док 

са друге стране сведочи о повезаности Саве са утицајним 

круговима у цариградској цркви доста рано у току својег 

боравка на Светој Гори. На овом месту треба указати на још 

једну значајну околност која произилази из ове везе два ар-

хијереја. Наиме, Месопотамитово присуство на двору цара 

Исака II, и Немањин успех у обезбеђивању родбинских веза 

његове породице са царском кућом Анђела, путем брака 

евдокије – цареве братанице и Стефана Немањића, сасвим 

сигурно је довело до успостављених веза и са цариградском 

чиновничком елитом, дворским достојанственицима по-

пут Константина Месопотамита, који су по писању Хонија-

та, били најближи саветници царевима Исаку II и Алексију 

III и који су имали реалног утицаја на доношење царских 

одлука. У том смислу, њихове везе са царском кућом омо-

гућиле су Немањићима, на првом месту Симеону Немањи 

и Сави, да се и након пропасти царства задрже везе и кон-

такти са утицајним и моћним људима који су наставили да 

играју одређену политичку или црквену улогу у располуће-

ном византијском свету након 1204. године. 

Судбина Константина Месопотамита након његовог из-

гнања са солунске катедре нам је позната у основним црта-

ма, са неколико јако значајних података који се тичу иде-

олошке борбе између Никеје и епира и Месопотамитовог 

места унутар тих дешавања. Георгије Акрополит, историчар 

епохе Никејског царства, и сам секретар и саветник на дво-

ру никејских царева Јована III Ватаца и Теодора II Ласкари-
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са, и изасланик цара Михаила VIII Палеолога на Лионском 

сабору 1274. године, оставио је у својем историјском спису 

извесна сведочанства о кратком повратку Константина Ме-

сопотамита на солунску катедру у годинама након што је 

Српске црква на челу са Савом као архиепископом стекла 

своју аутокефалију. Након две деценије под влашћу Лати-

на, Солун је 1224. године ослободио епирски владар Теодор 

I Анђео који се убрзо у овом граду прогласио за цара. Он 

је Константина Месопотамита поново поставио на његову 

митрополитску катедру, са очекивањем да ће га угледним 

архијереј града Солуна крунисати за цара, што је овај од-

био.10 За нас је ово важан податак будући да нам јасно осли-

кава никејско опредељење Месопотамита у тим годинама, 

које је сасвим сигурно било знатно старије и датирало у 

прве деценије 13. века, о чему сведочи и једно писмо Ни-

ките Хонијата Константину Месопотамиту које се датира 

у 1206. годину, и у којем се чини да је Никеја заправо била 

Месопотамитова постојбина.11 Из овог писма, сазнајемо да 

се Месопотамит у својству митрополита Солуна, будући да 

је силом прилика остао без своје катедре у западним обла-

стима, обрео у Никеји. Може се с разлогом поставити и 

питање да ли је он у том својству ушао у састав перманен-

тног синога цариградског патријарха у изгнанству? 

10 Georgii Acropolitae, 222, 14-223, 2. „Али Теодор Комнин [...] није остао на положају 
који му припада по поретку, па је узео царска обележја када је овладао Солуном и 
подчинио себи многе земље Ромејске државе које су освојили Италијани, и ону која 
је пала под Бугаре. Обукао се у пурпур, и обуо црвене ципеле, иако му се солунски 
митрополит Константин Месопотамит одлучно успротивио по том питању.
Услед тога Теодор је човека који се држао канонских обичаја изложио великим 
невољама и прогонству.“ Из овог приказа односа Месопотамита и цара Теодора 
I Анђела, уочљиво је да је и сам Акрополит имао одређене наколоности према 
Месопотамиту као никејцу. 

11 Nicetae Choniatae, Orationes, 204, 22-205, 5. За разлику од слике Месопотамита у 
Хонијатовој Историји, у овом писму очигледан је благонаклон тон којим се Никита 
обраћа својем пријатељу, свргнутом митрополиту Солуна. Види: Nicol, Despotate of 
Epiros, 64-65.



64  Византијски свет и Српска црква у 13. и 14. веку

У светлу свих ових података, јасно је да је Сава још као 

млади монах на Светој Гори, врло рано успоставио везе са 

оним људима који ће на почетку 13. века, и нарочито након 

слома из 1204. године бити одани никејци, уједно и изгна-

ним цариградским патријарсима који су столовали у Ни-

кеји, и њиховим царевима. Управо је личност Константина 

Месопотамита, који је по сведочењу Никите Хонијата у јед-

ном тренутку на врхунцу своје каријере успео у својим ру-

кама да сједини световну и свештену власт, за Савин успон 

ка аутокефалној архиепископској власти за цркву у Ср-

бији, био најбољи могући савезник и потребан заступник 

на царском двору и у патријаршијском синоду патријарха 

Манојла Сарантена те 1219. године када се доносила одлука 

о аутокефалији. 

Доментијанова опаска да је Месопотамит произвео Саву 

у чин архимандрита „да буде архијереј“, ако није плод окол-

ности да пише после свих догађаја који су се десили и након 

Савине смрти и настојања да на страницама његовог житија 

пружа историју Савиног напредовања у свештеним чино-

вима и структури црквене јерархије, може и да пројављује 

део стратегије коју су Сава и Месопотамит развили за ње-

гово напредовање у структурама цариградске цркве које је 

Доментијан знао детаљније али из неког разлога није желео 

да разрађује у својем хагиографском спису.12 Будући да се 

поменуто рукоположење десило највише осам година или 

најмање пар месеци уочи пада Солуна под власт Латина и 

протеривање митрополита са катедре, њихови планови су 

после ових неочекиваних догађаја били пометени, и један 

12  Петровић, Студенички типик и самосталност Српске цркве, 21-22, се бавио 
питањем времена Савиног рукоположења за архимандрита, ослањајући се на 
раније податке и теорије које су дали Мошин, Правни списи светога Саве, 118 (у 
прилог години 1203.) и Живојиновић, О боравцима светог Саве у Солуну, 63-71, 64. 
(у прилог годинама 1201/1202). Не чини нам се прихватљивим мишљење Мошина 
и Петровића да је Месопотамит Саву кроз архимандритско достојанство начинио 
„стварним поглаварем Српске цркве“ будући да се Сава по свему судећи из Солуна 
вратио у Хиландар, а његов повратак у Србију се поклапа са Месопотамитовим 
одласком у Никеју 1206. године.
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правац Савине делатности којим је он кренуо да реализује 

своје планове је тиме био ометен. Можда и није чудно за-

што се он убрзо, 1206. године, исте године када Никита Хо-

нијат у писму Месопотамиту поздравља његов повратак у 

патриду – Никеју, удаљио са Свете Горе и нашао поново 

у Србији преносећи мошти Светог Симеона, мирећи над 

њима завађену браћу, Вукана и Стефана Немањића, бора-

већи неко време у Студеници као игуман .13

13  За преглед литературе и хронологију догађаја везаним за измирење Стефана 
и Вукана Немањића и пренос Немањиних моштију у Србију, види: ИСН I, 270, 
нап.17. (С. Ћирковић); Максимовић, О години преноса Немањиних моштију, 437-
442; Коматина, Црква и држава у српским земљама, 247-252 показала је да за време 
краткотрајне Вуканове владавине Србијом, између 1202. и 1205. године није дошло 
до наметања римокатоличког обрасца вероисповедања у православној Србији, 
упркос прозелитистичким настојањима Римске курије преко угарског краља 
емерика и калочког надбискупа. 
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Свети Сава у Никеји

Између Савине хиротоније за архимандрита Солунске 

митрополије да буде архијереј, и његовог доласка у Никеју 

на двор цара Теодора I Ласкариса прошло је петнаест годи-

на. У међувремену он је боравио на Светој Гори и у Србији. 

Две године раније Стефан Немањић ће се крунисати круном 

из Рима по благослову папе Хонорија III, у чему ће и Сава 

имати не малу улогу, подржавајући брата да уздигне до-

стојанство српске државе на краљевство. Према нарацији 

Доментијана у његовом житију, Сава Немањић је већ као 

архиепископ по својем епископу Методију, послао писмо 

папи велике Римске државе, тражећи благослов сапрестол-

ника светих апостола Петра и Павла за краљевску кру-

ну Стефану Немањићу, позивајући се на старије краљевске 

традиције дукљанских владара из претходних векова што 

овај извештај чини донекле упитним будући да Стефаново 

крунисање пада две године пре Савиног посвећења за ар-

хиепископа.1 

1  Питање Савиног учешћа у процесу задобијања краљевске круне из Рима је 
комплексно. Теодосије, пишући очигледно са антилатинских позиција своју 
верзију Савиног житија не помиње ово писмо папи Хонорију III. Доментијан 
пак прави грешку јер приказује Саву већ као аутокефалног архиепископа, и даје 
парафразу писма у којем се налази истанчан и прецизан речник и терминологија у 
којем се признаје апостолска сукцесија римском епископу али се уједно подвлачи 
аутокефалност српског архиепископа, чиме се предупређују евентуалне римске 
претензије ка примату над Српском црквом. Види: Јевтић, Из богословља Светога 
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О доласку Саве у Никеју и о свему што се тамо тада до-

годило, његовом сусрету са царем Теодором I Ласкарисом 

и цариградским патријархом Манојлом Сарантеном, зна-

мо само из описа које су оставили Доментијан и Теодосије. 

Њихови извештаји се у главним стварима поклапају, али 

постоје и поједине разлике које ваља размотрити поново, 

иако су оне примећене и обрађене у делима ранијих истра-

живача, пре свега Станоја Станојевића и Николе Радојчића 

у четвртој деценији 20. века.2 Најпре треба рећи да оба ха-

гиографа не помињу град Никеју у Малој Азији, већ читав 

сусрет и све што се десило између Саве и цара и патријарха 

смештају у цариград, који је тада био под влашћу Латина. 

Додатно, иако у неким преписима стоји исправно да је па-

тријарх који је Саву рукоположио за архиепископа био Ма-

нојло Сарантен, који је патријарховао у годинама између 

1217. и 1222,3 у преписима који су узети за предложак свих 

издања Савиних житија и од Доментијана и од Теодосија, 

стоји да је патријарх Герман II,4 Манојлов наследник, посве-

тио Саву за архиепископа српских земаља, и дао Сави акт 

којим се потврђује аутокефалија Српске цркве. Ово је само 

по себи интересантан детаљ, будући да сугерише да српски 

хагиографи, од којих је Доментијан био Савин савременик, 

заправо нису знали ни где је обављено Савино посвећење 

за архиепископа нити који је патријарх то посвећење из-

Саве, 170, нап. 1. Ипак, Савин чин слања писма папи је упитан, док његово ауторство 
тешко да је упитно, будући да се са теолошко-еклисиолошке стране оно потпуно 
поклапа са његовим богословљем како је приказано у житију од Доментијана, па 
и од Теодосија, па је врло вероватно да је Сава имао удела у састављању писма 
као архимандрит Студенице. Да је писмо вероватно написано и послато у Рим по 
налогу великог жупана Стефана Немањића сугерише Коматина, Велико краљевство 
од прва, 15-34. Види такође: Коматина, Црква и држава у српским земљама, 247-266.

2  До данас то су у научном смислу и у погледу методологије истраживања, два 
најбоља рада по питању детаља о томе како је Сава у Никеји задобио аутокефалију, 
са освртом на најважније сегменте у нарацији Доментијана и Теодосија. Види: 
Станојевић, Свети Сава и независност Српске цркве, 199-251; Радојчић, Свети 
Сава и автокефалност Српске и Бугарске Цркве, 179-258. 

3  Laurent, La chronologie des patriarches de Constantinople au XIIIе s, 136.

4  Исто, 136-137.
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вршио. Грешка по питању личности која је извршила по-

свећење и не мора да буде необична, обзиром да се често 

код средњовековних писаца дешавају сличне забуне када је 

реч о личностима које су живеле и деловале у блиском вре-

менском распону.5 Ипак, питање места и улоге и значења 

цариграда у овим догађајима, које је очигледно наглаше-

но у овим наративима упућује не на грешку писаца, већ на 

једно дубље схватање места престонице Ромејског царства 

у целокупном систему политичке и црквене теорије коју је 

Византија изнедрила и којом је укључила и Србе као поли-

тичку заједницу у њен круг. То је пре свега схватање да цар-

ства нема без престоног града којег је основао Константин 

Велики на Босфору, али и да су никејски цареви, у контексту 

борбе за превласт против епира били легитимни наследни-

ци царева који су до 1204. године владали из цариграда, 

што је била основна идеја на којој су у унутрашњем сукобу 

са епиром никејци увек инсистирали, подједнако световни 

управитељи, и цариградски патријарси изгнани у Никеју. 

Пре свега је Доментијан био свестан важности цариграда 

на идејном нивоу и очигледно је свесно унео ову чињеницу 

у своје дело, које уосталом, није ни написано без политич-

ких и идеолошких претензија, различитих по својем ка-

рактеру, које су се тицале и световне власти у Немањићкој 

Србији али и њене младе цркве, чији се идентитет између 

осталог градио и наративима о животу Светог Саве и ње-

говим везама са свим местима која су уграђена у целокупну 

византијску политичку идеологију.6 

5  Охридски архиепископ Димитрије Хоматин жалио се патријарху Герману II 
поводом Савиног посвећења и додељивања аутокефалије Српској цркви, што је 
додатно допринело да се у науци створи и теза да је Сави 1219. године у Никеји 
само дато архиепископско посвећење и усмено признање црквене аутокефалије, 
а да је тек следећи патријарх, то јест Герман, издао Сави и акт о аутокефалији, 
што је потом нашло својег одраза у житију које је после свих ових догађаја писао 
Доментијан, а од њега касније овакав след догађаја преузео Теодосије. Види. 
Станојевић, нав. дело, 241-251. На то је одговорио Радојчић, нав. дело, 202, 232-236 
поново се ослањајући на нарацију Доментијана и Теодосија у оном делу у којем они 
доносе или парафразирају патријаршијски акт о посвећењу Саве за архиепископа. 

6  Овим питањем такође су се бавили Миљковић, Житија светог Саве, 141-142; 
Радић, Цариград у српским средњовековним изворима, 27-31.
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Можда је добро поставити питање, зашто је Сава у Ни-

кеју отишао баш те 1219. године са циљем да у том тре-

нутку добије признање аутокефалије. То је заправо јако 

важно питање. До сада смо видели да је успостављање ср-

пског присуства на Светој Гори кроз ктиторску делатност, 

оснивање Хиландара као независног и самоуправног мана-

стира одиграло своју улогу. Такође, у старијој историогра-

фији његов одлазак у Никеју тумачи се као одговор и ре-

акција на крунисање Стефана Немањића круном из Рима.7 

Међутим, писање Доментијана више указује да су браћа уз 

узајамну подршку радили како на добијању краљевских 

инсигнија из Рима, тако и на успостављању аутокефално-

сти Српске цркве.8 Уосталом, целокупна Савина активност, 

од одласка на Свету Гору, до зидања Хиландара, приказана 

је као заједнички подухват Симеона Немање, Саве и Сте-

фана Немањића. Нема разлога да се и пут ка краљевству 

и аутокефалној цркви сагледава у другачијем контексту. 

Ипак, одређени политички фактори у блиском окружењу, 

пре свега у епиру, утицали су да Сава крене у правцу ос-

тварења дуго припреманог плана оснивања Српске цркве. 

Од 1216. године почиње опадање Латинског царства, док 

нешто раније, епирски владар Михаило I Анђео шири те-

риторију своје државе у Тесалији, Албанији и Македонији, 

приближавајући се на тај начин јужним границама Србије, 

док његов наследник Теодор I око 1214. значајно повећава 

моћ своје државе што ће имати свој врхунац у ослобађању 

другог града царства - Солуна 1224. године и његовим про-

7  Станојевић, Свети Сава, 59-60.

8  Овде опет треба поновити да наводно писмо Саве папи Хонорију III, ако и није 
послато са његове стране, ипак на богословско еклисиолошкој равни одговара 
свему ка чему је Сава тежио, пре свега аутокефалији Српске цркве. Доментијан 
пише о заједништву Саве и Стефана у контексту стицања аутокефалије: „Радујући 
се заједничком радошћу остадоше добро у Господу, оба горећи Духом Светим за 
божанствено исправљење и за закон и за свету веру, и за савршење свете велике 
архиепископије коју од почетка зачеше са великом љубављу.“ Види. Доментијан, 
Живот светога Саве,245-246. 
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гласом за цара.9 С друге стране, године око 1219. у Никеји 

су такође преломне. Споразумом у Нимфеју нешто раније, 

1214. године, дошло је до разграничења између Латинског и 

Никејског царства у Малој Азији, а у исто време су Бугари 

и Срби на Балкану прихватили Никејско царство као леги-

тимног наследника Ромејског царства.10 Наравно, у списи-

ма Доментијана и Теодосија, све је оденуто у хагиографски 

манир нарације у којем нема помена о ширим политичким 

факторима који су се у тим годинама наметали као одлу-

чујући покретачи и мотиви многим поступцима тада во-

дећих политичких и црквених протагониста. Ипак, може се 

закључити да су године између 1214. и 1219. биле прелом-

не за сва три државна фактора, епир, Никеју и Србију да 

покушају да нађу своје место у међусобним односима који 

су били оптерећени политичким амбицијама и претензија-

ма. У таквим међународним околностима се Сава нашао на 

двору Теодора I у Никеји. Даља нарација у његовом житију 

је апсолутна похвала угледу и достојанству Саве који бива 

прихваћен на царском двору и на патријаршијском Сино-

ду као неко ко је апсолутно припадао свету Византије који 

је и сам својим животом и делима потврдио и испунио. У 

том контексту треба читати Доментијанове описе сусрета 

Саве и цара. Пре свега, то је уводни мотив у којем су зајед-

но наведени и Божански промисао који покреће светитеља 

на његов подвиг, али и родбинска повезаност Саве и цара 

Теодора I, као и место одакле Сава почиње своје путовање 

у Никеју - Света Гора и самовласни манастир Хиландар, 

што указује да је Доментијан био свестан везе независног 

Хиландара и независности Српске цркве: „Док је богоносни 

кир Сава пребивао у Светој Гори у рукотвореном своме ма-

настиру, и Богом поучаван, примивши богоразуман савет 

у своје срце, подигавши се оде на исток ка пријатељу своме 

цариградском цару кир Теодору, званом Ласкару. И би при-

9  Ferjančić, Maksimović, Sava Nemanjić between Epiros and Nicaea, 39-40.

10  Острогорски, Историја Византије, 403-404.
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мљен од цара са великом чашћу као што приличи светима, 

јер знађаше да је још од почетка из младости васпитан у 

свештењу, и да се до краја одлучио од света, и да је у исти-

ну заволео Бога, и да му служи по подобију светих. И због 

тога га тај благоверни цар веома много љубљаше, да буде 

причасник његове светиње.11 Доментијан затим прелази на 

опис обраћања цару у којем Сава тражи да цариградски па-

тријарх „освети као архиепископа једног од браће моје која 

је са мном, да га земља отачаства ми има на освећење своје, 

и да се држава великога ти царства њиме велича“12 На овом 

месту, јасно је да Сава није одмах тражио од цара аутоке-

фалију, већ посвећење архиепископа Српске земље којим 

би се величало Никејско царство односно који би био под 

влашћу цара и цариградске патријаршије. Даљи ток прего-

вора како их даје Доментијан то потврђује. По заповести 

цара, патријарх са својим митрополитима посвећује Саву 

за архиепископа Српске земље: „И кад је био нарочити дан, 

и када се патријарх обукао по чину велике васељенске цркве 

са многим митрополитима и епископима и са поповима и 

ђаконима, био је приведен и овај преподобни кир Сава на ос-

већење, и руком свеосвећенога васељенског патријарха Гер-

мана и заповешћу цариградског цара кир Теодора Ласкара 

би постављен за архиепископа.“13 Сава затим покреће на-

ставак разговора са царем, и износи питање аутокефалије 

пред царски синклит. На овом месту потребно је осврнути 

11  Доментијан, Живот светога Саве, 217. Доментијаново приповедање о почетку 
Савиног пута у Никеју је значајно, будући да за разлику од Теодосија, јасније истиче 
повезаност Савиног светогорског порекла, угледа који је са њим био скопчан, и 
његов полазак у Никеју из Хиландара ради стицања аутокефалије за Српску цркву. 
Оно што је код Теодосија заједничко са Доментијановим приповедањем о почетку 
Савиног боравка у Никеји, је рођачка веза између будућег првог архиепископа 
Српске земље и никејског цара. Види: Теодосије, Живот светога Саве, 126.

12  Доментијан, Живот светога Саве, 218.

13  Исто, 219. Сава је, иако нема помена о томе у житију, највероватније посвећен 
за архиепископа на литургији у храму Свете Софије у Никеји, древној цркви која је 
била седиште одржавања Седмог васељенског сабора под председавање патријарха 
цариградског Тарасија (784-806). Види: Миљковић, Житија светог Саве, 143.
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се на казивање Теодосија, будући да Доментијан Савино 

обраћање за аутокефалију усмерава ка патријарху,14 који у 

Византији, као што смо видели у претходним поглављима, 

није имао ово право у оквирима своје службе, већ искључи-

во цар. И у том смислу, Теодосијев наратив је ближи цело-

купном познавању и разумевању суштине идеје аутокефа-

лије у Византији. Дакле, Сава је, претходно се помоливши 

Светом Симеону Немањи, упутио молбу цару за аутоке-

фалију: „А цар, чув то, промени лице своје због високе мол-

бе, јер и патријарху и свима благородницима беше сасвим 

неугодно.“15 На овом месту очигледно треба узети у обзир 

целокупне везе које су Немањићи почевши од Симеона Не-

мање, преко Стефана Првовенчаног и његовог односа са 

царем Алексијем III, чији је зет био и цар Теодор I, успели 

да остваре, укључујући и не мање важну везу коју је сам 

Сава раније остварио са митрополитом Солуна, Констан-

тином Месопотамитом, који је био осведочени никејац и 

очигледно близак и сам царском синклиту и патријаршији у 

Никеји. Политичка димензија аутокефалије не треба у овом 

случају бити занемарена, а везе које су први Немањићи ост-

варили са византијском владарском и духовном елитом из-

гнаном у Никеји још пре пада цариграда 1204. године, сада 

су давале своје плодове и осмишљавале црквену политику 

Никеје према Србији, која се налазила у залеђу епира са 

којим је у то исто време раскол био у пуном јеку. 

Сам акт о давању аутокефалије Српској цркви није са-

чуван у наративним изворима, па се тако недовољно јасно 

помиње и у два Савина житија, и то по оцени Николе Радој-

чића, много боље код Теодосија, који је очигледно познавао 

14  Исто, 220-221.

15 Теодосије, Живот светога Саве, 129-130: „Ја Герман, васељенски патријарх, 
архиепископ Константиновог града, новог Рима, у име Господа нашег Исуса Христа, 
осветих Саву за архиепископа све српске земље и дадох му у Богу власт да по свој 
области црквеној освећује епископе и попове и ђаконе, да разрешује и везује кривице 
људских сагрешења и да све учи и крсти у име Оца и Сина и Светога Духа, и као 
што мене, да и њега слушате сви, у Христу православни хришћани.“
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византијске обичаје у вези овог питања, него Доментијан 

који је био ближи догађајима представио у својем спису. 

Обојица парафразирају или дословно преносе патријар-

шијски акт о Савином постављењу за архиепископа Србије, 

мада и ту са извесним разликама које упућују на то да је 

Теодосије верније пренео неке формалне елементе акта, као 

што је скоро дословна титулатура цариградског патријар-

ха.16 Доментијан патријархов акт о постављењу у структури 

нарације смешта одмах по опису Савиног посвећења за ар-

хиепископа, док Теодосије то чини након описа посвећења 

и давања аутокефалије Сави по наређењу цара и благослову 

патријарха што је заправо природни след догађаја. Теодо-

сије ипак помиње јако значајну чињеницу која прецизно 

дефинише природу аутокефалије дате Српској цркви: „Али 

ради велике љубави коју цар имађаше према светоме, сра-

мљаше се да га, не испунивши му молбу, отпусти жалосна, 

па, ако је и с муком утишао оне који негодоваху, учини све-

томе по молби. И свети патријарх, умољен од цара, напише 

благослов да више не долазе од српске земље у Константи-

нов град, када хоће да освете себи архиепископа, него да тај 

архиепископ са сабором својих епископа то учини, или пак 

да се сами епископи сакупе и да освете себи архиепископа.“17 

У овим кратким речима је садржан сав смисао аутокефа-

лије цркве. Међутим, сам акт о праву Сави као архиеписко-

пу Србије да може слободно у својој области постављати 

епископе, указује да се и у њему, крије заправо и признање 

његове аутокефалије. Овим актом је Српска црква изузета 

испод јурисдикције Охридске архиепископије, што само по 

себи не значи да је била независна јер је то могло да значи 

да је сада стављена под директну контролу и јурисдикцију 

цариградске патријаршије као ново црквено тело. Међу-

16  Исто, 131. Доментијан пак даје много сведенији облик патријархове титуле: 
„Преосвећени патријарх све васељене Герман.“ Доментијан, Живот светога Саве, 
220.

17  Теодосије, Живот светога Саве, 130-131.
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тим, ако нам је познато да се управо у тим година дешавао 

црквени раскол између цариградске патријаршије и Сино-

да епирских епископа на челу са митрополитом Наупакта 

Јованом Апокавком и Охридске архиепископије на челу са 

Хоматином који је чак развио читаву теорију о пореклу и 

везама његове цркве са древном аутокефалном архиепи-

скопијом Јустинијане Приме, где је један од повода раско-

ла, уз по никејце трагичан преседан крунисања Теодора I 

Анђела у Солуну 1224. без благослова патријарха, било са-

мостално бирање и постављање локалних епископа у епир-

ској држави мимо канонског права цариградског патријар-

ха у чему су патријарси у Никеји управо видели аспирације 

епираца ка аутокефалији и сматрали таква постављења 

противканонским – најжешћи противници епираца у том 

смислу били су управо патријарси Манојло I и Герман II. 

Сагледавано из овакве перспективе, давање такве повла-

стице Сави као архиепископу Србије је био чин једнак да-

вању аутокефалије. То се још јасније намеће као закључак 

и тиме што су под Германом II а после смрти цара Теодора 

I Анђела 1230. године и под влашћу деспота Манојла Анђе-

ла, у епиру никејци успели да поврате своју јурисдикцију 

над епирским епископијама и своје канонско право да се на 

њиховом Синоду и са њиховим благословом бирају и по-

стављају епископи на упражњеним епирским катедрама.18 

У патријаршијском акту чије су парафразе или скраћени 

облици ушли у оба Савина житија, нема таквих изричитих 

аспирација цариградског патријарха на уплив у избор и по-

стављање епископа у Србији. Акт о посвећењу Саве за ар-

хиепископа, уз Доментијаново и Теодосијево приповедање 

о томе да је Сава додатно тражио и добио право да Српска 

црква самостално бира и поставља својег архиепископа у 

будућности, садржи и дефиницију појма аутокефалије и 

очигледно потврђује да је посебан писани благослов, који 

18  Karpozilos, Ecclesiastical Controversy, 70-95.
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помиње Теодосије том приликом дат Сави. У том смислу, 

пут који је започет самим одласком Растка Немањића у 

Свету Гору и његовим монашењем и каснијом замашном 

ктиторском делатношћу на Атосу и у цариграду, сада је био 

испуњен у потпуности. Доментијан на једном месту у Са-

вином житију за њега каже: „И такође устроји пут у Јеру-

салим и у Синај и у свако место где се именује име Божије“,19 

алудирајући на његова потоња поклоничка путовања у ова 

места као архиепископа Србије.

19  Доментијан, Живот светога Саве, 131.
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Поклоничка путовања 
Светог Саве на Исток 

у контексту аутокефалије 
Српске цркве

Савина поклоничка путовања и задужбинарство у Све-

тој Земљи као потврда аутокефалије до сада нису стављана 

у овакав специфичан контекст у научним анализама овог 

сегмента Савиног житија. Ако је обимна ктиторска делат-

ност Саве и Симеона Немање на Светој Гори била усмере-

на ка успостављању јасних знакова српског присуства на 

Атосу и тиме у једном ширем кругу православних народа 

под влашћу византијског цара, што је последично довело и 

до оснивања „аутокефалног“ Хиландара, са царским при-

знањем, онда је нарочито прво Савино поклоничко путо-

вање по земљама Блиског Истока, са средиштем највеће 

његове ктиторске активности у Јерусалиму и Витлејему, и 

то као архиепископа и саслужитеља патријарха Атанасија 

Јерусалимског, било спроведено пре свега са циљем видљи-

вог означавања присуства аутокефалне Српске цркве у ши-

рем контексту помесних аутокефалних патријаршија које 

су у то време сачињавале православну икумену. Српски ар-

хиепископ се у том смислу пре свега јавља као саслужитељ 
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источних патријараха, али и као задужбинар многих све-

тих места која су у предању и историји Православне цркве 

на тим просторима заузимала најзначајнија места пре све-

га у богословском контексту божанске икономије спасења 

човечанства онако како је то дефинисано у јеванђељима и 

посланицама Светих Апостола, а са снажном поруком да 

су сада Срби ушли у такву божанску икономију са својом 

аутокефалном црквом поставши у пуном смислу део једин-

ственог црквеног тела које је у том времену оличено у тада-

шњој структури васељенске цркве.

Опис првог поклоничког путовања архиепископа Саве 

у Свету Земљу Доментијан почиње уводним образлагањем 

његовог мотива за сам пут, који је управо Савина жеља да 

странствује, по узору на старозаветног патријарха Аврама 

по Божијем обећању, где Доментијан уводи мотив божан-

ске икономије спасења на коју се надовезује Сава: „Изиђи 

из твоје земље и од рода твога, и иди у земљу, коју ћу ти ја 

показати, земљу која истаче мед и млеко, на којој оба заве-

та Богом почета савршише се Христом истинитим Богом 

нашим, који се родио на тој земљи, и који је све извршио 

неисказаним промислом ради нашег спасења.“1 Овде је јасан 

контекст који је животописац уткао у историју и поводе 

Савиног првог путовања у Палестину. Даљи итинерар Са-

виног путовања апсолутно подражава овај почетни мотив 

који је Доментијан успоставио, и увек се истиче икономија 

спасења на коју се надовезује Савина побожност, али не 

треба заборавити, њега као архиепископа Србије: „И ушав-

ши у свети град Јерусалим, удостоји се видети богосветлу 

радост и место, где спасоносну муку пострада Спас наш 

Исус Христос, и изврши спасење целога света, и провевши 

три дана у живоносном гробу, и васкрсе бесмртан, и ускрси 

нашу природу, која је пре пала преступљењем и сведена од 

љутог држаоца света у доње делове света, а предобри из-

1  Исто, 262-263.



Поклоничка путовања Светог Саве на Исток... 79

веде у старини свезане од адских пропасти, као крепак и 

силан, све изврши на небу и на земљи ради нашега спасења.“2 

Исти мотив спасења света налази се и у опису Савиног по-

клоњења Часном Крсту на Голготи, где Доментијан посебно 

наглашава физички контакт Саве са светињама које је он 

изображавао у својој души, уз напомену да се светло по-

радовао са јерусалимским патријархом. Идеја икономије се 

у овом наративу даље развија описом Савиног поклоњења 

светињама у Витлејему где је Бог рођен у телу на земљи док 

се истовремено на земљи обнављао мир међу људима и где 

се јављала радост свима који љубе Бога, а први међу њима 

је Сава, који се уподобио мудрацима из Персије. Интересан-

тна је овде Доментијанова разлика коју прави у поређењу: 

„Но они волсви и од погане земље звездом само вођени, а овај 

истинити служитељ Господњи служаше му преподобијем и 

правдом на истинитом основању апостолском и пророч-

ком, носећи сва страдања Владикина на душевном и теле-

сном саграђењу.“3 Доментијанова порука је јасна, за разлику 

од паганских мудраца који су споља одали поштовање Бо-

гочовеку, Сава је његов истински служитељ преподобношћу 

и правдом, али је то уједно и слика архиепископије Српске, 

нове цркве која се кроз својег првопастира сједињује и 

укључује у сву историју спасења света која се одиграла на 

кључним местима, у Витлејему и Јерусалиму.

Када је реч о Савином саслуживању са патријархом Ата-

насијем Јерусалимским, видљиво је да Доментијан суштин-

ски не прави разлику међу њима, будући да су оба архипа-

стира поглавари аутокефалних цркава и саслужитељи: „... 

и тако се опет врати у Јерусалим ка животворећем гро-

бу. И опет оде ка његову часном саслужитељу патријарху 

Атанасију, и с њим двоструко утешивши се због радости 

небесних и користи душевне, и због законског исправљења и 

због божаствених служби, и оба светилника Божја стекоше 

2  Исто, 263-264.

3  Исто, 265.
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многу свету љубав међу собом, и много пута служаху зајед-

но свету литургију код животворећег гроба слични светим 

одјејањем, оба богоразлични служитељи и богомисаони раз-

умници, имајући истиниту божаствену љубав и анђелску 

вољу, истинити служитељи небесне дворане, обојица уневе-

стише се Христу од младости, обијица разумне звезде бес-

почетнога начелника истока Христа, јединомисаоно послу-

жише му, колико остадоше на земљи.“4 Ово је можда најјача 

сцена у целокупном наративу о Савином поклоњењу све-

тињама Свете Земље, будући да из овог описа произилази 

да је архиепископ Сава у свему раван својем саслужитељу, 

патријарху Јерусалимском Атанасију. У правом смислу те 

речи, овај опис представља пуно укључење архиепископије 

српске у шире оквире хришћанства и заједницу аутокефал-

них цркава - источних патријаршија које су се красиле пре-

дањем од почетака божанске икономије. С тим у вези стоји 

Савина ктиторска донација храму на Голготи, где је по До-

ментијану Сава обдарио ову светињу многим златом, где су 

до времена Доментијановог писања житија и даље стајале 

палате његова сатворења и где је Сава установио помен 

својих родитеља и њега самога.5

Итинерар Савиног обиласка Свете Земље је заправо 

програмског карактера. Он се поклапа са целокупном је-

ванђелском историјом спасења које је Христос испунио на 

земљи. После светиња у Јерусалиму и Витлејему, Сава се 

поклонио и светињама везаним за сам почетак обзнањи-

вања доласка Новог Завета, односно испуњења пророчких 

сведочанстава о доласку Христа – Спаситеља света. Он 

борави у некадашњем дому пророка Захарије, где је рођен 

пророк, претеча и крститељ Јован и ту служи литургију.6 

Потом одлази у дом Јоакима и Ане, родитеља Богородице 

и у цркву светиње над светињама у којој је Богородица 

4  Исто, 266.

5  Исто.

6  Исто, 267-268.
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одрасла, што има значаја будући да је саборни храм у ма-

настиру Хиландару, Савиној и Симеоновој задужбини, по-

свећен увођењу Богородице у Храм. На овом месту Домен-

тијан опет прави детаљну реконструкцију значаја и смисла 

овог светог места за опште спасење света, будући да се ту 

одиграло неколико значајних догађаја како из Старог тако 

и из Новог Завета: обрезање Христово као испуњење Ста-

розаветног закона и сусрет Христа и Симеона Богопримца 

(по Доментијану „испуњење закона који се свршава а новог 

закона који почиње“).7 Потом се ређају описи одласка Саве 

у Гетсиманију, на гроб Богородице, где архиепископ служи 

литургију, и потом одлазак на Јелеонску гору на којој се 

одиграо догађај Вазнесења Христа који је по икономији ва-

жан будући да је Христос телом вазневши се на небо сео са 

десне стране Оца: „... и узневши са собом нашу природу, по-

сади (је) с десне стране Оца, и обећа се истим путем опет 

доћи са небеса са славом. И ту поклонивши се по достојању 

ономе коме се клања свако колено небеских и земаљских и 

најдоњих, и служивши свету литургију оде у Галилеју...“.8 

евидентно је из даљих описа светих места које је походио 

архиепископ Сава, да Доментијан увек његово поклоњење 

везује за контекст домостроја спасења света. Тако Савин 

обилазак Витаније, где се одиграо догађај васкрсења Лазара 

Четвородневног, Доменијан везује за божанско милосрђе и 

човекољубље које је пројављено васкрсењем Лазара - ми-

лосрђа божијег ради нашег спасења.9 Одлазак Саве на Јордан 

стављен је у контекст крштења Христовог „... где Господ наш 

потре рукопис наших грехова праотачког преступљења, и 

својим милосрђем оми наша прегрешења [...] И овај слуга 

владике свога подобећи се своме добротвору, и крстивши 

се у њему, благодари свог родитеља тога Владику Христа 

7  Исто, 268.

8  Исто, 269.

9  Исто, 269-270.
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за сва Његова добра.“10 На овом месту се ваља задржати, 

како због Доментијановог стила приповедања, тако и због 

детаља који се из њега откривају о Сави Немањићу. Домен-

тијан наиме пише да се Сава крстио у Јордану, очигледно 

подражавајући Христу. Међутим, у буквалном смислу, није 

могло доћи до крштења, већ Доментијан очигледно знајући 

базични смисао грчке речи βαπτισμός - погружење у воду, 

на овај начин даје историјски приказ Савиног одласка на 

Јордан, у којем се српски архиепископ очигледно погружа-

вао у свету реку, уједно дајући мистични контекст читавом 

догађају кроз ову игру речима, што све пак упућује да има-

мо посла са изузетно комплексним наративом у којем се 

даје врло специфична слика првог српског архиепископа у 

његовој повезаности са светињама Свете Земље.

Доментијан очигледно наглашава Савину везу са јеруса-

лимским патријархом Атанасијем, будући да поново напо-

миње да се Сава састао са њим по повратку у Јерусалим: 

„И опет се порадова са богоносним патријархом Атана-

сијем, и одајући свима црквама сваке части, и раздавши 

много злата свима по реду од гроба Господња, часном па-

тријарху и клиру свете велике цркве Христове11 и свима 

[...] даде изобилно утешење. И оставши неколико време у 

светом граду, увек светло славећи са часним патријархом 

о исправљењу божаствених заповести и о овом животу, 

који брзо пролази.“12 Упадљиво је да Доментијан на осам 

10  Исто, 270-271.

11  Помен свете велике цркве Христове на овом месту може и да алудира на 
Јерусалимску патријаршију, поготово што претходно Доментијан помиње 
патријарха Атанасије, на основу чега би могао да се изведе закључак да је 
Доментијан у својем наративу чак поставио Јерусалимску патријаршију, која и јесте 
била прва Мајка свим потоњим аутокефалним црквама, три века пре цариградске 
патријаршије, на прво место у Православној васељени и у том контексту додатно 
узвеличао статус аутокефалне Српске цркве кроз ову везу у којој је Сава Немањић 
по свему сличан патријарху Атанасију. Сличних алузија има у наративу о сусрету 
Светог Саве и александријског патријарха који Саву одликује, по Доментијану, 
„патријаршијским одјејањима“. 

12  Исто, 271.



Поклоничка путовања Светог Саве на Исток... 83

места помиње Савин сусрет и саслуживање са јерусалим-

ским патријархом у опису његовог првог путовања у Свету 

Земљу, и седам пута у опису Савиног другог поклоничког 

путовања, што га изузев Симеона Немање чини најчешће 

помињаном личношћу у целокупном житију.13 Патријарх 

јерусалимски Атанасије је на тај начин изразито присутан у 

нарацији о Савиним поклоничким путовањима, што све, уз 

помене александријског и антиохијског патријарха са који-

ма је архиепископ Сава такође имао сусрете, очигледно има 

афирмативан смисао за Саву Немањића, као архиепископа 

Српске цркве.14

Када је реч о Доментијановом опису Савиног другог по-

клоничког путовања у Свету Земљу и описа, примећено је 

већ да по свему Доментијан није био Савин сапутник на 

тим путовањима, будући да нигде у тексту нема ни назнаке 

с његове стране о томе, што би, да је којим случајем било 

другачије, Доментијан свакако нагласио.15 Међутим, До-

ментијан је оставио запис како је приликом сопственог 

поклоњења светињама Палестине, имао прилике да се уве-

ри од древних стараца о живом предању о Светом Сави у 

Светој земљи: „И кад сам био у Јерусалиму и у Светој Гори, 

свети древни старци од сто година, који су пре тога видели 

13  Исто, 302-303: „И велики светилник животворећег гроба Господњега часни 
патријарх велики Атанасије, примивши светлу радост дође у цркву у сусрет светом 
другу своме; и љубазно целовање примише оба небесна светила, земаљски анђели и 
небесни људи, и пошто су сели посред цркве и пред светим и животворећим гробом, 
питао је свети преосвећеног: ‘Како свет, и да ли су мирна царства по земљама, и 
да ли је добро држава царства вашега, и како ли те Господ проведе на овом путу?’“. 
Исто, 303: „Богоносни патријарх Атанасије гледајући на преосвећенога и на ученике 
његове, испуњене Духом Светим, пророкова посред цркве пред лицем целог сабора 
јерусалимскога, богогласујући песму васкрсења Господњег, тихим и светлолепним 
гласом појући...“; Исто, 310: „...у весељу духовном и у радости душевној настањаваше 
се са богосветлим патријархом у све дане, у исправљењу божаствених заповести...“ 
За помен александријског и антиохијског патријарха у житију, види: Исто, 308, и 
326.

14  Исто, 272-273. Патријарх Атанасије Јерусалимски био је на трону Јерусалимске 
цркве од 1223. до 1244. године, када је пострадао приликом поновног муслиманског 
освајања Јерусалима. Миљковић, Житија Светог Саве, 149. 

15  Миљковић, Житија Светог Саве, 148-149.
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свете, и који су са њима поживели духовно и телесно, и који 

су опет са овим били саврсници и саподвижници, удивише 

се његову великом богоразумију и дивном исправљењу и бо-

госветлом расуђењу, који је изнад снаге надмашио многе и 

древне...“16

Више је него јасно, да је Сава Немањић као архиепископ 

Српске цркве, на својем првом поклоничком путовању у 

Свету Земљу 1229. године успоставио као и на Светој Гори 

и у цариграду, видљиво присуство Српске цркве у Јеруса-

лимској патријаршији.17 Његове везе са патријархом Ата-

насијем су више него очигледне. Ктиторство према свим 

значајним светињама везаним за божански промисао и 

историју спасења света, Сава је испунио кроз многобројне 

дарове храмовима и свештенству и монаштву које је при 

њима живело и имало обавезу да помиње у својим молит-

вама не само Саву, већ и његовог почившег брата, краља 

Стефана Првовенчаног и њихове родитеље, Симеона Не-

мању и Ану-Анастасију. У контексту аутокефалије Српске 

цркве чије је темеље Сава Немањић положио 1219. године 

у Никеји, његово поклоничко путовање у Свету Земљу, по-

везивање и укључење на специфичан начин, кроз ктиторст-

во и личне везе са патријархом Јерусалима и саслуживање 

са њим, али и сусрете са александријским и антиохијским 

патријарсима, укључило је Српску цркву у ширу заједницу 

Источног православља и помесних аутокефалних цркава 

које су основане на Истоку. Тиме је уједно Сава показао 

да је аутокефалија коју је обезбедио за Српску цркву била 

стваралачки чин који је доприносио јединству православ-

них цркава на Истоку. Његов познији животописац, Теодо-

сије, уједно због искушења и претњи које су се по аутокефа-

лију Српске цркве појавиле обновом Византијског царства 

1261. године, али уједно схватајући суштину Савине цркве-

не идеје и дела, нагласио је у закључку описа Савиног бо-

16  Доментијан, Живот светога Саве, 306-307.

17  За разматрање хронологије првог поклоничког путовања Светог Саве у Свету 
Земљу, види: Марковић, Прво поклоничко путовање Светог Саве у Палестину, 13-19.
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равка у Никеји 1219. године: „Не задоби престо безакоњем, 

не сагради недостојанством труд на заповести, не украде 

власти митом, ни разбојнички, не оте је као силници, не 

гони за чашћу него, чашћу гоњен и једва умољен, прими не 

човечанску него божанску благодат од Бога. Тако на седиш-

ту светитељства не седи губилачки него спасилачки, и хва-

ли Господа.“18

Ове речи Савиног млађег животописца донекле су иза-

звана реакција на новонасталу ситуацију на Балкану после 

1261. године, односно уласка цара Михаила VIII Палеолога у 

цариград и обнове Византијског царства,19 што ће све има-

ти за последицу промену курса цариградске патријаршије, 

под притисцима цара, у погледу уније са Римском црквом, 

при чему су у Србији Теодосијевог времена, очигледно, већ 

видели одређену угроженост, а нарочито принципима ауто-

кефалије њихове цркве. цар Михаило VIII (1259-1282) је у 

складу са својим тежњама ка што потпунијој рестаурацији 

византијске власти покушавао укинути независну Српску 

архиепископију и Бугарску патријаршију потврђујући по-

веље Василија II са почетка 11. века доводећи у питање ау-

токефалност ове две цркве. У том смислу наставио је да де-

лује приликом преговора о склапању Лионске уније (1274) 

истичући да су епископије по српским и бугарским краје-

вима првобитно биле у саставу Охридске архиепископије 

и то још од времена цара Јустинијана I и папе Вигилија.20 У 

том периоду, међутим, није дошло до отвореног раскола из-

међу цариградске патријаршије и Српске архиепископије, 

иако је у неколико наврата за владавине цара Михаила VIII 

и српског краља Стефана Уроша I (1241/2-1277) долазило 

до отворених сукоба између две државе, али и до преговора 

о могућем орођавању и савезништву две владарске куће.21

18  Теодосије, Живот светога Саве, 132.

19  За саму операцију заузимања цариграда 25. јула 1261. године види: Georgii 
Acropolitae, §85. Geanakoplos, Emperor Michael Palaelogus and the West, 92-97.

20  Nicol, The Greeks and the Union of the Churches, 454-480; Станковић, Краљ 
Милутин, 41-44.

21  Станковић, Краљ Милутин, 32-50.


