
ГОДИНА CI БР ОЈ 1БЕОГРА Д, ЈА НУА Р 2021.

С Л УЖ БЕ Н И  Л ИС Т  С Р ПС К Е  П РА В О С Л А В Н Е  Ц Р К В Е

Свети Јован Крститељ и Претеча Господњи



26 ГЛАСНИК СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

родној груди и тиме дали огроман допринос 
да би и нас данас овде било. Сваки пут када 
неко има намеру да прода своју имовину, тре-
ба првенствено да помисли на своје рођаке и 
комшије, који желе ту да остану. Треба да во-
димо рачуна да својом себичношћу њих не до-
ведемо у још тежи положај. Неко ће продајом 
можда привремено решити своје финансијско 
питање, али се треба питати, да ли та пролазна 
утеха вреди да се пореди са свешћу и савешћу 
да смо тиме још више отежали положај наших 
сродника и комшија. Они су чврстог опреде-
љења да остану на нашој светој земљи, а наш 
поступак може да их доведе у још тежи поло-
жај. Ниједан човек не треба да мисли првен-
ствено само на себе, већ да испуњава Христову 
заповест о љубави према Богу и ближњему.

Пастирски апелујемо на све вас, браћо и 
сестре, да се, ако се икада нађете пред овим из-
бором, дубоко запитате да ли вреди продати 
земљу и зарадити новац, а истовремено понети 
тешко бреме савести. Зато, покажимо и у овим 
историјским тренуцима хришћанску и изнад 
свега људску одговорност према себи, својој 
деци која треба да знају одакле су потекла, и 
према својим комшијама којима остављамо 
терет који мислимо да смо олако скинули са 
својих плећа.

Зато послушајмо сви, еванђелске речи са-
мога нашег Господа и Спаситеља који нам по-
ручује: – Каква је корист човеку ако сав свет 
задобије а души својој науди? (Мт. 16.26). По-
кажимо трпљење и жртву љубави, држећи се 
заједно као један народ Божји, угледајући се на 
свете из рода нашег, како бисмо се нашли вер-
ним слугама Господа нашег. Сачувајмо љубав 
и братску солидарност како би тиме показали 
да смо достојна деца својих предака и како би 
тиме сачували нашу веру, име и постојаност на 
нашем најсветијем Расу, Косову и Метохији.

С благословом Господњим

Епископ рашко-призренски
ТЕОДОСИЈЕ

У манастиру Грачаница
23. септембар 2020. год.

Свети Сава,  
Јерусалим и аутокефалија  

Српске Православне Цркве1

Урбана топографија и јеротопија Јерусали-
ма, и шире, Свете Земље, у доба Светог Саве 
била је увелико позната и утемељена. Својевр-
сну свештену топографију не само Јерусали-
ма, већ и шире, читаве Свете Земље и Блиског 
Истока, даје Доментијан у житију Светог Саве. 
Међутим, још од 4. века, и времена цара Кон-
стантина Великог, она је почела да се уобличава 
и налази своје место у дефинисању свештеног 
простора Јерусалима као хришћанског града. 
Пре свега са обновом цркве Христовог Гроба, 
односно Васкрсења, или изградњом хришћан-
ске базилике на месту Христовог рођења у Ви-
тлејему у истом периоду. Земаљски Јерусалим 
је имао директну корелацију са Небеским Јеру-
салимом, са тенденцијом у Ромејском царсту, 
опет забележеном већ у доба Константинове 
владавине, да се идеја, светост и топографија 
Јерусалима преноси на престони град Царства 
– Нови Рим, где је Константин у цркви Светих 
Апостола положио мошти Христових најбли-
жих ученика и одредио место својег гроба као 
равног апостолима,2 и каснијем развијањем 
идеје Цариграда као Новог Јерусалима током 
векова када су неке од најзначајнијих светиња 
које се везују за Христов живот и страдање, 
пре свега Часни Крст, али и сунђер и копље 

1 У раду су представљени резултати рада на пројекту 
Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Визан-
тијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века. (Евиден-
циони број 177015).

2 De vita Constantini, IV, § 58-60. Ипак, примећено је 
да је Нови Рим у Константиново време изграђен као 
престоница империје а не као примарно хришћанска 
престоница. С друге стране, идеја Константина Великог 
да пренесе мошти свих Апостола у Цариград никада није 
заживела, и он и његов син - наследник, Констанције II су 
морали да се задовоље са оним што су могли да обезбеде. 
Једино је Свети Апостол Андреј Првозвани био из броја 
дванаесторице апостола, чије су мошти положене у 
храм Светих Апостола, док су Свети Апостоли Лука и 
Тимотеј били из реда четрдесеторице мањих Апостола.  
Cf. P. Magdalino, The Apostolic Tradition in Constantinople, 
Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Stud-
ies 2 (2016), 120-125; 129-130. Опсежну студију о развоју, 
значају и месту култа Светог Андреја Првозваног у 
Цариграду приложио је F. Dvornik, The Idea of Apostolicity 
in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew, (Cam-

bridge MA: Harvard University Press, 1958).
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које помиње Ускршња Хроника, биле прено-
шене, чуване и поштоване у Цариграду.3 Наве-
димо пример цара Ираклија и његовог уласка 
у Јерусалим после победе над персијским ца-
рем Хозројем II, те повратка Часног Крста из 
персијске престонице Ктесифона у свети град, 
али и преноса дела Животворног Дрвета у Ца-
риград, као и установљење празника Уздизања 
Часног Крста у оквиру којег се славио и прона-
лазак Часног Крста у Јерусалиму у време цара 
Константина.4 

Четири цркве, на челу са Светом Софијом, 
заузимале су посебно место као хранилишта 
светиња које су се чувале у Цариграду и ве-
зивале за Христов живот и страдање, али и 
осталих личности Старог и Новог завета.5 За-
нимљивост представља да се већина реликвија 
везаних за Христово страдање још од друге по-
ловине 9. века није налазила у Светој Софији, 
већ у две дворске цркве у оквиру Велике Па-
лате. Крајем 12. и почетком 13. века, Антоније 
Новгородски помиње да се поклонио делови-
ма Гроба Господњег који су се чували у Светој 
Софији, као и печату који је стављен на Гроб 
после сахране Исуса Христа, који се помиње у 
Јеванђељу.6 Он још наводи да је видео трпезу 
на којој је Христос са Апостолима обавио Тај-
ну Вечеру на Велики Четвртак и пелене у које 
је Христос по рођењу био повијен као младе-
нац, као и златне сасуде у којима су му персиј-
ски мудраци принели своје дарове. Такође, на 
галерији Свете Софије, налазили су се сврдло 
и тестера којима је направљен Часни Крст и 

3 Chronicon Paschale I, 705, 3-14.
4 Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, ed. H. 

Delehaye (Bruxellis: Societas Bollandiana, 1902), 43-45;  
Nikephoros, §12, 1-6; §15, 23-25; §17, 13-16; §18, 8-21; Theo-
phanes, 327, 10-16; 328, 13 - 329, 10; J. F. Haldon, Byzantium in 
the Seventh Century. The Transformation of a Culture, (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1990) 42-46; W. E. Kaegi, 
Heraclius Emperor of Byzantium, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003), 78, 205-208; J. W. Drijvers, Heraclius 
and the Restitutio Crucis. Notes on Symbolism and Ideology, 
The Reign of Heraclius (610-641): Crisis and Confronta-
tion, eds. G. R. Reinink, B. H. Stolte (Leuven - Paris: Peeters, 
2002), 175-190; J. Erdeljan, Chosen Places. Constructing New 
Jerusalems in Slavia Orthodoxa, (Leiden-Boston: Brill, 2017), 
53-62; 96-101 et passim; D. Marjanović, Creating Memories in 
Late 8th-century Byzantium. The Short History of Nikephoros 
of Constantinople, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2017), 99-147.

5 Током времена, различите светиње су се преносиле 
из једног у други царигардски храм, неке су увек биле 
везане само за једну престоничку цркву. Ипак, приликом 
описа цариградских светиња које се везују за Јерусалим 
и Христов живот и страдање, користимо се описом 
реликвија које је дао Антоније, архиепископ Великог 
Новгорода, будући да је он и хронолошки одговара 
времену када је Свети Сава Српски походио Цариград. 

6 Мат, 27, 64-66

део кладенца крај којег је Христос разговарао 
са Самарјанком, чије су се мошти налазиле у 
посебној цариградској цркви посвећеној њој.7 

Као најзначајнија црква у Цариграду по-
свећена Богородици, саграђена у доба царице 
Пулхерије (око 450. године), црква Богородице 
у Влахерни, чувала је мафорион, односно Бого-
родичин покров. У храму се налазила и икона 
Богородице Путеводитељке или Одигитрије, 
једна од најзначајнијих цариградских светиња 
која је спасила Град аварско-персијске опсаде 
626. године, док је патријарх Фотије Цариград-
ски користио мафорион приликом одбране Ца-
риграда у опсади 860. године.8 Од осталих ре-
ликвија везаних за Свету Земљу које су се чу-
вале у цркви Богородице у Влахерни, помињу 
се гроб Светог Симеона Богопримца, мошти 
Пророка Захарије, Светог Јакова брата Господ-
њег, затим део моштију Витлејемских младена-
ца, као и дванаест котарица у којима је Христос 
извршио умножење хлебова, као и сами хлебо-
ви који су били узидани у стуб цркве.9

Ипак, једна цариградска црква, помиње се 
већ у доба цара Константина V 769. године,10 
имала је посебан статус у оквиру византијске 
идеје о Цариграду као Новом Јерусалиму, и 
била је донекле изузета из ингеренција цари-
градског патријарха, будући да се налазила у 
Великој Палати, у коју је патријарх могао доћи 
искључиво царским позивом. Дворска црква 
Богородице Фароске од 864. до 1204. године 
служила је као светилиште у којем су се чува-
ле најважније светиње хришћанства везане за 
Христову искупитељску жртву, над којима су 
бдили византијски цареви, будући да се храм 
налазио у саставу Велике палате. Од Христових 
реликвија које су се чувале у храму Богоро-
дице Фароске најзначајнији су делови Часног 
Крста, сунђер којим су Христа на Крсту поји-
ли оцтом, копље којим је прободен на Крсту, 
као и трнов венац, клинови, пурпурни огртач 
којим је био огрнут после Пилатове пресуде и 
трска. Многе од тих светиња налазиле су се у 
цркви Богородице Фароске и у време када је 
Цариград посетио Антоније, архиепископ Ве-
ликог Новгорода. Он још додаје да су се у овој 

7 Јован. 4, 1-42. Cf. Книга Паломникъ, 2- 3; 16
8 Антоније Новгородски помиње Богородичину 

ризу, појас и њен жезал односно посох. Види: Книга 
Паломникъ, 21.

9 Мат., 14, 14-22; Мар., 6, 35-45; Лука, 9, 12-17; Јован, 6, 
5-13.

10 Theophanes, 444, 15-25. Теофан даје најранији помен 
овог храма у вези са браком Лава IV и Ирине Атињанке 
769. године. Cf. C. Mango, The Homilies of Photius Patriarch 
of Constantinople. English Translation, Introduction and 
Commentary, (Cambridge MA: Harvard University Press, 
1958), 177-183. 
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цркви чували глава Светог апостола Павла, и 
тело Светог апостола Филипа, као и десна рука 
Светог Јована Крститеља.11 Интересантне опи-
се овог храма – хранилишта оставили су изме-
ђу осталих патријарх Фотије у својој похвалној 
беседи пред царем Михајлом III (између 864. 
и 866. године)12 и Никола Месарит крајем 12. 
века. Последњу реликвију – камен Христовог 
оплакивања, положио је у цркву Богородице 
Фароске цар Манојло I Комнин, 1169/70. годи-
не.13 Камен на којем је Христос био положен по 
скидању са крста пред полагање у гроб пренет 
је из Ефеса у Цариград.

Није без значаја нагласити да се одређен 
број старозаветних светиња чувао у такозва-
ној „Новој Цркви” (Nea Ekklesia) коју је сази-
дао цар Василије I Македонац у саставу Велике 
палате, у којој су се, према Антонију Новго-
родском, чували појас и плашт Пророка Илије, 
затим, сто за којим је Праотац Аврам обедовао 
са три анђела, односно Светом Тројицом, као и 
Мојсијев штап, и рог којим је Пророк Самуило 
помазао Давида за цара.14

11 A. Lidov, A Byzantine Jerusalem. The Imperial Pharos 
Chapel as the Holy Sepulchre, Jerusalem as Narrative Space. 
Erzählraum Jerusalem, eds. A. Hoffman, G. Wolf (Leiden, 
Boston: Brill 2012), 63-64 et passim.. Cf. Книга Паломникъ, 
18-19.

12 Одређена врста посвећења цркве Богородице 
Фароске одиграла се за владе цара Михајла III, а била је у 
вези са обновом иконопоштовања у Византији после 842. 
године. У својој беседи тим поводом, патријарх Фотије, 
између осталог, наводи да је ова црква Богородице заиста 
дело царског величанства достојно хвале, црква која се 
налази у самој палати као друга палата, божанствена и 
часна, која прву палату чини да у поређењу са њом изгледа 
као приватна палата/домаћинство, или боље рећи, да 
ову својом лепотом и нераздвојним сјајем улепшава и 
просветљује, и даје више части њеном претходном украсу. 
Mango, The Homilies of Photius, 185. За шири контекст овог 
догађаја нове посвете цркве која постоји још од времена 
иконоборачког цара Константина V, види: В. Станковић, 
Цариградски патријарси и цареви македонске династије, 
Београд 2003, 270-271.

13 Догађај који се одиграо у време владавине великог 
жупана Стефана Немање Србијом а у сенци цара Манојла 
I. P. Magdalino, The empire of Manuel I Komnenos (1143-1180), 
Cambridge: Cambridge University Press 1993, 291; Erdeljan, 
op. cit., 125-127. Епоха Комнина, нарочито доба владавине 
царева Јована ΙΙ и Манојла I, означила је ново раздобље 
имитације или угледања на узоре из свештене историје 
Старог и Новог завета, и осмишљавању положаја и сли-
ке цара у хришћанском свету. Cf. В. Станковић, Комнини 
у Цариграду. Еволуција једне владарске породице, Београд 
2006, 284-288. За Стефана Немању као новог Манојла и 
Студеницу као нови Јерусалим - хранилиште Часног Кр-
ста, по угледу на цариградске моделе, види: J. Erdeljan, 
Studenica. All things Constantinopolitan, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, Збор-
ник радова у част 40 година Института за историју умет-
ности Филозофског факултета Универзитета у Београду, 
ур. И. Стевовић, Београд 2012, 96-100.

14 Книга Паломникъ, 18-19. За околности изградње 
Нове Велике Цркве и идеју која је била положена у мо-

На основу овог кратког прегледа главних 
светиња које се везују за Христов живот и 
страдање, а које су се чувале у неким од нај-
значајнијих храмова Царигада, очигледно је 
да је током векова, у Византијском царству 
Јерусалим имао изузетно значајно место на 
идејном нивоу у области формирања и дефи-
нисања византијске не само политичке већ и 
црквене идеје које су се током векова развијале 
и током 12. и почетком 13. века на различите 
начине, физички у виду реликвија, али и ми-
саоно или писаном речју ушле у политички и 
културно-духовни простор српског друштва и 
државе Стефана Немање и Стефана Првовен-
чаног. Схватање ове идеје Цариграда као Новог 
Јерусалима проносили су далеко изван грани-
ца Царства између осталог и бројни покло-
ници који су походили Цариград. С краја 12. 
и почетка 13. века, период који је од интереса 
у овом раду, већ поменути путопис Антонија 
Новгородског, са списком светиња које су се 
чувале у цариградским манастирима и црква-
ма, посредно сведочи о духовној клими која је 
владала у престоници Царства на размеђу ве-
кова, када је и Свети Сава Српски као свето-
горски монах неретко боравио у Граду. Никола 
Месарит, савременик Светог Саве Српског и 
великог жупана Стефана Немање, првобитно 
ризничар – скевофилакс цркве Богородице Фа-
роске, и касније митрополит Ефеса након 1204. 
године, у својем опису цркве и светиња које су 
се чувале у Богородици Фароској, износи став 
да су ту, у Великој палати, сабрани Синај, Ви-
тлејем, Јордан, Јерусалим, Назарет, Витанија, 
Галилеја, Тиверијада, Сион, Тавор и Голгота, 
чиме се заправо светост Јерусалима и Свете 
Земље преноси у Нови Јерусалим – Цариград.15 
Оно што је значајно истаћи у вези реликвија 
чуваних у храму Богородице Фароске јесте да 
су оне биле изношене и ношене у литијама на 
различите локације у Цариграду и у друге пре-
стоничке цркве попут Свете Софије и Влахер-
не, у зависности од црквених празника и дру-
гих повода који су могли утицати на њихово 
изношење из матичног храма.16 Све то сведочи 
о „активној” функцији светиња које су се вези-
вале за Свету Земљу и Јерусалим, и осмишља-
вале свештени простор кроз који су пролазиле 
или у којем су се чувале, али и у ширем смислу, 
друштво, заједницу, државу и Цркву у којој су 
се налазиле. Дисперзија ове идеје у хришћан-
ском свету дешавала се на различите начине. 

тиве њене изградње, види: Станковић, Цариградски па-
тријарси, 217-219; 273-275.

15 Nikolaos Mesarites, §14, 31-32.
16 Lidov, op. cit., 80 - 81.
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вину делатност у контексту стварања Српске 
Цркве. У Солуну је митрополит Константин 
Месопотамит Светог Саву, који је дошао са 
Свете Горе негде око 1204. године, хиротони-
сао у чин архимандрита, чин за који Домен-
тијан изричито каже да је изведен „по грчком 
закону да буде архијереј”, а касније је у истом 
граду, боравећи извесно време по повратку из 
Никеје, уредио српску рецензију Номоканона 
за потребе младе Српске Цркве.19

Улога и место Цариграда као престонице 
Ромејског царства па и значај Никеје за сам 
чин Савине архиепископске хиротоније 1219. 
године, где му је благословом цара Теодора I 
Ласкариса додељена и привилегија трајне ау-
токефалије за новоосновану Српску Цркву су 
неоспорни и добро су познати.20 У овом раду 
међутим, одабрали смо да догађај настанка 
Српске Цркве и Савину делатност на том пољу 
анализирамо у контексту града Јерусалима и 
богате хришћанске традиције коју је тај град 
баштинио и са којом се Свети Сава, први ар-
хиепископ српски, на различите начине пове-
зао, личним везама са патријархом Атанасијем 
Јерусалимским, ктиторством, али и миста-
гошким укључењем у богослужбени живот 
Јерусалимске Цркве служењем литургија на 
значајним местима хришћанске историје као 
што су цркве Христовог рођења у Витлејему и 
Васкрсења и Јерусалиму. 

Хиландарски монах и Савин ученик, До-
ментијан, оставио је сразмерно доста помена 
Јерусалима у релацији са Светим Савом у ње-
говом житију, које, сматрамо, не треба зане-
марити и заслужују да буду анализирани. Из 
неких приповести о детаљима Савиног живо-
та у Светој Гори Јерусалим се открива на по-
средан, рекли бисмо идејни начин. Тако када 

19 М. Живојиновић, О боравцима Светог Саве у 
Солуну, ИЧ 24 (1997), 63-71; Д. Богдановић, Крмчија 
Светога Саве, у: Сава Немањић - Свети Сава. Историја и 
предање, ур.В. Ђурић, Београд 1979, 91-99. Д. Богдановић, 
Преображај српске цркве, Историја српског народа I, 
Београд 2000³, 317. За смисао и последице односа Светог 
Саве и Константина Месопотамита, види: Д. Марјановић, 
Византијски свет и Српска црква у 13. и 14. веку, Нови 
Сад 2018, 55 -65.

20 Ст. Станојевић, Свети Сава и независност Српске 
цркве, Глас СКА 161 (1934), 199-251; Н. Радојчић, Свети 
Сава и автокефалност Српске и Бугарске цркве, Глас СКА 
179 (1936), 179-258; Г. Острогорски, Писмо Димитрија 
Хоматијана св. Сави и одломак Хоматијановог писма 
патријарху Герману о Савином посвећењу, Светосавски 
зборник II. Извори, Београд 1939, 89-113; Д. Богдановић, 
Преображај српске цркве, Историја српског народа I, 
Београд 2000³, 315-327; Б. Ферјанчић, Автокефалност 
Српске цркве и Охридска архиепископија, у: Сава Немањић 
- Свети Сава. Историја и предање, ур.В. Ђурић, Београд 
1979, 65-72; Марјановић, Византијски свет, 21-76.

Она је видљива како на западу, у Паризу, где су 
се светиње Богородице Фароске нашле након 
похаре Цариграда 1204. године, тако и на исто-
ку, у Великом Новгороду и Пскову, где се у виду 
иконографских представа светиња везаних за 
Христово страдање ова представа о „Новом 
Јерусалиму” на особен начин усталила.17 У том 
смислу, Србија с почетка 13. века имала је свој 
специфичан и оригинални пут ка Јерусалиму и 
успостављању везе између новостворене ауто-
кефалне Српске Цркве и Јерусалима као изво-
ра хришћанске вере и мајке свих цркава.18

У овом раду покушаћемо да објаснимо 
зашто и на који начин је Јерусалим са својом 
богатом традицијом, или традицијама, био од 
значаја за Светог Саву, и његову делатност на 
стварању и утемељењу Српске Цркве као ауто-
кефалне и у свему равне осталим православ-
ним Црквама истока, па и оним најдревнијим, 
од којих је Цариградска, поменимо и то, била 
заправо најмлађа и са најтањим реалним веза-
ма са предањем и историјом хришћанства које 
се формирало у Светој Земљи и ширем про-
стору Блиског Истока. Овакав правац у истра-
живању настанка аутокефалне Српске Цркве у 
13. веку је донекле нов, будући да се претходни 
истраживачи нису дотицали ове теме пре свега 
због оскудности релевантне изворне, пре све-
га писане грађе. Стога, осећајући одговорност 
ка опрезности у изношењу дефинитивних за-
кључака, ми ћемо се у овом раду усмерити на 
отварању новог правца у евентуалном даљем 
проучавању ове тематике из наше средњове-
ковне историје, предлажући нова питања која 
ћемо формулисати у форми хипотеза. 

Ако говоримо о стварању Српске ауто-
кефалне Цркве почетком 13. века у контексту 
градова и градске културе, онда о овом аспек-
ту можемо говорити са освртом на најмање 
три значајна града источног Медитерана – Ца-
риграда, као престонице Византијског царства 
до 1204. године, који је ипак наставио да фи-
гурира као центар византијског света бар на 
идејном нивоу и у периоду о којем говоримо, 
затим, Никеје, као нове престонице Никејског 
царства после 1208. године када се Теодор I 
Ласкарис у њој крунисао за цара, и Јерусали-
ма као центра хришћанског света у контексту 
божанске икономије спасења која се у њему 
десила у Христово доба и где је прва црквена 
заједница и настала у доба светих Апостола. 
Наравно, у истом кључу можемо говорити и 
о Солуну, Антиохији и Александрији, такође 
битним градовима који се могу везати за Са-

17 Loc. cit.
18  А. Јевтић, Свештени канони цркве, 117, нап. 30.
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описује монашење Растка у грчком манастиру 
Ватопеду на Атосу, он каже да га је замонашио 
игуман Теостерихт, давши му име Сава,21 да 
би касније у опису Савине посете манастиру 
Светог Саве Освећеног, недалеко од Јерусали-
ма, Доментијан Светог Саву Немањића назвао 
„саликостојником” Светог Саве Јерусалим-
ског.22 Избор монашког имена, тачније, избор 
светитеља по којем ће Сава понети монашко 
име, прва је релација са Јерусалимом позната 
из његовог житија. Међутим, у истом погла-
вљу, након што је описао околности Савиног 
ступања у братство манастира Ватопеда и ње-
гово монашење, Доментијан пише да је Сава 
већ тада „устројио пут у Јерусалим и у Синај, 
и у свако место где се именује име Божије”.23 
Овај нагласак на имену, упућује управо на 
идејну везу Светог Саве са Јерусалимом већ на 
Светој Гори у раној фази Савиног монашког 
живота које је Доментијан очигледно са наме-
ром истакао. Да је Сава много дубље схватио 
ове везе и да је настојао на њиховом утемеље-
њу у новој средини где је започињао свој мо-
нашки живот указује и посвета испоснице у 
Кареји у име Светог Саве Јерусалимског. Сам 
Свети Сава је у Карејском типику на следе-
ћи начин описао мотиве изградње испоснице 
„Потом, опет, подигох овде у Ораховици место 
за тиховање, Светог и преподобног оца нашег 
Саве, за дом двојици или тројици, по речи Го-
сподњој ‘где су двоје или тројe сабрани у име 
моје, ту сам међу њима. Стога ову заповест да-
јем, свима да је знано, нити прот да има власт 
над овом ћелијом, нити игуман светог нашег 
манастира, нити други неко од братије да не 
смућује онога који живи у ћелији овој Светог 
Саве’.”24 Да је идејна концепција везе између 
првог српског архиепископа и његовог имења-
ка из Јерусалима била знатно дубља, сведочи 
не само Савино ктиторство на Светој Гори, и 
наравно његово поклоњење гробу Светог Саве 
Јерусалимског приликом похођења Свете Зе-
мље, већ и касније настало фрескосликарство 
у Србији, у два најзначајнија манастира Сави-
ног доба, у Студеници, у којој је Свети Сава 
неколико година провео као игуман, пре него 
што се поново вратио у Хиландар, одакле ће 
1219. године отићи у Никеју, и манастир Ми-
лешева, задужбина Владислава, средњег сина 
Стефана Првовенчаног и Савиног синовца, у 
којој је он лично надзирао настанак фрескопи-
са саборне цркве, као уосталом и нешто рани-

21 Доментијан, 128.
22 Idem, 271-272.
23 Idem, 131.
24 Свети Сава, 4,6.

је у Студеници. Свети Сава је за живописање 
саборне цркве Ваведења Пресвете Богородице 
у Студеници, 1208/1209. године довео фреско-
писце из Цариграда, као што ће касније, 1225. 
године за живописање саборне цркве у Миле-
шеви довести сликаре из Солуна, што већ само 
по себи говори о његовим многоструким веза-
ма са градским центрима хришћанске културе 
на Балкану крајем 12. и у првим деценијама 
13. века.25 Оно што је за нас овом приликом од 
значаја јесте композиција фреске Светог Саве 
Јерусалимског која се по својем месту на југо-
западном стубу саборне цркве налазила изнад 
игуманског трона у којем је тада столовао сам 
Свети Сава.26 Тиме је читавих двадесет година 
пре првог поклоничког путовања у Јерусалим 
и Свету Земљу, и десет година пре стицања ау-
токефалности за Српску Цркву, Свети Сава на 
специфичан начин нагласио јерусалимске тра-
диције у српској држави. Други пример идеје 
о Јерусалиму се среће у манастиру Милешеви, 
где је одавно примећена ликовна веза између 
фреске првог српског архиепископа Саве и 
Светог Теоктиста, учитеља Светог Саве Осве-
ћеног, који је приказан изнад лика Светог Саве 
Српског.27 Дакле, за сада можемо закључити да 
је Свети Сава положио идејне везе са Јеруса-
лимом, односно неким од најпознатијих свети-
теља који су били део јерусалимског предања, 
још од својих првих дана боравка на Атосу, 
касније као игуман у манастиру Студеници, и 
као близак сарадник и саветник својег брата, 
краља Стефана Немањића и синовца, краља 
Стефана Владислава. 

Када је Фридрих II Хоенштауфен, цар Све-
тог римског царства закључио споразум о пре-
даји Јерусалима и околних области у руке кр-
сташа, 17. фебруара 1229. године са египатским 
ајувдиским султаном Ал Камилом, и ушавши 
у сам град месец дана касније, 17. марта, Свети 

25 В. Ј. Ђурић, Свети Сава и сликарство његовог доба , 
у: Сава Немањић - Свети Сава. Историја и предање, ур.В. 
Ђурић, Београд 1979, 245-246; B. Cvetković, The Painted 
Programs in Thirteenth-Century Serbia: Structure, Themes, and 
Accents, Orient et Occident méditerranéens au XIIIe siècle. 
Les programmes picturaux, eds. J-P. Caillet, F. Joubert, Paris 
2012, 161. Б. Цветковић, Свети Сава и програм живописа 
у Милешеви: прилози истраживању, Осам векова мана- 
стира Милешеве I, Милешева 2013, 311-312.

26 Ђурић, Op. cit., 247-248, који говори о специфичној 
„хијерархији фресака” у Студеници и Жичи, које су 
настајале под Савиним утицајем, а међу њима се, поред 
Светог архиђакона Стефана, Светог Јована Крститеља и 
Светог Николе, истицао Свети Сава Јерусалимски, којем 
је касније у Жичи био посвећен и параклис дозидан уз 
северни брод саборне цркве. Ђурић, Op. cit., 251-252. 
Cvetković, The Painted Programs, 158-159. 

27 Цветковић, Свети Сава и програм живописа у 
Милешеви, 314-316.
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Сава се већ крајем априла исте године упутио 
на своје прво поклоничко путовање у Јеруса-
лим и Свету Земљу.28 Овде најпре пада у очи 
близак хронолошки распоред поменутих до-
гађаја, и спремности Светог Саве да се у року 
од два месеца од ослобођења Јерусалима при-
преми и крене на путовање са „Диоклитијског 
мора”, како нам саопштава Доментијан, и да 
буде један од првих поклоника са хришћан-
ског запада (из перспективе Јерусалима) који 
ће ући у град под влашћу крсташа.

Итинерар Савиног путовања и топогра-
фија Свете Земље коју је Сава обилазио добро 
нам је позната на основу Доментијановог опи-
са.29 Овде ћемо се задржати на најзначајнијим 
местима из описа које нам пружа Доментијан, 
како за питање разматрање аутокефалије Срп-
ске цркве, тако и за Савин лични однос према 
Јерусалимским светињама и личностима које 
су тада у њему живеле. То су пре свега црква 
Христовог Гроба, манастир Светог Јована Бо-
гослова који је Свети Сава основао у Јеруса-
лиму, и личност јерусалимског патријарха 
Атанасија са којим се Свети Сава сусретао на 
оба своја путовања у Свету Земљу и са којим 
је по свему судећи, али ипак недовољно јасно 
из савремених извора, имао врло блиске а мо-
жда и дуготрајне односе и везе, можда још из 
времена када је боравио на Светој Гори или у 
Никеји 1219. године.30 У разматрању свих ових 
описа које нам пружа Доментијан, не треба 
сметнути са ума да Свети Сава у Јерусалиму 
борави у својству архиепископа Српске Цркве, 
и да сваки његов поступак нужно одражава 
како његов лични ауторитет, тако и ауторитет 
Српске Цркве, појединост која можда сувише 
лако излази из видокруга читалаца Доменти-
јановог дела који сав нагласак ставља на Саву 
као личност. 

Јерусалим са црквом Христовог Гроба био 
је средиште одакле је Сава као архиепископ 
Српске Цркве даље полазио у своје обиласке 
Свете Земље, и увек му се поново враћао. У цр-
кви Христовог Гроба он као архиепископ слу-
жи литургије са јерусалимским патријархом 
Атанасијем, по причању Доментијана, у пот-
пуности бивајући равноправан са њим.31 До-
ментијан чак инсистира на слици о пријатељ-

ству између Саве и Атанасија Јерусалимског, 
са одређеним биографским подацима везаним 

28 Доментијан, 262-263. D. Obolensky, Six Byzantine 
Portraits, (Oxford: Clarendon Press, 1988), 163. М. Марковић, 
Прво путовање Светог Саве у Палестину и његов значај 
за српску средњовековну уметност, Београд 2009, 15.

29 Obolensky, op. cit., 163.
30 Марјановић, Византијски свет, 82-84.
31 Доментијан, 266, 271, 302-303.

за јерусалимског патријарха, који се не срећу 
у другим савременим или потоњим изворима, 
као што је податак да се и он, као и Сава Не-
мањић, замонашио у раној младости, истичући 
још један образац сличности између српског 
архиепископа и јерусалимског патријарха.32 
Личност патријарха Атанасија Јерусалимског 
необично је истакнута у житију Светог Саве 
од Доментијана, и он се именом или у прене-
сеном значењу помиње укупно петнаест пута, 
чиме заправо спада у личности са највише по-
мена у Савином животопису после самог Саве 
и Светог Симеона Немање, што само по себи 
указује на важност односа два црквена првоје-
рарха, што је до сада углавном остало неприме-
ћено код претходних истраживача односа Саве 
и Атанасија и упадљиво се разликује од описа 
сусрета и односа Светог Саве и осталих источ-
них патријараха у Доментијановом спису.

Храм Христовог Гроба и Васкрсења био је 
необично важан за архиепископа Саву. Најпре 
у контексту хришћанске догме о Васкрсењу 
Христовом као централном догађају на којем 
се заснива читаво учење Цркве.33 У том сми-
слу, присуство, поклоњење као и обдаривање 
цркве Гроба Господњег у Јерусалиму, које је 
учинио Свети Сава као архиепископ Српске 
цркве, представљало је, поред признања ни-
кејског цара Теодора I Ласкариса и посредно 
Цариградске цркве у Никеји 1219, додатни чин 
укључења новоосноване аутокефалне цркве у 
традиције православне цркве од Истока онако 
како их је баштинила Јерусалимска патријар-
шија као мајка свих цркава.34 

Активно учествовање у богослужењима са 
јерусалимским патријархом Атанасијем укљу-
чило је Светог Саву у црквенополитичку, али 
и евхаристијску односно мистичку заједницу 
са осталим великим патријаршијама на источ-
ном Медитерану. Тиме је Свети Сава показао 
да иако је аутокефалност за Српску Цркву до-
шла из Никеје где је тада столовао у изгнан-
ству цар Теодор I Ласкарис и цариградски па-
тријарх Манојло Сарантен Харитопул, није на 
крају крајева зависило и није се сводило само 
на признање аутокефалије која је неоспорно 

32 M. Marković, Saint Sava of Serbia and Athanasios II, the 
Patriarch of Jerusalem, Ниш и Византија VII (2009), 271.

33 По Апостолу Павлу: «Ако нема васкрсења мртвих, 
то ни Христос није устао. А ако није устао, онда је празна 
проповед наша, па празна и вера наша». Види: 1.Кор. 15, 
1 - 14.

34 Ова част која је од увек припадала епископији 
Јерусалима као мајке свих цркава, препозната је већ на 
Првом васељенском сабору у Никеји 325. године који је 
у седмом канону изразио ово схватање. Види: А. Јевтић, 
Свештени канони цркве, 72, нап.21.
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Сави дата од цара и цариградског патријарха 
ако он као архиепископ Српске Цркве није 
био у јединству са осталим великим патријар-
шијама Истока. Зато је Јерусалим као седиште 
патријаршије, и место на којем су се одигра-
ли неки од најзначајнијих догађаја из истори-
је спасења људског рода кроз проповед Исуса 
Христа, Сина Божјег, био од велике важности 
за формирање идентитета аутокефалне Срп-
ске Цркве и као православне цркве на којем је 
Свети Сава као први архиепископ радио. 

Цариградска патријаршија, као једна од 
млађих патријаршија на Истоку, формирана 
тек у 4. веку, и то из политичких процеса пре-
ношења престонице Римског царства из Ста-
рог Рима у Визант – Нови Рим, није имала чак 
ни апостолско порекло своје катедре,35 него се 
та идеја о апостолском пореклу цариградског 
трона развијала и наметала током каснијих ве-
кова на један систематичан али ипак вештачки 
начин, између осталог, и сабирањем светиња 
везаних за Христово страдање. Преимућство 
Цариградске црквене катедре се у вековима 
после Константина, наиме, наметало у односу 
на остале патријаршије и Рим, пре свега уз по-
моћ царске власти и њеног ауторитета,36 да би 
се до 13. века када је Српској Цркви додеље-
на аутокефалија такав чин признавао као део 
предања које је већ формирано у претходним 
вековима.37 Међутим, Цариград нити његов 
патријарх, није имао, чак ни у 13. веку онај ду-
ховни и традицијски значај у контексту хри-
шћанског предања какав је имао Јерусалим, у 
који су се већ вековима сливале хиљаде покло-
ника са истока и запада како би се укључили и 
надовезали на ту традицију коју је само Јеру-
салим имао. Напоменимо само да је управо у 
то време када је Свети Сава у Никеји од цара и 
патријарха добио допуштење за оснивање ау-
токефалне Српске Цркве, што је било у складу 
са византијским схватањем о канонском по-
реклу аутокефалије, Охридска архиепископи-

35 У замену за недостатак апостолског порекла катедре 
Цариградске цркве и уопште Новог Рима, непостојање 
апостолске традиције у Цариграду надоместио је култ 
Пресвете Богородице као заштитнице Града. Види: 
Magdalino, The Apostolic Tradition in Constantinople, 119. 
О важности култа Светог Апостола Андреја за идеју о 
апостолском пореклу Цариградске цркве, види: Idem, 129 
et passim. Dvornik, op. cit., 138 et passim.

36 Осим што је 28 канон Четвртог васељенског сабора 
у Халкидону 451. године изједначио права и углед катедре 
Новог Рима са Римском црквом, Цариградска црква 
је уз помоћ царске власти у доба Лава III проширила 
своју црквену управу над областима некдашњег 
источног Илирика, односно Балканског полуострва, 
његовог источног и јужног дела, које су раније биле под 
јурисдикцијом Римске цркве.

37 Ферјанчић, op. cit., 66-67.

ја оспоравала канонски статус цариградских 
патријарха у Никеји из разлога сасвим поли-
тичке природе насталих након 1204. године и 
подела које су наступиле у Византијском свету. 
Може се рећи да је Свети Сава Немањић сво-
јим присуством у Јерусалиму, које је обележено 
и стварањем српског манастира на Сиону, све-
тог Јована Богослова, са благословом и помоћи 
јерусалимског патријарха Атанасија, заправо 
надишао и некадашње границе Византијског 
царства које је 1204. године пропало у налету 
Четвртог крсташког похода, са његовим соп-
ственим политичким и црквеним тумачењи-
ма улоге и значаја Цариграда за хришћански 
свет, и успео да повеже Српску Цркву са знат-
но старијим извором хришћанског наслеђа Је-
русалима као „Цркве Педесетнице”.38 Његово 
саслуживање са јерусалимским патријархом 
на видљив начин је пројавило каноничност 
аутокефалије добијене неколико година раније 
у Никеји, будући да без видљиве евхаристиј-
ске заједнице предстојатеља локалних цркава 
нема, не само саборности, већ ни канонског 
статуса сваке помесне православне цркве. 
Може се рећи да је на такав, практичан начин, 
Свети Сава одговорио на оптужбе охридског 
архиепископа Димитрија Хоматина и његово 
агресивно оспоравање Савиног архиепископ-
ског посвећења и последично каноничности 
аутокефалности Српске Цркве стечене 1219. 
године у Никеји. 

У диптисима Јерусалимске Цркве сачувала 
се стихира састављена у част славних патри-
јараха јерусалимских, међу којима је опеван и 
Атанасије као звезда која је дошла са запада и 
засијала на Сиону, што алудира на његово по-
рекло.39 Из овога се може претпоставити да је 
Атанасије заправо дошао у Свету Земљу нај-
вероватније из Никејског царства, мада израз 

38 Сматрамо да се читав опис Савиног поклоништва, 
као архиепископа аутокефалне Српске Цркве у Јерусали-
му, како нам то описује Доментијан, по својем смислу и 
последицама надовезује управо на приказ настанка саме 
Цркве Христове у Јерусалиму на дан Педесетнице како 
је догађај описан у Делима Апостолским, где се између 
осталог помињу многи народи који су присуствовали 
силаску Светог Духа на Апостоле, што је утицало на при-
сутне народе да и сами поверују у Христа - «Парћани, 
Миђани, Еламити, и они који живе у Месопотамији и 
Јудеји, Кападокији и Понту и Азији, у Фригији и Памфи-
лији, у Египту и крајевима Либије, и дошљаци Римљани и 
Јудеји и прозелити» чиме се на један специфичан начин 
описује васељенски карактер Цркве, и што представља 
догађај на који се надовезао Свети Сава као архиепископ 
српски. Види: Дјел. 2, 1 - 11.

39 A. Papadopoulos-Kerameus, ‘Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής 
βιβλιοθήκης I, St. Petersbourg 1891, 133, 22-27. Ово место 
први је приметио V. Grumel, La chronologie des patriarches 
grecs de Jérusalem au XIIIe siècle, REB 20 (1962) 198-199.
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„запад” у средњовековном контексту може 
означавати и Цариград, као и Свету Гору, где 
се култ Светог Атанасија Атонског, као оснива-
ча првог општежитељног манастира на Атосу 
особито поштовао, по којем је Атанасије Јеру-
салимски могао понети своје монашко име – 
манастир који је Свети Сава као монах не само 
обдарио поставши његов други ктитор, већ је 
по Доментијану био близак и са манастирским 
братством.40 Све ово у контексту делатности 
Светог Саве на оснивању аутокефалне Срп-
ске Цркве и њеном прихватању у оквирима 
васељенског православља само значи да је уз 
митрополита Солуна Константина Месопота-
мита, такође оданог никејским царевима по-
сле 1204. године, Атанасије Јерусалимски мо-
гао бити још један јерарх који је припадао том 
кругу византијских епископа са којима је Све-
ти Сава био изузетно близак, што се посредно 
закључује из описа њиховог односа у Домен-
тијановом житију Светог Саве. 

Све до сада речено указује на развијене 
везе Светог Саве на широком простору источ-
ног Медитерана, које се само повремено на-
зиру из оскудних извора, али које указују да 
је цивилизација коју називамо Византијом, 
у оквиру које посматрамо и Србију Савиног 
доба, чак и када је после 1204. године престало 
да постоји Царство, задржала своје законито-
сти и процесе започете с краја 12. века. Један 
од њих је настајање Српске Цркве у релацији 
према различитим центрима културних и по-
литичких традиција којима је Јерусалим увек 
био темељ хришћанског предања на које су се 
током векова политички и црквени центри 
попут Цариграда наслањали али га и прева-
зилазили у складу са политичким амбицијама 
и моћи који су имали, али чија моћ је могла 
бити и угрожена, као 1204. године, у доба када 
настаје Српска Црква. Јерусалим, чак и под 
влашћу крсташа, или исламских господара 
Блиског Истока, је ипак задржао свој духов-
ни ауторитет и био је способан да новоство-
реним црквеним организацијама на Западу, 
попут Српске Цркве подари на духовном или 
идејном нивоу еклесијалну пуноћу легитими-
тета и образац православља. Међутим, Свети 
Сава се није задржао само на идејним везама 
са Јерусалимом, већ је успоставио чврсте везе 
са јерусалимским патријархом и са светињама 

40 Доментијан, 136-138, описује случај када је Свети 
Сава на путу за Лавру Светог постао заробљеник гусара. 
Описујући овај догађај, Доментијан каже да су се игуман 
Лавре и братство «Ожалостили веом за светог јуношу» 
пославши изасланство из манастира да Сава буде пуштен 
на слободу. 

Јерусалима на видљив начин који је требало 
да сведочи о трајном присуству Српске Цркве 
на ширим просторима источног Медитерана и 
његове хришћанске цивилизације. 

проф. др Драгољуб Марјановић
Универзитет у Београду

Филозофски факултет
Катедра и Семинар за византологију

Извори:
Chronicon Paschale I, ed. L. Dindorf, (Bonnae: 

Webber, 1832)
De vita Constantini, Eusebii Pamphilii, Patrologiae 

Cursus Completus, Series Graeca, ed. J. P. Migne, vol. 20, 
Paris 1857, 797-1230.

Nikolaos Mesarites, Die palastrevolution des Johan- 
nes Komnenos, ed. A. Heisenberg, (Würzburg: Univer- 
sitätsdruckerei von H. Stürtz, 1907)

Papadopoulos-Kerameus, Athanasios, ‘Ανάλεκτα 
Ιεροσολυμιτικής βιβλιοθήκης I, St. Petersbourg 1891.

Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, ed. H. 
Delehaye (Bruxellis: Societas Bollandiana, 1902)

Theophanis, Chronographia I, ed. C. de Boor, 
(Lipsiae: In aedibus B. G. Teubneri, 1883)

Доментијан, Живот светога Симеуна и светога 
Саве, изд. Ђ. Даничић, Биоград 1865.

Книга Паломникъ, Сказание мѣстъ святыхъ во 
Царѣградѣ Антоніѧ архіепископа Новогородскаго 
въ 1200 году, ред. Хр. М. Лопарев, (С.-Петербургъ: 
Типографія В. Киршбаума, 1899)

Острогорски, Георгије, Писмо Димитрија Хо-
матијана св. Сави и одломак Хоматијановог писма 
патријарху Герману о Савином посвећењу, Свето-
савски зборник II. Извори, Београд 1939, 89-113.

Свети Сава, Сабрана дела, предговор, прире-
дио и превео Т. Јовановић, (Београд: СКЗ 2018)

Литература:
Cvetković, Branislav, The Painted Programs in 

Thirteenth-Century Serbia: Structure, Themes, and 
Accents, Orient et Occident méditerranéens au XIIIe 
siècle. Les programmes picturaux, eds. J-P. Caillet, F. 
Joubert, Paris 2012, 157-176.

Drijvers, Willem, Heraclius and the Restitutio 
Crucis. Notes on Symbolism and Ideology, The Reign of 
Heraclius (610-641): Crisis and Confrontation, eds. G. 
R. Reinink, B. H. Stolte (Leuven – Paris: Peeters, 2002)

Dvornik, Francis, The Idea of Apostolicity in Byzan- 
tium and the Legend of the Apostle Andrew, (Cambridge 
MA: Harvard University Press, 1958)

Erdeljan, Jelena, Studenica. All things Constanti- 
nopolitan, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, Зборник радова у част 40 
година Института за историју уметности Фило-



34 ГЛАСНИК СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

зофског факултета Универзитета у Београду, ур. И. 
Стевовић, Београд 2012, 93-101.

Erdeljan, Jelena, Chosen Places. Constructing New Jeru- 
salems in Slavia Orthodoxa, (Leiden-Boston: Brill, 2017)

Grumel, Venance, La chronologie des patriarches 
grecs de Jérusalem au XIIIe siècle, REB 20 (1962), 197-201.

Haldon, F., John, Byzantium in the Seventh Century. 
The Transformation of a Culture, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990)

Kaegi, E., Walter, Heraclius Emperor of Byzantium, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003)

Lidov, Alexei, A Byzantine Jerusalem. The Imperial 
Pharos Chapel as the Holy Sepulchre, Jerusalem as 
Narrative Space. Erzählraum Jerusalem, eds. A. 
Hoffman, G. Wolf (Leiden, Boston: Brill, 2012), 63-103.

Magdalino, Paul, The Empire of Manuel I Komnenos 
(1143-1180), (Cambridge: Cambridge University Press, 
1993)

Magdalino, Paul, The Apostolic Tradition in Constan- 
tinople, Scandinavian Journal of Byzantine and Modern 
Greek Studies 2 (2016), 115-141.

Mango, Cyril, The Homilies of Photius Patriarch of 
Constantinople. English Translation, Introduction and 
Commentary, (Cambridge MA: Harvard University 
Press, 1958)

Marjanović, Dragoljub, Creating Memories in Late 
8th-century Byzantium. The Short History of Nikephoros 
of Constantinople, (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2017)

Marković, Miodrag, Saint Sava of Serbia and 
Athanasios II, the Patriarch of Jerusalem, Ниш и Визан-
тија VII (2009), 267-272.

Obolensky, Dimitry, Six Byzantine Portraits, 
(Oxford: Clarendon Press, 1988)

Богдановић, Димитрије, Крмчија Светога Саве, 
у: Сава Немањић – Свети Сава. Историја и преда-
ње, ур.В. Ђурић, Београд 1979, 91-99

Богдановић, Димитрије, Преображај српске цр-
кве, Историја српског народа I, Београд 2000³, 315-
327.

Ђурић, Ј., Војислав, Свети Сава и сликарство 
његовог доба , у: Сава Немањић – Свети Сава. Исто-
рија и предање, ур.В. Ђурић, Београд 1979, 245-258.

Живојиновић, Мирјана, О боравцима Светог 
Саве у Солуну, ИЧ 24 (1997), 63-71.

Јевтић, Атанасије, Свештени канони цркве, 
Београд 2005.

Марјановић, Драгољуб, Византијски свет и 
Српска црква у 13. и 14. веку, (Нови Сад: Mediterran 
Publishnig, 2018)

Марковић, Миодраг, Прво путовање Светог 
Саве у Палестину и његов значај за српску средњове-
ковну уметност, (Београд: Византолошки институт 
САНУ, 2009)

Радојчић, Никола, Свети Сава и автокефал-
ност Српске и Бугарске цркве, Глас СКА 179 (1936), 
179-258.

Станковић, Влада, Цариградски патријарси и 
цареви македонске династије, (Београд: Византоло-
шки институт САНУ, 2003)

Станковић, Влада, Комнини у Цариграду. Еволу-
ција једне владарске породице, (Београд: Византоло-
шки институт САНУ, 2006)

Станојевић, Станоје, Свети Сава и незави-
сност Српске цркве, Глас СКА 161 (1934), 199-251.

Ферјанчић, Божидар, Автокефалност Српске 
цркве и Охридска архиепископија, у: Сава Немањић 
– Свети Сава. Историја и предање, ур.В. Ђурић, 
Београд 1979, 65-72.

Цветковић, Бранислав, Свети Сава и програм жи-
вописа у Милешеви: прилози истраживању, Осам веко-
ва манастира Милешеве I, Милешева 2013, 311-328.

Карловачки митрополит 
Мојсије Путник  

као духовни, просветни  
и културно – национални 

прегалац

Митрополит Мојсије Путник је релатив-
но кратко време био на митрополитској кате-
дри карловачких првојерараха. За време свог 
столовања од девет година (1781 – 1790) он је 
истовремено био иницијатор, актер и сведок 
свих важних догађаја у националној и цркве-
ној стварности свог времена. Тим пре што су 
се управо у то време догађали, ништа мање 
као и пре и после њега, судбоносни догађаји 
по српски народ на просторима Угарске.

Рођен је 25. марта 1728. г.у Новом Саду од 
оца Алексе и мајке Миле, добивши на кршењу 
име Василије. Већ од раног животног доба по-
свећује се личном црквеном подвигу и обра-
зовању, а учитељ му је био познати карловач-
ки педагог Петар Ранковић. После стечених 
основних знања у својој средини одлази у Ки-
јевску духовну академију, а по повратку остаје 
у Карловцима где после извесног времена бива 
рукоположен за јерођакона 15. августа 1746. 
г. од стране патријарха Арсеније IV, док ће га 
4. октобра 1749. г. митрополит Павле Ненадо-
вић произвести у архиђакона. Замонашио га је 
исти митрополит у манастиру Раковцу (Срем) 
1. новембра 1753. г. Био је потпуно одан пра-
вославно-хришћанској вери, мудар, окретан, 
проницљив и предан свештеном опредељењу, 
тако да је препознатљив брзо напредовао у 
свештеној служби. Као архимандрит боравио 
је извесно време у Велико-варадској епархи-
ји, штитећи свој народ од утицаја уније, која 
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•	Држављанин Србије који је претходно школо-
вање или део образовања завршио у иностран-
ству, може да се упише на студијски програм 
Високе школе ако му се призна стечена стра-
на школска, односно високошколска исправа 
у складу са Законом и општим актом Високе 
школе.

•	Страни држављани се могу уписати на студиј-
ски програм Високе школе под истим условима 
као и домаћи држављани.

•	Страни држављанин плаћа школарину током 
целог школовања, под истим условима као и 
остали уписани студенти, осим ако међународ-
ним споразумом није другачије одређено.

•	Страни држављанин који буде уписан на сту-
дијски програм дужан је да у догледном пери-
оду пружи доказ о познавању српског језика 
на којем се изводи настава на Високој школи и 
доказ да је здравствено осигуран.

10.  Пријем конкурсне документације 
•	Документација и радови са попуњеном при-

јавом за конкурс подносе се лично у студент-
ској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља 
Петра бр.2, Београд 11. jунa 2021. године од 
10-14h.

•	Кандидати који су у обавези да пре полагања 
класификационог испита, положе диферен-
цијалне испите из Српског језика и Историје, 

за полагање истих подносе пријаву најкасни-
је до краја маја 2021.г.

11. Пријемни испит биће одржан 17. и 18. јунa 2021. 
године у 12h.

12. Упис на Високу школу
Кандидати који стекну право да се упишу на 

Високу школу подносе: 
◦ Оригинална документа 
◦ Два обрасца ШВ-20
◦ Индекс 
◦ Две фотографије формата 4x6 цм 
◦ Доказ о уплати накнаде за студије (школарине).

13. Накнада на име школарине износи 1500 еур у 
динарској противвредности по средњем кур-
су НБС на дан уплате (за уписаних 60 ЕСПБ). 
Школарина се може платити у највише 12 рата 
у скалду са уговором о студирању. 

Сва обавештења кандидати и сви заинтере-
совани могу прочитати на огласној табли, Интер-
нет презентацији, преко мејлова: visokaskolaspc.
sekretar@gmail.com или student.sluzba.aspc@gmail.
com или се могу лично обавестити у просторијама 
Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра 2, Београд 
или телефоном 011-26-30-946, 011-21-87-235.

В. д. директора,
Јереј др Дарко Стојановић
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