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1219.ГОДИНЕ
Сажетак: У раду се анализом извора и релевантне литературе
настоји реконструисати обимна ктиторска делатност великог
жупанаСтефанаНемање,дабисезатимдовелаувезусадобија
њемсрпскеАутокефалијеодстранеСветогаСаве.Показујеседа
јеСтефанНемањасвојомобимномзадужбинарскомделатношћу,
алиидругимактивностимауобластиверскеполитике,припре
миотерен заформирање српскеАутокефалнеЦркве.До сада у
науциниједовољнонаглашенапресуднаважностНемањинекти
торскеделатностикаокаменатемељцасрпскеЦрквеусредњем
веку.

Кључне речи: Стефан Немања, ктиторска делатност,
задужбине,српскаЦрква,аутокефалија

Речктиторјегрчкогпореклаињеноправозначењејестедо
бити,стећи.Уовомслучајусемислинадуховнукорист.1На

1 Овај текст представља делимично унапређени одељак завршног рада
аутора:Павловић,М.(2013)СтефанНемањаиЦрква,стр.1833,од
брањеногнаФилозофскомфакултетууНишу,подменторствомпроф.
дрЂорђаЂекића.
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стицањедуховнихдобараназемљииназадобијањевечног
животапослесмрти.Ктиторјемогаобитиоснивачманасти
ра,цркве,његовнаследникилионајнакогасупренетата
права,каоилицекојејеобнављаломанастир,даривалога
уступајућимуодређенаимања,поседеиповластице.2

Ктиторскаделатност,3неподразумевасамоподизањецрка
ваиманастира,већислањедароваистима,помагањецркве
нихинституцијаибратстава.Алисвакакојенајкрупнијиоб
ликктиторскеделатностиизградњацрквенихграђевина,ко
јајеувекскупаизахтевна.Утомпогледу,Немањинаепоха
представљасвојеврснупрекретницуусрпскојисторији.Он
јепрвивеликиградитељцркаваиманастирамеђусрпским
владарима,иједаноднајвећихктиторанемањићкединасти
је.ДоксеодвременакраљаМилутинакаооснивачимана
стираицркавајављајуивластелинисасвојимпородицама.4
Такође,задужбинарствојенаставилодаживикаотрадиција
српскихвластелинаиувременутурскогропстваизначајно
допринелоочувањусрпскенационалнеидржавотворнесве
стииконтинуитетуправославнедуховностимеђуСрбима.

НовинауктиторскојделатностисрпскихвладаракојуНе
мањауводијеобимноподизањезадужбина,праћеноизда
шнимдаривањемтуђихбогомоља.Немањајепоставиоје
данобразацкојисутежилидаиспратесвињеговинаслед
ници на престолу.5 Једна од најтипичнијих одлика читаве
немањићкеепохејестеуправообимнактиторскаделатност,
захваљујућипримерукојијеНемањадао.

Мотивизаподизањецркаваиманастира

Мотиви за подизање богомоља нису недостајали Стефа
ну Немањи и његовим наследницима на трону српских
владара.

2 Завишеинформацијаосредњовековномзначењуречи„ктитор”видети:
Шуица,М.Ктитор,у:Лексиконсрпскогсредњегвека (1999),Београд:
Knoweldge,стр.336339.Нарочитовидетистудију:Троицки,С.(1935)
Ктиторско право у Византији и немањићкој Србији, Београд: Глас
СКА.

3 Kтиторска делатност Стефана Немање одавно је предмет истражива
ња.ЗапрегледлитературеоНемањинојктиторскојделатностивидети:
Калић,Ј.(2000)СтефанНемањаумодернојисториографији,у:Стефан
Немања–СветиСимеонМироточиви.Историјаипредање,Београд:
САНУ,стр.14.

4 Шуица,М.нав.дело,стр.337.
5 КтиторимеђусрпскимвладаримапостојеипреНемање,једанобразац

накојисеонвероватноугледаопоставиојејошсветикнезЈованВлади
мир,видети:Ђекић,Ђ.(2018)СветиЈованВладимир–историјаикулт,
Лепосавић:Институтзасрпскукултуру,стр.47.
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Најважнијимотивбилајесвакакопобожностиљубавпрема
Богу, алии толикоподстицајни страх одСтрашногСуда.6
УправозаСтефанаНемањусведочињеговсинСтефанкако
јеманастиреподизаодабисеБожјиугодницизаузелизање
гакодХриста,какокаже:Даменеосудинаданстрашнога
судаигрозногиспитивања,оногаданаичаса,негодами
будемилостив,тихиутешан....7

Поред тога било је и посебних разлога због којих су ма
настириподизани.АкојетребалоБогузахвалитизакакав
успех или излечење од тешке болести, или избављење од
неке напасти и невоље. Такође, то се чинило, ако је Богу
положензаветдаћемусетакоодужитизаодређенуЊегову
милост.ЗбогтогајеНемањаподигаоманастирСв.Ђорђау
Расу,чимсеизбавиотамницеукојојсезаветоваосвецуда
ћему„послужити”целогаживотаакогаослободиокова.8

Но,билојезаподизањеманастираидругихмотива.Један
одважнихполитичкихразлогабиојечвршћевезивањесво
јевладарскеличностизаЦркву,којајеусредњемвекубила
веомаважнаорганизацијаудржави,одкојејемогладаза
висиистабилностположајавладара.Властвладараусред
њовековнојСрбијијеограничавао„саборсрпскеземље”.У
саборсуониуводилиисвестарешиненовихманастиракоје
суподигли,итимпутемстаралиседауњемуповећајусвој
политичкиутицај.9

ЧврстиположајкојијединастијаНемањићаималауземљи
добримделомимала је да захвалии својим задужбинама.
НемањићкаСрбија једна јеодреткихдржавау средњове
ковнојЕвропиукојојјеауторитетдинастијебиотоликојак,
давластеланикаданијепомишљаланањеноуклањањеса
власти.Свезаверевластелепротиввладара,анијеихбило
мало,завршавалесуседовођењемнатронњеговог,најбли
жегсродника,братаилисина.Јошједановакавпримерне
постојинаБалканутогадоба,алиниучитавојЕвропи,иако
супроменевладараивладарскихкућаначелудржавабиле
уобичајенапојава.

Подизање цркава иманастирамного је доприносило чвр
шћем везивању народа за веру иЦркву.Каомладом хри
шћанском народу код кога се православље тек одомаћило

6 Марковић,В.(2002)Православномонаштвоиманастириусредњове
ковнојСрбији,ГорњиМилановац:Лио,стр.103105.

7 Првовенчани, С. (1988) Сабрани списи, Београд: Српска књижевна
задруга,стр.74.

8 Исто,стр.68.
9 Марковић,В.нав.дело,стр.107.
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СрбимајектиторскинапорСтефанаНемањемногопомогао
дасеприближеЦрквикаоинституцијиидапостануњенор
ганскидео.РазгранатамрежаНемањинихзадужбинабила
јечестопрвинепосредниконтактњеговихподаникасапре
звитерима,литургијом,црквенимживотомиучењем.Заду
жбинепосађенеширомсрпскеземљеомогућилесумногим
Србимадасепрвипутсусретнусацрквенимбогослужењем
иСветимТајнама.ТакојеНемањамногодопринеомисио
нарскојделатностиПравославнеЦрквемеђуСрбима.Текса
СветимСавомпроцеспокрштавањаСрбасматрасеконачно
завршеним.СтефанНемања јемногодопринеодатотако
буде.

Подизањецркаваиманастирабилајеиједнаоддужности
хришћанскихвладараусредњовековнојЕвропи.Ликидеал
ногвладараусредњемвекунијезависиосамоодуспешног
ратовањаиосвојенихградова,већиодњегове„благочасти
вости”и„христољубивости”,што,измеђуосталог,значии
одподигнутихманастираицркаваучињенихприлогаиза
вештањаиуопштектиторскихнапора.

Једанодспецијалнихузрокаподизањуманастирабиоједа
владариподижуманастиресебизагробнице.УВизантијије
почеводцаревападообичнихљудибиловеомаважнопита
његдећебитисахрањени.Свакосетрудиодасебиобезбеди
гробунекомпостојећемхраму,илиуколикоможедазбог
тога саградиманастирилицркву.Српски владариу сред
њемвекусупоправилуподизалигробнецркве,тј.храмове
укојимаћебитисахрањеникадаумру.ТунаменујеНемања
даоСтуденициижељамујебилаиспуњена.

Мотиваједаклезаподизањезадужбинабиловишенегодо
вољно.Немањићисусунатомпољубиливеомаревносни
ипожртвовани.Њиховиратови,победеиосвајања,култур
нии привредни домети, нису ни близу значаја који имају
њиховезадужбине,вечнопосађенемеђуСрбима.

Немањинозадужбинарствонаделу

СвојуктиторскуделатностНемањајезапочеојошупрвим
годинамасвојевладавине,кадајекаоудеоникнезуправљао
источнимобластимаСрбије.10Његовуобластсачињавалесу
жупеТоплица,Ибар,РасинаиРеке,односноподручјеПусте
Реке,11докјенавеликожупанскомпрестолубиоњеговнај

10ОСтефануНемањикаоудеономкнезу, видети:Благојевић,М. (1997)
Српскеудеонекнежевине,ЗРВИ36,Београд:Византолошкиинститут
САНУ,стр.4562.

11Исто, стр. 5860. Географски положај средњовековнихжупаТоплице,
ИбраиРасинеутврђенјенаосновуположајадолинаистоименихрека.
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старијибратТихомир.ЈабукураздораизмеђуСтефанаиње
говебраћепосадиојецарМанојлоКомнинприликомсусре
тасаНемањомуоколиниНиша,12кадајењемудоделиона
уживањежупуДубочицуи одликовао га титулом „царски
сан”,13стимдатајпоседнемогуданаследењеговабраћа.
ТимејеСтефанНемањапостаодвострукивазал,премабра
туТихомируипремавизантијскомцаруМанојлу.

УсплетуовихдогађајакојипогоршавајуНемањинодносса
старијомбраћомидоводедосукобакојисезавршиоНема
њинимосвајањемвластиуСрбији,онјесаградиосвојепрве
двезадужбине.14

Имаиндицијада га јенаподизањепрвих задужбинапод
стакао самцарМанојло IКомнин.С обзиромна то да се
изжитијастичеутисаккакојеНемањаготовотијумфално
кренуодаградицрквеуТоплици,тонијемоглобитибезса
гласностивизантијскогцара,штозначидајеважанпредмет
његових разговора саМанојлом I Комниномморала бити
градњапрвихНемањинихзадужбина.15Оватврдња јетим
прелогичнија,јерзнамодајектиторскаделатностуСрбији
последицаугледањанавизантијскутрадицију.16

ОдређивањеположајажупеРекабилојепредметмногобројнихистра
живања.Одговорнаовопитањекојисеможеприхватити,даоје:Бла
гојевић,М.(1996)ЖупаРекеиДендраЈованаКинама,ЗРВИ35,Бео
град:ВизантолошкиинститутСАНУ,стр.197212,сапрегледомстарије
литературеоовојтеми.

12Првовенчани,С.нав.дело,стр.65;Благојевић,М.иМедаковић,Д.(2000)
Историјасрпскедржавности,књигаI,НовиСад:САНУогранакуНо
вомСаду,Беседа,Друштвоисторичарајужнобачкогисремскогокруга,
стр.8788.

13Царскисантумаченјекаовизантијскадворскатитула:Калић,Ј.(1993)
СрбијаудобакнезаСтрацимира, у:БогородицаГрадачкауисторији
српскогнарода,Чачак:Народнимузеј,стр.52;Максимовић,Љ.(2000)
СрбијаиметодиуправљањаЦарствомуXIIвеку,у:СтефанНемања–
СветиСимеонМироточиви.Историјаипредање,Београд:САНУ,стр.
61.Задругачијемишљењевидети:Благојевић,М.иМедаковић,Д.нав.
дело,стр.87.Последњиотомерасправљарекапитулирајућиранијаста
новишта:Цветковић,М.(2011)СтефанНемањаиДубочица,у:Стефан
Немања и Топлица (тематски зборник), уредник Бојовић, Д. (2011),
Ниш:ЦентарзаЦрквенестудије,стр.4849.

14Исцрпнооовојтемивидети:Алексић,В.(2009)ПочетаквладавинеСте
фанаНемањеињеговоктиторствокаоразлогсукобасабраћом,Весник
војног музеја 36, Београд: Војни музеј југословенске народне армије,
стр.1117.

15Оваквомишљење заступа: Бојовић,Д. Рађање српске цркве уТопли
ци(хагиографскаихимнографскасведочанства),у:СтефанНемањаи
Топлица,уредникБојовић,Д.(2011)Ниш:ЦентарзаЦрквенестудије,
стр.30.

16Шуица,М.нав.дело,стр.337.
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По казивању Стефана Првовенчаног прву задужбину је
подигао одмах по састанку са царем Манојлом, био је
то женски манастир Богородице у Топлици, код данашње
Куршумлије.Доментијанпише:

Иживећинаистокуусвомеделу,почезидатиманастир
уимеПресветеБогородице...Иснадбегадобросваким
божаственимпотребамаисвештенимсасудиманапо
хвалуПресветеБогородице, и предаде га на покој и на
спасењецрнцима.17

УблизиниовогманастиразидаНемањајошједанманастир,
посвећенСв.Николи:

ИдоксејошнаИстокубавио(тј.докјејошувекбиоуде
оникнез,прим.М.П.)...почезидатидругиманастиру
име светогамеђу светима, великога архијерејаНиколе.
ИсиломБожјомиСветогаДуха,...бисазданацрква,и
предцрквомкулакојасеподизалаунебеснувисину,казује
Доментијан.18

СветиСавајединодаједругачијиредоследградњеовихсве
тиња:Сам саздаманастире: прво у Топлици светога оца
Николе,идругитамосветуБогородицууТоплици.19

ЦркваСветогНиколејесаграђенапоугледунасредњуцр
кву(посвећенаСв.Михаилу)манастираПантократорауЦа
риграду,којијеутовремеуживаовеликиугледкаонајвећа
цариградска задужбинаКомнина, алии каоместоу којем
су сахрањеничланови тединстије.20МарицаШупутдаље
истичедапостојечињеницекојеуказујунатодајеСтефан
Немањаовајхрамградиокаосвојугробнуцрквуидатоније
билањеговапрвобитнанамерасаСтуденицом.

Управојеизградњаовадваманастираузроксукобасабра
ћом.БраћасуНемањизамералаштобезњиховесагласно
стиприступаградњицркаваусвојојобласти.Верујемода

17Доментијан,ЖивотСветогаСавеиЖивотСветогаСимеона,прире
дилаРадмилаМаринковић(1988),Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.241.

18Исто,стр.241242.Иначеваљапоменутида јекултсветогаНиколеу
средњовековнојСрбијибиовеомараширен,тедајевеликибројазаду
жбинабиопосвећенњему.СвиНемањићисуслалидаровецрквиСветог
НиколеуБарију,гдесечувајуњеговемошти.Аданасвидимоданајве
ћибројсрпскихдомаћинставакаосвојукрснуславупрослављауправо
овогсветитеља.

19Свети Сава,Сабрани списи, приредио Димитрије Богдановић (1986),
Београд:Српскакњижевназадруга,стр.98.

20Шупут,М.ЦариградскиизвориархитектурецрквеСв.НиколеуКуршу
млији,у:СтефанНемања–СветиСимеонМироточиви–историјаи
предање(2000),Београд:САНУ,стр.171179.
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туимаистине.АкосепођеодтогадаСтефанПрвовенчани
иДоментијантежиштесукобастављајунаграђењецрквесв.
Николе,21можемопретпоставитидаградњаСв.Богородице
није у великомжупануТихомируизазвала подозрење, јер
тонијебиоНемањинктиторскиподухватупуномсмислу
теречи, већ самообноваделимичнопорушене грађевине,
чиме Немања није исказивао тежњу за осамостаљењем.22
Алиподизањесв.Николеодтемеља,којејеподразумевало
иодобрењенадлежногнишкогепископа,даклеГркаизВи
зантије,ималојевећутежинуиширизначај.КаопрвиНе
мањинктиторскиподухватупуномзначењутеречицрква
Св.Николе,намењеназактиторовугробницу,биојеточин
достојансамосталногвладара.23

НасталисуунутрашњинемириукојимајеНемањанајпре
биозаробљенодстранебраћеизатворенунекојпећини.24
ТомприликомНемањасемолиоСв.Ђорђудагаизбавитам
нице,положившизаветдаћемуу томслучају „послужи
тичитавогживота”.25Убрзо је заистаослобођен.Успео је
дапобедиусукобуипостаневеликижупан,доксуњегови
противнициначелусањеговомбраћомуточиштеипомоћ
потражилиуВизантији.Одмахпоослобођењупочеоједа
зидахрампосвећенСветомЂорђу,захваљујућиСветомСа
висазнајемодајетоманастир:СветогГеоргијауРасу.26То
судаклеЂурђевиСтуповизавршени1171.године,насеве
розападуодНовогПазара.

Многодоцнијеподигао јеНемањанајчувенијусвојузаду
жбинуманастирСтуденицу,посвећенРођењуПресветеБо
городице.Храм јеизгледапочеодазидаиза1183.године,
алисузавршнирадовивероватнотрајалии1196/1197.го
дине,кадајезамонашениНемањаборавиоуовомманасти
ру.27Тојевелелепназадужбинаукојојјепримиомонашки
постриг1196.годинеипровеоуњојкаомонахгодинуипо
дана,преодласканаСветуГору.ПоштосеупокојиоуХи
ландаруњеговемироточивемоштиСветиСавајепренеоу
СрбијуисахраниоуСтуденицигдеиданаслежедапружају
утехувернимаичекајуваскрсењемртвих.

21Првовенчани,С.нав.дело,стр.67;Доментијан,нав.дело,стр.242.
22Шупут,М.нав.дело,стр.178.
23Исто,стр.179.
24Првовенчани,С.нав.дело,стр.67;Доментијан,нав.дело,стр.244.
25Првовенчани,С,нав.дело,стр.68;Доментијан,нав.дело,стр.245.
26СветиСава,нав.дело,стр.98.
27Живојиновић,М.(2000)СтефанНемањакаомонахСимеон,у:Стефан
Немања–СветиСимеонМироточиви–историјаипредање,Београд:
САНУ,стр.102.
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СтуденициједаоНемањаместопрвогсрпскогманастираи
тосуњеговинаследниципоштовали,такојеигуманСтуде
ницебиосталнопрвимеђуигуманимасрпскихманастира.28
Студеничкитипикбиојемоделзасвапотоњаманастирска
правила,јерсечестоуманастирскимповељамаодносире
гулишукаоуСтуденици.ТипикманастиранаписаојеСвети
Сава, који је и самовде старешиноваоизмеђу 1208–1215.
године.29

Студеница је и у архитектонском смислу врло значајна.
Сањом почињу велике задужбине немањићког периода и
самимтимчитавогсрпскогзадужбинарства.

НемањајеподигаоиманастирСветогНиколеуИбру.Ма
настир се јошпомиње уСтуденичком типику:његов игу
мантребалоједабудеприсутанприликомизбораигумана
Студенице.30

Саградио је Немања и манастир Св. Богородице на Би
стрици,деснојпритоциЛима.

НемањајеподигаоиженскиманастирСв.БогородицеуРа
су.Уовомманастирујемонашкипостригпримилањегова
супругаАнаиузелаимеАнастасија,послесабора1196.го
дине.ЊенесветеинетљенемоштиданаспочивајууСту
деници заједно са моштима Немањиним и њиховог сина
СтефанаПрвовенчаног.

Поред подизања манастира забележено је у изворима да
је Немања поједине манастире обнављао. У време док је
држаоНишиСкопљеиза1183.годинеапрепоразанаМо
рави1190.кадајеизгубиоовеобласти,онјеуНишусазидао
црквуСв.Пантелејмона,31ауСкопљуцрквуСв.Арханђела
Михаила,докјеманастируСв.ЂорђакодСкопљапотврдио
поседе.32

Немања је тaкође даривао многе светиње и материјално
их помагао. Богато је обдарио најпознатије хришћанске

28Марковић,В.нав.дело,стр.124.
29Доментијан,нав.дело,стр.123;Теодосије,Житија,приредиоДимитри

јеБогдановић(1988),Београд:Српскакњижевназадруга,стр.171.
30СветиСава,нав.дело,стр.92.
31Оскуднасазнањаоовојцрквикојајеиданасдрагасветињаправослав

нихНишлија сабрао је у својој студији:Кораћ,В. (2000)СветиПан
телејмон у Нишу, задужбина Стефана Немање, у: Стефан Немања
– Свети СимеонМироточиви. Историја и предање, Београд: САНУ,
стр.163169.

32Првовенчани,С. нав. дело, стр. 74;Калић, Ј. Борбе и тековине вели
когжупанаСтефанаНемање,у:Историјасрпскогнарода,првакњига,
ОднајстаријихвременадоМаричкебитке(1371),уредникЋирковић,С.
(2000),Београд:Српскакњижевназадруга,стр.259.
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храмове,напрвомместуцрквуСветогГробауЈерусалиму,
затимцрквуСветог ЈованаПретече такођеу Јерусалиму,
потомцрквуСветогТеодораублизиниВитлејема.Богате
даровеслаојеиманастируБогородицеЕвергетидскеуЦа
риграду и манастиру великог мученика ХристоваСветог
ДимитријауСолуну.33

ЗабележенојеикакојеНемањаслаодаровеиримокатолич
ким светињама.Цркви светих и свехвалних врховних апо
столаПетра иПавла у Риму, данашњемВатикану, као и
црквиСветогНиколаја,уданашњемБарију.34

ОвојезанимљивподатаккојисведочидаНемањикаоправо
славномвладаоцунијебилостранопомагањеримокатолич
кихсветиња.Међутим,кадавидимокоје јецрквепомагао
постајенамјаснодаразлозитаквогпоступканисурелигио
знеприроде.ЦркваСветихапостолаПетраиПавлауРиму
јекатедраримскогпапе,тесутидаровидолазилидиректно
њему,каоједномоднајмоћнијихдржавникатадашњеЕвро
песакојимјеНемањаитекакожелеодаодржавадобреод
носе.ЦркваСветогНиколеуБаријубила јеархиепископ
ско седиштекоме је билапотчињенаКоторска епископија
чија се јурисдикција налазила у Немањиној земљи, те је
вишенегојаснаполитичкаприродаовогктиторства.Нема
ња јесвакакобиозаинтересовандаодржавадобреодносе
са надбискупом Барија. Да је ова тврдња тачна потврђује
инепостојањеподатакадајеНемањадариваоилинабило
којиначинпомагаобилокојудругуримокатоличкусвети
њу.Такођеоннијеникадаподигаониједнуримокатоличку
богомољу,каоштојесаградионизпоменутихправославних
цркава.ПознатиичестоцитиранинатписнацрквиСв.Лу
кеуКоторуово,такође,потврђује,јернекажедајецркву
саградиоСтефанНемања,већсамодајеонаподигнута:sub
temporedominiNemanemagniiupanietfiliisuiVelcanniregi
Dioclie,Dalmatie,Tribunie,ToplizeetCosne.35

33Првовенчани,С.нав.дело,стр.74;Теодосије(1988),нав.дело,стр.139:
Идођеусвојзванимуманастир,удомпречистеБогоматереЕвергети
де,тојестДобротворке,јерјеитусаоцембионазванкаоктитор.Јер
одпочеткамногозлатададошезаподизањетогаманастира,икупише
многеметохеинасеља,идозидашеобновекојесутребали,иовисуих
збогтогасматраликаосвојектиторе,исапрвимктиторимабилису
написанидасепомињу.ИопеттадаСветииммногозлатосасобом
бешедонео.

34Првовенчани,С.нав.дело,стр.74.
35Томовић,Г.(1997)НатписнацрквиСв.ЛукеуКоторуиз1195.године,у:
ЦркваСв.Лукекрозвјекове,Котор:Српскаправославнацрквенаопшти
на,2331.Овајтекстбиунашемпреводугласио:„УвремегосподараНе
мањевеликогжупанаињеговогсинаВуканакраљаДукље,Далмације,
Требиња,ТоплицеиХвосна”.
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Његовибиографинавишеместапомињукакојеобилнода
риваосветогорскеманастиреитонајпрекаовладалацкоји
јеслаодаровесвомсину,светогорскоммонахуСавидаих
разделиманастирима,аондакадасеисамкаомонахСи
меонпреселионаСветуГорунаставиоједабогатодарује
манастире.36

Међутим, управо ту на Светој Гори, његово задужбинар
ство достигло је зенит свог прегнућа. Подизањем једног
манастираНемањајезаокружиочитавсвојзадужбинарски
златникруг,асрпскинародосветлионепресушнимизвором
незалазнесветлости.

НајвећиктиторскиподвигиједаноднајвећихНемањиних
успеха је подизање манастираХиландара. Али остварење
ове идеје, повлачило је за собом извесне сложене и мно
гобројнепослове,затосуСимеониСаваделовалипроми
шљено,алиистовременобрзоиодлучно.„Нисупрошлани
двапунамесецаодСимеоновогдоласкауВатопед,аСава
јеотишаоуЦариградкодцараАлексијаIIIАнђела”,37који
јебиотастсрпскогвеликогжупанаСтефанаНемањића,и
захваљујућитимродбинскимвезама,алиивеликомугледу
СимеонаиСавекодсветогорскихмонаха,царјеизашаоу
сусретСавинимжељама.

Византијскицар јеиздаохрисовуљу јуна1198. годинеко
јомјеХиландар„стављенподвластиуправумонахаСиме
онаиСаве”.Поцаревојодлуциманастирнијебионикоме
подложан,нисветогорскомпроту,ниигумануВатопеда,већ
јепостаосамосталанисамоуправан,усвемуизједначенса
другимцарскимманастириманаСветојГори.

ИначеХиландар је лично одабрао монах Симеон, када је
обилазиоСветуГорудапронађепогодноместозаподизање
српскогманастира.Биојетозапустелиманастирчићраније
разрушенодгусара,којисеналазинасевероистокуАтоса.
Требалогајеизноваподизати.Материјалнупомоћзаобнову
манастирапослаојеисрпскивеликижупанСтефанНема
њић.Многобројнимпословимаокоизградњеруководио је

36Доментијан,нав.дело,стр.277,279,даривањесветогорскихманастира
одстранесв.Симеонапомињенавишеместаибележидасуунајпозна
тијемманастиру,ЛавриСв.АтанасијаАтонског,СветиСимеониСвети
Савапоштованикаодругиктитори(написанибехутуупоменсапрвим
ктиторима);Теодосије,нав.дело,стр.120,121,124,125,130,131,134,
такође, бележимноге дарове св.СимеонаМироточивог светогорским
манастирима,итонајпрезлатоидаровекојејејошкаовладалацслао
синуСавидаихподелисветињамапосвомнахођењу,апотомидарове
којејесасиномделиоманастиримакаомонахСимеон.

37Благојевић,М. (1998)СрбијаНемањића и Хиландар,НовиСад:Дру
штвоисторичарајужнобачкогисремскогокруга,стр.35.
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монахСава.Најпрејеобновљенаипроширенастарацрква
посвећенаВаведењуПресветеБогородице.Цеоманастир
скикомплексједоброутврђенизаштићеноднападаразбој
ника.Окоманастираподигнутјеградсајакимзидинамаи
великимпиргом(кулом)заодбрану.Наосновуовогисвега
другогштосуучинили,монасиСимеониСавасматранису
за„прве”ктитореХиландара.38

МонахСимеониздаојехрисовуљу1198.годинеманастиру
Хиландару, чиме је постао ктитор овогманастира, потчи
нившиистовременоХиландарубројнасела,четирипчелара
истоседамдесетвлаха.39

БудућидасубиликтиториманастираСимеониСавасуима
липравадаодредеигумана. За то суодредили способног
монахаМетодија, који је активноучествоваоупословима
окоизградњеманастира.ЊегајеСимеонудванавратаслао
уСрбијудатражиодСтефанаПрвовенчаногдаљупомоћза
радовеокоиуманастиру.

Каментемељацсрпскеаутокефалије

Ктиторска делатностСтефанаНемање одиграла је велику
улогу у будућем Савином раду на стварању Аутокефалне
архиепископије, и управо у том светлу треба посматрати
њензначај.

Поменули смо како је Немања подигао и обновио бројне
православне цркве и манастире. Неки од ових манастира
посталисукаснијезначајнаверскаиадминистративнасре
дишта.ТакоћезаседиштеТопличкеепископијеСветиСа
ваодредитиманастирСв.НиколекодКуршумлије.Колико
јеовазадужбинасасвојомоблашћубилазначајнасведочи
и чињеницада је послепроглашењаСрпскепатријаршије
Топличкаепископијауздигнутанарангмитрополије.40

Поред тога што је Немања саградио многе задужбине он
се постарао да све оне буду снадбевене свим потребним
предметима.Усвакомманастирукојијеосноваоонје„са
твориоуправукаоштотреба”,пишеСветиСава.41Његове
задужбиненисубилеподложненадлежномархијереју,већ
самоњемукаоктитору.Утомејележаонајвећипотенцијал

38Исто,стр.33.
39Исто,стр.34.
40Јанковић,М.(1985)Епископијеимитрополијесрпскецрквеусредњем
веку,Београд:Историјскиинститут,стр.151.

41СветиСава,нав.дело,стр.98.
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ових задужбина, оне су тиме постале језгро будуће
аутокефалије.42

КтиторскаделатностСтефанаНемањејепоставилаоснове
будућеСрпскеЦркве.НеумањујућизаслугеСветогаСаве,
морамо нагласити да је допринос његовог оца у том по
слубиовелики.Штосамопотврђујелогичнунужност,да
српскаАутокефалнаЦркванијемогладанастанениизчега.

„Организованиживотсредњовековногдруштванеможесе
низамислитибезпотребногбројацркаваиманастира,свуда
усвету,паикоднас.Поштоградскихнасељауунутрашњо
стиусрпскимземљаманијебилоутовреме,улогаманасти
рајебилаогромна.Управораспоредманастира,бројцрка
ванаодређеномпростору,знаксуживотанањему.Такоје
НемањаприпремаотерензаСавинуделатност”,закључује
ЈованкаКалић.43

Мрежом аутономних српских манастира, Немањиних за
дужбинакојесубилеподложнесамоњему,укојима јеон
уређивао унутрашњиживот, постављаоигумане, посејано
јесемеједненовепомеснеправославнеЦркве.

ПримертогаможемонајбољевидетиуТоплици.Немањи
не задужбинеуТоплицису језгробудућеСавинеТоплич
кеепископије.Атајкрајјеприпадаојурисдикцијинишког
Епископа, који је у то времеживео ван границаСрбије и
биојеГрк,алииаконадлежниархијереј,нијеимаоникаквог
утицајанаовеманастире.44

НајвећизначајодсвихНемањинихзадужбинанастварању
услова заАутокефалностСрпскеЦрквеимао јенесумњи
воманастирХиландар.ДимитријеБогдановићотомепише:
„Запостанакидаљусудбинусрпскеаутокефалнецрквема
настирХиландар јеимаовеликизначај.Већсамооснива
њепосебногсрпскогманастирауСветојГори,својеврсном
седиштуправославнедуховностинавизантијскомподручју
и добијање акта којим је потврђенањегова независност и
’аутокефалност’,откривалисутежњепрвихНемањићаина
говештавалиразвојсрпскогцрквеногпитања”.45

42Отомеисцрпно:Бојовић,Д.нав.дело.
43Калић,Ј.(1979)Црквенеприликеусрпскимземљамадостварањаар

хиепископије1219.године,у:СаваНемањић–СветиСава.Историјаи
предање,Београд:САНУ,стр.51.

44ВладимирАлексић,сматрадатопличкиманастиринисубилиподложни
нишкомепископу,видети:Алексић,В.НишкаепископијаудржавиСте
фанаНемање,у:Православнатеологијаикултура,уредникБојовић,Д.
(2009),Ниш:ЦентарзаЦрквенестудије,стр.204205.

45Богдановић,Д.Преображајсрпскецркве,у:Историјасрпскогнарода,
првакњига,ОднајстаријихвременадоМаричкебитке(1371),уредник
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МиодрагПетровићпаккажеда је„изаутономнеСтудени
цеизрасла аутокефалнаАрхиепископија–Жича”.Идаље
наводи да је за постојање и званично признавањеСрпске
Цркве било кључно Савино игуманство у Студеници од
1206.до1217.године.46

СличноотомеговорииЂокоСлијепчевић:„Угледрашког
епископапочињедатамниодповраткаСветогаСавеизСве
теГореуСрбију1207.године...УСтуденичкомтипикусе
помиње,дасустуденичкогигуманабиралиигуманидругих
шестманастира.Башзбогтогаштосуониучествовалиуиз
боруигуманаманастираСтуденица,којијевећбиопостао
српскинационалницентаруземљи,можесеузетидасусви
онибилиСрби”.47

ДоментијантакођепишекакојерадСветогаСавебиоживи
разгранатдокјеигумановаоуСтуденици.48Аописујућиовај
радизнештоудаљенијеисторијскеперспективеТеодосије
означаваманастирСтуденицукаоцрквеницентарСрбије.49

Усвакомслучају,одређенацрквенатрадицијасанационал
нимобележјем,осимепископијеуРасуокојојпишеОхрид
ски архиепископ Димитрије Хоматијан у познатом писму
Светоме Сави,50 постојала је и пре успостављања Српске
цркве1220. године.АдоласкомСветогСавеуСрбијупо
чињесеотваратиноваепохауживотуСрпскеПравославне
Црквеинарода.
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Abstract

ThisstudyisanendeavourtoreconstructmajorktetoractivitiesofGrand
DukeStephenNemanjabyanalysisofsourcesandrelevantliterature
whichwereconnectedwiththeSerbianOrthodoxChurchautocephaly,
ensuredbySt.Sava.ItturnsoutthatStephanNemanjahadpreparedthe
groundsfortheformationoftheautocephalousSerbianChurchthrough
his extensive endowment activities, aswell as other activities in the
fieldofreligiouspolitics.Sofar,inscience,thedecisiveimportanceof
Nemanja’sktetoractivitiesasthecornerstoneoftheSerbianChurchin

theMiddleAgeshasnotbeenemphasizedsufficiently.
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