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АРХИЕПИСКОП ДАНИЛО II,  
„ХРИШЋАНСКА ВЕРА“ И ФРАЊЕВЦИ

Апстракт: Пишући житије краља Драгутина, архиепископ Данило II на једном 
месту наводи заслуге тада већ бившег српског краља у покрштавању јеретика у севе-
роисточној Босни, додајући како су ти јеретици обраћени у „хришћанску веру“. Ови 
наводи су, често, узимани као директна потврда вестима које доносе писма папе Ни-
коле IV и тези да су то исто покрштавање извели фрањевачки свештеници. Са друге 
стране, било је и оних који су сматрали да је покрштавање о којем Данило говори 
изведено од стране православног свештенства, уз Драгутиново знање и надзор. При 
томе се, углавном, нагађало у коју су веру ти јеретици били покрштени или је комен-
тар тог детаља изостајао. Најзначајније питање при решавању ове дилеме јесте шта 
Данилу представља „хришћанска вера“. Како бисмо успели ово да утврдимо, потреб-
но је осврнути се на његов књижевни рад али и друге српске средњовековне изворе.

Кључне речи: архиепископ Данило II (1324–1337), краљ Драгутин (1276–
1282), папа Никола IV (1288–1292), хришћанство, Православна црква, Римока-
толичка црква, фрањевци, јерес.

Пишући житије српског краља Драгутина Немањића (1276–1282), ар-
хиепископ и писац, Данило II 1324–1337, наводи како Драгутин „предржа 
земљу отачаства свога, доби многе крајеве угарске земље, а такође и босанске 
земље“, а затим додаје и да Драгутин „многе од јеретика босанске земље обрати 
у хришћанску веру и крсти их у име Оца и Сина и Св. Духа, и присаједини их 
светој саборној и апостолској цркви“ (Даничић 1866: 41; Мирковић 1935: 34;  
Мак Данијел-Петровић 1988: 70). Добар део историчара који је писао о вер-
ским приликама у Усори и Соли у време када је њима владао краљ Драгутин 
ове речи види као директну потврду одигравања наводне анти-јеретичке акције 
коју су у овим областима, под врховним патронатом римске цркве, спровели 
фрањевци. Више детаља о овим догађајима сазнајемо из писама папе Николе 
IV (Theiner 1859: 377–379; Rački 1869: 168–170; Solovjev 1953: 79–80).1

* nemanja90cvitkovac@gmail.com
1 У познатој збирци папских писама коју је 1859. године објавио Августин Тајнер, под 

датумом 23. март 1291. године, наилазимо на два писма папе Николе IV (1288–1292) 
која су од велике важности за ово питање. У првом писму, послатом Драгутину,  
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Ово мишљење, први пут изнето још крајем 19. века, актуелно је и данас 
(Batinić 1881: 37–39; Пурковић 1938: 27; Ћоровић 1940: 211; Šidak 1937: 
159–160; Šidak 1975: 62; Mandić 1979: 199; Birin 2005: 400; Коматина 2016: 
385–386; Поповић 2016: 90). Коментаришући ове наводе, Александар Соло-
вјев је олако констатовао да је Данилу свеједно да ли су ти јеретици покрш-
тени у православну или католичку веру, већ да му је најбитније то што су они 
тим покрштавањем престали да буду „босански јеретици, триклети бабуни, 
проклети од сабора Српске цркве“ (Solovjev 1953: 80, nap. 202). Поред Со-
ловјева, а под његовим очигледним утицајем, исто су поновили Борис Ни-
левић и Елмедина Капиџија (Нилевић 1990: 39; Kapidžija 2010: 194). Исти-
на, речи „многе од јеретика обрати на веру хришћанску“, на прво читање би 
могле да наведу, управо, на овакав закључак и тешко да би се другачије могле 
схватити. Међутим, да ли је могуће донети такав закључак? Читајући Дани-
лов Зборник, увиђа се да је он настао под јаким утицајем „Христове вере“, 
која је један од његових главних мотива, при чему се аутор трудио да истакне 
„христољубивост“ личности чије је животописе представио. Према томе, ако 
бисмо прихватили мишљење које је изнео Солојев, то би значило да је Дани-
лу свеједно, не само у поменутој реченици већ и на нивоу читавог Зборника. 
Зато морамо поставити питање: шта Данило подразумева под „хришћанима“ 
и „хришћанском вером“? Потпун одговор ће пружити детаљнија анализа 
Зборника али и других средњовековних српских извора.

У тексту Зборника који следи Драгутиновом житију, синтагму „хришћан-
ска вера“ Данило први пут помиње у житију краљице Јелене, када наво-
ди њене речи деци, краљевима Драгутину и Милутину: мајка их опомиње  

папа Никола IV одговара на Драгутинов ранији захтев (како се сматра) који се тицао 
његове молбе папи да му обезбеди људе који би се позабавили јеретицима у Усори и 
Соли. Папа му потврдно одговара, обећава да ће они који „поседују вештину писања 
и познају језик тих регија“ бити послати и тражи од Драгутина да им пружи помоћ и 
подржи у њиховој акцији. У другом писму, папа обавештава фрањевачког провинцијала 
о овој намери и наређује му да пошаље двојицу људи у ове пределе како би се бавили 
инквизиторским радом. Из писама се види да се ради о двојици Мале браће, именом 
Марин и Кипријан који би, у складу са папским наређењем, имали да врше инквизитор-
ску службу „in principatu Bosnie, Carissimo in Christo filio nostro S. Regi Serviae Illustri 
subiecto“. Са друге стране, веома битан детаљ у целој проблематици доласка фрањеваца 
је и тај што се он узима здраво за готово – као свршен чин. Међутим, писма Николе IV 
ничим не потврђују да је до њега дошло већ га само наговештавају. Такође, ово не по-
тврђује ниједан други извор. Штавише, ако имамо на уму да седам година касније, 1298. 
године, нови папа Бонифације VIII (1294–1303), понавља наредбу Николе IV фрање-
вцима и проширује им подручје надлежности, онда је реално претпотавити да је акција 
1291. године или била неуспешна или да фрањевци у Босну нису ни дошли (Rački 1869: 
170; Fine 1975: 154; Драгојловић 1987: 71. Уп. Фајново мишљење из једног каснијег 
рада: Fine 1987: 220). За наредбу фрањевцима из 1298. године, видети: Theiner 1859: 
381. Услед подробније анализе извора, у овом раду је напуштено мишљење у вези са 
доласком фрањеваца, изнето у: Цвитковац 2017: 103, нап. 2.
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да су „пород и васпитање хришћанске вере“ (Даничић 1866: 71; Мирковић 
1935: 55; Мак Данијел–Петровић 1988: 89).2 Данило не прецизира Јелени-
не речи до краја али то није ни потребно, с обзиром да су Драгутин и Милу-
тин, несумњиво, православне личности. Рекло би се да том „васпитању“ ар-
хиепископ посвећује посебну пажњу када говори о Драгутиновом даривању 
Јерусалима, Синаја и неких руских земаља или његовом монашењу; или када 
нашироко наводи Милутинове ктиторске заслуге. Већ овде почиње полако 
да се наслућује на шта тачно Данило мисли.

Други пут на „хришћанску веру“ наилазимо у житију краља Милутина 
где Данило, између осталог, каже: „Јер овај хулни цар, ђаволом наговорен, 
сличан је оном лукавом предатељу који одступи од светлости у таму, као што 
и овај Палеолог3 одлучивши се од хришћанске вере, узе веру латинску.“ (Да-
ничић 1866: 110; Мирковић, 1935, 83; Мак Данијел-Петровић 1988: 114). 
Ова реченица нам је вишеструко значајна: 

1. На првом месту, она говори о отпадништву византијског цара, а ми-
слећи на догађај из 1274. године, када је Михајло VIII Палеолог примио Ли-
онску унију и признао примат римске цркве и римске догме (Острогорски 
1998: 427, 430–434).

2. Затим, она јасно сведочи о присуству свести код Данила којом он 
јасно разликује источно од западног хришћанства јер, као што се може 
видети из других извора, српски писци термин „латински/а“ користе ис-
кључиво када говоре у контексту римокатолика и Римокатоличке цркве. 
Архиепископ Данило је само једна од карика у већ постојећем термино-
лошком континуитету. Стога, тај атрибут не представља само Данилов хир 
или његов уметнички израз већ општеприхваћени назив за римокатолике.4 

2 У житију краља Уроша, Драгутин је „Богом даровани син, пород добре вере“ (Дани-
чић 1866: 11–12; Мирковић 1935: 12; Мак Данијел-Петровић 1988: 51). 

3 Мисли се на ромејског цара Михајла VIII Палеолога (1259–1282).
4 Зато и не чуди што га налазимо код свих најзначајнијих српских средњовековних пи-

саца/биографа: Светог Саве, Стефана Првовенчаног, Доментијана и Теодосија Хи-
ландарца. Свети Сава о томе сведочи када, у житију Стефана Немање, пише о свом 
боравку у Хиландару: „И кад проведох ту осам година, настадоше многи метежи на тој 
страни, јер дођоше Латини и заузеше Цариград, пређашњу Грчку земљу[...]“ (Башић 
1980: 70). Сава, без сумње, зна ко су Латини. Стефан Првовенчани, исто у Немањином 
житију, приповедајући о очевом крштењу, каже: „А како су у земљи тој (Дукљи; прим. 
Н. Ц.) и латински јереји, то се по вољи божјој удостоји да у храму том прими и латин-
ско крштење.“ (Јухас Георгиевска 1988: 64). Доментијан, животописац Стефана Не-
мање и Светог Саве, Латине спомиње два пута. Први пут у Савином житију где каже: 
„А Свети, отишавши са својим ученицима ка светом Георгију, кога раније беше иску-
пио порабаћена од Латина[...]“ (Даничић 1860: 185; Даничић 1865: 302; Маринковић 
1988: 200). Доментијан овде мисли на манастир Св. Ђорђа који је Сава, приликом свог 
првог путовања у Свету земљу, откупио од Латина и даровао га као метох манастиру 
Светог Саве Освећеног (Маринковић 1988: 366, нап. 28). Други пут, у Симеоновом 
житију, Сава спомиње Латине када говори о повратку Цариграда у окриље Ромеја: 



Немања П. Цвитковац124

Најбољи доказ за ову тврдњу налазимо у Законику цара Стефана Уроша V 
Душана (1331–1355). Управо у Душановом Законику наилазимо на примере 
који на најочитији могући начин говоре о карактеру вере „латинске“ и ње-
ном односу са вером „хришћанском“. На самом почетку Законика, у првом 
члану, пише: „Најпре за хришћанство. Овим начином да се очисти хришћан-
ство.“ (Бубало 2010: 149). „Хришћанство“, наравно, није ништа друго до 
православље.5 Првих 38 чланова, а поготово чланови 5–9 и 21 Законика, у 
којима је извршена апсолутна дистинкција на православље и римокатолици-
зам, сведоче да је то тако. У њима су прописане тешке казне за дела која би 
могла да нашкоде првој, а на штету друге вере.6 Треба напоменути и да је 
Законик, зарад очувања православља, подједнако ригорозан и према римо-
католицизму и према јереси.

3. „Хришћанска вера“ је синтагма коју Данило користи како би означио 
православље, јер један цариградски и византијски цар се, пре него промени  

„Године 6772. у царство благовернога цара грчкога кир Михајла Палеолога у треће 
лето, када узе Цариград од Латина[...]“ (Даничић 1865: 116; Маринковић 1988: 324). 
Млађи Савин животописац и савременик архиепископа Данила II, монах Теодосије, 
говорећи о Савиним делима у житију првог српског архиепископа, записао је и сле-
деће: „[...] а онима који су били крштени у латинској јереси, пошто проклеше, такође, 
најпре своју злу јерес, и пошто изговорише символ вере и прочиташе молитву светоме 
миру, заповеди да се помажу тим светим миром по свим удовима и да тако буду с нама 
у вери.“ (Башић 1924: 199; Богдановић 1988: 212). У вези са Савиним откупом црк-
ве Св. Ђорђа у Акри, Теодосије нам доноси исти податак као и Доментијан: „Свети 
се попе у град ка цркви Светога Георгија, у метохију Лавре Светога Саве, коју свети 
на првом путу, од Латина поробљену, беше искупио и Лаври повратио.“ (Богдановић 
1988: 238; Башић 1924: 225).

5 Већ на самом почетку, у тексту увода Законика, имамо прилике да се упознамо са Ду-
шановим мотивима за доношење оваквог законика: „Стога ја, свеистински раб госпо-
дара мојега Христа [...] пожелех неке врлине и законе најистинитије и православне 
вере поставити.“ (Бубало 2010: 148).

6 Чл. 5: „И архијереји да не проклињу хришћане за духовна сагрешења. Да пошаљу (ду-
ховника) двапут или трипут ка ономе (који је згрешио), да му предочи кривицу, и ако 
не послуша и не усхтедне да се исправи духовном заповешћу, тада да се одлучи од црк-
ве“; Чл. 6: „И за јерес латинску: Хришћани који су се обратили у латински обред, да 
се врате опет у хришћанство. Ако ли се ко нађе да није послушао и није се вратио у 
хришћанство, да се казни како пише у Законику светих отаца“; Чл. 7: „И да постави 
Црква велика протопопе по свим трговима [и градовима] да поврате хришћане из је-
реси латинске, оне који су се обратили у веру латинску, и да им дају заповест духовну, 
те да се врати сваки у хришћанство“; Чл. 8: „И ако се нађе поп латински да је обратио 
хришћанина у веру латинску, да се казни по Закону светих отаца“; Чл. 9: „И ако се нађе 
полуверац* ожењен хришћанком, ако усхте нека се крсти у хришћанство. Ако ли се не 
крсти, да му се одузму жена и деца и да им (полуверац) да део од куће, а он да се изаг-
на.“ Чл. 10: „И јеретик који се нађе живећи међу хришћанима да се жигоше по образу 
и да се прогна. Ко би га скривао и тај да се жигоше.“ 

 Чл. 21: „И ко прода хришћанина у иноверну веру, да му се рука одсече и језик одреже.“ 
(Бубало 2010: 149–152, 157). *Израз полуверац има више значења, али се у Законику 
користи како би се означили римокатолици.
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веру, могао „одлучити“ само од православног хришћанства. Отуда нема 
сумње да Данило од „хришћанском вером“ подразумева, управо, правосла-
вље што овај пример недвосмислено доказује.7

7 Овај тренд потврђују и познији извори, попут Даниловог ученика и млађег Григо-
рија Цамблака. Ученик о овоме говори на почетку житија краља (цара) Душана, у 
делу који говори о Душановој одлуци да се крунише за краља: „Ево, достојно је да 
свршим по закону, као и сви цареви хришћанске вере, који су прво примили благо-
слов из руке патријархове, и од њега по достојању венчавани, примају царски пре-
сто, па и ја треба такође да чиним, као што учинише и моји родитељи и прароди-
тељи.“ (Даничић 1866: 218; Мирковић 1935: 164; Мак Данијел 1989: 69). Данило не 
мисли буквално да Душан прима „царски престо“, пошто се Душан за цара крунисао 
тек 16. априла 1346. године. Он то говори више у театралном смислу, с намером 
да нагласи Душаново владарско достојанство, као што се, уосталом, да видети из 
његовог даљег казивања: „[...] у његову царском двору Сврчину; [...] Данило учини 
молитву, и узевши царски венац у своје руке [...]; И узвевши га на престо царски, 
прославише га велегласно.“ (Даничић 1866: 219; Мирковић 1935: 165; Мак Данијел 
1989: 69). Уп. нпр. у Јоаникијевом житију, када Данило говори о краљу Урошу: „Јер 
овај благочастиви краљ Урош, видећи се лишен царскога престола [...]“ (Даничић 
1866: 289; Мирковић 1935: 220; Мак Данијел-Петровић 1988: 190). Непотребно 
је објашњавати ко је „патријарх“, као што је непотребно објашњавати и да су Душа-
нови „родитељи и прародитељи“ били православни. Ипак, требало би се још мало 
задржати на анализи даљег текста. Као што можемо да читамо, Душан пише лично 
Данилу, тада још увек архиепископу, тражећи од њега да лично руководи церемо-
нијом крунисања и желећи да „благословом руке твоје примимо овај престо Богом 
даровани ми“ (Даничић 1866: 218; Мирковић 1935: 164; Мак Данијел 1989: 69). 
Церемонија крунисања, на начин на који је то Душан желео да уради (као и код 
„свих царева хрићанске вере“), обављена је на државном сабору, уз присуство пра-
вославног свештенства, на празник Рождества: „И када је овај преосвећени дошао 
са Богом дарованом му паством, епископима и игуманима, и са целим клиром цркве-
ним, и када је био сабран цео сабор српске земље [...]; и када је био славни празник 
Рођења пресвете Богородице [...]; изложи му господин мој, преосвећени кир Дани-
ло, божанствене и целомудрене речи са целим сабором епископа и игумана и часних 
црнаца [...]“ (Даничић 1866: 218; Мирковић 1935: 164–165; Мак Данијел-Петровић 
1988: 69). Напослетку церемоније, Душан говори Данилу да се моли за њега и њего-
ву владавину али и за његову јачину у вери: „Но, моли Господа за мене, да ме утвр-
ди у вољи свога разума, да не преступим твојих божанствених заповести, нити да 
умалим тобом светоположене ми добре вере Христове [...]“ (Цитирано према Мир-
ковићевом преводу: Мирковић 1935: 165. Уп.: Мак Данијел-Петровић 1988: 70. У 
Даничићевом издању (стр. 219), уместо „добре вере“, пише „благоверја“). Штавише, 
Душан жели да је ојача: „[...] но да још испуним и окончам већим законима и саврше-
нијим уставима утврђења и записе родитеља мојих и прародитеља о светим и божан-
ственим црквама.“ (Даничић 1866: 219; Мирковић 1935: 165; Мак Данијел-Петро-
вић 1988: 70). Пишући житије Стефана Дечанског, Григорије Цамблак се осврће и 
велича Стефанов рад на корист вере па наводи: „Таква је била Стефанова ревност 
за побожност, таква је била мржња према јеретицима, таква вера ка Христу. И када 
је у туђој земљи и заточењу дисао таквом ревношћу према православљу да је и цара 
подигао на изгнање јеретика, и који је тако био снажан у Христу који га крепи, шта 
ли он неће учинити када буде имао државу у својој вољи.“ Мало касније, он описује 
преговоре непосредно пред битку на Велбужду између бугарског цара Михајла и 
„најхришћанскијег Стефана“ (Петровић 1989: 56, 67).
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***

У тражењу одговора на питање на шта Данило тачно мисли када по-
миње „хришћанску веру“, помоћи ће нам наставак његове реченице који 
гласи: „[...] и крсти их у име Оца и Сина и Св. Духа8 и присаједини их све-
тој саборној и апостолској цркви.“ Конкретно, акценат је на синтагми све-
та саборна и апостолска црква којој би, у покушају објашњења одговора 
на питање шта она за српско свештенство тог времена представља, ваљало 
посветити додатну пажњу. Најбоље ћемо то видети код истог писца који 
овај израз понавља у житију краљице Јелене када говори о подизању право-
славног манастира Градац: „А и Ти, Госпођо Богородице, заручнице мога 
живота, овај храм, посвећен Твоме светоме имену, сједини га ка светим 
саборним и апостолским црквама“ (Даничић 1866: 77; Мирковић 1935: 
60; Мак Данијел-Петровић 1988: 93). Сједињење које се помиње у ова два 
примера се може тумачити двојако: као привођење српској православној 
архиепископији9 и као симболични приступ читавој православној екумени. 
Исти овај израз налазимо и Теодосијевом житију Св. Саве који говори о 
Савином мисионарском раду. Према Теодосију, света саборна апостолска 
црква је свакако православна: „Које од благородника налажаше у јересима 
мољаше их много и поучаваше да се придруже саборној апостолској црк-
ви...“ (Башић 1924: 196–200; Богдановић 1988: 209–213). То се најбоље 
види из контекста: под „блогородним“ који су запали у „јерес“, подразуме-
вају се римокатолици и „некрштени“, тако да је јасно да су они приведени 
(српској) православној цркви. О карактеру ове цркве више сазнајемо и из 
увода Душановог Законика у којем се каже: „Као што их приличи имати 
и подржати по светој и свесаборној и апостолској цркви Господа Бога и 
Спаса нашега Исуса Христа, по земљама и по градовима, да се не умножи 
у држави царства нашега нека злоба и зло стремљење и опака мржња, већ 
напротив да поживимо у свакој тихости и спокојном животу и православ-
ној вери, са свим људима царства нашега, малим и великим, и да стекнемо 
царство небеско у оном будућем веку, амин“ (Бубало 2010: 148). Данилово 
помињање „свете, саборне и апостолске цркве“ је у складу са Никејско-ца-
риградским символом вере чији су облик исповедања православне цркве 
сачувале до данас.

8 Исту формулацију којом изражава крштење јеретика, Данило користи и раније, када 
у житију краља Уроша говори о крштењу његовог сина и будућег краља Драгутина: 
„Узевши Богом дарованога им сина, пород добре вере, донесоше га у цркву Господњу, 
и учинише све добро о детету по божанственоме закону, даровавши му бању крштења, 
и крстивши га у име Оца и Сина и светога Духа [...]“ (Даничић 1866: 12; Мирковић 
1935: 12–13; Мак Данијел-Петровић 1988: 51).

9 Јер су, као што се види из житија архиепископа Арсенија, „многе свете цркве, које су 
под њеном облашћу“ (Даничић 1866: 312; Мирковић 1935: 238; Мак Данијел-Петро-
вић 1988: 207).
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Дало би се, логично, претпоставити да су „хришћани“ онда они који уп-
ражњавају „хришћанску“ веру и да су, с тога, православни. Међутим, да не 
бисмо нагађали, требало би поставити питање ко су, у ствари, „хришћани“ из 
Даниловог Зборника. Најбољи и најјаснији одговор на ово питање ћемо до-
бити ако се осврнемо на вести које нам архиепископ доноси у житију краља 
Милутина. Краљ Милутин је у два наврата слао војну помоћ византијском 
цару Андронику II (1282–1321) у борби против Турака. (Ћирковић 1994: 
460–461). О догађајима који су томе претходили, Данило каже: „[...] наору-
жа безбожне Персијанце и Агарене на народ хришћански [...]; И подигавши 
се од своје велике земље велика њихова множина и уђоше у Велику Рома-
нију, и уништаваху хришћане као вуци, не штедећи стада Христова [...]“ (Да-
ничић 1866: 142–143; Мирковић 1935: 107; Мак Данијел-Петровић 1988: 
136).10 Јасно је да су „хришћани“ у „Великој Романији“, које Турци „уништа-
ваху као вуци“, у ствари, православни живаљ. То Данило потврђује и кас-
није, када пише о успешној акцији Милутинових одреда: „Видите и дивите 
се, како се људи уподобише боговима, да виде и да избављају Хришћанство 
од бесног ђавола“, али и када наводи Андроникове речи Милутину, којим 
га византијски цар позива у помоћ: „Но и опет оснажи височанство ти и 
Богом даровану ти државу против преосталог дела ових поганика и освети 
Хришћанство од насиља ових поганика [...]; А они као покорне слуге сво-
га чедољубивога оца и господина, пођоше и у ту Романију [...]“ (Даничић 
1866: 144–145; Мирковић 1935: 109; Мак Данијел-Петровић 1988: 138). Је-
дино „хришћанство“ које је Милутинова војска могла да брани у „Романији“, 
било је, наравно, источно – православно.

Када говори о православној вери, Данило кроз цео текст Зборника ко-
ристи низ атрибута којим жели да употпуни утисак и истакне је као једи-
ну праву. Тако је, између осталог, хвали и као: „свету и праву11 хришћан-
ску“, „добру“, „истиниту“12, „срдачну“, „неповређену“, „непоколебиву“ и 
„божанствену“13 веру. Овоме нема сумње јер поштовање и исповедање ове 

10 Мотив Христовог стада се појављује и у житију архиепископа Арсенија. Јављајући Ар-
сенију да има намеру да га постави за архиепископа, Свети Сава му говори: „А тебе 
остављам место мене да будеш управљач свете вере и као чувара и пастира умнога ста-
да христоимених оваца, т. ј. деце отачаства мојега“, посветивши га, потом, на сабору, 
заједно „са овима епископима, јерејима и ђаконима, по чину саборне цркве велике ар-
хиепископије [...]“ (Даничић 1866: 246, 250; Мирковић 1935: 187, 189; Мак Данијел-
Петровић 1988: 161, 163).

11 Уп. (Мошин 1960: 301): „Зли јеретици триклети бабуни, нарицајући се лажним крстја-
нима и ругајући се нашој правој вери, узимајући од књига света словеса и превраћајући 
на зловерје, и одлучивши се од свете и правоверне цркве [...]“

12 Уп. код Светог Саве у Служби Св. Симеону: „[...] исправљао си на веру истиниту 
стадо ти [...].“ (Богдановић 1986: 123).

13 Уп. код Теодосија: „Сви су трикратно исповедали образац божанствене вере, као 
што их је свети научио.. „Примамо све свете саборе светих отаца скупљених по  
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многоимените вере, он приписује несумњиво православним личностима. 
На овај, скоро шаблонски, приступ наилазимо и у житију архиепископа 
Арсенија. Међутим, примери из Арсенијевог житија су нам значајнији из 
разлога што нам могу помоћи да ближе идентификујемо ову веру. На јед-
ном месту, Данило каже: „Када је у та времена био Сава преосвећени први 
архиепископ српској земљи [...], објави се права и савршена вера у његову 
отачаству.“ (Даничић 1866: 237; Мирковић 1935: 180; Мак Данијел-Петро-
вић 1988: 155). На другом месту, када у истом житију описује Савин сила-
зак са столице српског архиепискога и предају звања Арсенију, Сава овако 
говори: „Брате и чедо вазљубљено у Господу, пази сам на себе разумно и на 
све стадо, коме те свети Дух постави као учитеља и пастира [...]; јер знаш 
колико сам се ја у своме животу подвизавао и колике сам трудове имао за 
цркву Христову.“ (Даничић 1866: 250–251; Мирковић 1935: 189; Мак Да-
нијел-Петровић 1988: 164; курзив: Н. Ц.). На трећем, он говори о Савином 
одласку из Старог Града (Будве) за Свету Земљу: „Уподоби се овај добри 
учитељ вере Христове своме Господу [...] и сам ушавши у лађу заповеди да се 
одвезе [...]“ (Даничић 1866: 252; Мирковић 1935: 190; Мак Данијел-Петро-
вић 1988: 165; курзив: Н. Ц.). У житију архиепископа Јевстатија, говорећи 
о његовом повратку из Јерусалима и одласку на Свету Гору, Данило каже: 
„[...] и дошавши усели се у Свету Гору, звану Атон. И ту се показа као нови 
житељ и љубитељ добре (благе) вере и достојноименити управитељ закон-
скога обичаја[...]“ (Даничић 1866: 280; Мирковић 1935: 212; Мак Данијел-
Петровић 1988: 183). Из наведених Данилових реченица, сасвим је јасно 
шта је то „права и савршена“ вера, којој је то „вери Христовој“ овај „добри 
учитељ“ поучавао и за коју је „цркву Христову“ Сава „трудове“ имао: „А и 
сам Свети пролажаше и обилажаше целу земљу својега народа, вером право-
славља утврђујући и учећи [...]“14 (Богдановић 1988: 213; Башић 1924: 199; 

временима и местима ради утврђењивања божанствене православне вере [...]“ (Те-
одосије 1988: 211; Теодосије 1924: 197–198.)

14 Сâм Сава каже: „А на њој треба да чувате ви себе, браћо, чврсто, јер је свето и страш-
но што се на њој врши, и јер се на њој више од других држи и врши страшна и пре-
велика тајна наше православне вере [...]“ (Богдановић 1986: 51). У Служби Св. Симе-
ону, Сава хвали оца: „[...] православном вером таму јеретичку прогонећи вапијаше: 
Децо, благословите!“; „[...] цркви православну веру држећи, веру као оклоп, крст као 
оружје, љубав као штит, као мач реч Божју, Симеоне, појаше: Децо, благословите!“ 
(Богдановић 1986: 131; курзив: Н. Ц.). Такође, уп. Савину Жичку беседу: (8) „Ово 
је богољубиви (моји), догмат православних Отачких предања. Следујући њима, и ми 
тако верујемо и тако исповедамо, а све јеретике и сваку јерес њихову проклињемо.“ 
(9) „[...] А примамо и све Свете саборе који су се Божјом благодаћу у разна времен а 
и места сабирали ради утврђивања православног јеванђеоског учења, које прима Сабор-
на Црква.“ (12) „[...] И тако, ми који смо хришћани обећали смо: молити се Богу своме 
свагда, (држећи заповести Његове и увек творећи вољу Његову). Јер је 'вера без дела 
мртва', по речи Јаковљевој. Но, браћо и чеда моја љубљена, као што и напред рекох, 
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курзив: Н. Ц.). То зна и сам Данило јер је одлично упознат са ликом и делом 
„великога архијереја кир Саве“. За Данила, „црква Христова“ из Арсенијевог 
житија, иста је она „хришћанска црква“ из Драгутиновог житија: и једна и 
друга представљају синоним за православну цркву.15 Најбољи доказ овоме је 
оставио сâм Данило у житију архиепископа Јоаникија, приликом описивања 
његовог постављења на место архиепископа: „И видећи се да би удостојен ве-
ликоимените славе и части од Господа, и да му се дарова дар од вишње пре-
мудрости, да има духовну власт правоверне хришћанске вере [...] и тако прими 
двоструку Богом даровану власт, небесну и земаљску.“ (Даничић 1866: 288; 
Мирковић 1935, 218; Мак Данијел-Петровић 1988: 189).16 Изгледаће чудно 
јер Данило нигде не говори о „православним“ већ искључиво о „хришћанима“, 
„правовернима“ или „христољубивима“, али разлог је очигледан: за њега је ап-
солутно логично и исправно да је православље једино право хришћанство.17

***

У даљем разматрању долазимо до следећег питања: колико је једном 
православном архиепископу, у првој половини 14. века, стало до тога да хва-
ли прозелитизам католичке цркве и једну православну личност због подржа-
вања истог? Јер, уколико боље погледамо писмо адресирано на Драгутина, 
папине намере су јасне: он не гаји сумње да би ти јеретици требало да буду 
покрштени у римокатолицизам.18 Да ли би архиепископ Данило подржао 

обоје [треба] да са страхом и трепетом држимо [и чувамо]. Држите (стога) реч Божју 
и свету веру Христову [...]“: Жичка беседа Светога Саве о правој вери, прев. владика 
Атанасије Јевтић, <http://www.rastko.rs/bogoslovlje/svsava-zicka_beseda_c.html>. [6. 
2. 2018]. (курзив: Н. Ц.).

15 Уп. Настављачеве речи у житију архиепископа Данила I: „И он је био достојан водитељ 
вере божанствене и бринуо се за Христову цркву као што треба“ (Даничић 1866: 275; 
Мирковић 1935: 208; Мак Данијел 1989: 123).

16 Када је постао архиепископ, Јоаникије је „држао престо Господом даровани му, и тада 
је управљао добрим и непомућеним животом праве вере“ (Даничић 1866: 289; Мир-
ковић 1935: 219; Мак Данијел-Петровић 1988: 190).

17 „[...]правоверним његовим бољарима[...]“ (Даничић 1866: 308; Мирковић 1935: 235; 
Мак Данијел-Петровић 1988: 204). Наравно, приликом именовања правоверја, Дани-
ло се само користи устаљеном терминологијом коју користе и старији писци, попут 
Светог Саве и Стефана Првовенчаног. Видети код Светог Саве у житију Св. Симе-
она (Богдановић 1986: 97, 100, 109) и код Стефана Првовенчаног (Јухас Георгиевска 
1988: 57), недвосмислено: „Брзо идући с горе оне сиђе на раван, тј. у Свету Гору, где 
и чу да се живи миран и неметежан живот на ливади тој, и да се правоверје добро уко-
ренило[...]“; и још: стр. 69, 70, 71. Уп. код Настављача обраћање Стефана Дечанског 
бугарском цару: „Ако ово учиниш, умирићеш црквене раздоре и дароваћеш право-
славнима дубоку мир, увеличаћеш скиптар царства и бићеш истинити цар истинитим 
хришћанима[...]“ (Петровић 1989: 56; курзив: Н. Ц.).

18 Сам папа у писму Драгутину говори следеће: „Обезбеђујем ти брата фрањевачког 
реда (Ministro ordinis fratrum Minorum Provintie Sclavonie: прим. аут.) из провинције 
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овако нешто? Не. Штавише, Данило ниједном речју не наговештава ову мо-
гућност. Александар Соловјев наводи како он хвали краљицу Јелену Анжујс-
ку као узор хришћанке иако је она позната као римокатолкиња (Solovjev 
1953: 80, nap. 202).19 Истина, Данило хвали Јелену – али не као римокатол-
кињу већ као личност која има заслуга за православље.20 У њеном житију он 
наводи само њено прегалаштво и мотиве који се јављају у корист правосла-
вља. Тако, нпр. не пропушта да спомене подизање манастира Градац, моме-
нат када Јелена постаје калуђерица, узбуђење када на самрти угледа право-
славно свештенство и њихово присуство сахрани на којој се, поред рашког 
епископа Павла, нашао и сам Данило као бањски епископ. Притом, Данило 
стално инсистира на њеном „христољубљу“ и „благочестивости“, што су епи-
тети које он користи кад хоће да истакне нечију љубав ка православној вери. 
Са друге стране, ни једном речју не спомиње њен рад на подржавању римо-
католичке вере у приморју (али и на ширем плану) који је добро познат.

Данило нема обичај да пише похвално о римокатолицима. Овај став се 
најбоље види на примеру Михајла VIII, којег српски архиепископ ни нај-
мање не штеди због тога што је прешао у окриље западне цркве и примио 
Лионску унију 1274. године. За њега има само речи највеће покуде, гово-
рећи како га је сам ђаво наговорио на тај чин и истичући да се прославио у 
„туђем наслеђу“. Целокупан утисак Данило завршава аналогијом која врло 
сликовито илуструје његово мишљење о Михајловом чину: „Јер овај хул-
ни цар, ђаволом наговорен, сличан је оном лукавом предатељу који одсту-
пи од светлости у таму[...]“ (Даничић 1866: 110; Мирковић 1935, 83; Мак 
Данијел-Петровић 1988: 114). Описујући цара Михајла као „нечастивог“ и 
називајући његову (нову) веру „лукавом“ (ђаволском), Данило се користи 
истом оном негативном реториком коју, поред њега, користе и старији жи-
вотописци, попут Светог Саве и Стефана Немањића, када говоре о свему 
ономе што не припада православљу: ђаволу (или о контексту у вези са њим),  

Склавоније, који је од стране особа из свог реда, кроз наша разна писма у својој доса-
дашњој служби, у потпуности упознат са чињеницом да наш ауторитет бира двојицу 
браће из тих редова да именују одговарајуће особе, који су доказани у послу и имају 
практично искуство, поседују вештину писања и познају језик тих регија, да управљају 
поменутим деловима земље, како би се из тих делова, помоћу католичке вере и уз 
Божју милост, коју у том тренутку треба у потпуности прихватити, уклонила јеретичка 
злоба“ (Theiner 1859: 378).

19 Такође: Kapidžija 2010: 194: „[...] а с друге стране, хвали побожност краљица Јелене и 
Катарине, које су биле католкиње.“

20 Данило зна да је Јелена „од племена Фрушкога“ и јасно му је да она не може тек тако 
да одбаци своје наслеђе. Отуда је разумљив савет који, према архиепископу, „блажени 
оци“ упућују Јелени: „Ове речи, које ти шаљемо христољубива госпођо, ако сачуваш и 
примиш у свој ум љубављу истините вере срца твога, а уз то не одлучуј се љубави пре-
ма странцима[...]“ (Даничић 1866: 67; Мирковић 1935: 52; Мак Данијел-Петровић 
1988: 87). Савет да се не одлучује љубави према странцима се чини јасном алузијом на 
њено порекло.
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јереси, иноверцима[...] (Уп.: Башић 1980: 63; Јухас Георгиевска 1988: 70–
71). Штавише, смрт која је цара Михајла задесила недуго потом, Данило 
види као директну последицу његовог сагрешења о веру.21 Дакле, супротно 
Соловјевом запажању, код Данила се наслућује негативан став према римо-
католичкој вери. Треба бити искрен и рећи да Данило нигде о истој не пише 
погрдно и нетрпељиво.

На основу претходно наведеног, сматрамо да архиепископ Данило II 
није равнодушан према вери у коју су покрштени јеретици о којима говори 
у житију краља Драгутина и да он, без сумње, „хришћанску веру“ види као 
синоним за православље.22 У складу са тим, било би погрешно његове наводе 
у којима спомиње покрштавање јеретика доводити у везу са фрањевачком 
мисијом, јер је тешко замислити да би фрањевачки свештеници икога покр-
стили у православље, па био то макар и јеретик.

***

Пошто је, чини се, отклоњена сумња по питању идентитета „хришћан-
ске вере“, може се поставити питање на шта се тачно односе Данилови на-
води о покрштавању. Алтернатива мишљењу да се ради о покрштавању од 
стране фрањеваца, била би да се ради о посебној анти-јеретичкој акцији, 
вођеној од стране православног свештенства. До сада се ова теза појавила у 
тек неколико радова и није шире образлагана. Први је са овим мишљењем, 
додуше, индиректно, иступио Иларион Руварац, давне 1878. године. Рува-
рац је у свом раду, у делу у којем је разматрао границе и надлежности да-
баске епископије, без превише детаљисања, само констатовао да је у мисија-
ма против јеретика на Драгутиновим територијама у Босни, највероватније, 
учествовао и дабарски епископ Исаија, позивајући се на наводе Српског 

21 „Јер пророк и Боготац [Давид] рече говорећи: Муж крви и варљив, неће дочекати 
половине својих дана.“; „[...] и ту изненада, не боловавши ни мало, издахну посред 
народа својих војника, оповргнут чудном смрћу, да су се сви чудили. Јер рече: Чудна је 
смрт грешника.“ (Даничић 1866: 110–111; Мирковић 1934: 83; Мак Данијел-Петро-
вић 1988: 114).

22 Ово је приметила и Марија Јанковић (1985: 55). Међутим, она своје мишљење није 
образлагала већ је, једноставно, установила да је „света саборна и апостолска црква“ 
исто што и српска архиепископија. Исто и у: Нилевић 1990: 38. Додуше, Нилевић је 
овде у сукобу са самим собом пошто прво на стр. 38 наводи: „[...]његово (Данилово; 
прим. Н. Ц.) свједочење да су босански јеретици приведени светој саборној и апос-
толској цркви, тј. српској архиепископији, говорило би у прилог да је у Соли и Усори 
врло живо дјеловала православна црквена организација.“ (курзив Н. Ц.) Међутим, 
недуго потом, под утицајем Александра Соловјева, констатује да Данилу није битна 
вера у којој су јеретици покрштени (стр. 39), правдајући ово практичном потребом 
за сарадњом двеју цркава против јереси која „проповиједа и социјалну једнакост, тако 
опречну феудалном врху.“ Овај закључак се заснива на чистој претпоставци пошто ни 
сам Данило не наговештава овакву могућност. 
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синодика православља (Руварац 1878: 252). Александар Соловјев је као ре-
алну могућност претпоставио да се Драгутин у почетку борбе против јереси 
ослањао на православно свештенство (1953: 79). У релативно скоријој про-
шлости, ову тезу је подржала неколицина историчара. Крајем 50-их година 
20. века, то је урадио Владимир Мошин (1957: 167). После њега, исто су из-
нели Марија Јанковић (1985: 55) и Борис Нилевић (Нилевић 1990: 37–38, 
212).23 Да Данилови наводи и папска писма говоре о два различита догађаја, 
приметио је и Драгољуб Драгојловић (1987: 70–71). Ипак, Драгојловићево 
тумачење је утолико занимљивије јер оставља могућност и да се акција на 
челу са православним свештенством десила после неуспешне акције фрање-
ваца. У блиској прошлости је ово коментарисала и Елмедина Капиџија, 
наводећи да Драгутинова борба против јереси у североисточној Босни, са 
ослонцем на православно свештенство нема утемељење у изворима (2010: 
195). Међутим, управо супротно. За анти-јеретичку акцију на челу са пра-
вославним свештенством, потврда се може наћи. Ова тврдња се ослања на 
податке из поменутог Пљеваљског синодика православља.24 Додатно је упо-
тпуњава и сам архиепископ Данило који наводи да су јеретици покрштени у 
православно хришћанство.

Александар Соловјев је добро приметио да је настанак редакције срп-
ског синодика православља архиепископа Арсенија могао бити узрокован 
верским приликама, односно јачањем јереси у Босни, као што се види из 
изворне грађе (Драгојловић 1987: 56–68). Исто би се могло приметити и 
за редакцију архиепископа Јакова јер је, крајем 13. века, почело поновно 
интересовање Курије за јерес у североисточној Босни. Иако Рим и Угар-
ска не иступају више онако интензивно као у првој половини века, када су 
крсташки походи били чести, види се да мачвански банови поново преузи-
мају на себе обавезу борбе против јеретика (Solovjev 1953: 78; Драгојловић 
1987: 69–72). С тим у вези, реално је претпоставити да се јерес осећала и 
у пограничним српским територијама које су биле под надлежношћу гра-
ничних српских епископија, тако да је било потребно предупредити њен 
јачи одјек. Синодик проклиње „зле јеретике триклете бабуне“ и „све који се 
лажно називају крстјани и крстјанке“ (Мошин 1960: 301–302). Насупрот 
проклетствима, синодик поје „многа лета“ „господину нашему Стефану 
(Драгутину)“, његовој жени Каталини, као и дабарском епископу Исаији.  

23 Нилевић то чини уз врло јак ослонац на рад Марије Јанковић.
24 Читав синодик има корене у грчком тексту и допуне по узору на бугарски Синодик 

цара Борила из 1211. године. Према Мошину, обнародовао га је Св. Сава на сабору у 
манастиру Жичи, 1221. године. Синодик је, потом, доживео две редакције: прву под 
архиепископом Арсенијем II, (између 1235–1243) и другу под архиепископом Јако-
вом (1286–1292). Исти је објавио потпуно критичко издање према рукопису из ма-
настира Св. Тројице код Пљевља. Мошин га је, на основу водених знакова, датирао 
у последњу четвртину 14. века. (Мошин 1959: 317–394; Мошин 1960: 278–353) За 
ранија издања и детаљну анализу: Mošin 1957: 154–176. 
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Време настанка синодика се датује у период столовања архиепископа Јакова 
(1286–1292) и извесно је да је писан на територији краља Драгутина (Ста-
нојевић 1933: 63–64; Динић 1952: 249–250). Према томе, ово је јак аргумент 
у прилог тези да се Драгутин, пре обраћања папи, ослањао на православно 
свештенство.25 Он је као један од утицајних феудалаца имао одређену дозу 
слободе у верским пословима на својим територијама, што се временски по-
клапа са периодом његових јачих веза са Куријом.26 Ово гледиште употпуњују 
и вести о „босанском епископу“ Василију који се у изворима јавља 1293. го-
дине, недуго после Драгутинових контаката са папством из 1291. године.27 
На крају, логично би било да је Данило II, за потребе житија, податке о овом 
догађају црпео из домаћег (и највероватније старијег) извора, као што је си-
нодик. Такође, Данило је као црквено лице морао бити упознат са богослуж-
беним књигама, а домаћи извори су му сигурно били далеко приступачнији 
од извора папске провенијенције. С обзиром на то да је био близак краљу 
Драгутину, оправдано је претпоставити питање да ли је он, уопште, био 
упознат са Драгутиновим везама са папом и преписком која је из тих веза 
проистекла. Вероватноћа за овако нешто сигурно постоји али, судећи по ве-
стима које нам је оставио, не само у Драгутиновом житију него и у читавом 
Зборнику, оне нас не наводе на позитиван закључак по том питању.

25 Историчари који заступају ово виђење, догађај датирају у период који претходи пап-
ским писмима од 23. марта 1291. године. Када је хронологија у питању, једино што се 
код ове акције може одредити јесу горња и доња хронолошка граница. Вести из Дра-
гутиновог житија и синодика не пружају више података на основу којих би се могао 
одредити конкретан датум.

26 У прилог овоме говори и писмо папе Николе IV свом легату Еугубину од 1. августа 
1290. године, у којем се папа жали легату на „шизматичког“ епископа и „великаше ши-
зматике“ који се налазе у Београду, тада под Драгутиновом управом (Theiner 1859: 
366; Калић Мијушковић 1968: 68, 359, нап. 7). Нема сумње да се „шизматици“ овде 
налазе већ неко време. Изостанак жустрије реакције курије по овом питању бива раз-
умљивији ако у обзир узмемо околности на ширем плану. С обзиром да се фрањевачка 
акција, највероватније, није ни десила, папски налог фрањевцима може да се посматра 
и као дипломатски потез који је за циљ имао да задовољи обостране аспирације: Дра-
гутинове, који је подржавао Карла Анжујског као потенцијалног кандидата на угарски 
престо и којем би, у настојању да учврсти своје и позиције своје породице на западу, 
сигурно добро дошла подршка Курије; папе, који у Драгутину види добар ослонац у 
даљим акцијама ка Угарској и њеном краљу (који одбија да покрсти Кумане) према 
којем је Курија, иначе, већ доста дуго у толикој мери непријатељски расположена, да 
се ни најмање не устручава да му прети крсташким ратом (Krstić 2016: 39–40; Klaić 
1994: 128–131; 136–142). Овај интерес је учвршћен и Драгутиновим постављањем 
под папску заштиту (Theiner 1869: 375). Наравно, постављање Драгутина под папску 
заштиту није за собом повукло и његову промену вере као што се то неретко тврди.

27 Василије се у изворима први и једини пут (још увек) појављује 1293. године као један 
од посредника у преговорима око брака између Драгутиновог сина Владислава и Кон-
станце Морозини (Радонић 1934: 83–84; Станојевић 1934: 110–112). Мишљење је и 
да би он могао бити мачвански епископ, задужен за мисионарски рад у североисточној 
Босни. За мишљења видети: Цвитковац 2017: 106–107, посебно нап. 11.
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***

На самом крају, закључак би био да се гледишта која у Даниловом по-
датку о покрштавању виде потврду доласка фрањеваца у Босну 1291. године, 
имају посматрати као неосноване претпоставке или одбацити у потпуности. 
Узевши у обзир да архепископ Данило II, без сумње, говори о превођењу је-
ретика у окриље православне цркве, тумачење у корист фрањевачке тезе би 
било нетачно. Иако се, осим ширег хронолошког оквира, приближно време 
одигравања догађаја о којем нас обавештава архиепископ не може одреди-
ти, сигурно је да покрштавање споменуто у Житију краља Драгутина треба 
посматрати као одвојен догађај у односу на онај о којем говоре папска пис-
ма од 23. марта 1291. године. Наравно, под условом да се он уопште и десио.
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Nemanja CVITKOVAC

ARCHBISHOP DANILO II, “CHRISTIAN FAITH”  
AND THE FRANCISCANS

Summary

While writing the biography of king Dragutin Nemanjić (1276–1282), Serbian archbishop 
Danilo II (1324–1337) names an interesting detail concerning Dragutin’s religious policy, namely 
his struggle against heresy. According to the biography, Dragutin converted many heretics in Bosnia 
to the Christian faith, “baptising them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit” and 
“merging them with the Holy Convocational and Apostolic Church”. Apart from Dragutin’s biog-
raphy, we learn something about his religious policy from the letters of Pope Nicholas IV (1288–
1292). More precisely, the two letters from the 23rd March, 1291. It is shown that in the areas of 
Usora and Soli (northeastern Bosnia) an anti-heretical action should have been conducted under 
the supreme patronage of Rome. The action itself should have been led by the Franciscan priests. 
However, apart from the Pope’s command to the Franciscan governor to send priests who would 
implement this action, nothing else is known about the action itself. However, a large number of 
historians are still claiming that the action was conducted. Furthermore, it is also claimed that the 
verification of its successful outcome could be found in the words of Archbishop Danilo.

In these cases, one important detail was neglected out of Danilo’s quotation, and that is 
the moment when the Serbian archbishop said that the heretics were baptised in “the Christian 
faith”. Based on the analysis of Danilo’s literary opus and other Serbian medieval sources, there 
is no doubt that Danilo, by referring to the “Christian faith”, alludes to the Eastern Orthodox 
faith which is shown in this very paper. Based on this, the assumption that both Danilo and 
papal letters speak of the same event must be rejected as unfounded. Therefore, the baptism 
mentioned by Archbishop Danilo should be seen as a separate event in relation to the alleged 
Franciscan action mentioned in the Pope’s letters. The whole situation regarding the arrival of 
the Franciscans should be taken with a large grain of salt because, based on the primary source 
material, one cannot say for sure whether it actually happened at all.

Key words: Archbishop Danilo II (1324–1337), King Dragutin (1276–1282), Pope Nicolas 
IV (1288–1292), Christianity, Orthodox Church, Roman Catholic Church, Franciscans, heresy.
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