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Бач средиште сремске цркве? 

Борис Стојковски

Сажетак:У ра ду се раз ма тра цр кве на ор га ни за ци ја Сре ма од кра ја XI па све до по ло ви не 
XII сто ле ћа. Основ но по ла зи ште ра да чи ни по да так Јо ва на Ки на ма ко ји град Бач на зи ва 
ме тро по лом, од но сно се ди штем срем ске цр кве. Са дру ге стра не, арап ски ге о граф Идри-
зи на во ди и по сто ја ње грч ког ста нов ни штва у Ба чу. На осно ву из во ра и обим не до ма ће 
и стра не ли те ра ту ре на сто ји се до ка за ти да да је Бач у пе ри о ду од 1071–1164. био се ди ште 
срем ске епи ско пи је, и то пра во слав не грч ке, од но сно ви зан тиј ске. Она је би ла кон ти ну-
и тет ста ре ан тич ке сир миј ске епи ско пи је, као и Па нон ске ар хи е пи ско пи је чи ји је ар хи је-
реј био Све ти Ме то ди је. По да ци о епи ско пу Сир ми ју ма пе ри о ду ко јим се ба ви мо по сто-
је на осно ву по ве ље ви зан тиј ског ца ра Ва си ли ја II из 1020, као и на осно ву по пи са ца ри-
град ских епи ско па из XI-XII ве ка. Сир ми јум та да ве ро ват но ни је био се ди ште епи ско па 
Сир ми ју ма, али се у ње му на ла зи ла ру ка Све тог Про ко пи ја. 
 Иако по сто је још не ка отво ре на пи та ња, вр ло ве ро ват но је Бач био јед но вре ме се ди-
ште пра во слав не грч ке епи ско пи је. 

Кључ не ре чи: Бач, Срем ска епи ско пи ја, Срем, цр кве на исто ри ја, сред њи век, XI–XII сто ле ће

У до ба вла да ви не ди на сти је Ком ни на Ви зан тиј ским цар ством, угар ско-ви зан тиј-
ски су ко би би ли су зна ча јан део спољ не по ли ти ке Цар ства. По ре чи ма исто ри ча-
ра Ша лан до на qu e sti on hon gro i se од но сно угарт ско пи та ње је би ло нај ва жни је пи-
та ње ви зан тиј ске спољ не по ли ти ке епо хе Ком ни на. 1 Ју жни кра је ви сред њо ве ков-
не угар ске др жа ве, Срем и Бра ни че во, као и Бе о град би ли су по при ште су ко ба Ви-
зан ти је и Угар ске. 

Те ма на шег из ла га ња нај у же је ве за на за је дан по да так ви зан тиј ског исто ри-
ча ра и хро ни ча ра Јо ва на Ки на ма. Јо ван Ки нам је био се кре тар Ма ној ла Ком ни-
на (1153–1180) и пра тио га је на ње го вим по хо ди ма, па је на тај на чин об и шао и на-
ше кра је ве, је дан до бар део да на шње Ср би је. 2 Цен тар су ко ба из ме ђу Угар ске и Ро-
меј ског цар ства у су ко бу ко ји нас овом при ли ком за ни ма био је Срем. Пре ла зе ћи 
1164. го ди не Ду нав (Ис тар) Ма ној ло Ком нин је сти гао да Ба ча. За ово ме сто Ки нам 
ка же, пи шу ћи о пре ла ску Ма ној ла Ком ни на пре ко Ду на ва из Сре ма: сти же до не
ког гра да ко ји се зо ве Па га ци он. Ово је глав ни (ми тро по лис) ме ђу гра до ви ма у Сир
ми ју му и ту има се ди ште ар хи је реј овог на ро да. Та мо је без број но мно го ста нов ни
штва иза шло да се при кљу чи ње го вој прат њи.3 Об лик Па га ци он (Παγάτζιον) ко ји 
Јо ван Ки нам ов де ко ри сти по ти че од ста ро у гар ског на зи ва Baγac si док се под Сир-

1 F. Cha lan don (1875–1921), Les Comnènes II: Jean Comnène (1118–1143) et Ma nuel Comnène (1143–1180), Pa-
ris, 1912, 53. 

2 О ње му в. Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је IV, Бе о град, 1971, 1–5 (да ље ВИНЈ IV); 
Ге ор ги је Остро гор ски (1902–1976), Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град, 1996, 332–333; Mo rav csik Gyula (1892–
1972), A Magyar történet bizánci forrásai, Bu da pest, 1934, 189–195; исти, Az Árpádko ri magyar történet bizán
ci forrásai, Bu da pest, 1984, 195–247; Karl Krum bac her (1856–1909), Geschic hte der byzan ti nischen Lit te ra tur, 
München, 1897, 279–281.

3 ВИНЈ IV, 70. 
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ми ју мом ми сли на област Сре ма, јер Ки нам, по пут дру гих из во ра, из јед на ча ва на-
зив обла сти и гра да. 4

Овај по да так нас мо же упу ћи ва ти на ви ше аспе ка та ве за них за цр кве ну ор га-
ни за ци ју у Угар ској по ло ви ном XII сто ле ћа. на и ме, јед но од пи та ња је сте да ли је у 
пи та њу ри мо ка то лич ка или пра во слав на цр ква? Ве ро ват но је по сто ја ла над би ску-
пи ја са два кап то ла, у Ка ло чи и Ба чу, иако по сто је и тврд ње о ста ри јем по сто ја њу 
бач ке над би ску пи је. Краљ Ла ди слав I Cвети је 1093. го ди не и Срем под ре дио ка лоч-
кој над би ску пи ји, а по Вин кле ру, та да је и Бач по стао дру го се ди ште над би ску пи је. 
Не ко ли ко го ди на пре не го што Јо ван Ки нам пи ше, тј. де це ни ју и по пре рат них до-
га ђа ја, по сто ји по да так о над би ску пу ко ји се звао Ми ка, и ко ји се по ми ње 1149. као 
ка лоч ки и бач ки над би скуп. Бач и Ка ло ча су спо је ни у је дин стве ну над би ску пи ју 
кра јем XI ве ка у до ба кра ља Ла ди сла ва I (Све тог), а по мен над би ску па Ми ке де це-
ни ју и по го ди на пре Ки на мо вог по да тка упу ћу је да је ри мо ка то лич ка цр кве на ор-
га ни за ци ја би ла већ у од ре ђе ној ме ри раз ви је на. 5 Јед на од мо гућ но сти ко ја се по-
ми ње и у ли те ра ту ри је сте и да је сир ми јум ска епи ско пи ја ушла у тај са став, али да 
је у Ба чу и да ље оста ло и грч ко све штен ство. 6 

Али, по сто је по да ци ко ји мо гу да упу те да се ра ди ло ипак о пра во слав ној, да-
кле грч кој, ви зан тиј ској цр кви, ко ја је по сто ја ла упо ре до са ри мо ка то лич ком, чи ја 
је ор га ни за ци ја већ би ла до ста раз ви је на. Пр ви, мо жда је дан од нај бит ни јих, по да-
так зна ча јан за на шу те му по ти че од арап ског ге о гра фа Идри зи ја, ко ји је 1154. про-
пу то вао и кроз Бач пи шу ћи сво ју чу ве ну Ге о гра фи ју. Идри зи, опи су ју ћи Бач ка же: 
B. k.ş.n (Бач) је сла ван град, ко ји тре ба убро ја ти у нај ве ће гра до ве. Ту се на ла зе тр
го ви, тр гов ци, за на тли је и грч ки уче ни љу ди. Об лик ко ји ко ри сти Идри зи го то во 
иден ти чан је, са мо арап ски тран скри бо ва ни Па га ци он, од но сно بقصين — п ко је 
не по сто ји у арап ском је зи ку пре ла зи у б, ц и ч Идри зи ре дов но тран скри бу је у ш. 7 
По мен да ту жи ве грч ки уче ни љу ди мо же да упу ћу је и да је у пи та њу би ло се ди ште 
и грч ке цр кве. Да ље, Ки нам спо ми ње да су се у Ба чу мно ги љу ди при кљу чи ли ва си-

4 ВИНЈ IV, 70–71, уп. и фу сно те 176–177; Mo rav csik Gy (1892–1972), Az Árpádko ri magyar történet bizánci 
forrásai, 221; Кон стан тин Ји ре чек (1854–1918), Хри шћан ски еле ме нат у то по граф ској но мен кла ту ри бал
кан ских зе ма ља, Збор ник Кон стан ти на Ји ре че ка I, Бе о град, 1959, 525; Gyóni Mátyás (1913–1955), Magyaror
szág és a magyarság a bizánci források tükrében, Bu da pest, 1938, 98, 104–105; Gy. Györfy (1917–2000), Pre gled 
do ba ra grč kog ma na sti ra u Sve tom Di mi tri ju na Sa vi (Srem ska Mi tro vi ca) iz XII ve ka, Спо ме ни ца Исто риј ског 
ар хи ва „Срем“, Срем ска Ми тро ви ца, 1, 2002, 7–64: 21–22. (да ље Gy. Györfy, Pre gled do ba ra). 

5 Ka to na István (1732–1811), Hi sto ria Me tro po li ta nae Co lo ci en sis, Co lo cae, 1800, 10–11; Win kler Pál (1898–1982), 
A ka loc sai és bácsi érsekség. Történe ti összefoglalás, Ka loc sa, 1926, 5; Pa škan Cve kan, Fra njev ci u Ba ču, Vi ro vi ti-
ca, 1985, 25–28; Ma ti ja Zve ka no vić (1913–1991), Sche ma ti smus pri mus di o ce sis Su bo ti ca nae, Su bo ti ca, 1968, 20; 
Tho roc zkay Gábor (1971-), Szent István egyházmegyeiSzent István püspökei. Szent István és az államalapítás, 
szer kes ztet te Ves zprémy László, Bu da pest, 2002, 482–494: 488. По сле би ску па Фа би ја на по ми ње се 1124–1130. 
над би скуп Гр гур, а по сле Фра ња ко ји је се део за ка те дром до 1135. го ди не. По том се спо ми њу са мо ка лоч-
ки над би ску пи а не и бач ки. Прет по ста вља се да је 1135. го ди не до шло до ује ди ње ња два ју над би ску пи ја, 
иако пап ског де кре та не ма. Над би ску пи се по вре ме но на зи ва ју ка лоч ким, па он да опет бач ким, по пут 
по ме ну тог над би ску па по име ну Ми ка 1149. го ди не или Ан дри је ко ји се 1179. го ди не на III Ла те ран ском 
са бо ру пот пи су је као бач ки над би скуп, Ka to na I, нав. де ло, 193. Не ко ли ко го ди на по сле овог по хо да, тач-
ни је го ди не 1169. за бе ле же но је по сто ја ње тем плар ског са мо ста на у Ба чу. Bac si ni sint tem pla ri o rum ca no
ni co rum s. Se pul chri vul go cru ci fe ri ca no ni ci...fu it Bac si ni eti am Pra e po si tu ra eorun dum ca no ni co rum... Oн ће 
од 1301. по ста ти фра ње вач ки, An te Se ku lić (1920-), Drev ni Bač, Split, 1978, 35; уп. и Ru dolf Schmidt, Iz pro
šlo sti Ba ča, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду, 37–38, Но ви Сад, 1939, 382/413: 383–384; Al be Šok-
čić, Ne ko li ko cr ti ca iz po vi je sti Ba ča, Kla sje na ših rav ni, I/1935, 110–111: 110–111. 

6 ВИНЈ IV, 71, уп. фу сно ту 177; Gy. Györfy, Pre gled do ba ra, 24. 
7 El ter István, Magyarország Idrī sī Földrajzi művében, Ac ta uni ver si ta tis Sze ge di en sis de At ti la József No mi-

na tae, Ac ta hi sto ri ca, to mus LXXXII, Sze ged, 1985, 53–63: 59; Бо рис Стој ков ски (1982-), Под руч је да на шње 
Вој во ди не у огле да лу јед ног сред њо ве ков ног арап ског из во ра, Из во ри о исто ри ји и кул ту ри Вој во ди не. 
Збор ник ра до ва, Но ви Сад, 2008, 27–33: 29–30; Gy. Györfy, Pre gled do ba ra, 21. 
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лев со вој прат њи. 8 Ве ро ват ни је је да се ту ра ди о ста нов ни штву ко је је из не ког раз-
ло га до жи вља ва ло ви зан тиј ску вој ску као се би бли ску. Да кле, мо гу ће је да су у пи-
та њу Гр ци. Ко мен та ри шу ћи Ки на ма и го во ре ћи о под руч ју Сре ма у овом пе ри о ду 
Ма ћаш Ђо ни ја сно ка же: E vidék városainak egyházi középpon tja, me tro po li sa Bács. A 
lakosság a ke le ti egyhézhoz tar to zik, s ezért Bizánchoz húz. 9 Oн ста нов ни ке Ба ча, да-
кле, ве о ма ја сно на во ди као при пад ни ке ис точ не цр кве, ко ји сто га ву ку ка Ви зан-
ти ји. По ред то га на во ди да је цр кве но сре ди ште Сре ма-упра во град Бач. У Сре му је 
сва ка ко би ло ста нов ни штва ко је је при па да ло пра во слав ној цр кви. Ка да је цар Ма-
ној ло Ком нин, пре пре ла ска у Бач, до шао у Срем до че ка ли су га све ште ни ци ко ји 
су пе ва ли грч ке, од но сно ви зан тиј ске цр кве не хим не. 10 По сто је раз ли чи та ту ма че-
ња ко би ови све ште ни ци и на род мо гли би ти, али је еви дент но да се ра ди о љу ди ма 
пра во слав не ве ро и спо ве сти из Ју жне Угар ске, а пре ма ми шље њу јед ног од нај ве ћих 
ма ђар ских ви зан то ло га Ђу ле Мо рав чи ка ни је не мо гу ће и ни је не ин те ре сант но по-
ми сли ти да су у пи та њу мо на си из Срем ске Ми тро ви це. 11 

Го ди не 1071–1072. Угар ска и Ви зан ти ја по ве ле су рат ни су коб. По сле осва ја-
ња Бе о гра да, Ма ђа ри под кра љем Со ло мо ном (1063–1074) и прин цем Ге зом до ла зе 
и осва ја ју Ниш. 12 У ње му су се за др жа ли нај ка сни је до ок то бра ме се ца 1072. го ди-
не. 13 Ово осва ја ње је има ло и сво ју ре ли гиј ску ком по нен ту. Ка да су Ма ђа ри до спе-
ли у Ниш они су од не ли ру ку Све тог Про ко пи ја и до не ли је у сво ју зе мљу. 14 Стол на 
ни шка цр ква, по све ће на упра во Све том Про ко пи ју је има ла зна чај но ме сто и култ 
је очи глед но био јак и код Ма ђа ра. Еви дент но је и ова цр ква би ла пред мет по ха ре 
угар ских осва ја ча, а има ла је, као ка те драл ни храм ста ре и углед не епи ско пи је, не-
сум њи во ве ли ку ва жност. Мо гу ће је прет по ста ви ти да је и са ма би ла рас ко шна, а 
у њој су чу ва не и мо шти јед ног све ти те ља, што је сва ка ко по ди за ло њен зна чај. Ру-
ка је од не та у Сир ми јум, у цр кву Све тог Ди ми три ја, где се на ла зи ла све до 1164. го-
ди не ка да ју је Ма ној ло Ком нин вра тио. Са ма ру ка је по лич ном на ре ђе њу ца ре вом 
вра ће на у Ниш и при кљу че на це лом те лу. 15 

Са овим до га ђа јем ко ин ци ди ра ју два ве о ма бит на по да тка на ко је на и ла зи мо 
у ли те ра ту ри и са вре ме ним из во ри ма. Исте 1071–1072. го ди не епи ско пи ја Сир ми-
ју ма је ве ро ват но пре ме ште на у Бач, а од Ви зан ти на ца је об но вље на у пе ри о ду ка-
да је Цар ство др жа ло Сир ми јум 1164–1180. Та ко је на ста вљен и култ ни кон ти ну и-
тет пра во слав не сир миј ске епи ско пи је. 16 Очи глед но је да је у вре ме ка да Јо ван Ки-

8 ВИНЈ IV, 70. 
9 Gyóni M, нав. де ло, 27. 
10  ВИНЈ IV, 69. 
11  Кон стан тин Ја ко вле вич Грот, Из ис то рии Угрии, С. Пе тер бург, 1880, 306–307; Mo rav csik Gyula (1892–

1972), Görögnyel vű mo no sto rok Szent István korában, Emlékkönyv Szent-István király halálának kilencszázadik 
évfordulóján, Bu da pest, 1938, 389–422: 419–420, фу сно та 6. 

12  ВИНЈ IV, 74; Chro ni ci hun ga ri ci com po si tio sa e cu li XIV, у Szentpétery Imre (1878–1950), Scrip to res re rum 
Hun ga ri ca rum I, Bu da pest, 1937, 377, уп. фу сно ту 2 где се ка же: Post ita que mi sit rex ad utru mque du cem, 
ut am bo si mul ad re ge ve ni rent et cum exer ci tus su per Nys ca strum pro fi ce sce ren tur; Képes krónika (Dercsé-
nyi Dez ső, A Képes krónika és a ko ra, Csa po diné Gádonyi Klára, A Képes krónika mi ni atúrái, Me zei László, 
A Krónika la tin szövege, Geréb László, A Krónika la tin szövege), Bu da pest, 1964, 128. 

13  Makk Fe renc (1940-), Sa la mon és I. Géza viszálya, A Turulmadártól a ket tő ske res ztig. Tanulmányok a ma-
gyarság régeb bi történelméről, Sze ged, 1998, 143–162: 154. 

14  ВИНЈ, 74, Ки нам ка же да сма тра да су осва ја чи ми сли ли да је не чо веч но од не ти це ло те ло и сто га су 
узе ли са мо ње го ву ру ку. 

15  Бо рис Стој ков ски (1982-), Ниш у ви зан тиј скоугар ским од но си ма у XI и XII ве ку, Ниш и Ви зан ти ја 
VII, уред ник Ми ша Ра ко ци ја, Ниш, 2009, 383–394: 385–386 уп. фу сно ту 18 за пра те ћу би бли о гра фи ју. 

16  Вла ди слав По по вић, Култ ни кон ти ну и тет и ли те рар на тра ди ци ја у цр кви сред њо ве ков ног Сир
ми ју ма, Ѕirmium-град ца ре ва и му че ни ка (са бра ни ра до ви о ар хе о ло ги ји и исто ри ји Сир ми ју ма), Срем-
ска Ми тро ви ца, 2003, 304; Ду ши ца Ми нић, Сред њо ве ков на не кро по ла на ло ка ли те ту Вр ца ло ва во де ни
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нам пи ше о Ба чу као ме тро по ли срем ске цр кве ње но се ди ште вр ло ла ко мо гло би-
ти упра во у овом гра ду. 

Дру ги по да так ве зан за ову (1071) го ди ну је ве зан за ад ми ни стра тив ну ор га ни-
за ци ју угар ске кра ље ви не, јер се под том го ди ном ја вља ју и пр ви по ме ни бач ког пр-
вог жу па на Ви да. Иако исто ри о гра фи ја ни је сло жна по пи та њу ове го ди не, по мен 
Ви да као бач ког жу па на у ма ђар ским из во ри ма, и да то ва ње до га ђа ја ве за них за ње-
го во пр во по ми ња ње (угар ско-ви зан тиј ски рат) у 1071. го ди ну мо гу да зна че и по-
че так раз во ја бач ке жу па ни је. уко ли ко је Вид за и ста пр ви жу пан и уко ли ко је за и-
ста те го ди не епи ско пи ја и пре ме ште на у Бач, ово ме сто по ста је и ад ми ни стра тив-
ни цен тар, као и се ди ште пр во пра во слав не а ка сни је и ри мо ка то лич ке цр кве. 17

Овај пе ри од ка да Сир ми јум, ве ро ват но, ни је био цен тар епи ско пи је, ко ин ци-
ди ра са пе ри о дом ка да је ру ка Св. Про ко пи ја би ла по хра ње на у овом гра ду, од но-
сно у цр кви Све тог Ди ми три ја. Мо жда је упра во пре ме шта ње се ди шта епи скоп-
ске ка те дре из Сир ми ју ма у Бач био раз лог да се ова ре ли кви ја пре не се и да се ти-
ме по но во оја ча ду хов ни и култ ни зна чај и ути цај овог древ ног хри шћан ског цен-
тра? У вре ме по хо да на Ви зан ти ју, зна чај Ни ша и ре ли кви ја све та ца ко ји се чу ва ју 
у ње му, био је по знат угар ским на па да чи ма, а култ Све тог Про ко пи ја, та ко јак у ва-
жном ме сту, мар ти ри о по ли су и ста ром хри шћан ском цен тру, ка кав је Ниш, не сум-
њи во би оја чао и сам Сир ми јум. 18 По ред то га, Угри ма ни је би ло стра но од но ше ње 
мо шти ју све ти те ља из Ви зан ти је и пре но ше ње њи хо вих мо шти ју у сво ју зе мљу. Ви-
зан тиј ски цр кве ни ути цај на Угар ску је био при су тан од до се ље ња Ма ђа ра 895. па 
у на ред на два и по ве ка. 19

Бач је мо гао у овом пе ри о ду да бу де се ди ште срем ске цр кве, а све до по зног 
сред њег ве ка по сто је по да ци о по сто ја њу пра во слав не срем ске епи ско пи је. Ма на-
стир у Ми тро ви ци је об но вио ве ро ват но сам краљ Сте фан I Cвети, као и још не-
ке пра во слав не ма на сти ре. 20 Јед на ин фор ма ци ја да ти ра од пре ве ли ког рас ко ла из 
1054, ра ди се о по зна тој по ве љи ва си лев са Ва си ли ја II из ма ја 1020. у ко јој се на во ди 
епи скоп της Θράμου οдно сно епи скоп Сир ми ју ма. 21 На ред ни по да так има још ве-
ћу вред ност за на шу те му. Ра ди се о но ти ци ја ма епи ско па та Ца ри град ске цр кве. У 

ца код Ру ме, Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња дуж ауто пу та кроз Срем, глав ни и од го вор ни уред ник Зо ран 
Ва па, Но ви Сад, 1995, 287–313: 288; Си ма Ћир ко вић (1929-), Ci vi tas San cti De me trii, Срем ска Ми тро ви ца, 
Срем ска Ми тро ви ца, 1969, 59–71: 60; Kristó Gyula (1939–2004), A vármegyek kialakulása Magyarországon, 
Nem zet és Emléke zet, Bu da pest, 1988, 448–450. ана ли зи ра ју ћи Ђер фи ја и дру гу ли те ра ту ру не ис кљу чу је 
мо гућ ност да је по сто ја ло са мо стал на пра во слав на за јед ни ца у Ба чу. 

17  Уп. Бо рис Стој ков ски (1982-), Бач ки жу пан Вид, Спо ме ни ца Исто риј ског ар хи ва Срем, 7, Срем ска 
Ми тро ви ца, 2008, 62–71: 64–66, уп. фу сно те са пра те ћом, пре те жно, ма ђар ском би бли о гра фи јом. 

18  Ми ша Ра ко ци ја, Но ва са зна ња о ра ни хри шћан ској про шло сти Ни ша, Ниш и Ви зан ти ја. Збор ник 
ра до ва VI, Ниш, 2008, 45–58: 47–49, уп. и фу сно те за пра те ћу би бли о гра фи ју и не ко ли ко за ни мљи вих 
прет по став ки у ве зи са кул том Све то га Про ко пи ја у Ни шу; Б. Стој ков ски, Ниш у ви зан тиј скоугар ским 
од но си ма у XI и XII ве ку, 386. 

19  Из обим не би бли о гра фи је из два ја мо са мо не ко ли ко упут них де ла: Gyula Mo rav csik (1892–1972), Byzan
ti ne Chri sti a nity and the Magyars in the Mi gra tion Pe riod, Ame ri can Sla vic and East Euro pean re vi ew, V, Nos. 
14/15, 1946, 29–45; исти, Görögnyel vű mo no sto rok Szent István korában, 389–422; исти, Тhe ro le of the Byzan ti ne 
Church in the Me di e val Hun gary, Stu dia Byzan ti na, Bu da pest, 1967, 326–341, он на во ди у овом ра ду (стр. 332–
333) да су 1004. по ма жу ћи ца ру Ва си ли ју Бу га ро у би ци Ма ђа ри оку пи ра ли Ско пље, а за тим од не ли мо-
шти Све тог Ге ор ги ја. Не ду го по том, Све ти Сте фан, од но сно Сте фан I (997–1038), уче ству је у по ди за њу 
ве ли ке цр кве у са мом Кон стан ти но по љу. За ма ђар ско-ви зан тиј ске цр кве не од но се уп. сва ка ко и Makk 
Fe renc (1940-), A Turulmadártól a ket tő ske res ztig. А ko rai magyarbizánci kapcso la tok, A Turulmadártól a ket-
tő ske res ztig, 215–235; Ди ми три обо лен ски (1918–2001), Ви зан тиј ски ко мон велт, Бе о град, 1996, 188–189. 

20  Makk Fe renc (1940-), A Turulmadártól a ket tő ske res ztig. А ko rai magyarbizánci kapcso la tok, A Turulma-
dártól a ket tő ske res ztig, 215–235: 225; Györfy György (1917–2000), Szent István és mű ve, Bu da pest, 1983, 323. 

21  He in rich Gel zer (1813–1889), Un ge druc kte und we nig be kan nte Bistümer ver zic hnis se der ori en ta lischen Kir
che II. , Byzan ti nische Ze itschrift, II. Band, Le ip zig, 1893, 22–72: 43, 53–54. 
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пе ри о ду ко ји оку пи ра па жњу овог ра да по ми ње се и епи скоп Сир ми ју ма. Ова но-
ти ци ја да ти ра се на пе ри од од пр вих де це ни ја XI па до по чет ка XII ве ка. 22 Ра ди се 
о но ти ци ји бр. 13 (822–856) где се у ре ду бр. 848, а под бро јем 15 је по пи сан и епи-
скоп ‘ο Σιρμίου (‘ήτοι Στριάμου). 23 Ова два по да тка осве тља ва ју по сто ја ње епи ско-
пи је Сир ми ју ма у ви зан тиј ској цр кве ној хи је рар хи ји. Бач је мо гао да бу де епи скоп-
ско се ди ште, јер сва ка ко ни је је ди ни слу чај да се епи ско пи ја зо ве по свом се ди шту 
и vi ce ver sa. 

Као што је на пред ре че но, Вла ди слав По по вић екс пли цит но, а им пли цит но и 
Си ма Ћир ко вић го во ре о култ ном кон ти у ни те ту ко ји је одр жан од ста рог Сир ми-
ју ма па до по зног сред њег ве ка. Као до каз кон ти ну и те та ста рог Сир ми ју ма и ван 
ње га све до чи и је дан ар хе о ло шки на лаз. На и ме, на ло ка ли те ту Вр ца ло ва во де ни ца 
код Ру ме от кри ве на је и јед на про стра на цр ква, при бли жне ши ри не ско ро осам и 
по ме та ра. Да ту је се у дру гу по ло ви ну XII ве ка. Ра ди се о пра во слав ном цр кве ном 
објек ту са под руч ја Сре ма са гра ђе ном у упра во оном пе ри о ду ко јим се да нас ба-
ви мо и за ко ји је ве зан и по да так о Ба чу. У Ма чван ској Ми тро ви ци, да кле са дру ге 
стра не Са ве, али и ши ром Сре ма по сто је слич на култ на ме ста и цр кве ко ји све до че 
о то ме да је пра во слав на цр ква де ло ва ла на тлу Сре ма у ово вре ме. 24

То ком XI II ве ка одр жа ва се пра во слав на ви зан тиј ска епи ско пи ја Сир ми ју ма. 25 
Не ко ли ко го ди на ра ни је 1193. из да та је и по ве ља угар ског кра ља Бе ле III ко јом грч-
ки пра во слав ни ма на стир до би ја при хо де од сав ске ске ле. 26 Зна мо за пап ска до ку-
мен та у ко ји ма се жа ле ка ко у Сир ми ју му и да ље има Гр ка, пра во слав них, над ко ји-
ма не ма пап ство ни ка кву кон тро лу и чи ји је ма на стир ста вро пи ги ја ца ри град ског 
па три јар ха. Под се ти мо да је цео Срем у ово вре ме уве ли ко део угар ског кра љев ства 
и да су у то ку по след ње де ка де Ар па до ви ћа и до ла зак Ан жу ја ца у XIV ве ку. Па пе и 
кра ље ви Угар ске на во де да игу ма на ма на сти ра Све тог Ири не ја по ста вља ца ри град-
ски па три јарх. Све до пр вих де ка да XIV ве ка пра во слав ни ма на стир је очу ван. О 
ова ко ду гом оп стан ку све до че и да ров не по ве ље из ме ђу оста лог и по ве ри пра во-
слав них га лич ких (ру ских) кне же ва. 27

Све ово све до чи да је и Бач мо гао да бу де упра во ме сто где се одр жао кон ти-
ну и тет ста ре сир миј ске епи ско пи је, али и па нон ске ар хи е пи ско пи је. На и ме, по зна-
то је да је Све ти Ме то ди је од па пе Јо ва на VI II 869/870. го ди не по све ћен за па нон-
ског ар хи е пи ско па. 28 Ка ко Јо ван Ки нам ко ри сти тер мин ар хи је реј на ро да ко ји жи-
ви на под руч ју Сре ма, мо гу ће је да је знао за Св. Ме то ди ја и за па нон ску ар хи е пи-

22  No ti ti ae Epi sco pa tu um Ec cle si ae Con stan ti no po li ta nae tex te cri ti que, in tro duc tion et no tes par Jean Dar ro-
uzès, Pa ris, 1981, 152–153. 

23  No ti ti ae Epi sco pa tu um Ec cle si ae Con stan ti no po li ta nae, 372; He in rich Gel zer (1813–1889), Un ge druc kte und 
we nig be kan nte Bistümer ver zic hnis se der ori en ta lischen Kir che I. , Byzan ti nische Ze itschrift, I. Band, Le ip zig, 
1892, 245–282: 258. 

24  Д. Ми нић, нав. де ло, 288.
25  С. Ћир ко вић (1929-), нав. де ло, 60. 
26  Пе тер Ро каи (1945-), „Бро до ви“ на Ду на ву и при то ка ма на под руч ју Ју жне Угар ске у сред њем ве ку, 

Пло вид ба на Ду на ву и ње го вим при то ка ма кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва са Ме ђу на род ног на уч ног ску-
па одр жа ног 5. и 6. ју на 1979. го ди не, уред ник ака де мик Ва са Чу бри ло вић, Бе о град, 1983, 140–177: 164. 

27  Gy. Györfy (1917–2000), Pre gled do ba ra, 62–63; С. Ћир ко вић, нав. де ло, 60–61; Ђу ра Хар ди (1971-), 
Га лич ки кне же ви да ро дав ци ма на сти ра Све тог Ди ми три ја на Са ви, Спо ме ни ца Исто риј ског ар хи ва 
„Срем“, Срем ска Ми тро ви ца, 1, 2002, 65–76; Ра до слав Гру јић (1878–1955), Ду хов ни жи вот, Вој во ди на I. 
Од нај ста ри јих вре ме на до ве ли ке се о бе, Но ви Сад, 1939, 330–415:333. 

28  Ка ко то ни је те ма на шег ра да упу ћу је мо на са мо не ко ли ко би бли о граф ских је ди ни ца, ме ђу ко ји ма 
је нај зна чај ни ја Imre Bo ba, The Epi sco pacy of St. Met ho di us, Sla vic Re vi ew , Vol. 26, No. 1 (Mar. , 1967), 85–93; 
уп. и Бо жи дар Фер јан чић (1929–1998), Сир ми јум у до ба Ви зан ти је, Срем ска Ми тро ви ца, Срем ска Ми-
тро ви ца, 1969, 33–59: 49. 
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ско пи ју. Да ју ћи ар хи је реј ски чин оно ме ко је цр кве но упра вљао на ро дом, а на звав-
ши Бач ме тро по лом Сре ма Ки нам вр ло ја сно на го ве шта ва да се ра ди о пр во пре-
стол ној, са бор ној цр кви Сре ма. И Хо ни јат и Јо ван Ки нам под Сир ми ју мом, под ра-
зу ме ва ју упра во те ри то ри ју Сре ма, док под руч ја Бач ке и не ма у овом или слич ном 
об ли ку код ви зан тиј ских из во ра за овај пе ри од. Ра ни ја исто ри о гра фи ја је већ утвр-
ди ла да се под Сре мом (Сир ми ју мом код Ки на ма) не под ра зу ме ва Бач ка, већ упра-
во под руч је из ме ђу Са ве и Ду на ва. 29

За крај по ку шај мо да ре зи ми ра мо, оста вља ју ћи и да ље низ отво ре них пи та ња. 
Бач је у пе ри о ду од го то во јед ног сто ле ћа, пре ци зни је 1071–1164. вр ло мо гућ но био 
се ди ште срем ске епи ско пи је. На ста вљао је кон ти ну и тет ка ко сир ми јум ске епи ско-
пи је ко ју је осно вао, пре ма не ким тра ди ци ја ма, мо жда и Све ти апо стол Ан дро ник, 
та ко вр ло ве ро ват но и Ме то ди је ве Па нон ске ар хи е пи ско пи је. То ком по зног сред-
њег ве ка у са мој Срем ској Ми тро ви ци, све до XIV ве ка очу ва но је пра во сла вље и 
пра во слав ни ма на стир. Пи та ња ко ја би oстају у из ве сној ме ри отво ре на су ка ко је 
и за што до шло до пре ме шта ња епи ско пи је 1071, да ли је мо жда би ло ве за но за опа-
да ње са мог гра да (епи скоп Сир ми ју ма ни је имао ви сок по ло жај уну тар Охрид ске 
ар хи е пи ско пи је) или је би ло по треб но оја ча ти но во ад ми ни стра тив но се ди ште ко је 
је по стао Бач (или су ове две ства ри у ко ре ла ци ји)? Са дру ге стра не, по ла га ње де ла 
мо шти ју Св. Про ко пи ја, по да ци о пра во слав ном ста нов ни штву Сре ма, као и број-
на на ла зи шта ди љем Сре ма по ка зу ју да је култ ста ре цр кве био и да ље јак и при су-
тан ме ђу пра во слав ним жи вљем ових про сто ра. 

Résumé: Dans cet te oeuvre est con si derée l’or ga ni sa tion ecclési a sti que de Srem du XI e siè cle 
ju squ’à la mo i tié du XI Ie. 
 Le po int prin ci pal est une in for ma tion de l’aute ur byzan tin Jean Kin na mos (Jo an nes Kin-
na mos) qui con sid ère la vil le de Bac com me la métro po le ecclési a sti que de Srem. L’autre in-
for ma tion im por tan te est cel le d’Idri si, géograp he ara be, qui par le des in tel lec tu els grec qu es à 
Bač. Dans l’œuvre, à la ba se des so ur ces et de la littéra tu re ser be et étrangère ont tâché de pro u-
ver que Bac a été le siè ge de l’évê que ort ho do xe byzan tin de Srem en tre 1071 et 1164. CE a con-
ti nué la tra di tion de l’an cien évêché siè ge a con ti nué l’évêché an ti que de Sir mi um (Sir mie) ét 
l’archévêché de Pa no nie de Sa int Métho de. Les do cu ments qu els no us don nent les in for ma ti-
ons Les in for ma ti ons tirées des do cu ments de l’évê que de Sir mi um (Sir mie-Srem) exi stent dans 
le do cu ment de l’em pe re ur Ba si le II de 1020. et aus si dans l’in scrip tion des évê qu es de Con-
stan ti no ple (No ti ti ae epi sco pa tu um ec cle si ae Con stan ti no po li ta nae). Ces no ti ti ae ont été écri-
tes au co urs des XI-XI Ie siè cles. Pen dant cet te péri o de, la vil le de Sir mi um n’a pas été le siè ge de 
l’évêché, ma is la main de Sa int Pro co pe a été re tro uvée dans son égli se) Les ort ho do xes en Sir-
mie ont survécu ju squ’au XI Ve siè cle.
 Bien que cer ta i nes qu e sti ons re stent sans répon ses, Bac a très pro ba ble ment été, dans une 
péri o de, le siè ge ecclési a sti que de ort ho dox grec que (byzan ti ne) évêché de Srem.

29  Gyóni M (1913–1955), нав. де ло, 105; ВИНЈ IV, 8, уп. фу сно ту 6, 70, уп. фу сно ту 176. 




