
Душан И. СИ НДИК

ЗНАЧАЈ ЖИЧКИХ ХРИСОВУЉA 
ЗА ИСТОРИЈУ СРПСКОГ НАРОДА

Колико je нашој историјској науци познато, за време од краја XII до 
краја XV века сачувано je no мишљењу Александра Соловјева око 1200 
докумената писаних српскословенским језиком и то ћирилицом.1 До пре 
три године ми смо с поносом могли говорити да се нешто више од једне 
хиљаде тих важних аката за нашу политику, привредну, правну и кул- 
турну прошлост, налазило на територији наше државе. Стицајем окол- 
ности, или тачније речено, распадом те наше државе и формирањем 
нових државних творевина на територији некадашње Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, највећи део ове врсте српских сред- 
њовековних докумената нашао се у другој држави -  у Републици Хрват- 
ској. Ha територији Савезне Републике Југославије остало je, no мом 
непрецизиом рачуну свега шеснаест исправа.2 Од тих шеснаест дохуме- 
ната два су изводи из жичких хрисовул>а. Већ та чињеница сама no себи 
императивно налаже да све повеље, које су данас у домету југословен- 
ских позитивних прописа о заштити нашег националног наслеђа у облас- 
ти културе, морају бити заштићене у највећој мери и на најбољи начин.

Од краља Стефана Првовенчаног остала су сачувана свега три доку- 
мента из времена после крунисања за краља. Два су изводи из две жичке 
хрисовул.е, a трећи je повеља за манастир Свете Марије на Мљету. 
Ниједан од та три документа није сачуван у оригиналу, него само у 
преписима насталим у време краља Стефана Уроша II Милутина.3

Када je реч о жичким хрисовуљама, треба истаћи са оне нису за 
нашу историју важне само из наведеног разлога. Овом приликом треба- 
ло би да се још једном подсетимо на садржину ових докумената и тако 
поново осетимо њихов значај.

После зракасггог крста, тј. вербалне инвокације, северни жички на- 
тпис почиње мало неуобичајено сроченом диспозицијом у коју je уткана 
и интитулација. Аутор хрисовуље одмах саопштава да пресветом храму 
Христа Спаситеља он, тј. Стефан први венчани краљ све Српске Земље, 
Дукље, Травуније, Далмације и Захумља, као и његов син, Божјом 
милошћу наследник Радослав, дају дарове Спасу Исусу Христу ради 
помена себи, и одмах наводи те дарове: део часнога крста Спаситељева, 
делове ризе и појаса пресвете Богородице, делове моштију св. Јована 
Претече, мошти светих апостола, пророка и мученика. Даље су поброја- 
ни: иконе, посуђе златно и сребрно, рипиде, завесе, књиге, ризе, еванђе-
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ља итд. Затим следе одредбе о привредном животу манастира, одн. 
његовог братства. Храму Светог Спаса додељен je већи број села и 
планина у разним деловима државе. Наведени су називи 67 топонима. 
Неки од њих су у непосредној близини Жиче, али их има и у Зети и 
Хвосну. Поред села, наравно са становницима, манастиру je додељено и 
220 Влаха, међу којима je било и неких за које je било наглашено да су са 
члановима уже или шире породице. Поред тога посебан прилог пред- 
стављале су и жупе које су убудуће биле потчињене Жичи: Крушилница, 
Морава, Борач, обе Лепенице, Белица, Левач, Лугомир, Расина и Јехо- 
шаница. Сви ти прилози изузети су од власти дворског проте, с тим пгго 
je посебно наглашено да половина поповског дохотка припада овој 
цркви. Из наставка диспозиције се види да je овом хрисовуљом било 
регулисано понашање људи подложних цркви, тј. архиепископу и људи 
подложних краљу, тј. световној власти, када су ради решавања судских 
спорова, били позивани архиепископови људи пред краља, или пак 
обратно када су краљеви људи били позивани пред архиепископа, Штета 
je што се управо на том  месту прекида текст документа, јер у јужном 
натпису није предвиђено позивање краљевог човека пред архиепископа. 
Тешко je данас са сигурношћу тврдити да ли се ту ради о грешци 
преписивача или састављача извода или о промени правне норме.

Текст јужног натписа, одн. извод из друге жичке хрисовуље, показује 
велику делотворност у решавању веома важних питања младе краљевине. 
Kao и северни тако и јужни натпис почиње зракастим крстом као симбо- 
личном инвокацијом после које долази инскрипција-адреса: Овај преосве- 
ћени храм Спаса нашега Исуса Христа. У интитулацији, милошћу Божјом 
венчани краљ Стефан изоставља атрибут први, али зато наглашава да je 
његов син првенац Радослав благословљен да буде краљ све ове државе, 
Одмах затим следи диспозиција пуна необично важних одредаба које су се 
односиле на разне области живота српске средњовековне државе и Српске 
православне цркве. Ha првом месту je одлука да се убудуђе у манастиру 
Жичи постављају односно крунишу сви краљеви и устоличавају сви 
архиепископи, еиископи и игумани. Тиме су уствари регулисана два 
најважнија питања: 1, Радослав je постављен за савладара што нам 
показују и други комлементарни извори, 4.и 2. одлуком о месту круниса- 
ња и устоличавања црквених велиходостојника у складу са тадашњим 
погледом на свет указано je на прожимање државно-правног и цркве- 
но-правног живота. При томе je веома занимљиво да je описана церемо- 
нија увођења у дужност игумана, али не и архиепископа и епископа. Из 
текста се види да je краљ давао сагласност, a могуће je да je владарева реч 
била одлучујућа (јер: кога no правди изволи краљ), затим je архиепископ 
давао божји благослов, док je краљ новоизабраном игуману давао жезло 
(- игумански штап) и целивајући га уводио у дужност.

Што се тиче манастирског поседа потврђени су дарови следећих 
жупа: Крушилнице, Мораве, Борча, обеју Лепеница, Белице, Левча, 
Лугомира и Расине, док je изостављена Јехошаница. Потврђени су сви 
Власи. У наведеним жупама дворски прота није имао никакву власт. 
Приходи од свештенства, Влаха или од сеоског сггановништва (земаљски 
људи) сви припдају овој цркви. У другим епископијама и жупама дворски 
протопоп je добио право да узима половину свештеничких прихода, док je
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поповска врховина у делини припала епископу. Од власти протопопа 
(подразумева се дворског) и даље су остале изузетне четири жупе: 
Јелшаница, Пнућа и оба Ибра.

Одредбом о избору манаетира Жиче за место у којем ђе се вршити 
крунисање краљева и устоличавање архиепископа и епископа, Жича je 
стављена на прво место међу манастирима у држави. Одмах после ње 
долазе краљевски-стивропогијални манастири чији je број такође утврђен 
овим актом: Света Богородица студеничка, Свети Ђорђе у Расу, светогор- 
ски манастир, тј. Хиландар и Света Богородица градачка.5 Архиепископу 
je препуштен избор мирског свештенства на поседима манастира.

Међутим, највећи данас сачувани део друге жичке хрисовуље одно- 
си се на грађанско-правне односе, и то на један од најосетљивијих 
делова тих односа: на брачно право. Хришћанска црква у Византијском 
Царству још  од IX века поклањала je пажњу регулисању брачних веза, 
те je  стога настојала да то питање уреди својим законома. Ипак 
повремено се и у потоњим временима јављ ала потреба да се решавање 
разних брачних питања редефинише.6 Зато не треба да изненади што je 
то учињено и на зиду новоуспостављене архиепископије, односно на 
зидовима њене главне цркве. Тако je научивши божански закон no 
црквеном уставу стављена краљевска-владарева забрана no којој се 
није смео раздвајати. тј. разводити муж од жене, али ни жена од мужа. 
За преступ су биле предвиђене следеће казне: властелину je одузимано 
шест коња за владара, од других војника требало je узимати no два 
коња, a од убогих (сељака?) no два вола. Жене које су начиниле исти 
преступ, ако су биле властеоскога рода бивале су кажњаване властеос- 
ком казном, a оне нижег друштвеног порекла кажњаване су одговарају- 
ћом казном зависно од сталешке припадности. Жене које су бежале од 
родитеља или би биле отете, кажњаване су такође према свом друштве- 
ном положају. Жене које су се »бесновале«, тј. својевољно остављале 
своје супружнике биле су кажњаване добитком, тј. стоком, као и 
мушкарци, ако су имале стоку.7 Али ако нису поседовале стоку требало 
je да буду кажњаване телесном казном и то према избору супруга. 
После извршења казне муж je био дужан да супругу води (не каже се 
куда!), a ако му je то било неугодно могао je да je прода. Муж који no 
извршењу казне отпусти, тј. разведе се, био je дужан да je врати v »дом 
свој«.8 Ко то не изврши био je подложан казни од стране цркве и њеног 
Господина (- Христа). A у случају да узме друху жену давао je ослуху, 
тј. глобу, подобну првој. Кажњавано je  било и оно лице које je омогу- 
ћило склапање нове брачне везе разведеном човеку и то истом казном. 
Ж енама се такође забрањивало да после развода узму другог мужа. 
Очигледо je  дакле, да су и црква и држава желеле да уведу ред у брачно 
право и тако спрече мењање супружника без контроле државе и цркве, 
Свакако je због тога у наставху записана одредба којом се црквеним и 
световнкм властима забрањивало кршење претходао прокламованих од- 
редои, осим у случајевима прељубе, што je најпре неопходно било пажљи- 
во испитати. Изгледа да су схватања о браку у то време у широким 
слојевима народа била прилично либерална, na je законодавац, вероватно 
под утицајем свакодвевних догађаја, био. приморав ца уведе и забра-
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ну склапања брака са свастшсом, одн, незаконитог одржавања тих веза.9 
Казна за овај прекршај износила je за властелу и војнике два вола, док je 
од »убогих« (- сељака?) епископ наплаћивао само половину наведене 
казне. Такве везе су no сили закона прекидане.

У основи властела и војници су плаћали ослуху својим сениорима 
(- господствујуштим) a »убоги« су плаћали два вола и то ако су живели у 
жупама које су биле под влашћу архиепископије, плаћали су архиеписко- 
пији, док су у другим епископијама приход од казни делили еписжопија и 
световии господар, тј. сваком од њих припадао je no један во. -  Лица 
која су у судском поступку позивана пред епископа будући да су уживала 
»руку« (- заштиту, јемство), плаћала су за то одређену накнаду, као и за 
печат. -  Печат je одредбама жичких хрисовуља добио важну улогу у 
судском поступку, јер je лице које je уживало јавну веру показивало 
парничару са територије архиепископије, отисак печата и усмено саоп- 
штавало позив на суд.1 Неодазивање позиву повлачило je плаћање казне 
у корист архиепископа, али je упиеивано код краља.

H a крају јужног жичког натписа налази се духовна санкција која 
садржи клетву и анатему. Оно што овде привлачи пажњу јесте почетак: 
»Све ово учинисмо Спасе мој, и предасмо неизреченој слави царства 
Твога«, јер би могло да подсећа на промулгацију. После тога одмах 
почињу претње казнама за случај кршења одредби. Остаје отворено 
питање да ли се израз »светаго отца нашего Сави« односи на св. Саву 
освећеног или се атрибут »наш« односи на св. Саву првог српског 
архиепископа, што je такође могуће, јер се натпис на зиду налази тек од 
почетка XIV века. Ако се прихвати ова друга претпоставка, то би 
значило да су или састављач извода или фрескописац начинили интерпо- 
лацију у тексту. Ако то прихватимо морамо се одмах запитати да ли je 
то и једина интерполација? Могуће je да јесте, али није сигурно.

Из свега реченог види се да су овим двема хрисовуљама решавана 
значајна питања српске државе на крају друге и на почетку треће 
деценије XIII века. У првој хрисовуљи основан je посед архиепископије, 
успостављен je имунитет у питању давања дажбина дворском проти, a 
установљен je и известан степен аутономије или бар правног реда у 
судском поступку за случај спора између људи архиепископије и светов- 
них власти. У другој хрисовуљи промењена je интитулација, a Радосав- 
љева титула указује да je уведена институција савладара византијског 
типа, одређено je да Жича буде она црква у којој ће се крунисати 
краљеви и устоличавати црквени великодостојници, утврђен je број 
ставропигијалних маиастира a проглашене су и казнене одредбе за 
прекршаје у области брачног права. Зато се с правом може рећи и 
посебно нагласити да je велиха срећа за српски народ, његову правну и 
историјску науку, што су жички натписи сачувани, јер они иа једом 
месту, као можда ниједан наш познати сачувани правно-историјски 
споменик тога времена, показују не само зрелу, државно-правну и цркве- 
но-правну конценцију, него и велику државничку мудрост њихових ства- 
ралаца. To je свакако више aero довољан разлог да се ти натписи 
заштите, не би ли се спречиле нове горке поуке прошлих, али не и 
сувише далеких времена. Да би се у томе успело мора се остварити 
веома блиска сарадња државе, цркве и науке.
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