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ЦРКВЕНОПРАВНЕ ГЛОСЕ НА ПРИВИЛЕГИЈЕ ЦАРА 
ВАСИЛИЈА II ОХРИДСКОЈ АРХИЕПИСКОПИЈИ

Политичка страна питања постанка самосталне охридске црквене области, 
њен етнички карактер те црквеногсографски .проблеми Њ6НОГ администра- 
тивног уређета изложени су и расветљени у низу ранијих монографија и 
расправа, па се због TOT у овом приказу ограничавам на црквеноправну 
страну садржине трију привилегија, Koje je цар Василије JI после ocBojema 
Самуилове државе подарио Охридској архиепископији. Привилегије цара Ва- 
силија И, од којих je -само друга датирана (мај 1020), нису се сачувале у 
оригиналном примерку него само у оквиру повеље цара Михаила Палеолога 
од ,августа 1272, KOja садржи обнову привилегија.

Привилегије, Koje je цар Василије II поделио Охридској архиепископији 
не претстављају чисто искључиво конститутиван акт, сличан акту креирања 
архиепископије Justiniana Prima, садржаном у Јустинијановој новели од 
535 г. (nov. 19 ed. Zachariae a Lingenthal); оне садр'же престанком политичке 
самосталности Самуилове државе и реституцијом источноримског суверени- 
тета условљену конфирмацију и легитимацију једне у своје доба стварно 
изван источноримске државне територије формиране самосталне црквене 
области,,течине основу правне егзистенције ове црквене автономије у оквиру 
источноримске империје. Цар Василије II изврш иојеспоменутиактбез прет- 
ходног знања и споразума са компетентним за ову сврху црквеним факто. 
рима, наиме са цариградским патријархом и осталим источним патријарсима 
и ЊИХОВИМ синодима, као што ни сам ранији акт оснивања Охридске архиепис- 
копије није уследео у складу са постојећим канонским прописима. Према 
томе OBaj акт'цара, Василија II инволвира у оним ставовима, К0ЈИ се односе 
на чисто црквену страну, прекорачење круга владарских прерогатива, jep je 
-како за креирање канонички самосталних (автокефалних) црквених области 
тако и за легитимацију једнострано т.ј. неканоничким путем креираних автоке- 
фалних црквених области компетентан васељенски сабор као највиши за'конити 
претставник васељенске цркве односно, у случају немогућности сазива и одржања 
васељенског сабора, сагласност источних патријараха у заједници са ЊИХОВИМ
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синодима, у првом реду пак цариградског архиепископа и васељенског па- 
тријарха.2 Али источноримски императори су и у ранијим временима вршили 
акте овакве природе: тако je Η.πρ. цар Јустинијан1 створио првобитно авто- 
кефалну архиепископију Justiniana Prima, исти цар поделио je после уни- 
штења вандалске државе примацијалан положај епископу града Картагине у 
Африци (поѵ. 151 с. 4 ed. Zachariae а Lingenthal II P. 268 : καί τον δμοιον τρόπον 
Ο δίκαιον τ^ς άρχιερωσύνης, δπερ τφ έπισκόπφ Ίουστινιανης Καρχηδόνος της Αφρικής 
διοικήσεως δεδώκαμεν); цар Констанс II je на предлог равенск'ог архиепископа 
Марија и царског ерзарха Григорија поделио равенском архиепископу автоке- 
фалност (1. III. 666);? цар Никифор II Фока укинуо je автокефалност цркве 
на острву Кипру (Кипар je био 965 год. натраг освојен од Арапа), а цар 
Василије II несумњиво je успоставио од IV васелиског сабора (451) посто- 
jehy автокефалност ове цркве;( напослетку цар Јован Ццмиск je после анек- 
сије бугарске државе потврдио автокефалност Дрстарске архиепископије,5 
Koja je, међутим, брзо после овога прест.ала да постоји.

Мотиви за подељење привилегија Охридској архиепископији били су 
примарно политичке природе : постојање цариградском патријархату непод- 
вргнуте, самосталне црквене области .сматрали су у владајућим круговима 
као најпогодније сретство за осигурање лојалног расположења становништва 
источноримској држави утеловљене словенске државе Самуилове, Koje je 
претежним делом било словенске народности.е Може бити да je приликом 
доношења ове царске одлуке играо извесну, иако подређену, улогу и цркве- 
нополитички мотив; цар Василије II, м'ожда, није сматрао политички опор- 
туним, да ce јурисдикциона област цариградског патријарха утеловљењем 
опсежне територије Охридске архиепископије у несразмерној мери прошири 
те тако и материјална Moh и политички утицај цариградског патријарха ΠΟ- 
јача више, него што би одговарало интересима централне владе.- у  прилог OBoj 
тези говори и чињеница, што се автокеф'ални карактер Охридске архиеписко- 
пиЈе одржао и после напуштања автономистичког правца политике цари- 
градске владе према словенском елементу у некадањој Самуиловој држави.

Поде.љење привилегија Охридској архиепископији није уследело molu 
proprio imperatoris, као што je био случај приликом оснивања архиепископије 
Justiniana Prima него на основу формалне интервенције охридског архиепис- 
копа Јована (трећа алинеја прве повеље цара Василија I I  : καί έπεί ητήσατο 
δ τοιοΟτος έγγρόφως εχειν τούς δφει'λ.ντας ταΐς έκκλησίαις της έν.ρίας καί των έπισκόπων 
αύτοΰ κληρικούς κα؛ παροίκους ύπηρετεΐν, δεδώκαμεν αύτφ τδ παρδν σιγίλλιον της βασι- 
λείας ήμών). Овај пасус Hehe бити да садржи у целини петит архиепископа 
Јована, κ٤0 што се може видети из садржине завршне алинеје прве повеље 
(диспозиција о имунитету Охридске архиепископије), него само OHaj део пе- 
тита, који ؟е односи на циркумскрипцију појединих епископија Охридске ар- 
хиепископиЈе.

Територијални опсег Охридске архиепископије, како je циркумскрибиран 
у привилегијама цара Василије II, био je знатно већи од територије архи- 
епископије Justiniana Prima, Koja je обухватала у скоро .пуном опсегу област 
дијецезе Дакије (провинције Praevalis, 'Pannonia secunda, Moesia superior, 
Dacia ripensis, Dacia mediterranea и Dardania), a неко време и провинцију 
Macedonia secunda, Koja je припадала дијецези Macedonia II. Све области, 
осим провинције Praevalis, Koje су некада биле у склопу архиепископије

2 О тенденцијама врховне власти у Византији да преузме компетенцију васељенских ca- 
؛ .ора и ову установу излишном учини (први пут се јавља 70-тих година V в.) ср. Ed. Schwartz, 
Ober die RelchskonZilien von Theodosius bis Justïnian. Sav. ٣  ztschr. 42(1921) Kan! Abt. 11 p. 251.

3 Fr. Doiger, Reg. N٠ 233.
4 H. Geizer, Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episcopatuum. 

Abh. d. 1. Cl. d. k. b. Akad. d. Wiss. XXi Bd! III. Abt. p. 572.
.H. Geizer, ibidem ج
6 0  антецеденцијама компромиса између цара Василија II и архиепископа Јована ср В. 

Прокик, Први охридски архиепископ Јован. ٢. с. к .  А. н. 88 (1911) 236.
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Justiniana Prima, постале су и саставни део Охридске архиепископије, док je 
ова добила још и области на територији Епира на рачун Драчке митрополије, 
на jy ry  и југоистоку на рачун Лариске и Солунске митрополије, а на северо- 
истоку била je знатно проширена утеловљењем бугарске области, Koja je 
раније била под јурисдикцијом дрстарске архиепископије.

Етнографска структура Охридске архиепископије показује у сравњењу 
с архиепископијом Justiniana Prima из основа промењен карактер: док je 
Justiniana Prima по свом етничком саставу- била изразито латинског (роман- 
ског) карактера са незнатной примесом грчког елемента у источни-м и jyro- 
источним деловима, Охридска архиепископија претставља по свом етничком 
саставу претежно словенску област са примесом остатака романског станов- 
ништва? и грчког елемента, К0ЈИ je био поглавито настатен у градовима) а уз 
реку Вардар налазила су се и турска насеља ( ٠؛  περ؛ τον Βαρδάρειον ΤοΟρκο، у 
последњој алинеји друге П0ве.ље), Koja су овде добила од Византије земљишта 
у сврху вршења војних дужности у корист Византије.«

Док je геогпафски положај црквеног средишта архиепископије Justiniana 
Prima био централан, налазило се црквено средиште Охридске архиеписко- 
пије ча периферији јурисдикционе области. ,

Из чињенице, да ce у областима седамнаест епископија охридске цркве 
не наводе κάστρα, као што je то у Василијевим привилегијама изрично 
учињено гледе осталих епископија (четрнаест), мОже се са великом вероват- 
HOurhy закључити, да у првопоменутој групи.епископија није било градских 
насеља, изузев црквеног средишта, те да je становништво морало бити иск.љу- 
чиво сеоско, a у привреди су морале превлађивати примитивније привредне 
гране, наиме агрикултура и сточарство, док су занатство и нарочито трговина 
морали бити веома слабо развијени, на што ynyhyje и натурални порезни 
систем. у овим крајевима. Из постојања маленога бр٧ја клирика (максималан 
број 40 а минималан број 12) може ce закључити, да je бројно стање ста- 
новниттва у неким областима Охридске архИепископије морало бити прилично 
слабо, када je тако мален број клирика био доволан за духовне потребе 
верних, или да су дотичне епископије имале малену терит0рију.9

У вези са територијом Охридске архиепископије ваља споменути, да je 
у првој привилегији цара Василија II циркумскрибирани опсег архиеписко- 
пије знатно мати од опсега фиксираног у другој и Tpehoj привилегији (17 
епископија према 31 епископији). 0лучај؟ве мењања опсега како највише 
тако и нижих црквеноадминистративних )единица по врховном органу др- 
жавне власти налазимо већ у ранијим Бременима. Тако je у новели цара 
Јистинијана I од 545 год. опсег архиепископије Justiniana Prima био смањен 
издвојењем из оквира ове црквене области провинције Macedonia II и вра- 
ћањем исте под јурисдикцију солунског викаријата. и  у доба после Јусти- 
нијана чинили су императори диспозиције 0 издвојењу појединих делова

7 Романско становништво, Koje je овде означено називом Βλάχοι, било je раштркано по 
целој области Охридске архиепископије (први пасус 14 алин.: καί των άνά πάσαν Βουλγαρίαν 
Βλάχων). Касније, у другој половини XII в., конституисана je посебна епископија Βρεανότης ήτο، 
Βλάχων, cp. Η. Geizer, Der Patriarchat von Achrida p. 11.

 Колоније Турака (Селџука) на територи.ји источноримскеимперије потичу из времена цара ئ
Теофила (829-842), cp. Th. L. Pr. Tatei, De Thesalonica eiusque agro dissertatio geographica. Be- 
rolini 1839 p. 77 sqq. Вардариотски Турци дошли су у другој половини XII В. поново под jy- 
рисдикцију солунског митрополита, cp. Geizer, ibidem.

у По 40 клирика и парика имали су епископи Τριαδιτζης, Βελεγράδων, 2κοπίων, Δρίστρας, 
Βοδινής и Πέτρου ؛ по 40 клирика и 30 парика додељено je охр. архиепископу, те епископима 
Καστορίας и Γλαβενίτζης ; по 30 клирика и парика одређено je епископима Λ،πα،νίου, 2ερβίων и 
Βε^οίας ; по 15 клирика и парика имали су епископи Μογλαίνων, Βουτέλεως, Μοροβίσδου, Βελε- 
βουσδίου, Βρανίτζης, Θράμου, Πρ،ζδρ،άνων, .Ράσου, Τζερνίκους, .Αδριανουπόλεως, anonymae urbis, ١Ιω- 
αννίνων и Κοζίλης ; ΙΌ  12 клирика и парика, било je додељено епископима Στρουμμίτζης, .Ωραίας, 
Χιμαι'ρας, Βο&ρώτου и 2ταγων. Територијални опсег може се приближпо уставовити само код оних 

ja, Koje су имале κάστρα, а овај задатак извршио je Gt. НоваковиЬ у својој уводно- 
споменутој расправи. ؛؟؛!
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територије од дотадање јурисдикционе области и припајању другој јурис- 
дикционој области.) >

У односу према другим вишим црквеним јединицама (самосталним цр- 
квеним областима) била Je Охридска архиепископија у сваком правду неза- 
висна и самостална црквена област, као што се види из даљег развитка 
ове архиепископије. Црквеноправни положај Охридске архиепископије није 
додуше у привилегијама цара Василија II дефинисан нити њен црквено- 
правни однос према осталим автокефалним црквеним областима делими- 
тиран, као што je раније био учинио цар Јустинијан I у погледу цркве- 
ноправноі- положаја архиепископије Justiniana Prima (HOB. 19 од 14 априла 
 JZahariae а Lingenthal ]]: summa dignitas, summum sacerdotium, summum ؟.53
fastigium; у петом параграфу исте новеле: а tua sede creentur et te solum 
archiepiscopum habeant... sed tu ipse et omnes Primae Justinianae antistites sint 
eis iudices et disceptatores, quidquid oritur inter eos discrimen ipsi hoc dirimant 
et finem ei imponant,'et ordinent, neque ad alium quendam eatur sed suum со- 
gnoscant archiepiscopum omnes praedictae provinciae et eius sentiant creationem; 
nov. 151 cap. 3 ОД 545. [ed. Zachariae a Lingenthal 11 p. 267Ј τΟ  τόπον έπέχειν αυτού 
Jsc. архиепископ који овим расположењем губи своју дотадању каноничку 
самосталност] TOÖ άποστολικου 'Ρώμης θρόνου κατά τά όρ،σθέντα к ъ  τοΰ άγιου πάπα 
Βιγιλ؛ου). Цар Василије II није. сматрао за потребно да уноси у своје при- 
вилегије овакву дефиницију, вероватно са разлога, што су ове привилегије 
садржавале конфирмацију nocTojeher црквеноправног сташа у Некадањој Са- 
муиловој држави, те je претпостављао да je општи црквеноправни положај 
Охридске архиепископије био ноторан. Индирек'гна јуристичка карактери- 
стика каноничког положаја Охридске архиепископије налази се у оном па- 
сусу, где идентификује ову архиепископију са дрстарском архиепископијом. 
Охридска архиепископија није била у каноничкој зависности од Beh посто- 
јећих старих автокефалних црКвених области, него je имала карактер и по- 
ложај потпуно самосталне и независне црквене организације те je према 
том у црквеноправном погледу била координована тадашим самосталним 
црквеним областима у границама и изван граница источноримске империје, 
Koje су тада сачишавале ؟асељенску цркву, на۶ме патријархатима римском, 
-цариградском, александриЈском, антиохиЈском и )ерусалимском те архиеписко- 
пији кипарској.

Поглавар охридске самосталне црквене области носи, као што се из 
привилегија види, титулу άρχιεπ'ισκοπος т.ј. званично обележје прет.ставника 
највише црквеве институције у оквиру староцрквене дијецезе; за означете 
пак самосталне црквене области охридске служи се цар Василије II термином 
άρχιεπισκοπή. у конституцијама и новелама цара Јустинијана 1 епископи града 
Рима, Цариграда, Александрије, Антиохије и іерусалима обично се pleno titulo 
називају αρχιεπίσκοποι κα٤ πατριάρχαι, а њихова катедра αρχιερατικός θρόνος..؛

)0 Цар Маврикије je (око 602) у спору између епископије Еврије у Епиру и епископије 
Коркирске (крфске) лоделио Коркирској епископији κάστρον Калиопе (ср. Dolger, Reg. № 134), а 
цар Лав III je едиктом од 731 год. ИЗДВ0ЈИ0 из јурисдикционе територије римског папе Калабрију 
и СицилиЈу те целокупру област некадашше префектуре Илирика (cp. Doiger, Reg. № 301 : E. 
Caspar, Geschichte des Papsttums II. Tijbingen 1933 p. 666 sq.)

11 Посебна дистинКтивна титула άρχι؟π،٠κοπ؛ ς постојЗла je првобитно само за алексан- 
дријског епископа, К0ЈИ je на територији Египта стварно био вр'ховни епископ, архиепископ. у  
току, V  В. ова титула пренесена je и на друге еп.ископе аналогног положаја (врховне митропо- 
лите) К0ЈИ су имали вейу територију и вишу јурисдикциону Еласт.од нормалнИх митропОлита, 
те je означавала шефа највиш؟ црквеноуправне територијалне јединиие, Kojaje обухваТала већи 
број епархија (митрополија). у  канонима 9 и 17 четвртог васељенског сабора јавља се као 
еквивалентан термин εξαρχος της διοικη.εως и έπαρχο: της δίοιν.-ήαεως. Међусобни однос архиепископа 
П0ЧИВ۶0 je на начелу координације т.ј међусобве равноправности и самосталностИ. у  даљем 
току V В. ушао je за обележење највише категорије архијереја термин πατριάρχης (cp. о OBOM 
развитку K. Lübeck, Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie des Orients, Münster i. w . 1901 
pp  ۶1, 123 sqq : π. В. Гидуляновъ, Восточные патріархи, Ярославль 1908 P. 297 sqq; K. Müller, 
Kircheiigegeschichte I, Tübingen 1929 P. 623 sqq: Ed. Schwartz, Der sechste nicaeanische Kanon 
au؛ der Synode vpn Сфаікефоп Sitz.Eer. d. pieuss. Akad. der Wiss. phil.-hist. Kl. 1930 XXVII p. 
28 sq.: H. Geizer, Das Verhältnis von Staat uhd Kirche in Byzanz y Ausgewählte kleine Schriften,
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привилегије цара Василија II не нормирају прецизније круг права охрид- 
ског архиепископа него само опћенито обележавају шегов црквеноправни 
положај унутар охридске црхвене области (друга алинеја првог едикта: 
Εντεύθεν ٠δν καί τόν εύλαβέστατον μονάχον Ίωάννην αρχιεπίσκοπον Βου^١٠αρίαζ έκυρώ- 
σαμεν είναι καί τά τη αρχιεπισκοπή προσήκοντα παρ αύτο. $υνεσ&αί; прва алинеја 
четвртог пасуса другог едикта'.... καί τΟν νύν αγιώτατον αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας 
τοσάυτην τήν ένορίαν έχειν 'θεσπίζομεν αίαν καί πόσην είχε έπί Πέτρου του βασιλέως καί 
δεσπόζειν καί διακατέχειν πασας τά; έπισκοπάς Βουλγαρίας; други пасус седме али- 
неје другог едикта: τφ γάρ α.οχιεπισκόπω Βουλγαρίας ταύτας [sc. τάς τής Βουλγα- 
ρίας έπισκοπας] έκυρώσαμεν, ώς καί άκο παλαιού τδ κ0ρος ήν αύτφ καί εξουσία παρά 
των αρχαίων τετύπωται). Привилегије нормирају правни однос епископа граничних 
епископија Охридске архиепископије према суседним, под јурисдикцијом Ца- 
риграда стојећим митрополитима (Драч, Лариса, Солун) забрањуЈ.ући им в'р- 
шење јурисдикционих аката у овим областима, где су исти митрополити, 
према правном становишту охридског архиепископа, K o je  je император у це- 
лини усвојио, били узурпирали јурисдикциону власт ؛ у ствари су пак ови 
митрополити, искористивши после Самуилова слома насталу несређену СИ- 
туацију у Самуиловој држави, извршили реанексију својих ранијих области, 
Koje су 'за време Самуила биле илегално из везе њихове митрополије истрг- 
нуте (прва алинеја другог едикта : καί ή βασιλεία μου ούκ εύδοκεΐ όδοβατείν τινα 
εξ αύτων [sc. των γειτνιαζόντων μητροπολιτών] ή έκ των ανθρώπων £ως ζνδς βήματος 
£σω των τής Βουλγαρικής ένορίας; први пасус седме алинеје другог едикта ca- 
држи специјалну одредбу против пресизања драчког митрополита: τδν γάρ 
μητροπολίτην Δυββαχίου μόνον τφ $ρόνφ αύτοΰ έμμείναι κελεύομεν κα٤ αρκεισ&αι τοίς 
περί α٥τδν κτήμασι καί χρήμασι, καί μή έπιβαίνειν ταίς τής Βουλγαρίας έπισκοπαίς; а 
у завршном пасусу исте алинеје одређује император απαράθιραυστά τε διατη- 
ρείσθαι καί ακαινοτόμητα πάντα τά έξ αρχαίων άνήκοντα τή αρχιεπισκοπή καί μήτε τόν 
αύτόν (sc. τόν μητροπολίτην Δυββαχίου] καί τούς λοιπούς έν τα؛ς Βουλγαρίας έπισκοπαίς 
ζυγομαχείν, αρκείσθαί τε τοίς ίδίοις καί έξ αρχαίων δρων βεβαιω^είσιν). ..Цар Василије 
II у овим пасусима свог другог едикта наслаша се на одредбу сап. 2 cpol. 
I алинеја прва: τούς όπέρ διοικήσεως επισκόπους ταίς ύπερορίοις έκκλησίαις μή έπιέναι 
μηδε συγχέειν τάς εκκλησίας и алинеја друга: ακκλήτους δέ επισκόπους ύπέρ διοίκησιν 
μή έπιβαίνειν έπί χειροτΟνίαις ή τισιν αλλαις οίκονομίαις έκκλησιαστικαίς.2 ا

Охридском архиепископу, као поглавару самосталне црквене области, 
припада највиша црквена по.част и достојанство те највиша црквена јурис- 
дикција на територији Охри-дске архиепископије. Хризовуља додуше не го- 
вори о обиму врховне јурисдикције охридског архиепископа, али аналогно 
јурисдикцији архиеписКопа, поглавара старијих самосталних црквених области, 
обухватала je ова јурисдикција свакако право потврде и хиротоније подруч-. 
них епископа, врховне јудикатуре 'И врховног надзора над радом појединих 
епископа. Сам црквеноправни положај охридског архиепископа ipso iure ис- 
кључује подношење апелације било КОМ страном црквеном форуму против 
одлука или пресуда охридског архиепископа и шегова синода.

хризовуље не садрже иика.кве одредбе 0' модалитетима попушаваша 
упражшене архиепископске катедре, али вероватно je избор архиепископа 
обављао collegium суфраганих епископа, док су хиритонију вршили може

Leipzig 1907 р. 62 sqq ; к .  Müller, Kanon 2 und 6 von Konstantinopel 381 und 382. Festgabe für 
Adolf Jüllcher. Tübingen 1927 p. 190 sqq.).y терминологијиЈустинијанова законодавства за означење 
врховних епископа (римског, цариградског, александријског, антиохпјског и јерусалимског; шеф 
кипарске цркве не спомиње се никада у 0B0j категорији епископа) редовно ce употребљава ΚΟΜ- 
биновани термин άρχιβπίσκ.πος καί πατριάρχη:, у току VI века настало je у вези с извесним по- 
меранима у црквеноправним односима архијереја диференцирање у црквеноправној терминологіи, 
па се термин άρχιεπ٤٠κ٠π٥ς почео употребмвати и за означење apxnjepeja ниже компетенције, 
наиме категорије епископа егзимираних од јурисдикције надлежних митрополита и директно 
потчињеннх архиепископско-патријарашкој јурисдикцији, који ce у VI и V II веку називају 
αυτοκέφαλο، άρχ،επ٤σκοπο، (cp. II. Geizer, Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der 
Notiti؛ e episcopatuum p. 535).

12 ö  can. 2 Cpol. I cp. расправу K. Müller, Kanon 2 und 6 von Konstantinopel 381 und 
382 Jülicher-Festgabe, Tübingen 1927 p. 190 sqq.
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бити по хиротонији најстарији епископи. Изборни акт и хиротонију архи- 
епископа града Justiniana Prima обављао je y прво време сабор митрополита 
архиепископије (nov. Iust.. 19ed. Zachariae a Lingenthal I p. 133 quando autem 
tuae sedis gubernatorem ab hac luce decedere contigerit, pro tempore archiepi- 
scopum 'eius a venerabili suo concilio metropolitanorum ordinari saneimus), али 
десет година касније одредбом новеле 151 сар. 3 (ed. Zachariae а Ligenthal 
Il p. 2 7  пренесена je ова функција на синод његове имедијатне епархије (ة
(κ α ί παρ’ αύτ.ο  [sc. άρχιεπίσκόπου] τούτους [sc. епископе свих подручних епархија] 
χεφοτονεΐσ9·α،, αύτού бг [sc. αρχιεπίσκοπον] ΰπδ τής ο ικείας “συνόδου χε،ροτονε؛σ9"α،). Из 
синодалних протокола Охридске архиепископије познијих времена) који доку- 
ментирају тадагьу праксу, види се да .je како избор архиепископа и тегових 
суфрагана епископа тако и Депозицију истих са катедре вршио у XVII и 
XVIII веку архијерејски СИН.Д.'З хризовуље не спомињу интервенцију др- 
жавне власти при попуњавању архиепископске катедре, али су, свакако, на 
овај експонирани црквени положај, могле, као и на сличне положаје," дола- 
зити само личности, Koje су уживале пуно поверење императора.14 Исто тако 
хризовул,е не садрже никаквих одредаба о односима архиепископа према 
теговим суфраганим епископима, свакако из разлога, што je овај однос био 
већ нормиран канониским прописима. Хризовуље не спомигьу конститутивно 
тело уз 'архиепископа, наиме архијерејски синод К0ЈИ je имао делокруг 
епархијског синода и играо важну улогу у унутарњој историји Охридске ар- 
хиеписк؟пије.٠5

Ако устројство и организацију Охридске архиепископије упоредимо 
с устројством и организацијом осталих у то време постојећих самосталних 
црквених области на територији источноримске империје, изузев цркву на 
острву Кипру, одмах пада у ؟чи као фундамент؛ лна разлика непостојање 
средгье категорије епископа т.ј. митрополита, К0ЈИ су вршили посредничку 
функцију између ниже категорије епископа и поглавара самосталне црквене 
области., Koja je категорија у систему архиепископског или патријарашког 
устројства чинила другу инстанцију у области црквеног правосуђа и црквене 
администрације. Ранију аналогију у овом погледу налазимо код кипарске 
цркве, али je овде ова појава посве разумљива с обзиром на малену тери- 
торију и на мали број епископских катедара, који онемогућује формирање 
више од једне митрополијске области. Формирање пак једне архиепископске 
или патријарашке области настаје комбинацијом Beher броја митрополијских 
области (Τ.3Β. έπαρχία) у једну вишу црквеноадминистративну јединицу (Τ.3Β. 
δ ι.ίκησ ις ). Архиепископска или патријарашка 'јурисдикција логички претпо- 
ставља постојање јурисдикционе територије састављене из више митрополиј- 
ских области, унутар Koje територије архиепископ само у једној митро- 
П0ЛИЈСК0Ј области врши имедијатну власт (Cod. Iust. I 4, 29, 14 [const. а. 530]: 
έπειδή δέ τ،νες τδ>ν ^εαφ ίλεστάτω ν πατρ،αρχ&ν έν ταΓς έπαρχίαίς, έν αίς είσ ί, κα ί μητρο- 
πολίτίκόν εχουσι σχήμα), док у другим митрополијским областима врши јурис- 
дикцију само индиректно путем НйДлежног територијалног митрополита.6؛

13 н . Geizer, Der Patriarchat von Achrida p. 190 sqq.
14 Опћенито cp. E. Caspar, Geschichte des Papsttums II p. 325 и тамо наведену литературу; н. Скабалановичъ, Византійское государство и ц'ерковь въ XI вѣкѣ с. Петербургъ 1884 р. 

360 sqq.
ةا  Cp. н , Geizer, Der Patriarchat von Achrida p. 190 sqq.
16 Кратку и јасну дефиницију митрололитског круга права даје Cod. Iust I 7, 29. 12 

(const.. a. 530] : αυτός γάρ &ν μητροπολίτη ج δικαίως καλοίτο ة την έξούσίαν τόδν &π0 τήν μητρόπολ'.ν 
έπίσκόπων έκ των θείων έχων κανόνων. C؛. одговарајући сап. 9 Antioch.:. Τοός καθ' έκάστην έπαρχίαν 
επισκόποος είδέναι χρή τ٥ν έν τη μητροπόλε، προεοτώτα επίσκοπον καί την φροντίδα όναδέχεσθαι πάσης 
της έπαρχίας δια τδ έν τη μητροπόλε، πανταχόθεν συντρέχε،ν πάντας τούς τά πράγματα έχοντας, δθεν 
έδοξε καί τη τ،μη προηγείεθα، αδτόν, μηδέν τε πρ&ττειν περιττόν τούς λοιποός έπ،σκόπο٥; άνεο αότοδ 
κατά τόν άρχαίον κρατή.αντα των πατέρων ήμίδν κανόνα, као и сап. 25 Chalc.: Έπειδη δέ τ،νες των 
μητροπολιτών, ώς περιηχηθημεν, άμελουσι των έγκεχειρισμένον αότοίς ποιμνίων καί άνα.Οάλλονται τάς 
χειροτονίας τ٥ν έπίσκόπων؛ те сап. 28 Chalc. δηλαθη έκάστοο μητροπολίτου τ٥ν προειρημένων διοικήσεων 
(sc. Ποντική, ’Ασιανή καί Θρακικη) μετά τ®ν της έπίρχίας έπισιόπων χειροτονοίντος τούς τη؛ έπαρχία؛ 
έπισκόποι»؛ , καθώ؛ τοίς θείοις κανόσι διηγόρεοται.
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Међутим већ од конца IV столећа стремно je развитак црквеног устрој- 
ства Јачању архиепископске власти на рачун прерогатива митрополита те у 
даљој конзеквенцији постепеној апсорпцији митрополитске јурисдикције, дакле 
ишчезавању интермедијарне инстанције и трансформаціи архиепископове ин- 
директне јурисдикције у директну. Из ,законских текстова VI столећа може 
се видети, да je било дијецеза, у којима су митрополити већ изгубили били 
своје- старо и најесенцијалније право, наиме право потврде изборасвојих. по- 
дручних епископа и право њихове хиротоније (Cod. Iust. 1 412 ,29 ا [const. 
а. 530] : επειδή δέ τινας των θεοφιλέστατων πατριάρχων έν έπαρχίαις, έν αις είσί, και 
μητρ٥π٥λιτικδν εχουσι σχήμα, τινές δέ κα&١ ολην τήν δι.ίκησιν τάς χειροτονίας .π.ιύνται 
των ύπ١ αύτούς θεοφιλέστατων έπισκόπων εϊτε μητροπολιτών εί'τε των άλλων؛ cp. ηον. 
Iust. 151 cap. 3 [ed. Zachariae a Llngenthal II P. 267: τόντε κατά καιρδν μακαριώ- 
τατον αρχιεπίσκοπον τής Πρώτης Ιουστινιανός της ημετέρας πατρίδος έχειν άει ύπό.τήν 
οίκείαν δικαιοδοσίαν τούς έπισκόπους των έπαρχιων Δακίας μεδιτε^άνεας κα٤ Δακίας 
ι̂πενσίας, Πρεβαλέας, Δαρδανίας καί Μοισίας της άνωτέρας καί Μαννονίας, καί παρ’, αυτού 

τούτους χειροτονε^σθαι). Хиротонију пак митрополита обавлэао je или ЊИХ0В СИ-. 
НОД и л и  архиепископ-патријарх дотичне дијецезе (Cod. Iust. I 4, 29, 12 fa 530] 
и nov. Iust. 155 с. 3 [а 545] ed. Zaciariae а Llngenthal II P.. 298: τούς δέ 
μητροπολίτας τούς ύπΟ της ίδιας συνόδου η δπδ ٠τών μακαριωτάτων πατριάρχων χειρο- 
τονουμένους καί τούς άλλους α'παντας έπισκόπους τούς ή δπΟ πατριαρχών.ή ύπο μητρο- 
πολιτών χειροτονουμένους; ова диспозиција ٠ световног .државног зако.нодавства 
ослања се на прописе црквеног законодавстца., поглавито сап. .28 Chile.).17 

Алинеје трију повеља, Koje с.е односе' на циркумскрипцију еписКопија, 
садрже и фиксирање броја клирика и парика,18 Koje император додељује на 
службу појединим епискрпијама. Epoj клирика како при појединим храмо- 
вима тако и у целом опсегу еписк0пија9؛ одређивао je све до Јустинијанова. 
времена надлежни. територијални епископ. и само државно законодавство 
пре Јустинијана сматрало je да ова материја спада у искључиву надлежност. 
месног епископа (Cod. Iust. I 3, 11 fa. 398], конституција царева Аркадија и 
Хонорија упуЬена Eutychiano praefecto praetorio: ita ut pro magnitudine vel 
celebritate uniuscuiusque vici ecclesiae certus iudicio episcopi clericorum numerqs 
ordinetur). Али у току времена број хиротонија по٤)аста‘о je у толикој мери, 
да су се због претерано великог броја клириКа, од којих приличан проценат' 
није стварно вршио никакве дужности, почеле опажати и осеЬати незгодне 
реперкусије у финансијама појединих Храмова, иітетне последице овог стања

17 Ср. к .  Müller, Kanon 2 und 6 von Konstantinopel 381 und 382 p. 198 sqq; E. Schwartz, 
op. cit. p. 26 sqq.

18 Κληρικός (clericus) употребљен je овде у ужем смислу обухватајући све степене je- 
papxnje изузев епископа. Пренантну дефиницију појма клирик у VI веку имамо'у nov. Justi- 
niani 155 cap. 19 (ed. Zachariae a Lingenthal II p. 309): τούς δέ πρεσβυτέρους καί διακόνους κα'ι 

-όποδιακόνου.: κα'ι άναγνώστας κα'ι ψάλτας, συ; πάντα: κληρικούς καλοδμεν. Нешто шири обим има 
овај појам у иитираним новелама иара Ираклија, jep осим наведених степена обухвата још и 
степен πυλωροί, κληρικοί као сталеж чине oppositum према λαίκόί (Cod. Iust. I 4,-29), στρατε.σά- 
μεν.ι (Cod. Iust. Il 2, 4, 1) и μοναχοί (Cod. Iust. XI 41, 7).

19 За означеше црквено административно области, којој стоји на челу епископ, употреб- 
љује терминологија Василијевих повеља израз ένορία. Да je овај израз постојао још раније у
, . терминологији источноримске државе види ce из конституције saec. V

ex. (Cod. Iust. I 3, 39 άλλα είναι μέν ταδτα [sc. μοναστήρια] &πό τόν της ένορίας, καθ'' ην διάγουσι, 
^εοφιλέστατον έπίσκοπον). Али још раније налазимо овај термин употребљен у списима црквених 
отаца св. Григорија Ниског III 1001 А, св. Кирила Александријског X  361 А  и Apophth. pa tr.73ح 
В. Првобитни назив за епископску област био je παροικία (сап. 9 Antioch.: cf. А. Harnack, Die 
Mission und Ausbreitug des Christentums in den ersten drei 'Jahrhunderten. I Leipzig 1924 p. 411 sq.). 
у  грађанској администрацији термин ένορία означава област, Koja je у административноправном 
погледу подложна градској муниципалној управи те од града, као владајућег елемента, политички, 
привредно ,и култу^но зависна (cf. Cod. Iust. I 2, 25, 1 καί τήν πόλιν έκείνην η την ένορίαν αύτης; 
Cod. Iust. I 4, 18 έκ των έν τη ^όλει ή έν τη ένορ٤α αυτή; γεωργουμένων и др.). Саставни делови 
епископске јурисдикционе области били су према ЈустиНијаНовој новели од535 год. (ed. Zachariae 
а Lingenthal I ρ٠ 132) civitas (средиште и резидениија епископа), cast؟i a  territoria и ecclessiae. 
Κάστρον y Василијевим привилегијама означава маши град — έμπόριο؛  (cf. Fr. D^lger, Beiträge zur. 
.eschichte des byz. Finanzwesens besonders des 10 und 11 Jahrh. 1927 V‘ бб A. 4). .
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истакао je Beh цар Јустиниан 1 у свој.ј конституцији од 528 год. Cod. Iust.

آلج ؟■ , )■εσπίζομεν πάντα؛ τούς κληρικούς τούς εν εκάστη έκκλησία δ؛ έαυτίόν
ψάλλειν τά τε νυκτερινά καί τά δρ^ρινά κα؛ τά έσπερινα, καί μη μόνον έν τφ δαπανάν 
τά εκκλησιαστικά πράγματα κληρικού؛ φαίνεσδαι, Ονομα μ؛ ι εχοντες κληρικών, μη έπιτε 
λούντας δέ τδ πράγμα κληρικού πρδ؛ την λειτουργίαν τού δεσπό.του δ-εού). Из nov. Iust. 
ОД 535 ГОД. (η.ν. 12 cap. 8 ed. Zachariae a Lingenthal I P. 56 ر7از  KojoM забрањује 
постављање клирика y несразмерном броју (0ة μην ούδέέκκεχυμένας προ٠ηκει γι'νε.^αι 
τού λοιπού τά، τάν ευλαβέστατων κληρικών χειροτονία؛ ), види се, да нису узимали 
обзира на финансијски капацитет задужбинских Храмова (код задужбинских 
Храмова био je број клирика одређен од стране ктитора сходно величини 
задужбинског иметка, али су ипак постављани клирици и без обзира на чи- 
њеницу, што су сва системизована места била попуњена) и градских црквено- 
општинских храмова (τηνικαΰτα μη προ γείρω؛  αΰξειν τούζ έκεΐσε κληρικούς, μηδέ διά 
τινας ίσως προσπαθεία؛ η χάριτας ταΐς έντεύδ-εν αύτήν καταφορτίζειν δαπάναι؛  [ούκ εύσεβη 
yàp τά τοιαύτα ούδέ ίερέων άξια]). Државна власт налази ce побуђена да законо- 
давним мерама санира тешко финансијско стање храмова те Јустинијан по- 
зива τού؛ μέν θεοφιλεστάτου؛ πατριάργα؛ καί μητροπολίτας... τού؛ μέν μέχρι νΰν 
δντας έάν επί τού αύτου σχήματο؛ έφ١ οδπερ ει’σί κληρ'ικού؛ , συμμετρείν δε της έκάστης 
εκκλησίας δύναμιν, καί ούτως αύτού؛ τε τούς δσιωτάτου؛ πατριάρχα؛ τά؛ δφ١ εαυτού؛ 
τάττειν έκκλησίας, τούζ τε μητροπολίτα؛ αύτό τούτο παρά των δσιωτάτον πατριάρχων 
ύπομιμνησκομένους ποιείν,. έκείνους τε άλλου؟ άπαντας τούς 5φ١ έαυτούς επισκόπου؛ έπί 
την συμμετρίαν ταύτην εμβιβάζειν, κα٤ σπεύδειν μή ύπέρ την δαπάνην ποιείσδαι τάς των 
κληρικών χειροτονίας ΐσμεν Ύ.ά'Ρ όσαο των άγιωτατων εκκλησιών διά τούτο δη τδ τών 
χειροτονούμενων τε καί άλλης δαπανη؟ έκκεχυμένων ηπόρεσαν, καί δτι τινάς έξ αύτων 
μόλις μέν περιεσώσαμεν δε δμως, τίνες δε ε'τι καταπεφορτισμέναι κείνται, έκτης τοιαύτης 
άνεγκείν στενοχωρίας ού δυνάμεναι). Постоје ИЗ 535 године и специјална законо- 
давна расположења цара Јустинијана I у погледу ограничења клирика на 
храмовима Престонице Цариграда (nov. 13 et 14 ed. Zachariae 'a Lingenthal I 
44 sqq et 67 sqq). Несумњиво, или контролна власт црквеног форума није 
била довољно јака или се 'црквен.а дисциплинарна власт показала неспособна 
да спречи ове злоупотребе, када ja сама државна власт била принуђена да 
предузима потребне законодавне мере за санацију напред описаног стања. 
Али ни настојања цара Јустинијана нису могла бити трајно остварена, и у 
пракси су после Јустинијанове смрти, а вероватно joui и за његова живота, 
почели прекршаји против Јустинијанових законодавних расположења. Тако 
je у интересу успостављења нормалног стања цар Ираклије новелом од 612 
год. (Ius Graeco-Romanum ed. Zachartae a Lingenthal t. III p. 33 sqq) потврдио 
диспозицију цариградског архиепископа-патријарха Сергија 0 редукцији пер- 
соналног статуса у цариградским храмовима св. Софије и Марије у Влахер- 
нама. КасниЈОм новелом, донесеном 619 год. поводом интимације истог ар- 
хиепископа-патријарха (Ius Graeco-Romanum t. III P. 38 sqq), цар Ираклије 
потврдио je у пуном обиму одредбе претходне своје одлуке и овластио 
архиепископа-патријарха Сергија да регулише постављање клирика у спо- 
менутим храмовима. Вероватно je из истих побуда уследело ограничење 
броја клирика и у повељама цара Василија II.

Последња алинеја повеље садржи у свом првом пасусу диспозицију 0 
имунитету Клирика (ίνα έξκουσσεύωνται 0؟ τοιούτ.οι πάντες κληρικοί ώπό τε οίκοδομίου 
[sic-] καί των λ۶ιπων επηρείων, ώς εξκουσσεύοντο καί επί τού Σαμουήλ). Привилегија 
имунитета HHje се односила на општи државни порез, кош су морала да 
сносе сва црквена добра изузев оних, Koja су нарочитим актом царске ми- 
лости. била ослобођена свих пореза.2٥ Имунитет се односио на επήρεια и οικο

20 Cp. F. اله٢ا جا ة  ор. cit. 63sq. -  o .lg e r je заборавио на чињеницу да je цар Јустинијан I 
конституцијом од 535 год. (nov. 14 ed. Zachariae a Lingenthal I P. 207 sqq.) изнимНо подСлио 
афричкој ц р н н  (метропола. Carthago) генерални имунитет (ut praedictae possessiones fsc. eccle- 
siarum totius Africani tractusj salvos, prout dictum est, tributorUm ratione, venerabiles ecclCsiae tam 
nostra؟, Carthaginis Justinlanae quam omnium civitatum Africanae dioececeos firm iter possident et 
sine « Î0  concussione, a nullo penitos abstrahendas). Разлог за ову изнимну меру несумњиво je
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μόδιον (не οικοδόμον, као што погрешно у Gelzer-ову тексту СТ0ЈИ). Επήρεια су 
била нар.чита давања и вршења дужн.сти односно чињења услуга као што 
су обвезе према војној администраціи у погледу уконачеша и исхране војске 
приликом пролаза кроз провинциЈу, надаље према намеснику провинци)е 
(стратигу) и придоданом му шефу цивилне администрације, затим према чи- 
новницима К0ЈИ су обављали премеравања, према В0ЈНИМ функционарима при 
новачешима, контролним чиновницима за одмеравање пореза и др. ; провин- 
цијални чиновници поступали су прилично самовольно код ових έπήρεια.21 
Οίκομόδιον (οίκομοδισμός) je финансијски технички термин и означава нарочити 
додатак на .порез, К0ЈИ je за своју званичну радшу убирао порески чиновник 
када je у дому пореског обвезника утврђивао висину пореске суме Kojy je 
обвезник имао да ПлаЬа у натури.22

У 13 алинеји друге повеље император строго забрањује органима др- 
жавних власти било какву ингеренцију у црквеноуправне и црквеноимовне 
послове, те ограничаваше охридског архиепископа у вршењу црквених функција, 
и забрањује им уопште вршење аката, Koja претстављају повреду автономије 
Охридже архиепископије (τιμάν δε αυτόν [sc. άρχιεπίσκοπον] κα٤ σέβεαίαι μεγάλωςκαί 
άκ.ύειν τα. λόγου α'ύτο. και τής παραινέσεως κα؛ πάντας τούς εν Βουλγαρία στρατηγού؟ 
καί λοιποός απαιτητάς καί άρχοντας, καί μή περικόπτεο^αι αύτους μήτε εις μοναστήριον 
Βουλγαρικόν, μήτε εις έκκλησιαν ή 'έν. οίιρδήποτε εκκλησιαστική δλως πράγγματι, μήτε 
κωλύειν αύτόν μήτε τους ί١π١ αύτόν Э-εοφιλεστάτους επισκόπους ή εμποδίζειν τούτους). 
Ни одредбаовог пасуса као ни одредба седме алинеје друге повеље о за- 
лажешу .драчког митрополита у круг права охридског архиепископа, у ко- 
јима су формулисане одређене забране, нису снабдевене санкционом клаузулом, 
као што je то случај код сличних диспозидија Јустинијанова законодавства.

Напослетку у 13 алинеји друге повеље нормирано je и питање материја- 
лија охридског архиепископа и подељено му право убираша κανονικόν-à од свих 
подручних епископија те од свих на тернторији архиепископије насташених 
Влаха и од вардариотских Турака. Конституцијом, Koja потиче из краја V или 
почетка VI века (Cod. lust. I 3, 38), забрашено je епископима, хорепископима, 
периодевтима и клирицима, да принуђавају световњаке да имдају άπαρχάς (prl- 
mitiae) плодова или πρσοφορων εκτισιν, који су то увели били у праксу као неки 
порез (ώσπερ τι τέλος με^οδεύοντες). Међутим касније државно законодавство от- 
ступило је.од ове нормативне забране те je цар Василије II дозволио охрид- 
ском архиепископу право убирања κανονικόν-à. Његов даљи наследник цар Кон- 
стантин IX Мономах издао je између 1042 и 104ة новелу de consuetudinibus ab 
episcopis percipiendis (cp. Ius Graeco-Romanum t. III p. 321), Koja ce није сачувала, 
али ce из новеле цара Алексија I Комнина може видети, какве je одредбе са- 
државала. Према хризовуљи Алексија I Комнина од 1085 (Ius Graeco-Romanum 
t. III P. 365 sqq.) има епископ. права, да у смислу Монамахове новеле убира у 
име κανονικόν-à одређену своту новца и становиту количину хране и домаЬих 
животиња, и то по OBoj скали: 1) од села са 30 καπνοί (домаЬинства) један 
златник, 2 сребрњака, једног овна, шест модија јечма, шест метра вина, шест 
модија пшеничког брашна, тридесет комади живине; 2) од села са 20 καπνοί 
пола златника, један сребрњак, четир модија јечма, шест метра вина, шест 
модија пшеничног брашна И'двадесет комада живине; 3) од села са 10 καπνοί 
пет сребрњака, једно јагње, два модија јечма, два метра вина, два модија 
пшеничног брашна и десет комада живине.23 у  смислу одредбе новеле цара 
Исака I Комнина, Koja je цитирана у новелиАлексија1 Комнина, епископ има 
даље право да убира таксе за хиротонију ђакона и презвитера по три злат- 
йика. У доба цара Јустинијана пак било je одређено од државне власти

лежао у веома тешком материјалном стању, у Koje je дошла била афричка црква. водеНи дугу и 
тешку борбу са вандалском државном влашЧу и са врло добро организованим, од 

вандалске државе издашно подупираним донатизмом.
21 Cp. F. DOlger, ٠ρ. cit. P. 61_.

.22 cp. F. Dolger, Byz. ztschr. 31 (1931) 443 sqq.
23 Cp. и н . Скабалановичъ, Op. clt. P. 366 adn. 1.



гласнак Скоиског Научног друииив10

(п٥ѵ. 155 сар. 3 ed. Zachariae а Lingenthal .11 P. 298 sq.) да архиепископи- 
патријарси, митрополита и епископи имају да плаћају високе таксе (архи- 
епископи-патријарси 100 златника) ύπέρέν9·ρ٠ν،αστικων нотарима и другим по- 
моћницима оног архијереја који je обавио хиротонију, док архијереји нису 
имали право на убираше било каквих такса за хиротоније клирика. Напо- 
слетку у смислу одредбе последње алинеје Алексијеве новеле, Koja почива 
на истопредметној одредби цара Константина IX Мономаха, припада епископу 
од сваког венчања одређена такса, и то од младожење један златник а од 
невесте платно двадесет аршина дуго. Може бити да je κανοναόν уведен по 
угледу на праксу издржаваша врховног чиновника теме и цивилног му по- 
моЬника (κριτής), затим протонотара теме и пореских чиновника а да je био 
изазван трошковима скопчаним са каноничким визитацијама архијереја.

ф. Гранић

RESUM E
Les gloses ecclesiastiques et juridiques sur les privilèges accordés par 1؛ empereur

Basil, 11 à l ' arcKiepiscopat d' Obrid.

L' essentiel de cet article du Dr. Philarète üranic, professeurd' Université, 
sera .publié dans la revue Byzantion.


