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Моравска — потоња Браничевска епископија  
и новопронађени печат из Сврљига моравског епископа Николе

Abstract: Прочитавање двојезичног натписа са реверса на новооткривеном печату 
из средњовековног подграђа Сврљига, Николе епископа Мораве, и анализе њего-
вог садржаја и представе Св. Николе на аверсу у раду резултира извођењем нових 
и важних чињеничних дата о српској Кнежевини Морава и њеној поменутој епи-
скопији која је, од 1020. године, преименована. Византијско освајање је довело до 
формирање теме Морава, преименовање епископије и премештање трона из града 
Мораве у град Браничево. Из тих разлога је у раду констатовано да је овај печат 
био на писму епископа Николе његовом сабрату у Сврљигу у другој половини X 
или на самом почетку XI века.
Key words: Епископија Морава, Кнежевина Морава, епископија Браничево, Бугар-
ска, Византија, епископ Никола, Сврљиг, Србија.

У подграђу средњовековног града Сврљига,1 око ушћа Белице у Сврљи-
шки Тимок, на простору села Варош и Палилула, пронађена је висећа 

оловна пломба са којом је печаћено писмо.2 Ова пломба је од стране Сла-
више Миливојевића унета у Завичајну музејску збирку у Сврљигу али је 

* mitcentar@mts.rs; zivojinandrejic@gmail.com 
1 Историја тврђаве, подграђа и његове околине може се пратити од праисторије, трибал-

ског градинског утвр. ђења, римског Тимакум мајуса, грчког Тиматохиума и словенског 
Сврљига. Сврљиг је био седиште истоимене српске жупе, а после 1459. године истоимене 
нахије (Андрејић, 2019б, стр. 149–150). Уз ову тврђаву је од најранијег времена постојало 
знатно црквено средиште /1020./ а једно време и седиште Нишевске епископије. Овде је 
Константин чтец /Војсил Граматик/ писао чувено Сврљишко јеванђеље за свештеника 
Георгија /попа Радослава/, за време нишког епископа Никодима и бугарског цара Иваила, 
1279. године (Петровић, Филиповић, Миливојевић, 2012).

2 Печатна оловна пломба је током средњег века била саставни део писма или повеље. Пе-
чат је формиран уз помоћ двоструког металног типара на коме су угравирани жељени 
лик и текст којим се потврђивала аутентичност пошиљаоца или издавача повеље. Према 
начину причвршћивања за врпцу били су висећи или отиснути. Метални печати су били 
само висећи (Синдик, 1999, стр. 510–511).
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остала непозната за научну јавност. Захваљујући Славиши Миливојеви-
ћу, овај врло важан артефакт нам је стављена на располагање за обраду и 
објављивање.

Печатна пломба из Сврљига је врло добро очувана а трагова оксидације 
има на мањим површинама. Округлог је облика, пречника 24 милиметра, 
дебљина 4 милиметра а тежи 13,5 грама.3 Реверс, са четвороредним хори-
зонталним текстом, и аверс, са фигуром свеца и његовим именом које је 
исписано раздељено, у два вертикална реда, релативно мало су оштећени. 
На реверсу се налази следећи добро читљив натпис:

† KE VÊ
NÌKOLA
EPÌSKOP
MORA-
VOÎ
Почетни део натписа упућује да је писан грчким језиком, са скраћењи-

ма. Крсни знак није само знак хришћанске провинијенције печата, већ се 
он мора у потпуности „читати“. Натпис без скраћења може се реконстру-
исати, читати и транскрибовати4 на следећи начин:

† K(ÌRÌ)E V(ON)Ê(EÌ)
NÌKOLA(OS)
EPÌSKOP(OS)
MORA-
VOÎ
= † (У ИМЕ ОЦА И СИНА И СВЕТОГА ДУХА, АМИН)
ГОСПОДE ПОМОЗИ,
НИКОЛА
ЕПИСКОП
МОРА-
ВСКИ
Међутим, натпис на реверсу печата из Сврљига може се презентирати и 

на други начин при чему се да констатовати да је само први ред преузет из 
грчког као нека врста обрасца а да су три остала реда на старословенском:

† K(ÌRÌ)E V(ON)Ê(EÌ)
NÌKOLA
EPISKOP
MORA-
VOÎ

3 Сврљишки печат је идентичне величине и тежине са византијским печатом извесног Сте-
фана, пронађеног у Београду, из прве половине XII века (Калић, 1982, стр. 35).

4 Овом приликом се захваљујемо за сугестије у читању и презентирању натписа на грчком 
језику господину Дејану Џелебџићу /Византолошки институт САНУ/.
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Реверс печата епископа Николе из Сврљига (фото: Славиша Миливојевић)
и калк реверса са натписом према Ж. Андрејићу

Овакав случај исписивања натписа на грчком и старословенском је по-
знат на типару српског кнеза Строимира. На простору данашње Србије, 
некадашње Кнежевине Мораве, Бугар Мораве и византијске теме Мора-
ве пронађен је златни типар кнеза Строимира са двојезичким натписом:

† KE VOÌÊ. STROIMÌR
Типар кнеза Строимира је датован у крај IX века (Андрејић, 2019а, стр. 

35). Натпис је презентиран и читан на следећи начин:
= † K(IRÌ)E VOÌÊ(EÌ) STROIMÌR
= † (У ИМЕ ОЦА И СИНА И СВЕТОГА ДУХА, АМИН)
ГОСПОДЕ ПОМОЗИ СТРОИМИРУ
На основу натписа реверса пломбе из Сврљига дознајемо да је у питању 

епископ Мораве чије је седиште било у истоименом граду који се налазио 
на ушћу Велике Мораве у Дунав. У подграђу Сврљига се налазило неколико 
цркава а у недалеком селу Нишевцу једно време се налазила катедра Ни-
шевске епископије. У Нишевцу је, поред цркве Св. Стефана, постојало још 
неколико цркава. Налаз описаног печата упућује да је епископ Мораве из 
града Мораве упутио своједобно писмо епископу Нишевском или неком 
од сврљишких свештеника. Ако је у питању пломба на грчком језику, може 
се тврдити да је епископ Мораве био у јурисдикцији Охридске архиепи-
скопије или Васељенског патријарха у Цариграду, као и црквено средиште 
у Сврљигу. Али ако је у питању натпис на старословенском, може се твр-
дити да је епископ Мораве био у јурисдикцији Бугарске патријаршије пр-
вог бугарског царства или Охридске патријаршије времена цара Самуила.

На аверсу се налази дворедни вертикални натпис који почиње са дугом 
кукастом лигатуром. Натпис је читљив, раздељен на два дела, око пред-
ставе светитеља и представља његово име:
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NÌ
KOLA
Да се претпоставити да је натпис на грчком и може се без скраћења ре-

конструисати, читати и транскрибовати на следећи начин:
(AGÌOS) NÌ
KOLA(OS)
= СВЕТИ НИ-
КОЛАЈ
Ако је и натпис на аверсу овог печата на старословенском, он се може 

презентовати без скраћења:
(SVÄTÝÌ) NÌ
KOLA

Аверс печата из Сврљига (фото: Славиша Миливојевић) и калк аверса са Св. Николом
и натписом према Ж. Андрејићу

На основу овог натписа је јасно да рељефна фигура представља Св. Ни-
колу, епископа Мире. Лице Св. Николе је оштећено а око главе се назире 
нимб. И поред оштећења лица наслућује се његов лик: старац, ћелав, висока 
чела, седе косе и кратке браде. Одевен је у стихар с епитрахиљом, фелон и 
омофор. Овај иконолошки „образац“ представљања Св. Николе је настао 
у Х веку. Десну савијену руку држи испред паса а у левој уздигнутој руци 
Јеванђеље (Ševčenko, 1983, стр. 21). Присуство Св. Николе на аверсу плом-
бе епископа Мораве упућује да је у питању патроним епископије Морава 
или патроним моравског епископа Николе.5

5 На аверсу печата Охридске архиепископије све време је присутна представа Богородице 
или Благовести. Позивање на Богородицу је присутно и у оквиру натписа на печату: „Ма-
ти-дјев, штити“. У Браничеву је пронађен печат охридског архиепископа Јована Каматира 
/1183–1215/. У питању је печат писма које је архиепископ Јован упутио свом епископу у 
Браничеву (Душанић, 1975, стр. 315–325).

И печат београдског епископа Димитрија је пронађен у Браничеву а сматра се да је настао 
између 1079. и 1090. године. На аверсу његовог печата се налази Богородица са Христом 
(Калић, 2006, стр. 76). Богородица је била заштитница Београда али и Београдске епархије.
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Међу пронађеним византијским печатним оловним пломбама налази 
се и једна Адралеста Диогена, протоспатара и стратега теме Морава. На 
аверсу је представа Св. Димитрија. Диоген је припадао познатој византиј-
ској породици. Био је нећак Варде Фоке, синовца цара Нићифора II Фоке 
/963–969/. Диоген се после смрти цара Нићифора ставио на страну новог 
цара Јована Цимискија, 970. године, и добио титулу протоспатора. Прет-
постављено је да учествује у освајањима на Балкану, после 971. године, да 
заузима утврђење Мораву и постаје стратег теме Морава (Пириватрић, 
1997, стр. 173–174).

Из Мораве /Маргума/ потиче и печат „магистра и логотета дрома“, ве-
роватно, Симеона Метафраста, с краја Х века. И овај оловни печат се до-
води у везу са освајањима Јована Цимискија и стратега Мораве, Адралеста 
Диогена (Ivanišević, Krsmanović, 2018, стр. 112–114).

Словенски град Морава, на ушћу Мораве у Дунав, некадашњи је антич-
ки град Маргум. По свему судећи, Маргум је осим са рекама Дунавом и 
Моравом био окружен и великим ровом са западне и јужне стране. Дакле, 
био је то добро утврђен град, окружен са свих страна водом, готово нео-
својив. Као седиште неименованог епископа, град Маргум помиње Приск 
у вези преговора, 434. године, и напада Хуна, 441. године. Цар Теодосије II 
послао посланство да преговарају са хунским вођом Атилом. Приск каже 
да два византијска посланика „кренуше у посланство и стигоше у Мар-
гум. Град лежи у мижанској Илирији, на реци Дунаву, сучелице тврђави 
Констанцији6 која лежи на супротној обали /Мораве/. Тамо /у Маргуму/ су 
били стигли и краљевски Скити. Састанак одржаше изван града /Маргу-
ма/, јашући на коњима…“ (Византијски извори I, 1955/2007, стр. 9) Хуни су 
прекршили уговор из 434. године, напали и заузели неке тврђаве на Дуна-
ву. Разлог је би у томе што је, наводно, епископ града Маргума прешао на 
њихово земљиште /тј. на леву обалу Дунава/, пронашао краљеву ризницу и 
покрао благо. Због тога је Атила затражио да им се епископ Маргума преда. 
Пошто захтев није прихваћен, Хуни су „прешавши Дунав опустошили 
градове и многе тврђаве дуж реке. Међу њима заузеше и Виминацијум… 
Кад се то десило и кад се почело говоркати да би маргумског епископа 
требало изручити… онда се онај човек /епископ/ побоја да ће га предати, 

 Занимљиво је да се епископу Браничева обратио и жупан Стефан Немања, пре 1168. го-
дине јер је у Браничеву пронађен његов оловни печат са натписом на грчком (Петровић, 
1935, стр. 27–28). На аверсу Немањиног печата је приказан његов заштитник Св. Стефан 
архиђакон.

6 И много касније, у повељи Јанка Хуњадија, помиње се варош Константиново, један од 
градова у Поморављу који је дат Ђурђу Мрњавчевићу, 28. 12. 1448. године (Fejer, 1844, стр. 
134–136; Thalloczy, Aldasy, 1907, стр. 153). У турском попису из 1467. године се у Нахији 
Лучица, некадашњој жупи Браничево, бележи село и трг Суботица која има и друго име 
Костадин (Stojaković, 1987, стр. 73–74). Костадин са тргом Суботица /одржаван суботом/ 
налазио се на десној страни Мораве, на њеном ушћу у Дунав. Изгледа да је тврђава Ко-
стадин разорена од Турака 1458. године (Андрејић, 2012, стр. 117).
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те неопазице од грађана /Маргума/ пребегне непријатељима и обећа им 
предају града ако скитски краљеви предложе повољан услов… Пошто су 
дали деснице и заклетву… поврати се на ромејско земљиште водећи много 
варварске војске… ноћу даде уговорени знак и преда град непријатељима 
у руке. Пошто је на тај начин опустошен Маргум, повећа се снага варвара“ 
(Исто, стр. 10–11).

Приликом истраживања Маргума нису пронађени трагови цркве из 
тог времена, а ни из каснијих, при којој је могла бити епископска столи-
ца. Постоји тврдња да су на локалитету Црквине - Орашје,7 који се налази 
на простору око некадашњег града, остаци средњовековне цркве која је 
заснована на налазима бронзаних крстова и бронзане позлаћене оплате 
(Миленковић, 1996, стр. 169–172; Jacanović, Spasić-Đurić, 2003, стр. 39).

Моравска Србија припада Бугарској цркви од 880. до 971. године. Ми-
трополија Морава је била под Цариградом а потом под патријархом Бу-
гарске. Ивана Коматина сматра неодређено да је митрополија Морава 
обухватала области Моравске долине (Кoматина, 2016, стр. 72–76) што по 
свему није тачно.

За касније време, каже се да је сасвим сигурно у „главном граду Брани-
чеваца — Морави /Маргуму/ постојала епископија од краја IX века, бар од 
879. године.“ Митрополит Мораве вршио је дипломатску мисију за визан-
тијског цара на франачком двору, 873. године. Он учествује и на црквеном 
сабору у Цариграду, 879–880. године. Међу епископима се помиње и Агатон, 
епископ Мораве, који се помиње и као претендент на столицу моравског 
архиепископа. Претпоставља се да Агатон столује у граду Морава за који 
се сматра да је на месту некадашњег римског муниципиума Маргум, на 
ушћу Велике Мораве у Дунав8. Агатонов суфраган је и епископ београд-
ски Сергије, родом Словен. Сергије се помиње у писму папе Јована VIII 
бугарском кнезу Борису, 878. године. Моравски епископ се помиње на је-
данаестом месту у списку балканских епископа у XI веку (Јиречек, 1978, 
стр. 103). По свему судећи, сви епископи Бугарске цркве су Словени а то 
значи и моравски митрополит Агатон.

* * *

Епископија Браничево и град Браничево почињу да се помињу од 1020. 
године. Реч је о устројству Охридске архиепископије цара Василија II по-
сле уништења Самуиловог царства и овладавања територијама од стране 
Византије све до Дунава и Саве. Када је Василије II успоставио Охридску 
7 Словенски топоним Орашје потиче од „ораш“ влаха Македоније и Епира и још старијег 

грчког „вароси“ у значењу „мање градско насеље“ - варош. Међутим, први помен речи 
варош у изворима а на српским просторима је тек из 1446. године и то на простору Босне: 

„град Кључ и варош Подкључ“ (Новаковић, 2002, стр. 384–386).
8 Андрејић, 2021, стр. 104.
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архиепископију насеље Морависк — Морава се помиње у Браничевској 
епископији из чега се изводи закључак да је епископска столица из Мо-
раве пресељена у Браничево (Новаковић, 1908, стр. 37). Међутим, Теофи-
лакт Охридски у једном писму, нешто пре 1107. године, помиње епископа 
Мораве што доводи до тврдњи да је ова епископија обновљена али и, до 
супротних, да податак из овог писма представља архаизам (Византијски 
извори III, 1966, стр. 353) и да се и даље и тако, неформално, ословљавао 
браничевски епископ.

Рана историја Браничева је релативно и донекле позната. На путу за 
Свету земљу, кроз Браничево је прошао Хенрик Лав, 1072. године (Попо-
вић, Иванишевић, стр. 127). Угри су у рату против Византије, 1127. године, 
успели да заузму Београд чије бедеме су разорили а камен су пренели у 
Земун и Браничево. Том приликом је и Браничево рушено. Разлог за овај 
рат, наводно, лежи у разбојничком нападу становника Браничева на угар-
ске трговце (Византијски извори IV, 1971, стр. 7–8, 117–118). Своје бродове 
су у Браничеву оставили учесници II крсташког рата, 1147. године (Попо-
вић, Иванишевић, 1988, стр. 127). Браничево је поново у жижи догађаја 
при походу цара Манојла I Комнина против Угарске, 1151. године, који се 
са војском улогорио крај града. Манојло је поново код Браничева, 1154. го-
дине, због напада Угара коме је претходило издајство Андроника Комни-
на, његовог рођака (Византијски извори IV, 1971, стр. 118, 130–131). Град је 
обнављан и 1165. године, а нове борбе са Угарима су вођене око Београда 
и Браничева тако да је околина града била опустошена, 1182–1183. године 
(Исто, стр. 137). У пољу крај Браничева је недељу дана боравила и крста-
шка војска Фридриха III Барбаросе, 1189. године (Поповић, Иванишевић, 
1988, стр. 127). После пропасти Византије градом владају Угари, а из повеље 
Дубровчана, из 1230. године, види се да Београд и Браничевом припадају 
Бугарској (Стојановић, 1924, стр. 205). Коначно је Браничевска земља ушла 
у састав Србије, крајем XIII века (Динић, 1978, стр. 95).

И у граду Браничеву и ближој околини пронађени су и неколики оловни 
печати. На локалитету Мали град у Браничеву пронађена су три оловна 
печата византијских званичника: протоспатара Лава Хагиохристофори-
та /друга половина XI века/, Јована севаста, пореклом из Рима /XII век/ и 
Јована епископа Атрамитиона /XII век/. Са шире териоторије Браничева 
потиче пет печата. Два су Андроника Дуке, из XII века. По један припа-
дају Константину Кападоку /XII век/, Михајлу логотету дрома /XII век/ и 
Георгију Палелогу Дуки Комнину /XII век/ који је најзначајнија личност са 
двора цара Манојла Комнена. Георгије Палеолог је био предводник деле-
гације која је преговарала у Угарској о удаји Марије Комнине, ћерке цара 
Манојла Комнина за једног од синова краља Гезе, 1164. године. Склопљен 
је уговор о Маријиној удаји за Белу који је у исто време признат за пре-
столонаследника Угарске. Бела је потом упућен у Константинопољ где је 
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примио ново име Алексије и титулу деспот. Георгије је поново у Угарској, 
1167. године, поводом заузимања Сирмијума од стране Византије (Ivanišević, 
Krsmanović, 2018, стр. 114–119).

У Браничеву је пронађен и печат београдског епископа Димитрија, из 
времена између 1070. и 1090. године. Печат се налазио на писму које је бео-
градски епископ упутио браничевском епископу (Калић, 2006, стр. 75–76).

За разлику од епископа Мораве, од којих је познат по имену само Ага-
тон, с краја IX века, нешто више су познати епископи Браничевске епархи-
је. У време бугарске власти, у првој половини XIII века, помињу се Власије 
/1202/, Блаж /1203/, (Јиречек, 1933, стр. 147, 345) Јаков, Порфирије и Јоани-
кије (Пурковић, 2016, стр. 162). Бугарски владар Калојан је послао код папе 
Иноћентија III браничевског епископа Власија у вези добијања краљевске 
круне при чему је прихватио унију са Римом. Заједно са Власијем Риму 
су се потчинили и митрополити Преслава и Велбужда, Сава и Анастаси-
је, епископи Скопља Мартин, Призрена Аврам, Ниша Кирик и Видина 
Климент. Политика браничевског Власија, нишког Кирика и видинског 
Климента није оставила трајније последице у њиховим епископијама (Ан-
тоновић, 2006, стр. 14–15).

Стари српски родослови тврде да је већ Св. Сава поставио епископа „де-
сетог у Браничеву у храму Св. Николе“, „десетог епископа постави у храму 
светога чудотворца Христова Николе у Браничеву“ (Стојановић, 1927, стр. 
26–27). Динић сматра да то није било могуће јер област Браничева тада није 
била у српској власти, а слаже се са тим да је храм Св. Николе био седи-
ште епископије Браничево иако његов положај није познат (Динић, 1978, 
стр, 103, нап. 55). И по премештању епископске столице из Браничева код 
града Ждрела она је смештена, такође, у манастир са црквом Св. Николе.

Први познат српски епископ Браничева је Мојсије, из 1318. године (Пур-
ковић, 2016, стр. 163). Мојсије се помиње у повељи краља Милутина мана-
стиру Св. Стефана у Бањској (Мошин, Ћирковић, Синдик, 2011, стр. 474). 
Архиепископ Венијамин је држао „престол браничевске епархије“, 1416. 
године, а Саватије је био браничевски митрополит, 1434. године, али сто-
лује у Смедереву (Стојановић, 1902, стр. 70, 86).

* * *

Када је у питању српска Кнежевина Морава и епископија Морава, вре-
ме њиховог настанак али и нестанка и гашења, данас се зна много више и 
њена историја се на основу тих сазнања може сагледати укратко (Андре-
јић, 2016, стр. 9–58, 236–242) да би се приступило решењу разних питања 
која проистичу из сагледавања новорегистрованог печата моравског епи-
скопа Николе. 
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Константин Порфирогенит је набрајао од Византије независна словен-
ска племена која насељавају читаву Далмацију: Хрвати, Срби, Морављани, 
Захумљани, Травуњани, Конављани, Дукљани и Неретљани — Пагани. 
За сва набројана племена, осим Хрвата, Дукљана и Морављана каже да су 
Срби. На основу других података које износи о Дукљанима и Морављани-
ма дознајемо да су и они Срби. Наводи се и да су ова племена имала своје 
архонтије — кнежевине. Српске „приморске земље“ јесу: Дукља, Далмација 
/Паганија/, Травунија и Хум, а континенталне: Босна, Рашка и Морава. То 
су најстарије српске земље.

Дукљанин помиње још једну Србију, у сливу река које теку на север а 
уливају се у Дунав, а то је територија Морављана и њиховог племенског 
савеза. Најстарији помен балканских Мораваца и архонтије Мораве са-
чуван је у анонимном спису Баварског Географа, 817. године. И Арапски 
писац Ал Масуди, 940–950. године, каже да за Србима иде племе Морава. 
Морављани су око себе окупили Бодриће, Браничевце, Кучане и Тимочане 
и формирали своју кнежевину. Они су сматрани Србима ако се има у виду 
да је тема Морава преименована у тему Србија. Порфирогенит за Мораву 
не наводи, као и за Србију, које су њене жупе. Из неког разлога нема ни 
описа обима кнежевине Мораве.

Према Масудију Морава има од свих највише градова, чак 30. Кнежевини 
Морави су у њеном највећем обиму припадали градови: Морава, Сирмиј, 
Београд, Колубара, Моравица, Кучево, Браничево, Пек, Млава, Идин, Бро-
дар — Равно, Петрус, Сталаћ, Градац, Рабика, Достиник, Топлица, Ниш, 
Мокро, Сврљиг, Тимок, Бараница, Гамзиград, Бидин, Средац, Звечан, Ли-
пљан, Призрен, а једно време и Рас.

О племенима и земљи јужно од Саве и Дунава, у сливу Велике Мораве, 
прве податке добијамо од франачког хроничара Ајнхарда. Ајнхард каже 
да су на сабору у Хересталу били представници племена: Абодрита, Гуду-
скана и Тимочана. У Франкфурту су били представници: Абодрита, Срба, 
Љутића, Чеха, Мораваца, Преденцената и Авара. Слична ситуација је била 
и на сабору у Ахену с том разликом што нас Ајнхард обавештава да су 
Абодрити - Бодрићи, заправо, Предеценти. Преовладава и мишљење да 
су полабско-прибалтички Словени дошли на југ после Хрвата и Срба који 
су им у ранијој постојбини били јужни суседи. Морављани и Тимочани 
су дошли после Срба а пре Бодрића, Кучана и Браничеваца. Морављани 
и Тимочани су овде већ били насељени тако да су их дочекали, у другој 
половини VII века. Бодрићи се насељавају на просторе: Мачве, Кучева, Ба-
ната и Бачке; Гудускани источно од Велике Мораве /Браничево/, Тимочане 
око Тимока и Нишаве а Моравци око Јужне и Западне Мораве и средњег 
тока Велике Мораве.

Постојање племена Морављана и архонта Моравије јужно од Дунава 
јасно наговештава да је у питању једна „држава“. Ту земљу насељава једно 
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племе, или савез више племена која имају и једно обједињавајуће име пре-
ма коме се и земља назива.

После катастрофалног пораза великоморавско-баварске војске, 906. 
године, од стране војске угарског кана Арпада /896–907/, масе словенских 
избеглица из Моравске и Паноније су кренуле на југ склањајући се код 
Хрвата, Бугара, Срба и других народа. Под ударом Угара дошло је до се-
обе у којој се један део Мораваца са севера населио у Морави на Балкану.

Балканска Морава je самоуправна и самостална већ почетком IX века, 
од осамдесетих година IX века је у саставу Бугарске, епископија Морава је 
у саставу засебне византијске архиепископије и да је кнежевина Морава, 
око средине X века, поново самоуправна. У периоду X-XI века постојало 
је полунезависно моравско-српско кнежевство на Балкану а „у суседству 
српских земаља“. Заправо, после претварања теме Мораве у тему Србију 
на јужнословенском простору постоје две Србије, једна западна а друга 
источна, која је кратко време била слободна. Источна Србија је била наи-
зменично у власти Бугарске и Византије. Први покушај уједињења ове две 
Србије извршен је 1072–1075. године а коначан, у време великог жупана 
Стефана Немање и његових потомака, у првој половини XIV века.

Кнежевина Морава - Моравија је убицирана у југоисточној Европи, у 
областима где су реке Драва, Сава, Тиса, Дрина, Велика Морава и Дунав. 
Источна граница тзв. Континенталне Србије је, заправо, западна грани-
ца Мораве. На истоку се тема Морава граничила са темама Перистрион и 
Бугарска. На југу су биле теме Македонија и Драч. Срем је улазио у састав 
кнежевине Мораве тако да северну границу представља река Дунав. Пор-
фирогенит каже да се иза славног града Сирмијума простире некрштена 
Велика Морава којом је владао Сватоплук. Земље српске архонтије Мо-
раве, односно византијске теме Мораве и потоње теме Србије, јесу: Срем, 
Мачвa, Кучево, Браничево, Тимок, Моравица, Источна земља - Топлица, 
Нишевска са Враном, Липљан — Косово и Призрен са Хвосном.

За простор српске Мораве се у грчким и другим изворима насталих 
према њиховој терминологији говори као о Бугарској. Међутим, у многим 
изворима се за овај простор користи термин „доња Србија названа Бугар-
ска“ — „inferior Servia dicta Bulgaria“ и „Србија звана Бугарска“ — „Servia 
ditta Bulgaria“. О „српској Морави“ и „Моравској Србији“ говори низ изво-
ра од прве половине IX до средине XV века.

Моравци на Балкану су своју кнежевину назвали Морава, земљу у скло-
пу сливова реке Велике, Јужне и Западне Мораве. У оквиру кнежевине 
Мораве, на свим тим рекама Моравама, Моравицама, као и осталима /
Ибар, Лепеница, Гружа, Лугомир, Ресава, Топлица, Крушилница, Расина, 
Лужница, Нишава…/, постојале су истоимене мање управне јединице — 
жупе и истоимена седишта. Тако постоје жупе Морава /око Западне Мо-
раве/, Морава друга /око Јужне Мораве/, Поморавље /око Велике Мораве/ 



 Саборност 16 (2022) [119–137]|129

и Моравице /око реке Моравице, јужне притоке Западне Мораве/. Једна 
област Морава, иако наизглед удаљена од матице, помиње се од 1020. го-
дине, у епископији Костур. Град Корча саграђен је крај реке Морава која 
извире из области планине Морава. Исто тако, до данас су се одржали то-
поними Морава у Срему. Део некадашње земље Мораве, који је враћен под 
утицај српске средњовековне државе, у првој половини XII века, називан 
је Источна земља (Андрејић, 2019а, стр. 156–158).

* * *
Прво крштење Хрвата и Срба догодило се у време цара Ираклија /610–

641/. Цар Ираклије је довео свештенике из Рима и једног од њих учинио 
архиепископом и епископом и покрстио Хрвате и Србе. Срби су од 628. 
године до времена византијског цара Василија I, 867. године, били под ду-
ховним утицајем Римске цркве. У време цара Василија I /867–886/ дошло 
је до другог крштења Срба, Хрвата, Захумљана, Травуњана, Конављана, 
Диоклићана, Пагана и Морављана при чему су се потчинили Византији. 
Према Дукљанину, покрштавање Словена — Срба догодило се у време ле-
гендарног краља Светопелека, заправо Светоплука, чије време владања 
ставља у доба мисионарског рада Константина и Методија у време римског 
папе Стефана VI /855–891/ и цара Михајла III /856–867/. Срби Морављани 
су крштени, највероватније, 866. године, а континентална Србија се кр-
сти у време цара Василија I, 870–880. године. У то време је Св. Методије 
постављен на архиепископство, на престо светог Андроника Апостола у 
Сирмију. У сферу „словенске мисије“ ушле су Морављани, северозападна 
Србија и североисточна Босна. 

Орбин каже да на Светопелеков - Светоплуков позив кардинали дођоше 
у Илирик и у његову престоницу које беше у равницама Далме где окупи 
читаво краљевство. Сирмијум је несумњиво био и за хришћане средиште 
Илирика — „Глава Илирика“. Овај сабор на великом пољу Далми могао је 
бити само у близини престоног места Светоплука и његове Мораве. Све-
топлуково престоно место је био Сирмијум на Сави где је била и Методи-
јева катедрала у којој је и сахрањен. 

Моравска Србија припада Бугарској цркви од 880. до 971. године. У Мо-
рави /Маргуму/ постојала је епископија од краја IX века, бар од 879. године. 
Митрополија Морава је била под Цариградом а потом под патријархом Бу-
гарске. У Морави, пре угарске инвазије, постојале су четири од седам епи-
скопија на подручју Паноније и Мезије које су биле под архиепископијом у 
Сирмијуму. Рашка епископија је била саставни део Моравске митрополије 
од 873. до око 950. године. Рашка је ушла у састав Бугарске у време српског 
кнеза Мутимира. На овај начин се могу идентификовати четири еписко-
пије митрополије Мораве: Морава, Срем, Београд и Рас. Имајући у виду 
претпостављени простор српске кнежевине Мораве у састав њене митро-
полије су улазиле и епископије: Видин, Ниш, Липљан, Хвосно и Призрен.
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На простору некадашње архонтије Мораве, некадашње теме Морава, а у 
време Василија II теме Србије јесу епископије: Морава - Браничево, Београд, 
Сирмиј, Ниш, Призрен и Липљан. После Василија II укида се Моравска 
митрополија а епископије: Сирмијум, Београд, Морава — Браничево, Ви-
дин, Ниш, Рас, Липљан, Призрен и Скопље улазе у састав Охридске архи-
епископије. При томе, једино се епископија Рас налазила у саставу Србије.

* * *

Бугари су избили на Мораву, Саву и Дунав, преотевши од Франака 
српске „Словиње“ и племена: Моравце, Тимочане, Браничевце, Кучане, 
Бодриће, Сремце и Славонце. Бугари су разорили франачки Срем, 829. 
године, бродовима из Дунава прешли у Драву и опљачкали Славинију 

- Славонију. То је било време власти српског кнеза Просигоја и његовог 
сина Властимира.

Синови кнеза Властимира: Мутимир, Строимир и Гојник су победили 
Бугаре али су се после тога завадили. У том сукобу је победио Мутимир, 
ухватио је Строимира и Гојника, после 880. године, и предао их кану Бори-
су. Строимиров син Клонимир је већ био у Бугарској и био ожењен неком 
Бугарком са којом је имао сина Часлава. По свему судећи, прогнани српски 
принчеви су имали области у суседству Србије кнеза Мутимира а потом 
кнеза Петра. То је била Морава, тада називана Бугар Морава. Строимир, 
Гојник, Клонимир и његов син Часлав су на Србију нападали са Истока, а 
то су области Поморавља и Подримља.

Мутимир је владао све до 891–892. године. Имајући у виду да су прва 
хришћанска светачка имена, поуздани знак прихватања хришћанске вере, 
види се да их имају представници српског владарског рода из генерације 
унука кнеза Властимира. Носе их најмлађи Мутимиров син Стефан и нај-
старији Гојников син Петар, који су по свој прилици, рођени приближно 
у исто време, између 870. и 874. године. Очеви ових кнежевића постали су 
хришћани у првим годинама владавине цара Василија I.

Строимиров син Клонимир је напао кнеза Петра и успео да заузме град 
Достиник. Достиник тако важан Клонимиру за преузимање власти, био је 
исто тако кључан и за Петров противнапад. И Клонимир се бранио из До-
стиника и при томе је у њему могао и страдати. Са Клонимиром су били 
његов таст и отац Строимир тако да су они страдали у Достинику а потом 
покопани у њиховим престоним местима у „Бугарској“, где је касније могао 
бити пронађен Строимиров златни печатњак. Постоје тврдње да је Достиник 
престоница и да се налазио близу манастира Жиче где се близу престони-
це и подигла архиепископија. У сваком случају, Достиник треба тражи-
ти око ушћа Ибра у Западну Мораву. Строимир је могао бити сахрањен у 
Достинику и да одатле потиче Строимиров златни печатњак са једним од 
најстаријих ћириличних натписа на простору кнежевине Мораве /Србије/.
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Строимир је постао црквени великодостојник у Бугар Морави а сличну 
судбину је имао и млађи брат Гојник. Гојник је замонашен, потом је имао 
значајан положај у бугарској цркви, а при томе је његов син Петар уз помоћ 
бугарског цара постао владар Србије и Рашке, од 892/893. до 917. године. 
Гојник је добио монашко име Георгије и постао синкел — синђел Бугарске. 
Први архиепископ бугарске аутокефалне православне цркве био је Јосиф 
/Стефан/, око 870. године, а наследио га је протосинђел Георгије кога папа 
Јован VIII назива епископом самозванцем.

Пошто је Петар стао на страну Византије у њеном рату против Симе-
она, 913–917. године, који се у међувремену крунисао за цара, Бугари су 
послали војску на челу са Павлом Брановим и на превару заробили Петра 
кога су одвели у Бугарску и тамо је у заточеништву и умро. Часлав, син 
Клонимиров, унук Строимиров је после смрти цара Симеона, 927. године, 
са четворицом жупана успео да побегне из Бугарске у Србију и успостави 
власт. Код Часлава је из Бугар Мораве дошао и Техомил а који је служио 
моравског кнеза Будислава.

После пропасти кнеза Часлава у сукобу са Угарима, 950. године, помиње 
се бугарски архонт — кнез Десимир моравски. Десимир би био наследник 
кнеза Будислава.

Када је дефинитивно уништена Самуилова царевина, 1020. године, Ва-
силије II је основао најмање три теме на ново освојеним подручјима: Мо-
рава, Сирмиј и Бугарска. Тема Морава је од 1075. године преименована у 
тему Србија и стављена под заповедништво стратега Константина Диоге-
на. Постоји неколико печата у којима се помиње тема Србија: Константи-
на Диогена, стратега Србије; Константина Диогена, патрикија и стратега 
Србије; Николе, протоспатера и стратега Србије и Константина, антипата, 
патрикија и дуке Солуна, Бугарске и Србије (Максимовић, 1997, стр. 39).

На простору теме Србије, одмах по завршетку другог устанка кнеза Сте-
фана Војислава у “континенталној“ Србији, на простору Сирмија, Београда, 
Кучева, Браничева и Мораве дошло је до устанка Петра Одељана за кога се 
каже да је син Гаврила Радомира и унук цара Самуила. Он је прво дошао 
у градове Београд и Мораву, 1040–1041. године, и подигао устанак који се 
ширио ка југу. У граду Морави, у епископији, Петар Победник је био про-
глашен за цара. Овај податак упућује на то да је у граду Морави, на ушћу 
Мораве у Дунав, и даље постојала епископија која је могла бити и у стату-
су митрополије. Долазак Петра Одељана — Победника у Мораву мора се 
довести у везу са моравским кнезом који је са својим народом имао војни 
потенцијал да се подигне устанак као и са српским кнезом Војиславом и 
настојањима да се и цела „српска Морава“ ослободи. Постоје претпоставке 
да је Петар Одељан — Победник био син кнеза Мораве. За њега се тврди 
и да је „син Гаврила Радомира, унук цара Самуила“.
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На простору Мораве је подигнут и устанак Ђорђа Војтеха. Овај устанак 
је прерастао у српско-византијски рат који је трајао од 1072. до 1075. године. 
За Ђорђа Војтеха се тврди да је био пореклом од неког високог достојанстве-
ника. Тврди се да је Ђорђев предак кавхан Теодор који је етнички Србин. 
Бугарски историчар нове генерације износи своје тумачење порекла Ђо-
рђа Војтеха „од кавхана“. П. Павлов претпоставља да је његов предак један 
од тројице браће: кавхана Доментијана, кавхана Теодора и Мелитиона, из 
времена пропасти цара Гаврила Радомира, сина цара Самуила. Ђорђе Вој-
тех, сматра Павлов, близак је рођак, ако не и син, кавхана Теодора (Павлов, 
2000, стр. 62–63; Византијски извори III, 1966, стр. 114–116). Кавхан Теодор 
је обећао да ће убити цара Јована Владислава. Теодор је отишао у Бугарску 
са својим слугом Јованом који је требао да убије Владислава. Међутим Јо-
ван је убио свог господара Теодора (Византијски извори III, 1966, стр. 116, 
hx, ix). Најзад, Павлов сматра да, је Војтех далеки потомак Самуила или 
Јована Владислава, „прави Србин“, који је кроз читаво време „ромеизације“ 
био сматран и именован Бугарином (Павлов, 2000, стр. 63).

У најновије време је постало јасно да је овај устанак прерастао у срп-
ско-византијски рат који је трајао од 1072. до 1075. године (Живковић, 2000, 
стр. 35–579). Живковић јасно упозорава на Попа Дукљанина, који каже да је 
српски краљ Михајло послао синове Бодина и Владимира да заузму Рашку 
а пошто су то учинили предали су је на управу брату Петриславу. То се до-
годило између 1067. и 1071. године, за време власти цара Романа IV Диоге-
на. „Бугари“ су од Михајла тражили да им пошаље сина Бодина за владара. 
Дошло је до велике битке код Призрена а потом су устаници заузели град. 
Бодин и Петрило са српским ратницима и устаницима и Ђорђе Војтех са 
својим су се срели у Призрену. Ту је Бодин извикан за цара са титуларним 
именом Петар. Војска је подељена на три дела. Први део са Петрилом се 
упутила ка Охриду, Бодин ка Нишу, а Војтех ка Скопљу. Петрило је после 
заузимања Охрида напао Касторију али је био поражен. Када је нападнут, 
Војтех је без борбе предао Скопље. Бодин је освојио Ниш а потом је „уни-
штавао све што је стигао, пљачкао и злостављао све оне који га нису при-
мали или му се нису покоравали“. Очигледно да је један део становника 
остао веран царству. Бодин се упутио ка Скопљу али је упао у заседу на 
Паун пољу код Урошевца. Његова војска је поражена а он заробљен (Исто).

Тема Морава — има више епископија: Београд, Морава - Браничево, 
Ниш, Рас и Улпијана. После овог рата су подунавске епископије подврг-
нуте директно Цариграду а тема Морава је преименована у тему Србија.

* * *

На основу претходног прегледа историјских дата у вези епископије Мо-
рава на првом месту треба имати у виду да је она као таква преименована. 
Од 1012. године столица епископије је премештена у град Браничево и од 
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тада њено званично име је Браничевска епископија. Нема сумње да је од 
тада и на њеном званичном печату морало бити тако.

Произилази да је епископија Морава била у јурисдикцији Бугарске па-
тријаршије, 880–971. године, потом Охридске патријаршије цара Самуила, 
972–1014. године, а од 1018. године византијске Охридске архиепископије. 
Дакле, печат моравског епископа Николе се може датовати у Х век, од-
носно, крај Х века. Имајући у виду на аверсу представу Св. Николе да се 
претпоставити да је он заштитник епископије Мораве као и да је еписко-
пална црква у граду Морава била посвећена Св. Николи. Тим више, јер 
се као епископални храм Браничевске епархије помиње храм Св. Николе. 
Као наследник епископије Мораве и катедра епархије Браничево у граду 
Браничеву је била при цркви Св. Николе. Почетно посвећивање епархијске 
цркве Св. Николи у Маргуму мора се тумачити чињеницом да је у питању 
логичан след имајући у виду да је у питању град на рекама опкољен водом 
и који је имао и своје пристаниште. Св. Никола је био господар вода, за-
штитник морнара и трговаца. Његов култ је настао после његове смрти, 
6. / 19. децембра 343. године, тачније у првој половини V века. Имајући у 
виду појаву епископије у Маргуму у догађајима које описује Приск, 437–
441. године, можемо претпоставити да је у овом граду већ тада постојала 
црква Св. Николе и да је он његов заштитник.

Очигледно је да се не помиње ни један епископ Никола, ни Мораве а ни 
Браничева.9 У сваком случају печатна пломба епископа Николе епархије 
Морава не може бити млађа од 1020. године, односно од 1075. године, када 
је епископска столица Мораве укинута и на истој територији формирана 
епископија Браничево, односно по преименовању теме Морава у тему Ср-
бија. Епископија Морава је могла формално постојати и после византијских 
освајања територија до Дунава и Саве, 971. године, као и у време Самуило-
ве државе, до 1018. године, али после повеље цара Василија II свакако не.

Најзад, из поменутих разлога, натпис на аверсу и реверсу печата морав-
ског епископа Николе није могао бити на грчком. Може се допустити да је 
само устаљена почетна формула „Господе помози“ на грчком, као што је 
то случај и на Строимировом печатњаку стотину година раније. У складу 
са тим комплетан натпис печата гласи:

9 Познат је епископ Никола, који је постао наследник епископа моравичког са седиштем у 
Моравици /Ариље/, око 1317. године (Сава, 1996, стр. 371). По свему судећи, Никола је на-
следио „моравичског“ епископа Кирила. Пре Кирила су били епископи Дионисије, Мер-
курије, Герасим и Јевсевије који је насликани у цркви Св. Ахилија у Ариљу, 1296. године 
(Живковић, 1970, стр. 13).
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(SVÄTÝÌ) NÌ
KOLA

† K(ÌRÌ)E V(ON)Ê(EÌ)
NÌKOLA
EPISKOP
MORA-
VOÎ
= СВЕТИ НИ-
КОЛА

† (У ИМЕ ОЦА И СИНА И СВЕТОГА ДУХА, АМИН)
ГОСПОДE ПОМОЗИ,
НИКОЛА
ЕПИСКОП
МОРА-
ВСКИ

Коначно, без обзира на језичку природу натписа, печат из Сврљига се 
може датовати једино у другу половину Х или на сам почетак XI века, пре 
византијских освајања Василија II Бугароубице и пре преименовања епи-
скопије Мораве.

Датовање печата епископа Николе пронађеног у Срљигу упућује и на 
померање постојања града Сврљига пре првог помена цркве у Сврљигу у 
повељи цара Василија II, 1018–1020. године, која је у саставу Нишке епи-
скопије. Постојање града Сврљига и његове цркве мора се зато померити 
у другу половину Х века.

Резиме

Eпископија Морава са седиштем у граду Морава, на ушћу Мораве у Ду-
нав, била је у јурисдикцији Бугарске патријаршије, 880–971. године, потом 
Охридске патријаршије цара Самуила, 972–1014. године, а од 1018. године 
византијске Охридске архиепископије. Дакле, печат моравског еписко-
па Николе се може датовати у Х век, односно, крај Х или сам почетак XI 
века. Ово је сада, после епископа Агатона, други по имену познат морав-
ски епископ. Имајући у виду на аверсу представу Св. Николе да се прет-
поставити да је он заштитник епископије Мораве као и да је епископална 
црква у граду Морава била посвећена Св. Николи. И у каснијем периоду, 
епископална црква Браничева била је посвећена Св. Николи. Овај печат 
помера и постојање града Сврљига у крај Х века.
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The Diocese of Moravska — The later Diocese of Braničevo  
and the newly-found seal of Nikola,  

The Bishop of Moravska, from Svrljig

The bilingual inscription on the reverse of the seal of Nikola, the bishop of 
Moravska, recently found in a medieval suburb of Svrljig, was read and its 

content and representation of Saint Nicholas on the obverse were analysed in the 
paper. This resulted in new and important facts about the Serbian Principality of 
Morava and its diocese which was renamed in 1020. The Byzantine conquest led 
to addressing the “tema” of Morava, renaming of the diocese and transferring 
the throne from the town of Morava to the town of Braničevo. Consequently, 
it was concluded in the paper that this seal had been on Bishop Nikola’s letter 
sent to a fellow monk from Svrljig in the second half of the 10th century or at 
the beginning of the 11th century.

Key words: the Diocese of Morava, the Principality of Morava, the Diocese 
of Braničevo, Bulgaria, the Byzantine Empire, Bishop Nikola, Svrljig, Serbia.
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