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Мо рав ски епи скоп Ага тон на Фо ти је вом са бо ру 879/880. г.

Пре драг Ко ма ти на

Сажетак: Рад по ла зи од по да тка о при су ству мо рав ског епи ско па Ага то на на Фо ти је вом 
са бо ру 879/80. г. и има за циљ да, у ме ри у ко јој је то мо гу ће, од го во ри на пи та ња ко ја су 
се у ве зи са овим по дат ком по ста вља ла у до са да шњој исто ри о гра фи ји и иза зи ва ла не сла-
га ња ме ђу ис тра жи ва чи ма. При хва та се да је Ага то но ва сто ли ца мо ра ла би ти за ви сна од 
Ца ри град ске па три јар ши је и да се сто га на ла зи ла у гра ду Мо ра ви, бли зу ушћа Ве ли ке Мо-
ра ве у Ду нав, на тлу да на шње Ср би је, а та да у окви ру Бу гар ске др жа ве, а не на про сто ру 
пре ко ду нав ске Ве ли ке Мо рав ске. На осно ву по дроб не ана ли зе спи ска са пот пи си ма ар-
хи је ре ја при сут них на по ме ну том Са бо ру, и уз по моћ до брог по зна ва ња епи скоп ских но-
ти ци ја Ца ри град ске па три јар ши је, као и по ре ђе њем са спи ско ви ма ар хи је ре ја при сут них 
на не ким дру гим са бо ри ма, до ла зи се до за кључ ка да је Ага то нов ранг мо рао би ти ми тро-
по лит ски, а на осно ву историјскo-тер ми но ло шке ана ли зе и по ре ђе ња ар хи је реј ских ти-
ту ла у Ца ри град ској па три јар ши ји и Рим ској цр кви, као и уз по моћ про со по граф ских на-
ла за, до за кључ ка да се по да так о ар хи е пи ско пу Ага то ну фра нач ких ана ла из 873. г. од но-
си упра во на ње га. Да ље се раз ма тра оп сег ње го ве епар хи је, као и ње гов по ло жај ар хи је ре-
ја пот чи ње ног ца ри град ском па три јар ху на тлу не за ви сне Бу гар ске др жа ве и по ли тич ка 
ди мен зи ја ко ју је ње го во де ло ва ње мо гло да има у кон тек сту бур них цр кве но-по ли тич ких 
де ша ва ња из ме ђу 870. и 880. г. Та ко ђе, скре ће се па жња и на пи та ње о ути ца ју ко ји је ње-
го ва сто ли ца у то вре ме мо гла да има у су сед ној, од ви зан тиј ске вла сти за ви сној, Ср би ји.

Кључ не ре чи: Ага тон, Мо ра ва, Цр ква у Бу гар ској, Ср би ја, Фо ти јев са бор, IX век, цр кве-
на ор га ни за ци ја. 

За мах ви зан тиј ске ми си о нар ске по ли ти ке се вер но од гра ни ца Цар ства, до ко га је 
до шло у сед мој де це ни ји IX ве ка, до нео је мно ге про ме не и унео но ви жи вот у ве ко-
ви ма до та да при лич но успа ва не при ли ке По ду на вља и се вер них пре де ла Бал кан-
ског по лу о стр ва. Ви зан тиј ска ми си ја Св. Ки ри ла и Ме то ди ја у Ве ли кој Мо рав ској 
(863. г), по кр шта ва ње Бу гар ске (864. г) и бор ба Ца ри гра да и Ри ма за ју рис дик ци-
ју над њом (866–870. г) би ли су до га ђа ји од свет ско-исто риј ског зна ча ја. У та квим 
окол но сти ма у из во ри ма се ја вља је дан са свим кра так по да так ко ји је већ ви ше од 
јед ног ве ка уно сио за бу ну ме ђу ис тра жи ва чи ма и ре ме тио сва ки ја сно фор му ли сан 
за кљу чак. У пи та њу је пот пис Ага то на Мо рав ског (Ἀγαθῶνος Μωράβων),1 ме ђу пот-
пи си ма епи ско па у ак ти ма По ме сног са бо ра у Ца ри гра ду 879/80. г, тзв. Фо ти је вог 
са бо ра, или Фо ти је вог ла жног са бо ра.2 

Пи та ње уби ка ци је Ага то но ве ар хи је реј ске сто ли це — У ли те ра ту ри по сто-
је не сла га ња ка ко по пи та њу иден ти фи ка ци је и уби ка ци је ње го ве ар хи је реј ске сто-
ли це, та ко и по пи та њу ње ног цр кве ног ран га. Нај че шће се при хва та ми шље ње да 
је по ме ну ти Ага тон био епи скоп Мо ра ве у да на шњој Ср би ји.3 По сто ји и дру го гле-

1 У из да њу сто ји Aγαθῶνος Μωράβων, в. сл. нап. 
2 Sac ro rum con ci li o rum no va et am plis si ma co lec tio, ed. J. D. Man si, Flo ren tia — Ve ne tia 1758–1798, XVII, col. 

373D (да ље: Man si). 
3 Е. Е. Голубинскiй, Крат кiй очер къ пра во слав ных цер квей болгар ской, серб ской и ро мын ской, Мо сква 
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ди ште — да је Ага тон био цр кве ни ста ре ши на Ве ли ке Мо рав ске, као од па три јар ха 
Иг ња ти ја по ста вље ни су пар ник Св. Ме то ди ја, ко ји је ужи вао Фо ти је ву на кло ност.4 
Но ви јим ис тра жи ва њи ма ова по то ња хи по те за од луч но је од ба че на, а исто вре ме-
но је по ка за на сва оправ да ност пр ве хи по те зе, тј. да је у пи та њу цр кве на сто ли ца 
на под руч ју да на шње Ср би је.5 Ар гу мен ти да је у то вре ме, тј. 879/80. г, цр кве ни ста-
ре ши на Ве ли ке Мо рав ске, са сто ли цом у Сир ми ју, био Св. Ме то ди је (од 869. г), и да 
је це ла ње го ва ди је це за спа да ла под над ле жност Апо стол ске сто ли це, са свим су до-
во љан раз лог да се од ба ци схва та ње о Ага то ну као цр кве ном по гла ва ру Ве ли ке Мо-
рав ске.6 Ага то нов пот пис на ла зи се у са бор ским ак ти ма ме ђу пот пи си ма ар хи је ре-
ја ко ји су су фра га ни Ца ри град ске па три јар ши је и то ис кљу чу је сва ку мо гућ ност о 
ње го вој по ве за но сти са Ве ли ком Мо рав ском, ко ја је, чак и са Св. Ме то ди јем као по-
гла ва ром, спа да ла под над ле жност Рим ске цр кве. 

Пи та ње Ага то но вог ар хи је реј ског ран га — Дру го је пи та ње ко ји је ранг по ме-
ну ти Ага тон за у зи мао ме ђу ар хи је ре ји ма — су фра га ни ма ца ри град ског па три јар ха. 
При ме ће но је да се ње гов пот пис у са бор ским ак ти ма на ла зи ме ђу пот пи си ма ар хи-
је ре ја нај ви шег ран га у Ца ри град ској па три јар ши ји — ми тро по ли та и ауто ке фал-
них ар хи е пи ско па, и из то га је из во ђен за кљу чак о ње го вом ви шем цр кве ном по ло-
жа ју.7 Сма трам да не ма ме ста сум њи у ова кав за кљу чак.8 Спи сак пот пи са су фра га-
на ца ри град ског па три јар ха по чи ње пот пи си ма ар хи е пи ско па Ке са ри је Ка па до киј-
ске, ар хи е пи ско па Ефе са и ми тро по ли та Ира кли је Тра киј ске. На ред них 27 пот пи са, 
по чев од ми тро по ли та Ки зи ка, за кључ но са ми тро по ли том Ла ри се, при па да ју ми-
тро по ли ти ма. Ови ма сле ди 16 пот пи са ко ји при па да ју ауто ке фал ним ар хи е пи ско-
пи ма. За тим до ла зи пот пис ми тро по ли та Ко рин та, па ауто ке фал ног ар хи е пи ско па 
Пом пе јо по ља, па ми тро по ли та Ми ти ли не и Ро до са, па опет ауто ке фал ног ар хи е пи-
ско па Кип се ле. По том до ла зе пот пи си ар хи је ре ја Ати не, Нав пак та, Мо ра ве и Дра-
ча, и та це ли на је ов де од нај ве ћег зна ча ја. Сле де ћа 23 пот пи са при па да ју ауто ке-
фал ним ар хи е пи ско пи ма. По том до ла зи пот пис ми тро по ли та Со лу на, а по сле ње-
га, па све до кра ја, је су пот пи си обич них епи ско па.9 Да кле, пот пис Ага то на Мо рав

1870, 34–36 (да ље: Голубинскiй); F. Dvor nik, Les Sla ves, Byzan ce et Ro me au IXe siè cle, Pa ris 1926, 233–234; Isti, 
The Slavs, The ir Early Hi story and Ci vi li za tion, Bo ston 1956, 97, нап. 1, 163–164 (да ље: Slavs); В. Зла тар ски, Исто
рия на българ ската дър жа ва през сред ните ве ко ве, I–2, Со фия 1927 (=1994) 211–212 (да ље: Зла тар ски); Ис
то рия на Бълга рия 2, Пър ва бъл гар ска дър жа ва, Со фия 1981, 231 (да ље: Ис то рия); Б. Ни ко ло ва, Устро й
ство и упра вле ние на българ ската пра во слав на цър ква (IX–XIV век), Со фия 1997, 60–61 (да ље: Ни ко ло ва). 

4 Ово гле ди ште чвр сто је за сту пао E. Ho nig mann, Stu di es in Sla vic Church Hi story, B. Un Ar che vê que Ig
na tien de Mo ra vie, Ri val de St. Métho de, Byz 17 (1944–1945) 163–182 (да ље: Ho nig mann). Истом гле ди шту су 
би ли скло ни, пре Хо ниг ма на, M. Le Qu i en, Ori ens Chri sti a nus, I, Pa ri sii 1740, coll. 105A–106A, и J. Hergen-
röther, Pho ti us, II, Re gen sburg 1867, 632 (да ље: Hergenröther). 

5 С. Пи ри ва трић, Ви зан тиј ска те ма Мо ра ва и „Мо ра ви је“ Кон стан ти на VII Пор фи ро ге ни та, ЗР ВИ 
36 (1997) 173–201: 179–180 (да ље: Пи ри ва трић). 

6 Dvor nik, Slavs, 97; Пи ри ва трић, нав. ме сто. 
7 Hergenröther, нав. ме сто; Ho nig mann, 166–167; Dvor nik, Slavs, 97 нап. 1, 163–164; Ни ко ло ва, 60. 
8 Dvor nik, Slavs, 97, нап. 1, 164.
9 Man si, XVII, col. 373A–E, 373E sq; пре ци зан ранг пот пи са них ар хи е је ре ја ре кон стру и сан је на осно-

ву епи скоп ске нотицијe Ца ри град ске цр кве, бр. 8–9, пре ма из да њу No ti ti ae epi sco pa tu um ec cle si ae Con
stan ti no po li ta nae, ed. J. Dar ro uzès, Pa ris 1981, 8.1–124, 9.1–556 (да ље: No ti ti ae), ко ја, по мом ми шље њу, ко је 
ћу, на дам се, дру гом при ли ком из ло жи ти, по ти че са кра ја IX ве ка, па је сто га бе ле жи ста ње не по сред но 
по сле са бо ра из 879/880. г; В. и из да ње Ge or gii Cyprii De scrip tio or bis Ro ma ni, ed. H. Gel zer, Lip si ae 1890, 
1111–1775; Слич ну ана ли зу ви ди у Ho nig mann, 166–167; 

 Dvor nik, Slavs, 97, нап. 1, у при лог сво јој сум њи у упо тре бљи вост спи ска пот пи са у свр ху од ре ђи ва ња 
ви шег ран га Ага то на Мо рав ског, на во ди да се у ње му обич ни епи ско пи на во де ме ђу ар хи је ре ји ма ви-
шег ран га, и обр ну то. Он на во ди при ме ре ар хи је ре ја Апра, Кел ци не и Или о на, ко ји се, по ње го вом ми-
шље њу, као епи ско пи на во де ме ђу ауто ке фал ним ар хи е пи ско пи ма и ми тро по ли ти ма, в. Man si, XVII, 
col. 373D–E, од но сно ми тро по ли та Но ве Па тре и ауто ке фал ног ар хи е пи ско па Ар ка ди о по ља, ко ји се на-
во де ме ђу обич ним епи ско пи ма, в. Man si, XVII, col. 376А. Ове при мед бе не сто је, по што је из но ти ци-
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ског при па да оном де лу спи ска у ко ме се на ла зе ис кљу чи во пот пи си ар хи је ре ја ви-
шег цр кве ног ран га — ми тро по ли та и ауто ке фал них ар хи е пи ско па. След стве но то-
ме, пи та ње ко је се са да по ста вља је сте то ко ји је од ова два ран га при па дао Ага то ну 
Мо рав ском — је ли он био ми тро по лит или ауто ке фал ни ар хи е пи скоп? Ње гов поп-
тис на ла зи се у оном нај не ја сни јем де лу спи ска, где су по ме ша ни пот пи си ми тро по-
ли та и ауто ке фал них ар хи е пи ско па. Ме ђу тим, про блем ни је не ре шив као што из-
гле да. Тре ба нај пре обра ти ти па жњу на пот пи се ар хи је ре ја ко ји се на ла зе не по сред-
но пре и по сле пот пи са Ага то на Мо рав ског. Ви де ли смо да на кон 30 пот пи са ми-
тро по ли та до ла зи 16 пот пи са ауто ке фал них ар хи е пи ско па. По сле то га по чи ње но ва 
це ли на са пот пи си ма ми тро по ли та, на чи јем су че лу пот пи си ми тро по ли та Ко рин-
та, Ми ти ли не и Ро до са, па за тим до ла зе пот пи си ар хи је ре ја Ати не, Нав пак та, Мо
ра ве и Дра ча. Ком пакт ност ове це ли не ре ме те, да кле, са мо пот пи си дво ји це ауто-
ке фал них ар хи е пи ско па — пом пе јо пољ ског и кип сел ског. Ла ко је при ме ти ти да сви 
по ме ну ти ар хи је ре ји у овој це ли ни — Ко рин та, Ми ти ли не, Ро до са, Ати не, Нав пак-
та, Мо ра ве и Дра ча, као и ми тро по лит Со лу на, чи јим се пот пи сом за вр ша ва оде љак 
са пот пи си ма ми тро по ли та и ауто ке фал них ар хи е пи ско па — до ла зе из за пад них, 
европ ских обла сти Цар ства, и да су то обла сти ко је су све, из у зев епар хи је ми ти-
лин ског и ро до ског ми тро по ли та, до сре ди не VI II ве ка ула зи ле у са став Рим ске па-
три јар ши је. Чи ње ни ца да су они на Са бо ру 879/80. г. пред ста вља ли по себ ну це ли ну 
је ра зу мљи ва, по што је пре ци зан цр кве ни ранг у је рар хи ји Ца ри град ске па три јар-
ши је за сва ку од ми тро по ли ја не кад пот чи ње них Ри му утвр ђен тек у вре ме па три-
јар ха Ни ко ле Ми сти ка (901–907, 912–925).10 Сви по ме ну ти ар хи је ре ји из ове гру пе у 
до ба одр жа ва ња са бо ра 879/80. г. би ли су ми тро по ли ти.11 Из то га би се на ме тао за-
кљу чак да је и Ага тон Мо рав ски, та ко ђе, био ми тро по лит. 

је 8–9 ја сно да су ар хи је ре ји Апра и Кел ци не има ли ранг ауто ке фал них ар хи е пи ско па, в. No ti ti ae, 8.79, 
122; у ис тој но ти ци ји Но ва Па тра, за и ста, има ми тро по лит ски ранг, No ti ti ae, 8.53, 9.555, ме ђу тим, ка ко 
је то уоп ште пр ви по мен ове ар хи је реј ске сто ли це у но ти ци ја ма, оправ да но је сум ња ти да је она од мах 
до би ла ми тро по лит ски ранг а да пре то га ни је би ла обич на епи ско пи ја. У овом слу ча ју ви ше ве ре тре-
ба по кло ни ти спи ску пот пи са на ак ти ма са бо ра из 879/880. г, у ко ји ма је ар хи је реј Но ве Па тре пот пи-
сан ме ђу обич ним епи ско пи ма, и то на кон епи ско па Ди ми три ја де и Је зе ра, ко ји се та ко ђе на ла зе у Те-
са ли ји и су фра га ни су ми тро по ли та Ла ри се, в. No ti ti ae, 9.436, 440. Пре ма то ме, би ће да је епи скоп Но ве 
Па тре у вре ме са бо ра 879/80. г. још увек био оби чан епи скоп, су фра ган ми тро по ли та Ла ри се, а да је ми-
тро по лит ски по ло жај мо гао до би ти на кон са бо ра, а пре са ста вља ња по ме ну те но ти ци је 8–9, кра јем IX 
ве ка. Слу чај Ар ка ди о по ља је јед но ста ван. По сто ја ла су два гра да са овим име ном, је дан у про вин ци ји 
Евро пи, чи ји ар хи је реј је сте имао ранг ауто ке фал ног ар хи е пи ско па, в. No ti ti ae, 1.49, 2.52, 3.68, 4.50, 7.58, 
8.72 etc, и чи ји се пот пис за и ста и на ла зи ме ђу пот пи си ма ар хи је ре ја овог ран га на са бор ским ак ти ма 
из 879/880. г, в. Man si, XVII, col. 373C (Βασιλίου Αρκαδιουπόλεως), и дру ги, у про вин ци ји Ази ји, чи ји је 
ар хи је реј био оби чан епи скоп, су фра ган ми тро по ли та Ефе са, в. No ti ti ae, 1.102, 2.118, 3.127, 4.112, 7.141, 9.35 
etc, и ње гов пот пис се на ла зи ме ђу пот пи си ма обич них епи ско па у ак ти ма по ме ну тог са бо ра, в. Man si, 
XVII, col. 376A (Συμεὼν Αρκαδιουπόλεως); Пре ма то ме, је ди но је Пе тар Или јад ски (Πέτρου Ἱλιάδος), ар хи-
је реј гра да по име ну  Ἱλίον (ан тич ка Тро ја), у про вин ци ји Хе ле спонт, чи ји је пот пис са чу ван ме ђу пот пи-
си ма ауто ке фал них ар хи е пи ско па, Man si, XVII, col. 373Е, за и ста био оби чан епи скоп, су фра ган ми тро-
по ли та Ки зи ка, No ti ti ae, 1.140 etc. Ме ђу тим, тај је дан је ди ни слу чај ни је до во љан да по ре ме ти за кљу чак 
о је рар хиј ској струк ту ри ана ли зи ра ног де ла спи ска са пот пи си ма ар хи је ре ја при сут них на Са бо ру. 

10  No ti ti ae, 7, p. 53–55, 270.1–19. 
11  Ко ринт ски, со лун ски и атин ски ми тро по ли ти за бе ле же ни су у но ти ци ји 2, ко ја је на ста ла из ме ђу 

805/806. и кра ја 814. г, в. No ti ti ae, 2.11, 13, 38; ми тро по лит Нав пак та ја вља се пр ви пут у но ти ци ји 8–9, 
в. No ti ti ae, 8.37, 9.446, али уме сто ми тро по ли та Ни ко по ља, ко ји се пр ви пут ја вља у но ти ци ји 4, из пр-
ве по ло ви не IX ве ка, в. No ti ti ae, 4.489, а ко ји је по знат још из ака та Сед мог ва се љен ског са бо ра у Ни ке-
ји 787. г, в. Man si, XII, col. 994C; ар хи је реј Ро до са од у век је био ми тро по лит Ки клад ских остр ва, в. No ti
ti ae, 1.35, 2.34, 4.35 etc; ар хи је реј Ми ти ли не био је у по чет ку ауто ке фал ни ар хи е пи скоп, в. No ti ti ae, 1.51, 
2.54, 4.52, али је у вре ме са ста вља ња но ти ци је 8–9, кра јем IX ве ка, ми тро по лит, в. No ti ti ae, 8.52; до ове 
про ме не ран га мо гло је до ћи не што пре 879. г; ми тро по лит Дра ча по знат је та ко ђе још из ака та Сед мог 
ва се љен ског са бо ра, в. Man si, XII, col. 994В. 
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У ве зи са пи та њем Ага то но вог ми тро по лит ског ран га, тре ба ло би се освр ну-
ти и на још јед но пи та ње ве за но за ову лич ност. То је пи та ње идентификацијe Ага
то на Мо рав ског са са бо ра из 879/80. са ар хи е пи ско пом Ага то ном ко ји је но вем бра 
873. г. до шао на двор Лу до ви ка Не мач ког (836–876) у Ре ген сбург, као по сла ник ца ра 
Ва си ли ја I, што је за бе ле же но у Ана ли ма Фул де.12 Да кле, у фра нач ким ана ли ма под 
873. г. по ми ње се из ве сни грч ки ар хи е пи скоп Ага тон. Он је нај че шће иден ти фи ко-
ван са на шим Ага то ном Мо рав ским, ма да та иден ти фи ка ци ја ни ка да ни је би ла по-
твр ђе на и увек је оста ја ла под сен ком сум ње.13 Нај пре тре ба раз ре ши ти тер ми но ло-
шку ди ле му. Ага тон из 873. по ми ње се у ла тин ском из во ру као ар хи е пи скоп, а Ага-
тон из 879/80. г. био је ми тро по лит. У је рар хи ји Ца ри град ске па три јар ши је пра во 
на по ча сни на слов ар хи е пи ско па, тј. пр вог епи ско па има ли су ар хи је ре ји раз ли чи тог 
ран га. Нај пре, тај на слов при па дао је са мом ца ри град ском па три јар ху. По том, при-
па дао је по гла ва ри ма ауто ке фал них цркaва, као што су би ле Ки пар ска (од 431), Бу-
гар ска (од 880), Срп ска (од 1219. г). Пра во на по ча сни на слов ар хи е пи ско па има ли су 
и пр во пре сто ни ми тро по ли ти, тј. ми тро по ли ти гра до ва ко ји су би ли глав ни гра до-
ви рим ских ди је це за,14 а то су Ке са ри ја Ка па до киј ска у ди је це зи Понт и Ефес у ди-
је це зи Ази ји.15 Ко нач но, овај на слов при па дао је тзв. ауто ке фал ним ар хи е пи ско пи
ма, тј. обич ним епи ско пи ма ко ји су би ли из у зе ти из над ле жно сти сво јих ми тро по-
ли та и пот чи ње ни ди рект но ца ри град ском па три јар ху. На су прот то ме, у је рар хи ји 
Рим ске цр кве, на слов ар хи е пи ско па при па дао је сва ком ми тро по ли ту, тј. епи ско-
пу глав ног гра да сва ке цр кве не про вин ци је.16 Онај из ме ђу ових ар хи е и ско па, ко ји је 
сто ло вао у нај зна чај ни јем гра ду јед не ве ће цр кве не је ди ни це, ко ја је би ла са ста вље на 
из ви ше цр кве них про вин ци ја и нај че шће се по кла па ла са гра ни ца ма јед не др жа ве, 
имао је по ча сни на слов pri mas.17 Што се ти че ца ри град ске ти ту ле ауто ке фал ног ар
хи е пи ско па, за њу на За па ду ни је по сто јао екви ва лент. У пр вој по ло ви ни IX ве ка не 
по зна ју је чак ни нај у че ни ји ла тин ски кли ри ци, што се ле по ви ди на при ме ру Хил-
ду и на, опа та па ри ског ма на сти ра Све тог Ди о ни си ја.18 Те шко је сто га по ве ро ва ти да 
је овај ранг мо гао би ти по знат ано ним ном са ста вља чу тре ћег де ла Ана ла ма на сти ра 
Фул де. Нај пре ће би ти да овај не по зна ти ла тин ски кли рик на овом ме сту на слов ар
хи е пи скоп упо тре бља ва у ње го вом основ ном зна че њу ко је је би ло по зна то на За па ду 
— као екви ва лент зва њу ми тро по лит у Ца ри град ској цр кви. Пре ма то ме, ар хи е пи
скоп Ага тон фра нач ких ана ла из 873. г. је сте за пра во ми тро по лит Ага тон. 

Оста је, ипак, још увек отво ре но пи та ње да ли је овај ми тро по лит Ага тон 
из 873. г. иден ти чан Ага то ну Мо рав ском из 879/80, за ко га је по ка за но да је та ко-

12  АD 873, ...Men se No vem bri Agat hon ar chi e pi sco pus, Ba si lii Gra e co rum im pe ra to ris le ga tus, ad re no van dam 
pri sti nam ami ci ti am cum epi sto lis et mu ne ri bus ad Hlu do wi cum re gem Ra das bo nam ve nit; qu em rex ho no ri fi ce 
su sce pit et ab sol vit..., An na li um Ful den si um, MGH, Scrip to res, I, ed. G. H. Pertz, Han no ve rae 1826, 387.23–25; 

13  Да је у пи та њу иста лич ност сма трао је Hergenröther, 632, као и Голубинскiй, 35–36, и Зла тар ски, 212, 
а ово гле ди ште од луч но је за сту пао и Ho nig mann, 166–169, 178–180; У ову иден ти фи ка ци ју до зу опре за 
унео је Dvor nik, Slavs, 97, нап. 1, 163, што при хва та и Пи ри ва трић, 180; Слич но ми сли и Ни ко ло ва, 60. 

14  По зно рим ска ди је це за са сто ји се из ви ше про вин ци ја.
15  Ар хи е пи ско пи по ме ну тих гра до ва би ли су па три ја шиј ски ег зар си (ви ка ри) у сво јим ди је це за ма, в. 

V. La u rent, Le Cor pus des Sce a ux de L’em pi re byzan ti ne, to me V: L’Egli se, Pa ris 1963, XXVI II–XXIX. 
16  La u rent, Sce a ux, XXIX. 
17  Та ко је ар хи е пи скоп Кен тер бе ри ја при мас Ен гле ске, ис пред ар хи е пи ско па Јор ка; ар хи е пи скоп Мајн-

ца је при мас Не мач ке, ис пред ар хи е пи ско па Кел на, Три ра, Салц бур га, Бре ме на, Маг де бур га, Пра га...
18  Пи шу ћи о ран гу цр кве не сто ли це у Ати ни у вре ме пре не го што ју је па три јарх Та ра си је (784–806) 

по ди гао у сте пен ми тро по ли је, Хил ду ин ка же да она ни ти је би ла пот чи ње на дру гом, осим па три јар ха, 
ни ти је под сво јом вла шћу има ла епи ско пе за ви сних гра до ва, в. Hil du i ni San dionysi a ni аbbatis Pas sio San cti 
Dionysii (Pro le go me na), PL 106, col. 19B–C. Он, да кле, ја сно опи су је ранг ауто ке фал ног ар хи е пи ско па, али 
не зна ка ко да га на зо ве, јер је у рим ској је рар хи ји тог вре ме на тај ранг био не по сто је ћи и не по знат. 
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ђе био ми тро по лит. Име Ага тон, уоп ште, рет ко се ја вља ме ђу ар хи је ре ји ма ца ри-
град ске цр кве.19 Ипак, ме ђу пот пи си ма ар хи је ре ја у ак ти ма са бо ра из 879/80. г, ја-
вља се и пот пис још јед ног Ага то на, епи ско па Ке ра се, гра да у Ли ди ји (Ἀγαθῶνος 
Κερασηνῶν).20 Овај пот пис, ме ђу тим, на ла зи се ме ђу пот пи си ма обич них епи ско-
па, а из епи скоп ских но ти ци ја је по зна то да је епи скоп Ке ра се у Ли ди ји увек био 
су фра ган ми тро по ли та Сар да.21 Да кле, ако је по ме ну ти Ага тон из Ке ра се 879/80. г. 
био оби чан епи скоп, ми тро по лит ски су фра ган, те шко је по ве ро ва ти да је шест го-
ди на ра ни је мо гао сам за у зи ма ти ми тро по лит ски ранг, па он да би ти де гра ди ран у 
сте пен обич ног епи ско па.22 Са дру ге стра не, те шко је прет по ста ви ти по сто ја ње још 
јед ног, тре ћег, Ага то на у ово исто вре ме, ко ји би био онај ми тро по лит из 873. г. Пре-
ма то ме, чи ни се оправ да ним за кљу чак да су ми тро по лит (ар хи е пи скоп) Ага тон из 
873. г. и ми тро по лит Ага тон Мо рав ски из 879/80. г. иста лич ност. 

Ми тро по ли ја Мо ра ве и пи та ње ор га ни за ци је цр кве у Бу гар ској по сле  
870. г – Са да се тек до ла зи до глав ног про бле ма. Мо ра ва, чи ји је ми тро по лит био Ага-
тон, на ла зи ла се та да на те ри то ри ји Бу гар ске др жа ве. Бу га ри су по кр ште ни 864. г, али 
је по том на ста ло бу гар ско цр кве но пи та ње, тј. су коб из ме ђу Ри ма и Ца ри гра да око ју-
рис дик ци је над но во по кр ште ном зе мљом. Спор је раз ре шен на Ца ри град ском са бо-
ру 870. г, ка да је од лу че но да Бу гар ска при пад не ипак ју рис дик ци ји Ца ри град ске па-
три јар ши је. Ка ко се у на у ци нај че шће сма тра, ца ри град ски па три јарх, по ца ре вом на-
ло гу, ру ко по ло жио је та да ар хи е пи ско па Бу гар ске и не ко ли ко епи ско па. Бу гар ска цр-
ква при зна ла је вр хов ну власт ца ри град ског па три јар ха, али је до би ла пот пу ну уну-
тра шњу са мо стал ност, и њен ар хи е пи скоп по стао је по гла вар јед не по себ не цр кве, са 
ви шим ран гом од ви зан тиј ских ми тро по ли та и ар хи е пи ско па.23 Ка ко је он да мо гу ће 
да је 873. и 879/80. г. по све до че но по сто ја ње јед ног ми тро по ли та, са мим тим и ми тро-
по ли је, за ви сног у пот пу но сти од ца ри град ског па три јар ха и ца ра на те ри то ри ји Бу-
гар ске др жа ве и ње не, са мо стал не, цр кве? 

 Овај про блем уочен је и у бу гар ској исто ри о гра фи ји.24 Ме ђу тим, сма трам да 
се ко рак ка ње го вом успе шном ре ша ва њу мо же на чи ни ти тек са но вим гле ди штем 
о по ло жа ју и ор га ни за ци ји цр кве у Бу гар ској по сле 870. г, ко је је у но ви је вре ме из-

19  У но вом про со по граф ском реч ни ку ра но ви зан тиј ске епо хе, чи ји пр ви део по кри ва пе ри од од 641. 
до 867. г, на во де се са мо три лич но сти по име ну Ἀγάθων: је дан анаг ност и но тар ца ри град ског па три-
јар ха на Ше стом ва се љен ском са бо ру 681. г, и дво ји ца мо на ха са по чет ка IX ве ка, в. Pro so po grap hie der 
mit telbyzan ti nischen Ze it, 1. Ab te i lung (641–867), Bd. 1, Ber lin — New York 1999, nn. 132, 133, 134; по зна те 
су још три лич но сти са ла тин ским об ли ком овог име на, Agat ho — до бро по зна ти па па с кра ја VII ве ка 
(678–681), акви леј ски епи скоп из истог вре ме на, и је дан углед ни рим ски гра ђа нин с по чет ка VI II ве ка, 
в. исто, nn.129, 130, 131. 

20  Man si, XVII, 376C (као Ἀγάθωνος Κερασηνὼν). У ак ти ма са бо ра из 869/70. г. не по ми ње се ни је дан 
ар хи је реј по име ну Ага тон, в. и Ho nig mann, 165. 

21  No ti ti ae, 1.166, 2.187, 4.177, 7.215, 9.113.
22  Прет по став ка да је он мо гао би ти ми тро по лит по ста вљен од Иг ња ти ја, па да га је он да Фо ти је де-

гра ди рао у ранг обич ног епи ско па по свом по врат ку на па три јар шиј ску сто ли цу 877. г, ни је одр жи ва, 
по што ни је по зна то да је Фо ти је чи нио та ко не што из ме ђу 877. и 879. г. Ка ко је по ка зао Ho nig mann, 174–
178, на Фо ти је вом са бо ру 879/80. г. при су ство ва ли су мно ги ар хи је ре ји по зна ти са Иг ња ти је вог са бо ра 
из 869/70. г, ко ји су за др жа ли свој по ло жај. При су ство ва ли су му и они ко је је Фо ти је сме нио, за јед но 
са но ви ма, ко је је уме сто њих по ста вио, али ни је по зна то да је не ког од ар хи је ре ја ви шег ран га сме нио 
и по слао на сто ли цу ни жег ран га у да ле ки, је два по зна ти, про вин циј ски гра дић.  

23  Г. Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1959 (=1969) 231; Зла тар ски, 145–147; Ис то рия, 228–
232; Ни ко ло ва, 40–41. 

24  Ни ко ло ва, 60–61, др же ћи се ста рог схва та ња да је 870. г. ор га ни зо ва на ауто ном на Бу гар ска ар хи-
е пи ско пи ја, за кљу чу је да у њен са став ипак ни је ушла це ло куп на те ри то ри ја Бу гар ске др жа ве. Пре ма 
њој, Ага тон је био је дан од не ко ли ци не епи ско па ви зан тиј ске илир ске цр кве, по ста вљен у спор ној обла
сти из ме ђу рим ског и ца ри град ског ју рис дик ци о ног под руч ја. 
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нео В. Гју зе лев. Ње гов за кљу чак је сте да Бу гар ска цр ква ни је до би ла са мо стал ност 
по сле Са бо ра из 869/70. г, не го од лу ка ма Са бо ра из 879/80. г.25 Ми шље ња сам да је 
овај за кљу чак са свим оправ дан, и у пот пу но сти га при хва там. Ов де ћу са мо скре-
ну ти па жњу на не ко ли ко чи ње ни ца на ко ји ма се он те ме љи. Пр во: од лу ке са бо ра из 
869/70. г. не пру жа ју осно ву за из во ђе ње за кључ ка о ус по ста вља њу са мо стал не Бу-
гар ске цр кве. На про тив, три да на на кон за кљу че ња са бо ра, 4. мар та 870. г, у цар-
ској па ла ти, спор из ме ђу Ри ма и Ца ри гра да око ју рис дик ци је над Бу гар ском ре шен 
је, ар би тра жом ле га та ис точ них па три ја ра ха, на сле де ћи на чин: ...бу гар ска зе мља... 
са да да се кроз хри шћан ство вра ти Ца ри град ској цр кви, од ко је је па ган ством би
ла одво је на.26 Да кле, та пре су да ус по ста ви ла је пот пу ну власт Ца ри град ске па три-
јар ши је над Бу гар ском, и то је оно што је нај зна чај ни је. Дру го: на Че твр том за се-
да њу Фо ти је вог са бо ра, 24. де цем бра 879. г, до не та је од лу ка да ца ри град ски па три-
јарх убу ду ће не ру ко по ла же (епи ско пе) ни ти ша ље омо фор у Бу гар ску.27 Ово су би ла 
пра ва јед ног цр кве ног ста ре ши не, у ко ји ма се огле да ла ње го ва ка нон ска и па стир-
ска над ре ђе ност. Да је Бу гар ска цр ква би ла са мо стал на још од 870. г, ца ри град ски 
па три јарх не би мо гао да ру ко по ла же ње не епи ско пе и ша ље им омо фор. Ви ди мо, 
ме ђу тим, да је он то чи нио све до са бо ра из 879/80. г. У упут ству сво јим ле га ти ма на 
пред сто је ћем са бо ру, ав гу ста те го ди не, рим ски па па Јо ван VI II на ла же да зах те ва-
ју да се па три јарх Фо ти је тог пра ва од рек не.28 Па три јар ху Иг ња ти ју па па је за ме рао 
што то чи ни још 872/73. г.29 Да кле, у скла ду са од лу ком ар би тра же из 870. г, сва пра-
ва над цр квом у Бу гар ској при па ла су ца ри град ском па три јар ху, и оста ла су ње го ва 
привилeгија све до су прот не од лу ке са бо ра из 879/80. г. На осно ву то га, ца ри град-
ски па три јарх мо гао је да ор га ни зу је цр кву у Бу гар ској она ко ка ко је то од го ва ра ло 
ње му, ње го вој цр кви, а у крај њој ли ни ји, и ње го вом ца ру. На тај на чин Ца ри град ска 
па три јар ши ја мо гла је осно ва ти и по себ ну, се би ди рект но пот чи ње ну ми тро по ли-
ју у за пад ним де ло ви ма Бу гар ске др жа ве, са се ди штем у гра ду Мо ра ви, бли зу ушћа 
Ве ли ке Мо ра ве у Ду нав. До то га је до шло, да кле, из ме ђу 870. и 873. г. 

Гра ни це епар хи је ми тро по ли та Мо ра ве — Са да се по ста вља но во пи та ње: ко-
је су би ле гра ни це епар хи је овог ми тро по ли та Мо ра ве, ко је су обла сти и гра до ви 
у њу ула зи ли и ко ји епи ско пи су му би ли пот чи ње ни. Сва ка ко да је она об у хва та-
ла за пад не пре де ле та да шње Бу гар ске др жа ве, али ње не гра ни це не мо гу би ти пре-
ци зни је од ре ђе не. У ак ти ма са бо ра из 879/80. г. и ме ђу пот пи си ма обич них епи ско-
па на ла зе се пот пи си не ко ли ци не оних ко ји су нај ве ро ват ни је би ли са под руч ја та-
да шње Бу гар ске др жа ве, пре све га ње них ју го за пад них пре де ла. У пи та њу су епи-

25  В. Гю зе лев, Бе леж ки вър ху йерар хи че ския ста тус на Българ ската цър ква и не й ния вър хво вен пред
сто я тел през пър вия век от по кръ ства не то 865–971, Ре ли гия и цър ква в Бъл га рия, Со фия 1999, 98–
107: 99–103; S. Pi ri va trić, So me No tes on the Byzan ti neBul ga rian Pe a ce Tre aty of 927, Byzan ti no slo va ca 2 (2008) 
40–48: 46. 

26  ...Vi ca rii Ori en ta li um pa tri ar cha rum di xe runt: ...Qu a prop ter Bul ga ro rum pa tri am, qu am ex Gra e co rum po
te sta te du dum fu is se et Gra e cos sa cer do tes ha bu is se com pe ri mus, san ctae Ec cle si ae Con stan ti no po li ta nae, a qua 
per pa ga ni smum re ces se rat, nunc per Chri sti a ni smum re sti tui iudi ca mus..., Ana sta sii Bi bli ot he ca rii Hi sto ri ae de 
vi tis Ro ma no rum pon ti fi cum Con ti tu a tio, PL 128, col. 1393. 

27  Ὤς τε μηκέτε είς Βουλγαρίαν χειροτονεῖν τὸν Κονσταντινουπόλεως, μήτε ὠμόφορον ἀποστέλλειν..., Man
si, XVII, col. 488A.

28  ...Θέλομεν ἐνώπιον τῆς συνόδου, ἵνα τὸν προῤῥηθέντα Φώτιον τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην παρακαλέσητε 
μήτε ὠμοφόριον εἰς Βουλγαρίαν ἀποστεῖλαι μήτε χειροτονῆσαι ἐν τῇ αὐτῇ ἐπαρχία“||� ἐὰν γὰρ τοῦτο ποήσῃ, 
ἐλέγξαι αὐτὸν ἔχομεν κανονικῶς..., Jo han nis VI II pa pae еpistolae, MGH, Epi sto lae VII, Ka ro li ni aevi V, Be ro-
li ni 1927, 189.23–25 (да ље: Epp. Jo han nis VI II); у свом од го во ру на овај зах тев ка да му је он из не сен на са-
бо ру 879/80. г, Фо ти је је од го во рио да он ни је ни имао при ли ке да то пра во упра жња ва на кон по врат-
ка на па три јар шиј ску сто ли цу 877. г, Man si, XVII, col. 417D–E.

29  Epp. Jo han nis VI II, 278.14–17.



мо рав СКИ епИ СКоп ага тон на фо тИ је вом Са бо рУ 879/880. г. 365

ско пи Га ври ло Охрид ски (Γαβριὴλ Ἀχρίδης) и Те ок тист Ти ве ри о пољ ски (Θεωκτίστου 
Τιβεριουπόλεως, Ти ве ри о пољ = Стру ми ца).30 Ме ђу тим, по ме ну ти гра до ви, тј. Охрид 
и Стру ми ца, ге о граф ски су при лич но уда ље ни од сре ди шта епар хи је у гра ду Мо ра-
ви, на ушћу Ве ли ке Мо ра ве у Ду нав. Због то га је те шко ре ћи да ли су ови гра до ви 
при па да ли епар хи ји ми тро по ли та Мо ра ве. 

Ме ђу тим, из ве сно је да је овој епар хи ји при па дао епи скоп гра да Бе о гра да, ко-
ји се по ми ње у јед ном пи сму па пе Јо ва на VI II бу гар ском кне зу Ми ха и лу Бо ри су од 
16. апри ла 878. г.31 Ге о граф ска бли зи на овог гра да сре ди шту епар хи је у гра ду Мо ра-
ви та кав за кљу чак не са мо да до пу шта, не го га и чи ни не из бе жним.32 Ка ко се ви ди 
из по ме ну тог пи сма, ина че сви ма на ма до бро по зна тог и чу ве ног, упра во због то га 
што до но си пр ви пут сло вен ско име на шег гра да — Бе о град, та да шњи епи скоп Бе-
о гра да био је Сер ги је, ро дом Сло вен, ина че ев нух сум њи ве про шло сти и ка рак те-
ра. Пр во је био све ште ник, али га је због мно гих не де ла над ле жни епи скоп сме нио. 
По том је, ипак, на при лич но не до сто јан на чин, по ста вљен за бе о град ског епи ско па, 
од стра не из ве сног Ге ор ги ја, ко ји се би не за ко ни то при сва ја име епи ско па. Па па сто-
га на ре ђу је да се Сер ги је сме ни са по ло жа ја.33 У овом пи сму, ка ко се ви ди, по ми њу 
се још два епи ско па. Је дан, не по зна тог име на, у чи јој је ено ри ји Сер ги је не ка да био 
све ште ник, и дру ги, по име ну Ге ор ги је, ко ји га је по све тио за бе о град ског епи ско-
па. За пр вог се не мо же на слу ти ти где је сто ло вао. Чак ни то што зна мо да је Сер ги-
је био Сло вен ни је ни од ка кве по мо ћи. За дру гог, тј. Ге ор ги ја, мо же се, ме ђу тим, на-
слу ти ти да је сто ло вао не где у ре ла тив ној бли зи ни Бе о гра да, по што уче ству је у ру-
ко по ла га њу бе о град ског епи ско па. У на уч ној ли те ра ту ри се, ина че, нај че шће сма-
тра ло да је ов де у пи та њу сам ар хи е пи скоп са мо стал не Бу гар ске цр кве.34 Ме ђу тим, 
па па ка же да је он при сво јио са мо на слов епи ско па, а не ар хи е пи ско па или ми тро-
по ли та. То што уче ству је у ру ко по ла га њу јед ног епи ско па ни је до каз о Ге ор ги је вом 
ви шем цр кве ном ран гу, по што, пре ма цр кве ним ка но ни ма, ру ко по ла га ње јед ног 
епи ско па мо ра ју да из вр ше два или три епи ско па из исте епар хи је, што тре ба да по-
твр ди над ле жни ми тро по лит.35 По што је Бе о град, ка ко је по ка за но, мо гао да спа да 
са мо у епар хи ју ми тро по ли та Мо ра ве, а то је у то вре ме сва ка ко био Ага тон, ко ји се 
на том по ло жа ју на ла зи од пре 873. до по сле 879/80. г, нај бо ље би би ло прет по ста-
ви ти да је и по ме ну ти Ге ор ги је био је дан од епи ско па у ње го вој епар хи ји,36 ма да ни-

30  Man si, XVII, 373E–376A (у из да њу: Ac ri, dhj), 376B. 
31  Epp. Jo han nis VI II, 58.24–60.31; 
32  Aко у гра ду Мо ра ви по сто ји ми тро по лит, епи скоп ви шег ран га, при род но је да епи скоп Бе о гра да, 

гра да у су сед ству, спа да у ње го ву над ле жност. Да је Бе о град спа дао у епар хи ју ми тро по ли та Мо ра ве, 
сма тра и Зла тар ски, 217. 

33  ...Ce te rum glo ria ve stra sci at, Ser gi um eunuc hum, qui, cum ge ne re Scla vus es set et mul tis pra vi ta ti bus ir re ti
tus, sa cer do ti um per sur rep ti o nem op ti nu it et post eti am su per ali is de tec tus et con vic tus ex ces si bus, ab epi sco po 
tunc suo de po si tus fu is se di no sci tur et post in dig ne sa tis a Ge or gio, qui fal so si bi epi sco pi no men usur pat, ad epi
sco pa tum Be lo gra den sem pro vec tus est, apo sto lo rum prin ci pum et san cto rum ca no num auc to ri ta te, eti am no
stri es se sen ten tia dec re ti de po si tum, qu od tam vo bis qu am ve stre om ni um ge ne ra li ta ti ca no ni ce pa te fa ci mus, ut 
hi, qui abi ci un tur, ab ali is non re ce pi an tur, ne, qu od non op ta mus, si mi li cum eis pe na iudi cii te ne an tur astric ti, 
Epp. Jo han nis VI II, 60.22–30.

34  Го лу бин ски, 34; Зла тар ски, 216, нап. 3; У сфра ги стич ком ма те ри ја лу, за и ста, по све до че но је по сто ја-
ње јед ног Ге ор ги ја, ар хи е пи ско па Бу гар ске; ме ђу тим, по сфра ги стич ким од ли ка ма, пе чат овог ар хи је ре-
ја од го ва ра пе ча ти ма па три јар ха Фо ти ја, из вре ме на ње го ве дру ге упра ве на па три јар шиј ском пре сто-
лу (877–886), и па три јар ха Сте фа на (886–893), в. И. Йор да нов, Кор пус на пе ча ти те на сред но ве ков на 
Бълга рия, Со фия 2001, 79–81, па пре ма то ме нај ве ро ват ни је при па да пе ри о ду по сле 880. г. 

35  Пра ви ла пра во слав не цр кве с ту ма че њи ма, I, прир. Ни ко дим (Ми лаш), епи скоп дал ма тин ски, Но-
ви Сад 1895 (= Бе о град — Ши бе ник 2004) ап. 1, I вас. 4. 

36  Да је Ге ор ги је био је дан од епи ско па у епар хи ји ми тро по ли та Мо ра ве, Ага то на, сма тра и Зла тар ски, 
216–217. 
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је мо гу ће утвр ди ти та чан ге о граф ски по ло жај ње го ве сто ли це. Па па у овом пи сму, 
иако по сле 870. г. ни је имао пра во да од лу чу је о то ме, на ре ђу је да се Сер ги је зба ци, 
док Ге ор ги ја ка рак те ри ше као не ког ко се не за ко ни то на зи ва епи ско пом. Ка ко се из 
пи сма да ра за зна ти, раз лог за зах тев за Сер ги је вог сме њи ва ња нај пре ће би ти не-
до стој ност ње го ве лич но сти. Пи та ње због че га је па па Ге ор ги ја сма трао не за ко ни-
тим епи ско пом оста је без од го во ра. Мо гућ ност да је ње га ру ко по ло жио ца ри град-
ски па три јарх Иг ња ти је не мо ра би ти је ди ни раз лог због ко га га је па па мо гао сма-
тра ти не за ко ни тим.37 

Ми то ро по ли ја Мо ра ве и по ли тич ке при ли ке — Има ју ћи у ви ду кон текст вре-
ме на у ком је де ло ва ла Мо рав ска епар хи ја и њен ми тро по лит, ја сно је да је то де ло-
ва ње мо ра ло има ти и од ре ђе ну по ли тич ку ди мен зи ју. Мо рав ски ми тро по лит био је 
под ло жан ца ри град ском па три јар ху. На ла зио се, ме ђу тим, на те ри то ри ји бу гар ске 
др жа ве. Са дру ге стра не, вр шио је ди пло мат ске ми си је за ви зан тиј ског ца ра на да-
ле ком фра нач ком дво ру. Да кле, у пи та њу су вр ло ком пли ко ва ни цр кве но-по ли тич-
ки од но си. То што је ми тро по лит јед не епар хи је у бу гар ској др жа ви био пот чи њен 
ца ри град ском па три јар ху је ја сно, по што је од 870. г. це ло куп на цр ква у Бу гар ској 
би ла са став ни део Ца ри град ске па три јар ши је. Са дру ге стра не, чи ње ни ца да се сто-
ли ца и епар хи ја ми тро по ли та Мо ра ве на ла зи ла на те ри то ри ји бу гар ске др жа ве не 
зна чи и да је она би ла у слу жби исте др жа ве. У слу ча ју Бу гар ске из ме ђу 870. и 880. г. 
мо гло би би ти упра во су прот но. У зе мљи ко ја је до шла под ју рис дик ци ју Ца ри град-
ске па три јар ши је де ло ва ли су ви зан тиј ски епи ско пи и све ште ни ци. Они су пре мо-
гли би ти сред ство ши ре ња ути ца ја ви зан тиј ског ца ра у Бу гар ској, не го што би са ми 
мо гли до ћи под ути цај бу гар ског кне за, до ју че ра шњег па га ни на. У та квим окол но-
сти ма по ста је ра зу мљи во и то што Ага тон, иако по да ник бу гар ског кне за, од ла зи у 
Ре ген сбург као по сла ник ви зан тиј ског ца ра, у но вем бру 873. г. 

Пре тен зи је ми тро по ли та Мо ра ве пре ма Ср би ји — У окви ру по ли тич ке ди-
мен зи је де ло ва ња мо рав ског ми тро по ли та Ага то на, тре ба ло би раз мо три ти и пи-
та ње о пре тен зи ја ма ко је је он се дам де се тих го ди на IX ве ка мо гао има ти пре ма те-
ри то ри ји он да шње Ср би је, ко ја му је би ла у не по сред ном су сед ству, и ути ца ју ко-
ји је мо гао оства ри ти на цр кве ну ор га ни за ци ју у њој. Цр кве не при ли ке у Ср би ји у 
то вре ме ско ро пот пу но су не по зна те. По сто ји, ипак, је дан из вор ко ји ба ца тра чак 
све тло сти на њих. То је у на у ци исто та ко до бро по зна то пи смо већ по ми ња ног па-
пе Јо ва на VI II упу ће но ма ја 873. г. Mon te me ro du ci Scla vo rum, тј. та да шњем срп ском 
кне зу Му ти ми ру.38 У том крат ком пи сму сто ји ка ко у Ср би ји по сто је мно ги све ште-
ни ци, сло бод ни и не по сто ја ни, ко ји у њу до ла зе са свих стра на, цр кве не слу жбе за-
у зи ма ју про тив ка но на и чи не број не по вре де Бож јих пра ви ла. И све то за то што 
су без по гла ва ра (cum sint ascep ha li). Па па ко ри сти та кво ста ње као из го вор да по-
са ве ту је срп ског кне за да се, сле де ћи оби ча ју пра ро ди те ља, на сто ји вра ти ти под 
Па нон ску ди је це зу, и да по тра жи па стир ску бри жљи вост од ње ног епи ско па, ко ји 
је та мо упра во по ста вљен Бож јом ми ло шћу од сто ли це бла же ног апо сто ла Пе тра, 
при че му ми сли на Св. Ме то ди ја, ко га је 869. г. ње гов прет ход ник Ха дри јан II (867–
872) по ста вио за па нон ског ар хи е пи ско па у Сир ми ју.39 

37  Зла тар ски, 217; Ни ко ло ва, 52–53. 
38  Epp. Jo han nis VI II, 282.16–30. 
39  (1) Pres bi te ri il lic ab so lu ti et va gi ex om ni lo co adven tan tes qu a e dam ec cle si a sti ca con tra ca no nes ofi cia pe ra

gunt, im mo nu me ro sa, cum sint ascep ha li, sce le ra con tra Dei pre cep ta com mit tunt. 
    (2) Qu a prop ter am mo ne mus te, ut pro ge ni to rum tu o rum se cu tus mo rem qu an tum po tes ad Pan no ne si um re

ver ti stu de as di o ce sin. Et qu ia il lic iam Deo gra ti as a se de be a ti Pe tri apo sto li epi sco pus or di na tus est, ad ip si us 
pa sto ra lem re cur ras sol li ci tu di nem, Epp. Jo han nis VI II, 282.25–30. 
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У овом крат ком тек сту пре по зна је се не ко ли ко чи ње ни ца. Пр во, у Ср би ји тог 
вре ме на де лу је хри шћан ска цр ква, по сто је цр кве не ин сти ту ци је, тј. слу жбе, и све-
ште ни ци ко ји их за у зи ма ју. Ме ђу тим, ти све ште ни ци ко ји слу же у Ср би ји су без по
гла ва ра. То зна чи да у њој та да не по сто ји епи скоп,40 ко ји би ру ко по ла гао све ште-
ни ке. Све ште ни ци сто га у Ср би ју до ла зе са стра не, тј. са свих стра на, што зна чи 
да све ште ни ке ко ји ће слу жи ти у Ср би ји ру ко по ла жу епи ско пи у су сед ству. То па-
пи очи глед но сме та. Ње го ва фор му ла ци ја да они до ла зе са свих стра на (ex om ni lo-
co) су ви ше је уоп ште на. Ме ђу тим, чи ње ни ца да то па пи сме та на во ди на по ми сао 
да ме ђу њи ма има оних ко ји су ру ко по ло же ни од стра не епи ско па не ке од епар хи-
ја Ца ри град ске па три јар ши је. У не по сред ном су сед ству Ср би је на ла зи ла се Драч ка 
ми тро по ли ја, а у вре ме по сле 870. г. и епар хи ја ми тро по ли та Мо ра ве, Ага то на. Због 
то га не из гле да нео сно ва на прет по став ка да су не ки од све ште ни ка ко ји су та да 
слу жи ли на те ри то ри ји Ср би је мо гли би ти ру ко по ло же ни на под руч ју епар хи је ми-
тро по ли та Мо ра ве. То би се до бро укло пи ло у кон текст цар ске по ли ти ке ја ча ња ка-
ко др жав ног та ко и цр кве ног ути ца ја Ви зан ти је на Бал ка ну у вре ме вла да ви не ца-
ра Ва си ли ја I (867–886), по ли ти ке ко ја је 870. г. од не ла по бе ду над Рим ском цр квом 
у бор би за ју рис дик ци ју над Бу гар ском, а ко ја је са дру ге стра не до не ла сна жан по-
вра так ви зан тиј ског по ли тич ког ути ца ја на ја дран ску оба лу и у сло вен ске зе мље 
ње ног за ле ђа на кон 867. г.41 Сплет ових окол но сти, тј. не по сред на власт ца ри град-
ског па три јар ха над ми тро по ли том Мо ра ве и сна жни ја вр хов на власт ви зан тиј ског 
ца ра над срп ским кне зом, мо гли су за ре зул тат има ти по ја ву све ште ни ка ру ко по-
ло же них у епар хи ји ми тро по ли та Мо ра ве, као пред став ни ка ви зан тиј ске цр кве, на 
тлу он да шње Ср би је.42 Сва ка ко је би ло у ин те ре су цр кве не по ли ти ке ви зан тиј ског 
ца ра и па три јар ха да ова зе мља, нај и сту ре ни ја пре ма За па ду, а без епи скоп ске ор-
га ни за ци је, у до ба стал них су ко ба око ју рис дик ци је са Ри мом, бу де у чвр шћим ве-
за ма са Ца ри гра дом.

40  За ни мљи во је то што и Пор фи ро ге нит пи ше ка ко је цар Ира кли је (610–641) по кр стио Ср бе, до во де-
ћи им све ште ни ке из Ри ма, при че му епи ско пе не по ми ње (...οὒς ὁ βασιλεὺς πρεσβύτας ἀπὸ Ῥώμης ἀγαγὼν 
ἐβάπτισεν..., Con stan ti ni Porphyro ge ne ti De ad mi ni stran do Im pe rio, I, edd. Gy. Mo rav csik — R. J. H. Jen kins, 
Was hing ton 1967, 32.27–29 (да ље: DAI, I); ка да, ме ђу тим, го во ри о по кр шта ва њу Хр ва та, Пор фи ро ге нит 
на во ди ка ко је исти цар Ира кли је по слао и до вео из Ри ма све ште ни ке и од њих на чи нио ар хи е пи ско па 
и епи ско па и све ште ни ке и ђа ко не, и Хр ва те по кр стио, DAI, I, 31.21–24.  

41 Про цес об но ве ви зан тиј ске вла сти на ис точ ној оба ли Ја дра на и над Ју жним Сло ве ни ма у ње ном 
за ле ђу нај бо ље раз ма тра Б. Фер јан чић, Ва си ли је I и об но ва ви зан тиј ске вла сти у IX ве ку, ЗР ВИ 36 
(1997) 9–30. 

42  Ов де је ва жно ис та ћи да мо гућ ност де ло ва ња све ште ни ка по све ће них на те ри то ри ји ми тро по ли та 
Мо ра ве на тлу Ср би је се дам де се тих го ди на IX ве ка не би тре ба ло до во ди ти у ве зу са Пор фи ро ге ни то-
вом ве шћу о по кр шта ва њу Ју жних Сло ве на ја дран ског за ле ђа у вре ме ца ра Ва си ли ја I, DAI, I, 29.70–84; 
The op han nes Con ti nu a tus, ed. Imm. Bek ker, Bon nae 1838, 291.8–292.6, ни ти га уоп ште по сма тра ти као ми-
си о нар ско де ло ва ње ви зан тиј ске цр кве упе ре но на еван ге ли за ци ју Ср ба, ка ко чи ни Т. Жив ко вић, Цр
кве на ор га ни за ци ја у срп ским зе мља ма (Ра ни сред њи век), Бе о град 2004, 163; Срп ска сре ди на упо зна ла 
се са хри шћан ством већ ра ни је, и то не не по сред ним уче шћем ца ри град ске цр кве, ка кав је био слу чај у 
ве ли ким ми си ја ма по кр шта ва ња ше зде се тих го ди на IX ве ка, већ кроз је дан ду го тра јан про цес за ко ји 
за слу ге при па да ју и ви зан тиј ским ути ца ји ма и рим ској цр кви, и ути ца ју ро ман ских гра до ва на ис точ-
ној оба ли Ја дра на, као и ста ро се де лач ког ро ман ског ста нов ни штва у уну тра шњо сти. В. Љ. Мак си мо-
вић, По кр шта ва ње Ср ба и Хр ва та, ЗР ВИ 35 (1996) 155–174: 163; Успо ме ну на уло гу Ри ма у по кр шта ва њу 
Ср ба и Хр ва та чу ва Пор фи ро ге нит, DAI, I, 31.21–24; 32.27–29; У срп ској цр кве ној тер ми но ло ги ји уоча-
ва ју се број ни ла тин ски ути ца ји, Мак си мо вић, исто. На ла тин ске тј. ро ман ске ути ца је, пре вас ход но на 
осно ву то по но ма стич ке гра ђе, ука зу је А. Ло ма, Су те ли ца — то по но ма стич ки тра го ви ла тин ског хри
шћан ства у уну тра шњо сти пред не ма њић ке Ср би је, Исто риј ски гла сник 1–2 (1987) 7–28; Исти, Ра ни сло
је ви хри шћан ских то по ни ма на ста ро срп ском тлу, Оно ма то ло шки при ло зи 11 (1990) 1–18; О ути ца ји-
ма ста ро се да лач ког ро ман ског ста нов ни штва на по ја ву хри шћан ских тра ди ци ја код Ју жних Сло ве на 
в. Исти, Су те ли ца, 7–28: 21 и да ље; Isti, Po du nav ska pra po stoj bi na Slo ve na: le gen da ili isto rij ska re al nost, Ju-
žno slo ven ski fi lo log 49 (1993) 187–220: 208–212. 
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Епи лог — На кон од лу ка Ца ри град ског са бо ра из 879/80. г, ко ји ма се ца ри град-
ски па три јарх од ри че сво јих вр хов них пра ва над Бу гар ском, осно ва на је са мо стал-
на цр ква на те ри то ри ји Бу гар ске др жа ве, са ар хи е пи ско пом на че лу. У њен са став 
ушла је и епар хи ја ми тро по ли та Мо ра ве. У окви ру са мо стал не Бу гар ске цр кве, сто-
ли ца у Мо ра ви из гу би ла је свој ми тро по ли ти ски ранг и из јед на че на је са свим оста-
лим епи ско пи ја ма, што се ви ди из пр ве по ве ље Охрид ској ар хи е пи ско пи ји ца ра Ва-
си ли ја II из 1019. г. Та да већ ње но сре ди ште ни је ви ше би ло у гра ду Мо ра ви, не го је 
пре ме ште но у обли жњи град Бра ни че во.43 У XV ве ку сре ди ште ове цр кве не је ди-
ни це пре ме ште но је у та да но ви срп ски пре сто ни град, Сме де ре во. Да нас, ње на на-
след ни ца је сте Епар хи ја Бра ни чев ска Срп ске пра во слав не цр кве. Што се ти че са-
мог Ага то на, он се ви ше не по ми ње у из во ри ма на кон са бо ра из 879/80. г. 

Ab strac tum: The start-po int of this pa per is the fact that Agat hon, the bis hop of Mo ra va was pre-
sent at the so-cal led Pho tian synod of 879/80 AD. Star ting with that, the fi nal goal of this pa-
per is to an swer, as far as it is pos si ble, to the qu e sti ons which are po sed in hi sto ri o graphy con-
cer ning that fact, and which ca u sed di vi ded op pi ni ons among the re se ar chers. It is ac cep ted 
that Agat hon’s See was un der the ju ris dic tion of the pa tri arch of Con stan ti no ple, and that that 
see was at the Mo ra va town, ne ar the con flu en ce of the Ve li ka Mo ra va and the Da nu be ri ver, in 
pre sent-day Ser bia, but in the then Bul ga rian sta te, and not in tran sda nu bian Gre at Mo ra via. 
On the ba sis of de ta i led analysis of the list of sig na tu res of pre la tes pre sent at the abo ve-men ti-
o ned Synod, and hel ped by well kno wing of the No ti ti ae epi sco pa tu um of the Con stan ti no po-
li tan Pa tri ar cha te, and by com pa ri son with lists of pre la tes pre sent at so me ot her synods, it is 
con clu ded that Agat hon must ha ve had a rank of a me tro po li tan, and on the ba sis of a hi sto ri-
cal-ter mi no lo gi cal analysis and com pa ri son of ti tles of pre la tes wit hin the Con stan ti no po li tan 
Pa tri ar cha te and the Ro man Church, and with the help of pro so po grap hi cal fin dings, it is asu-
med that da ta from the Fran kish an nals abo ut ar chbis hop Agat hon in 873 AD con cern this very 
per son. Furt her, it is di scus sed abo ut the ex ten si on of his ec cle si a sti cal pro vin ce, as well as abo-
ut his po si tion be ing a pre la te sub or di na ted to the pa tri arch of Con stan ti no ple wit hin the bor-
ders of a in de pen dent Bul ga rian sta te, and po li ti cal di men sion of his work in con text of tur-
bu lent ec cle si a sti cal and po li ti cal events du ring the de ca de from 870 to 880. Al so, it is po in ted 
that his See co uld ha ve had at that ti me so me in flu en ce in ne ib ho u ring co un try of Ser bia, than 
de pen dent of Byzan ti ne con trol. 

Key words: Agat hon, Mo ra va, Church in Bul ga ria, Ser bia, Pho tian Synod, IX cen tury, Ec cle si-
a sti cal or ga ni za tion.   

43  H. Gel zer, Un ge druc kte und we nig be kan nte Bistümver ze ic hnis se der ori en ta lischen Kir che, II, BZ 2 (1893) 
22–72: 43.17–20.  




