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НОВИ ПРАВЦИ У ИСТРАЖИВАЊУ АУТОКЕФАЛИЈЕ 
СРПСКЕ ЦРКВЕ У XIII ВЕКУ

Апстракт: У раду се дају предлози за нове правце истраживања 
настанка аутокефалне Српске цркве. Указује се на потребу даљег 
истраживања просопографије коју пружају савремени наративни 
извори, и друштвених веза Светог Саве и Симеона Немање са неким 
од кључних личности византијског друштва. Наводе се примери односа 
Светог Саве и солунског митрополита Константина Месопотамита 
и јерусалимског патријарха Атанасија, посведочени у Доментијановом 
житију Светог Саве, али и у савременим византијским изворима, па се 
наводи који се срећу у српским изворима стављају у шири византијски 
контекст. Тек са оваквим методолошким приступом, узајамним 
поређењем и провером вести које пружају доступни византијски и 
српски извори, може се добити шира слика о појединим моментима из 
процеса стварања Српске цркве. Сугерише се овакав правац у даљим 
истраживањима српске црквене аутокефалије.

Кључне речи: Свети Сава, аутокефалија, византијски свет, 
просопографија, литерарни наратив. 
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Опште је место у српској медиевистици да су значај и улога личности 
Светог Саве, првог архиепископа аутокефалне Српске цркве, од пресуд-

не важности за њен настанак. Другим речима, када се разматра процес 
настанка аутокефалне Српске цркве у средњовековној Србији, истражи-

вање овог процеса неизбежно се доводи у везу са истраживањем Савине 
биографије, док су основне чињенице о кључним догађајима из историје 
стицања аутокефалије за Српску цркву одавно добро познате. Међутим, 
да ли се у том процесу могу додатно сазнати нови детаљи који су води-

ли до остварења циља који нам је из српских наративних извора добро 
познат?

Иако смо о Савиној биографији сразмерно добро обавештени на осно-

ву уобличених и заокружених слика о његовом животу и раду већ на ос-

нову житија која су саставили Доментијан и Теодосије у XIII веку,1 ипак, 
и данас многа питања и проблеми из његове биографије остају отворени 
за даља истраживања или даља испитивања, као што је о томе зналачки 
приметио Сима Ћирковић.2 С тим у вези, и сам процес настанка аутоке-

фалне цркве у Српским земљама, иако у основним стадијумима добро 
познат, ипак није уобличен нити закључен, док поједина питања и данас 
остају отворена или предмет додатних проучавања.3 У будућем истражи-

вању ове теме намећу се многи проблеми, како методолошког карактера, 
тако и истраживачке природе, будући да се увек мора инсистирати на из-

налажењу нових праваца истраживања и постављању нових питања чак 
и на оним местима где нам се чини да су извори са којима располажемо 
прилично јасни. У том смислу, свакако један од најбитнијих предуслова 
за даља истраживања ове тематике и даље јесте критичко издање жи-

тија Светог Саве од Доментијана и Теодосија, узимајући у обзир све са-

чуване преписе.4 У овом раду ћемо покушати да идентификујемо неке 
1 И. Шпадијер, Хронолошки оквири, 3-16, је прилично уверљиво доказала да је житије 
Светог Саве Теодосије написао у годинама владавине краља Драгутина (1276-1281), 
највероватније инспирисан исходима сабора у Лиону 1274. године, када је склапањем 
уније Цариградске патријаршије и Римске цркве била угрожена самосталност Српске 
архиепископије. Половином XIII века, највероватније 1253. године, Доментијан је 
написао прво житије Светог Саве. И. Шпадијер, Светогорска баштина, 46.
2  С. Ћирковић, „Проблеми биографије светога Саве“, 7-13.
3  С. Ћирковић, Доментијанова просопографија, 152-154 где су изнети аргументи у 
корист померања датовања Савиног путовања у Никеју у 1218. годину.
4  Издање Доментијана, које је приредио Ђура Даничић 1865. године до данашњег дана 
остаје једино издање извора којим се служе сви истраживачи Савиног живота, док 
случај није ништа бољи ни са Даниловим зборником Животи краљева и архиепископа 
српских, које је издао 1866. године Ђура Даничић.
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од будућих праваца истраживања питања настанка аутокефалне Српске 
цркве, и места и улоге коју је у том процесу имао Свети Сава. 

***

Иако је шири историјски контекст времена у којем је Свети Сава 
живео и радио неизбежан за проучавање у вези са Савиним црквеним 
постигнућем, на широком простору Балкана, где се узајамна испрепле-

таност односа међу центрима политичке моћи на Балкану, и шире у Ма-

лој Азији убрзо после пада Цариграда 1204. године развила у сложену 
мрежу политичких, друштвених и верских односа како у подељеном 
византијском свету, тако и у његовим везама са локалним државама на 
Балкану, Бугарском и Србијом, те Епирском државом, за дубље разуме-

вање ових процеса и места које je крајем XII и почетком XIII века зау-

зимала Србија Стефана Немање, значајно је проучавање идеолошких, 
политичких али и брачних веза са византијском царском кућом Анђела. 
Добро позната Савина «дипломатија» може да се разуме у правилном 
историјском контексту само ако се узму у обзир везе које је са кућом 
цара Манојла I Комнина још половином XII века успоставио велики жу-

пан Стефан Немања. Ново присуство Византијског царства на Балкану 
у виду јаке државне политике видљиво је од почетка овог века, када су 
српски велики жупани увек водили своју унутрашњу и спољашњу по-

литику у свеприсутној сенци Цариграда као политичког центра.1 Тек са-

гледавање историје Балкана у другој половини XII века, у сложености 
политичких процеса, омогућава нам да јасније схватимо и она дешавања 
у којима је Свети Сава био протагониста и који су водили последично 
и до стварања аутокефалне Српске цркве у првој половини XIII века, 
упркос прекретници коју је донела 1204. година. О раније успоставље-

ним чврстим везама Стефана Немање са византијском царском кућом 
Анђела говоре нам саме повеље цара Алексија III за манастир Хиландар, 
где очигледно провејава дух разумевања места и улоге, па и значаја који 
су Стефан Немања, као монах Симеон, и Сава, успоставили са царском 
кућом али и на Светој Гори као највећи њени задужбинари крајем XII 
века, о чему говори и Доментијан у житију Савином.2 У српској науци 
1  V. Stanković, „The Character and Nature of Byzantine Influence...“,75-93; D. Marjanović, 
Emergence of the Serbian Church..., 41-49.
2  О задужбинарству Симеона Немање и Саве на Атосу у контексту настајања идеје о 
Српској цркви види: Д. Марјановић, Византијски свет и Српска црква..., 49-58, што 
указује на значај схватања укључења у византијски свет и његову специфичну културу 
и традицију, и самим тим, својеврстан излазак у шири простор међународних црквених 
прилика. 
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већ је примећен значај и смисао оснивања Хиландара као самоуправног и 
самосталног манастира на Светој Гори са дозволом самог цара Алексија 
III, као значајне етапе у процесу настајања Српске цркве.3 Овај атоски 

период Светог Саве представља изузетно значајну фазу у разматрању 
процеса настанка аутокефалне Српске цркве, будући да, по Доментијану, 
Сава као хиландарски монах, пре тога рукоположен у чин архимандрита 
у Солуну од руку митрополита Константина Месопотамита, одлази у 
Никеју, где се одвија завршни чин установљења српске црквене аутоке-

фалије. Међутим, Хиландар и Савина делатност на Атосу представљала 
је само једну фазу у његовој широко разгранатој делатности која је води-

ла ка реализацији циља аутокефалије. Никако се не треба ограничавати 
у проучавању модела стицања аутокефалије искључиво на Савину хи-

ландарску, односно, атонску фазу рада, чиме се искључују и занемарују 
подаци које пружају наративни извори на основу којих се може напра-

вити чак и помак у проучавању и дубљем разумевању процеса који су 
водили оснивању Српске цркве. Важност атонске фазе Савиног живота 
и деловања, наравно, у заједништву са Сименон Немањом, огледа се пре 
свега у увођењу Србије у шири круг византијског света, изван уских ре-

гионалних оквира у унутрашњости балканског простора. У том смислу, 
предложили бисмо знатно опрезнији став од тумачења које се среће у не-

ким новијим радовима на ову тему,4 у којима се Савин успех у прегово-

рима у Никеји тумачи аргументом о «византијском царском монаштву» 
Свете Горе као директно потчињеним цару, па отуда логичним да Сава 
добије архиепископско посвећење и признање аутокефалије. Тиме се, 
осим што овакав термин нема упориште у историјским изворима, као и 
термин «царски манастир» за Хиландар, који се као такав не помиње у 
повељи Алексија III, заправо суштинска надлежност византијског васи-

левса у додељивању аутокефалије, своди на једну погрешно замишљену 
и прилично уску теорију.5 С друге стране, општи закључак, у којем се 
3  Д. Богдановић, Преображај..., 316; Ј. Тарнанидис,  Колико је св. Сава као личност..., 
57. Д. Марјановић, Византијски свет и Српска црква..., 39-48.
4  М. Сајловић, Сазревање аутокефалности Српске цркве, 14; М. Сајловић, Молба 
прота Герасима, 115.
5  Цар Алексије III Анђео у повељи из јуна 1199. године упућеној Сави, «сину почившег 
великог жупана Србије Немање», говори о Хиландару као манастиру који се налази 
под његовим царским старањем, што је само по себи уобичајена формулација која 
извире из поимања византијске царске идеологије у којој је цар Ромеја заштитник свих 
својих слугу, па тако и манастира и њихових повластица од потенцијалних узурпатора. 
Оваква формулација положаја манастира у односу на царску власт не разликује се од 
оне изречене у хрисовуљи издатој јуна 1198. године Симеону и Сави.. Actes de Chilandar 
I, No. 4, 20-47; No. 5, 1-16; 40-43.
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сазревање Српске цркве посматра као дуготрајан и сложен процес, је је-

дини могући правац у даљем истраживању настанка аутокефалне српске 
црквене организације. Ипак, овим се превиђају нови односи који су се 
формирали након 1204. године у европским и малоазијским деловима 
бившег јединственог Царства. Напоменимо само чињеницу да никејски 
цар Теодор I Ласкарис 1219. године, као ни сам цариградски патријарх, 
није осим номиналне, имао никакве везе са монаштвом на Атосу. Мо-

нашке заједнице Свете Горе после 1204. године заправо су се налазиле у 
хаотичној ситуацији, принуђене да се одупиру наметању духовног ауто-

ритета римског папе Иноћентија III и његових легата који су покушава-

ли да успоставе свој духовни ауторитет над светогорским манастирима. 
Манастир Ивирон првобитно је био једини који је драговољно присту-

пио унији, док су се сами Светогорци 1209. године обраћали Латинском 
цару Хенриху Фландријском за помоћ и заштиту, да би се потом 1214. 
обратили за заштиту чак и самом папи Иноћентију III, признавши његов 
духовни ауторитет, који је трајао све до 1216. године, да би у наредним 
годинама почео све више да слаби. Судећи према савременим српским 
изворима, и дешавањима на Светој Гори, у мери колико су нам она по-

зната из тих година, тек је Савино рукоположење за аутокефалног архи-

епископа Српске цркве 1219. године у Никеји, изазвало на Светој Гори 
обрнути процес враћања атонских манастира испод латинског утицаја 
под окриље византијских модела црквених веза.6 Исходи 1204. године у 
том смислу променили су раније норме односа и успоставили нове, који 
су рушили дотадашње устаљене принципе зависности као и покрови-

тељства над светогорским манастирима. Сам Свети Сава, у житију Си-

меона Немање, када приповеда о преносу Немањиних моштију у Србију, 
бележи да у тим данима (1207. године) на Светој Гори наступи «велики 
метеж» након што «Латини [...] заузеше Цариград, бившу грчку земљу, 
чак и до нас, и улегоше и ту у свето место.»7

***

С тим у вези, покушај реконструкције друштвених веза које је очи-

гледно Свети Сава успоставио у периоду пре стицања аутокефалије, у 
Цариграду, и на Атосу, као и у Солуну, представља врло значајан иско-

рак у будућем проучавању процеса настанка Српске цркве, будући да 
6  Доментијан, 222-223. М. Живојиновић, Света Гора у доба Латинског царства, 77-
86.
7  Свети Сава, Сабрана дела, 184. За дефинисање ингеренције византијских царева у 
додељивању аутокефалије локалним црквама, види: Д. Марјановић, Византијски свет 
и Српска црква, 21-27 са старијом литературом.
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је јасно да без уклопљености у византијски свет, без контаката како са 
представницима византијске царске куће, али и са бројним црквеним 
достојанственицима Цариградске патријаршије, он свакако не би могао 
постићи такав исход своје црквене делатности.8 У том смислу, просо-

пографија личности које се помињу у Савином житију од Доментијана, 
уколико је она могућа у односу на стање изворне грађе, свакако би била 
добродошао искорак у будућим истраживањима ове тематике.9 Она би 
у одређеном смислу указала и на хоризонталну распрострањеност ових 
Савиних веза које се тек назиру код Доментијана. У том смислу сматра-

мо да не треба занемарити вести и податке, колико год да су штури и 
недоречени (по нашим савременим појмовима), које Доментијан пружа 
о Савиним везама са личностима попут солунског митрополита Кон-

стантина Месопотамита (Кир Костадија) и јерусалимског патријарха 
Атанасија, који представља најпомињанију личност у Савином житију 
после Симеона Немање и цара Алексија III. Наиме, када се сагледају у 
историјској равни, улога оба архијереја у Савином уздизању и призна-

вању као аутокефалног архиепископа Српске цркве имају изузетан зна-

чај, како у контексту саме еклисиологије, тако и у ширем распростирању 
угледа и легитимитета новоосноване аутокефалне Српске цркве, а врло 
могуће и у самом процесу стицања српске црквене самосталности. 

Све податке о овим односима пружа нам Савин први хагиограф До-

ментијан. Он је први писац који наводи да је Свети Сава примио ар-

химандритско рукоположење у Солуну испод руку «кир Костадија», уз 
8  В. Станковић, Стефан Немањић и његов брат Сава..., 117. који је приметио 
у савременим изворима, као што су писмо Хоматина Сави из 1220. године као и 
ранији помен Саве у путопису Антонија Новгородског о Сави као личности потпуно 
уклопљеној у миље и друштво византијског света крајем XII и почетком XIII века, 
што је изазвало пажњу већ код савременика, попут поменутог Антонија, архиепископа 
Новгородског, али што је посредно посведочио и сам Димитрије Хоматин у писму 
Сави. Ово повезивање са византијским светом, треба поменути, започело је једну 
генерацију раније, у доба владавине великог жупана Стефана Немање, и његовим 
везама са рашким епископима Охридске архиепископије, пре свега са Јефтимијем 
Рашким, који је учествовао у раду Немањиног сабора «против јеретика», и Калиника 
који га је постригао за монаха након абдикације 1196. године, што све указује на блиску 
везу и сарадњу српског великог жупана са епископима Охридске архиепископије. 
Интересантно је, у том погледу, што се до владавине Стефана Немање, у изворима 
не срећу подаци о односима српских великих жупана са охридским архијерејима. Cf. 
Ј. Калић, „Црквене прилике у српским земљама...“, 49-51; Ј. Калић, Српска држава и 
Охридска архиепископија..., 201 et passim.
9  С. Ћирковић, Доментијанова просопографија, passim представља до сада 
најдетаљније истраживање и јасан путоказ у којем правцу треба наставити даљи рад. 
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учешће на богослужењу двојице архијереја, од којих је један био локал-

ни епископ чија се јурисдикција протезала на Свету Гору чији је монах 
био Свети Сава, Никола Јерисоски, док су друга двојица били суфрага-

ни солунског митрополита, Михајло Касандријски и Димитрије Адра-

меријски.10 Даљим истраживањем биографије и каријере Констанина 
Месопотамита, пре свега на основу приповедања које о њему у својој 
Историји даје Никита Хонијат, сазнајемо да се радило о личности која 
је не само у политичком, већ и у црквеном смислу обележила последње 
деценије XII века у самој престоници, на двору двојице царева, Исака 
II и Алексија III. Тада је Месопотамит, највероватније пореклом из Ни-

кеје, обављао значајну улогу чувара царског мастила, односно утицајног 
дворског достојанственика који је увек био близу цара и упућен у све 
његове царске одлуке. Нешто касније, царевим пристанком, заузео је и 
црквену функцију солунског митрополита. Месопотамитова политичка 
каријера у Цариграду се поклапа са Немањином владарском политиком 
у царској престоници, када је српски велики жупан успео да се ороди са 
византијском царском кућом Анђела склапањем брака између братанице 
цара Исака II Анђела, Евдокије, и Стефана Немањића.11 Другим речима, 
на основу овог примера можемо да назремо у којој мери су се крајем XII 
и почетком XIII века на релацији Србија - Цариград одвијали контакти 

10  Као јерисоски епископ, Николај је имао право рукополагања светогорских монаха 
само у чин ђакона и свештеника, али не и у достојанство архимандрита, па је логично да 
је Свети Сава морао доћи код солунског митрополита, чија се јурисдикција простирала 
и над Светом Гором, да би примио архимандритско посвећење. М. Живојиновић,  О 
боравцима Светог Саве у Солуну, 64. Никола Јерисоски је највероватније 1198. године 
издао акт Светом Сави и Симеону Немањи о предаји запустелог Хиландара српским 
монасима, и вероватно је присуствовао предаји запустелог манастира Зиг имању 
манастира Хиландара. Што упућује на већ остварене везе са локалним епископом 
надлежним за поједина питања од својинског и свештеног карактера на Атосу. С друге, 
стране, епископ Димитрије Ардамеријски је познат из једног акта издатог манастиру 
Атанасија Атонског на Светој Гори, чији је ктитор био и сам Свети Сава још уочи 
својег архиепископског рукоположења. М. Живојиновић, нав. дело, 64. Ово пак све 
указује да је Савина пратња у Солун почетком XIII века када је примао архимандритско 
достојанство, била састављена од кључних личности који су играли одређени значај 
у свакодневном животу Свете Горе крајем XII  и почетком XIII века. Другим речима, 
њихово присуство на Савином архимандритском рукоположењу додатно је утврдило и 
потврдило његов легитимитет као светогорског монаха и према ауторитету солунског 
митрополита чији су поменути епископи били суфрагани, што само по себи указује на 
већ остварене везе у оквирима Цариградске цркве Светог Саве уочи стицања црквене 
аутокефалије.
11  Свети Сава, Сабрана дела, 152.
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неких од водећих протагониста у политичким догађајима епохе, међу 
којима су се истицали и људи који ће касније у црквеној сфери, уочи и 
након 1204. године, постати личности од утицаја са којима је Сава Не-

мањић остварио одређену врсту везе, и уз чију помоћ је успео додатно да 
учврсти положај, сопствени, и организације која ће се потом пројавити 
као Српска црква.12 

Сима Ћирковић је у својем раду посвећеном проблемима биографије 
Светог Саве јасно указао да се приповедање Доментијана у Савиној ха-

гиографији може у великој мери узети као аутентично и веродостојно, 
будући да су многи детаљи потврђени другим независним примарним 
изворима.13 У том смислу, у будућим истраживањима о проблемима на-

станка Српске цркве треба настојати на додатном анализирању Домен-

тијановог стила приповедања и историјске аутентичности података које 
он доноси о Светом Сави, као и на правилном разумевању описа веза 
које је Свети Сава као аутокефални архиепископ Српске цркве успоста-

вио, можда још и пре него што је доспео на чело Српске цркве. 
У том правцу треба тумачити значај помена учешћа Константина 

Месопотамита у Савином уздизању у чин архимандрита, као и неких 
других епизода Савиних релација, пре свега са јерусалимским патријар-

хом Атанасијем, о којима Доментијан говори опширније. Ове друштвене 
везе су заправо прошириле и потврдиле легитимитет нове локалне Црк-

ве на ширем подручју источног Медитерана и далеко изван политичких 
граница византијског света раног XIII века. Оне, посредно, сведоче и о 
12  Константин Месопотамит је касније, како то сведоче византијски историчари 
Георгије Акрополит и Никита Хонијат у једном писму упућеном Месопотамиту, био 
личност до краја одана никејским царевима, будући да је одбио да крунише епирског 
владара Теодора I Анђела за цара у Солуну, него ће то уместо њега учинити охридски 
архиепископ Димитрије Хоматин, на тај начин продубљујући јаз између Епирске 
државе и цркве коју је водио, са легитимном царском владом и патријаршијом у 
Никеји. Доментијанов навод, како је Месопотамит Савино рукопроизвођење за 
архимандрита учинио «по свом грчком закону да буде архијереј» (Доментијан, 191-
192) говори о дубљем смислу самог догађаја, чак иако је с његове стране у житију 
изречен као «накнадна памет», као и о односу који је очигледно постојао пре поменутог 
догађаја између Саве и Месопотамита, о чему сведочи касније и Теодосије, када 
наглашава да су Сава и Костантин Месопотамити били пријатељи из младости. Види: 
Georgii Acropolitae, 222, 14-223, 2 где никејски историчар портретише Месопотамита 
као жестоког противника крунисању Теодора I Анљела. Такође: Nicetae Choniatae, 
Orationes, 204, 22-205, 5. За детаљнији опис личности Константина Месопотамита и 
анализу извора, види: Д. Марјановић, Византијски свет и Српска црква, 59-65.
13  С. Ћирковић, „Проблеми биографије светога Саве“, 11.
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границама домета културе византијског света, црквених веза, и њиховом 
распростирању на ширем простору од оног који се уобичајено узима као 
уобичајен за византијски свет у првој половини XIII века. Наиме, реч је 
о везама које је Свети Сава успоставио са јерусалимским патријархом 
Атанасијем, о чему постоји обиље сведочанстава у Савином житију од 
Доментијана, што свакако треба узети у обзир када је реч о стварању 
слике о идентитету и начинима на који је афирмисан аутокефалан статус 
Српске цркве у првим деценијама након 1219. године. 

У домаћој историографији је личност патријарха Атанасија Јеруса-

лимског, иако он заузима значајно место у Савином житију, изазвала 
малу пажњу истраживача.14 У складу са потребном методологијом ис-

траживања, сваки помен личности у житију Савином треба да изискује 
што темељнију историјску анализу која би довела до нових чињеница 
које би додатно осветлиле приповедање српских извора, и евентуално 
поткрепиле њихов наратив. У том смислу, када је реч о патријарху Ата-

насију Јерусалимском, историјске чињенице, као и сведочанства неза-

висних извора нам откривају личност не само значајну за историју Јеру-

салимске патријаршије у првој половини XIII века, већ дају и штури али 
значајан податак који може да указује да је потицао из западних области 
византијског света који је био близак и Светом Сави пре 1219. године. 
Наиме, још је V. Grumel у једном прегледном раду указао на помен па-

тријарха Атанасија Јерусалимског који је као «звезда која је дошавши са 
запада засијао на Сиону».15 Овим се и за нашу тему отвара једно врло оз-

биљно питање о друштвеним везама и повезаности самог Светог Саве са 
неким од кључних личности византијског света, укључујући и Цркву, на 
размеђу XII и XIII века. Опис Савиног пријатељства са Атанасијем Јеру-

салимским пружа Доментијан, али више него што нам разјашњава како 
је до њих дошло, он наслућује о везама које је Сава успоставио са лич-

ностима византијске цркве и државе, попут Константина Месопотамита, 
али и поменутог Атанасија, при чему Запад из перспективе Јерусали-

ма може представљати Никеју, Цариград, или Атос - места где је Свети 
Сава, како знамо из приповедања Доментијана, имао развијене везе. Ако 
узмемо у обзир име јерусалимског патријарха, оно по важности култа 
Светог Атанасија Атонског може упућивати на Свету Гору, где је и Сава 
успоставио чврсте везе са Лавром Светог Атанасија Атонског, чији је и 

14  M. Marković, Saint Sava of Serbia and Athanasios II, 267-272. 
15  A. Papadopoulos-Kerameus, ‘Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής βιβλιοθήκης I, 133, 22-27. V. 
Grumel,  La chronologie des patriarches grecs de Jérusalem au XIIIe siècle, 197-201.
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други ктитор постао још пре својег архиепископског посвећења, а где је 
након добијања архиепископског достојанства, по повратку из Никеје 
чак рукополагао манастирске свештенике и ђаконе.16 Другим речима, по-

датке, некада и превише штуре, које нам пружају савремени српски на-

ративни извори, потребно је додатно проверавати и контекстуализовати 
њихово казивање, које се некада чини сувише типским, поређењем са 
савременим византијским изворима и подацима које о истим личности-

ма помињу византијски писци и разни други црквени списи. 
***

Присни односи архиепископа Саве и Атанасија Јерусалимског, на-

глашени и детаљно описани код Доментијана, сведоче не само о веза-

ма и односима битним у процесу заснивања и утемељења легитимитета 
Српске цркве, већ и о ширем значају топографија и ктиторске делатно-

сти Саве у Светој Земљи, а нарочито у Јерусалиму.17 Све ово упућује 
нас на други методолошки приступ који ваља имати на уму у будућим 
истраживањима процеса настанка Српске цркве, а то је читање нара-

тивних извора. Оно што делује као топос и опште место у структури 
византијских или средњовековних српских житија, може испод слојева 
наизглед извештаченог и устаљеног литерарном формом језика лишеног 
историјског карактера, крити одређене информације које могу бити од 
значаја за реконструисање историјске позорнице на којој је Сава дело-

вао. Нагласак на Савином путовању у Свету Земљу, његово бављење у 
Јерусалиму, јорданској пустињи, на Синају и Египту, превазилази пред-

ставе о значају Свете Земље и древних монашких средишта Истока као 
типских литерарних форми изазваних потребом жанра, већ указује на 
процес стварања идеје јерусалимског порекла Српске цркве и њеног 
идентитета, упркос чињеници да је аутокефалија дошла из Никеје са 
царским благословом и посвећењем цариградског патријарха, која се 
очигледно развијала у Српској цркви и друштву и током друге половине 
XIII века. Доментијанови помени веза Светог Саве са Јерусалимом, кроз 
помен монашког имена по узору на Саву Јерусалимског, или идеје да је 
још на Атосу «устројио пут у Јерусалим», иако представља слику ство-

рену на основу накнадног искуства самог писца, сведоче о процесима 

16  Доментијан, 136-138. Између осталог, Доментијан, 223, када говори о рукоположењима 
у манастиру Светог Атанасија, десет година пре првог путовања у Свету Земљу упућује 
на чврсте везе које је први српски архиепископ неговао са овим центром православног 
монаштва на Атосу и у Византији.
17  Д. Марјановић, Свети Сава, Јерусалим и аутокефалија Српске цркве, рад у штампи.
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који су били актуелни и носили известан значај у стварању или даљем 
развијању идентитета Српске цркве у позним годинама Савиног живота, 
односно у генерацији Савиних наследника на архиепископском трону. У 
Даниловом зборнику су тако архиепископи Сава II (1263 - 1271), Јоани-

кије (1272 - 1276) и Јевстатије (1279 - 1286) поменути као српски првоје-

рарси који су у неком тренутку своје црквене каријере имали жив однос 
према Јерусалиму и неговали везе са Светом Земљом, о којима нажалост 
знамо још мање,18 на тај начин директно настављајући традицију коју је 
успоставио Свети Сава, а мотив Јерусалима, који је развио Доментијан 
у својем житију Светог Саве, наставио да постоји и уобличава слику о 
Цркви у српској литератури XIV века, па и касније. Извући историјску 
есенцију из тих и сличних описа, српске и византијске провенијенције, 
задатак је будућих истраживања настанка аутокефалије Српске цркве 
1219. године. 
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