
 



Археолошки прилог утврђивању словенског 
порекла Светог Јустинијана Великог Управде 

и изгледа његове иконе 
 
 
У једном „житију“ цара Јустинијана (527-565), познатом као Iustiniani Vita, пише да је био 
Словен(Србин), као и његов ујак, цар Јустин Први. Iustiniani Vita је спис сачуван као 
некакав препричан сажетак изворног рукописа, приписаног Богумилу, Јустинијановом 
учитељу. Превод са „илирског језика и писма“ (заправо сербског језика и ћирилице, како 
се то види из рукописа) на латински језик, сачинио је бискуп Јован Томко Марнавић у 17. 
столећу, коме је додао своје напомене и објашњења. Изворник тог сажетка било 
је Житије Јустинијана од Богумила, а налазило се наводно у неком манастиру на Светој 
Гори. Зато се некада сматрало да су цареви Јустин Први и Јустинијан Велики били 
Срби. Спис Јована Марнавића на латинском језику открио је у Риму James Bryce, 1st 
Viscount Bryce, и објавио га са тумачењима на енглеском језику 1887. Рукопис сажето 
описује младост потоњег цара Јустинијана, да је рођен у Призрену, да му је Богумил био 
учитељ и духовник у време почетка војничке каријере. Приређивач сажетка, Јован 
Марнавић, у напомени наводи и другачије податке о постојбини Јустинијана, од 
Прокопија и Агатије, којима није познат Призрен. Ђ. Брајс је дошао до закључка да 
цареви Јустин Први и Јустинијан нису могли бити Срби, и да је садржај рукописа 
измишљен. Да би то доказао, позивао се и на археолошке податке на које указује 
рукопис Ј. Марнавића. Највише пажње посветио је цркви Св. Софије у Софији. 
Британски посланик у Софији написао му је према обавештењу „неког“ археолога из 
Софије, следеће: испод садашње цркве налази се мања црква, исте посвете, која би 
била из доба Јустинијана; по тамошњем предању, ту је цркву саградио Јустинијан јер му 
се жена излечила у бањама Сердике; обе цркве не личе на Св. Софију у Цариграду; 
садашња црква (тада у рушевинама) саграђена је у 13. столећу; Турци су је преправили 
у џамију, која је страдала у земљотресу (Bryce 1887: 676).[1] Да црква није из 
Јустинијановог доба потврдио је Ђ. Брајсу Константин Јиречек, један од познатих 
утемељивача тзв. „критичке историјске школе“ у Србији. Ђ. Брајс му се обратио за 
мишљење, а К. Јиречек је у свом писму, које цитира Ђ. Брајс, навео само један 
археолошки проверљив податак, тврдњу да црква Св. Софије у Сердици не потиче из 
Јустинијановог доба, већ из 11. столећа, на основу сличности са црквом Св. Софије у 
Охриду: «L’église de St.Sophie á Serdica n’a pu être fondée par Justinijen'in 
gratiam Bogomili seu Domnionis olim sui pedagogi;' c’est un édifice byzantin d’une époque 
plus récente, apparemment de la même époque, c. à. d. du XIe siècle, lorsqu’on a construit 
l’église de St. Sophie à Ochrida, qui a la même plan que celle se Sophia, opinion prononcée 
déjà par le voyageur russe V. Grigorovič en 1845.» (Bryce 1887: 684).[2] Међутим, између те 
две цркве нема никаквих посебних сличности, осим оних најопштијих. Наведена оцена К. 
Јиречека је неодржива, а осим цркве Св. Софије у Сердици, низ других археолошких 
података из Јустинијановог доба, као материјални докази, сведоче у прилог истинитости 
података изгубљеног Житија Управде. Да црква није из Јустинијановог доба потврдио је 
Ђ. Брајсу Константин Јиречек јер су се на њу нарочито позивали и Ђ. Брајс и К. Јиречек 
у оспоравању Житија, погрешно је датујући. 



 
 
Данас се и сва остала оспоравања Ђ. Брајса истинитости Житија Управде могу одбацити 

као неутемељена. Његов чланак је приказао и многе делове оспорио бугарски 

истраживач Г. Сотиров (1974).[3] Ђ. Брајс Богумила назива Теофилом („Life of Justinian 

by Theophilus“), ваљда јер му је било неприкладно спомињање сербског имена у 

збивањима 6. столећа, макар да је спис „фалсификат“. Он надмено оспорава учешће 

Срба у Великој сеоби народа, да би им одузео историјску улогу у стварању православног 

царства и новог Рима. Преко тврдње да сербски рукописи припадају тек Позном 

средњем веку, у чему га је такође подржао К. Јиречек, оспорава могућност постојања 

сербског Житија Управде из 6. столећа. Међутим, рукописи на грчком или латинском 

језику морали су бити чувани у сербским манастирима, односно онима у којима су 

монаси били Срби (словенског говора), који су знали и користили та два литургијска 

језика, наравно. То се подразумева, као и да су официри Срби у ромејској војсци 

издавали команде на грчком или латинском језику. Манастири у којима су Срби били 

монаси постоје најкасније од 6. столећа. То је археолошки доказано за манастире 

Иловицу код Тивта (Јанковић 2007: 39-42)[4] и за Тврдош (Јанковић 2003: 14-15)[5], у 

коме су монаси, укључујући оне који су живели у 15-17. столећу, имали претежно 

„илирске“ антрополошке особине (Микић 2001).[6] Слично, потпуно је неоправдано а и 

бесмислено одбацивање сродства Гота и Словена(Срба) од стране Ђ. Брајса и његових 

истомишљеника, некадашњих и садашњих. Добро проучена Черњаховска култура на 

подручјима готских станишта из 3-4. столећа (средње и доње Подњепровље и 

Подњестровље до ушћа Дунава), позната је управо по гробљима на којима се сахрањају 

заједно и Словени(Срби) и Готи. То су области где су живели Словени и пре Гота 

(Зарубињецка култура) и после Гота (Праг – Пењковка култура). 

 

Пре изношења података о цркви Св. Софије и неких других археолошких чињеница, 

наводим сажетак Житија по Јовану Марнавићу, у слободном преводу на сербски језик; у 

заградама су оригинални латински изрази или моја објашњења:  

 

ЖИТИЈЕ ЈУСТИНИЈАНА 

 „Овај спис садржи живот цара Јустинијана, описан језиком и словима илирским, до 30-

те године његовог царствовања, од Богумила(Bogomil), свештеника или игумана 

манастира Св. Александра Мученика у Дарданији код града Призрена(Prizriena), где је 

рођен исти Јустинијан, а спис се чува у библиотеци илирских монаха реда Св. 

Василија на гори Атосу или Светој, у Македонији уз Егејско море. Тај Богумил, 

дугогодишњи васпитач Јустинијана, био је епископ Сардике зван латински и грчки 

Домион(Domion), човек велике светости и у православној Цркви увек чврст. 



Рођен је Управда(Vpravda), што је име Јустинијана на рођеном језику, у Призрену, под 

царством Зенона владара Константинопоља и патријархатом Новог Рима Акакијем, 

пошто цареви у Старом Риму већ нестадоше: јер Бог је хтео владара који ће 

завладати западним и источним царством и стару славу обновити. 

Отац његов зван Исток, беше од рода и породице Светог Константина Великог, 

владара римског и највећег самодршца хришћанског. Матер му беше 

Бигленица(Bigleniza), сестра Јустина који владаше у Новом Риму. Истокова сестра 

звана Лада, беше удата за Селимира(Selimir) кнеза (рrincipi) Срба, који неколико 

синова имаше, међу којима Речирада (Rechirad) кога у двобоју, биће о томе речи, уби 

Јустинијан. 

Исток који беше кнез (ilnez), што је династ међу Дарданцима, даде сина Управду 

изврсном учитељу, светом човеку Богумилу, свештенику и игуману манастира Св. 

Александра мученика, писцу житија Јустинијана, који је великом вољом младића 

пажљиво научио побожности, почевши од учења писања латински и грчки. Пошто је 

Јустин према рођаку био наклоњен, узе га код себе у логор (тј. у војску), а поменути 

Богомил није се одвајао од младића. 

Увојачен беше под командом Јустина, који већ давно наређиваше истуреној 

(пограничној) римској војсци (у Илирику); после борби Јустина са узурпаторима 

Зеноновог доба, за владара  Анастасија, врати се са ујаком (из Цариграда) као ратник, 

због Бугара који су напали Римљане, пробили се у унутрашњост и убили 

Растуса(Rastus), врховног илирског војног заповедника; водеће војводе варвара 

Јустин нападне на више места и заустави их. 

Када је Бугарима у помоћ дошао Речирад, Селимиров син(Rechirad Selimiri filius), 

Јустин није могао ни молбама ни убеђивањем да раскине његов савез са Бугарима, и 

око тога наступи тешка расправа између Јустинијана и његовог брата Речирада, 

затим дође до свађе и увреда, а онда и до двобоја између њих, и Јустинијан, иако још 

немајући двадесет година, уби противника изванредном храброшћу, на обали реке 

Мораве(Muravae), латински зване Мочиус(Moschius), и због тога велику награду 

прими, као и заповедник Јустин и његови војници Илири. Како је у том сукобу 

Јустинијан задобио опасну рану, би отпремљен у Констатинопољ на лечење, где га је 

владар Анастасије најбоље примио, али је радио да га од православне вере одвоји; 

забринут због тога, његов учитељ Богумил пошаље младића код Јустина у логор, а 

он затим оде у отаџбину код мајке удовице, давно напуштене од Истока. Али 

Јустинијан кратко оста на домаћем огњишту(дворишту) и ујаку оде, који је у Маргуму, 

панонској тврђави, сакупио преостале војнике војводе Сабинијана, побегавше од Гота, 

и вежбао их. Он га пошаље у Италију код Теодориха краља готског, Аналимировог 

сина(Analamiri или Amalamiri), оног истог војводе који је мало раније Сирмијумску 

област Бугарима отео, да помоћ испослује, и добро би примљен, добије помоћ и дуго 



би тако рећи талац Равене, док је Јустин готску војску користио; становао је код 

Теодориха као брат, што је илирски обичај да се братимљењем  спајају и повезују. 

Затим се врати ујаку, а Јустин, пошто немаше са женом Вучицом(Vukcizza) 

очекивано потомство, нареди му да се ожени изванредном цуром званом Божидара 

(Bosidara), упркос приговорима Бигленице, да девојка јесте даровита у свему, 

највештија и најобразованија, али тешке нарави и уображена, па је била забринута да 

ли ће јој син бити срећан и поштован, а особито јер је веровала у предсказање да ће 

Божидара постати Вражидара(Vraghidara) Римском Царству, скретајући од 

управљања Управду како јој нека старица врачара пророковаше и саветоваше 

Бигленицу. Ипак је Јустин одмах прихвати, због њених разноврсних знања, 

окретности, изузетне лепоте, и омогући Јустинијану брак, што је Бигленици 

скратило живот због туговања и мало касније умре, пре него да се обрадује видевши 

брата на челу Римске државе. 

Тридесетогодишњак(Јустинијан) беше, када владар Анастасије Богумила, 

постављеног за епископа Сардике подршком Јустина, са много других епископа, због 

правоверности дозове у Константинопољ и злостављаше; Јустинијана са ујаком 

Јустином илирски војни заповедници пошаљу Анастасију, да га упозоре на могућност 

војне побуне уколико настави оптуживање правоверних епископа; уплашен њиховом 

слободом, тајно нађе кривоклетнике, који их оптужише за заверу против цара, па их 

затвори и затим осуди на смрт. Али му се у сну јаве мученици Срђ и Вакх, који су били 

веома поштовани међу Дарданцима(Анастасије је рођен у Драчу), и запрете му због 

невиних људи достојних власти колико и он сам, па послуша и ослободи их заједно са 

правоверним епископима; ускоро Јустин наследи власт. 

У време царевања Јустина, Јустинијан сагради цркву у Илирику, достојну првог по 

части, код града Скадра над реком Бојаном(Barbenam), и посвети је мученицима Срђу 

и Вакху. Исти по жељи ујака, цркву, која је некада под настојатељем 

константинопољске цркве Маркијаном беше уступљена Готима, архиепископ Старог 

Рима Јован по правоверном обреду посвети, да сачува псалме и литургију на готском 

језику, из љубави према свом илирском племену, језика истог готском. Када је 

наследио Јустина, сагради храм Божије Премудрости у Сардици, налик оном у 

престоници, из љубави према епископу Богумилу или Домниу, свом некадашњем 

учитељу.“ 

Објашњења појединих термина који се користе у претходном изложеном фрагменту 

дата су од Јована Томче Марнавића Шибенског Канона 11 Фрагменти преводилац. 

 



1. Управда Илирско име изведено је из Правда, ово је Justitia. Управда са 

префиксом У означава директну правду, чијим именом Илириски писци називају 

и Јустина и Јустинијана. 

 

2. Призрен. Тако је називана отаџбина Јустинијана и у античка и скорашња 

времена, Прокопије ово Илирско место назива Таурезијум, међу Дарданима над 

Епидамнумом. Ово Агатија Бедерин назива у „О Готским ратовима“ и данас 

под Турцима на граници старе Дарданије (древне Троје, прим. прев.) и новије 

Херцеговине – или Војводства Светог Саве, обриси зграда видљиви су како 

унутар тако и изван града где је сада споменик Петру Калицију епископу који 

је у мисији Језуитској био задужен за спашавање хришћанских реликвија из 

Македоније, Дарданије и Паноније од Турског зулума a S mo D no N ro 

намењених Павлу 5том.  

 

3. Исток име Илирско означава исток, више старо но скорашње где људи 

називају своју децу именима светаца.  

 

4.Бројни потомци Константинове породице су од почетка Турске владавине са 

својим породицама напустили своје. Тако су краљеви и деспоти Србије 

краљеви Скадарских планина, Војводе од Светог Саве итд. 5. Биљаница 

Илириско име потиче од белине, латинске звучи Албула.  

 

5. Биљаница Илириско име потиче од белине, латинске звучи Албула. 

 

6. Селимирова деца у више наврата упадаше у територије изнад Далмата али 

их не задржаше, познато нам је од Јустинијана, а један од њих Речирад 

Селимиров син убијен је од стране Јустинијана када је са Бугарима кренуо 

против Римљана. 

 

7. Илирско име Богомил значи Богу мио-драг. 

 

8. Цезаридес патронимикум уобичајено је име међу Илирима код којих влада 

Цар или император значи Царевићи како аутор Цезариде тумачи. 

 

9. Илирско име Раста значи расти: Мислим да је то онај кога комес 

Марцелинус Аристум назива, вођа Илирске милиције.  

 

10. Илирско име Речирад је сложеница од речи, то јест говорити, и рад, који је 

нестрпљив, свеукупно жељан разговора. Ово је име и једног од Готских 



краљева у Шпанији, из незнања Готског или Илирског језика преименован је у 

Прекаред. 

 

11. Празник братске везе бележимо и у Илирику, то је важан дан и то не само 

међу хришћанима, има га и међу хришћанима и Турцима.  

 

 

12. Илирско име Вукчица значи вучица. Стога, Латини и Грци називају 

Јустинову жену Лупицина а кад је напустила власт, име је променила у  

Еуфемија. 

 

13. Илирско име Божидара је сложеница сатављена од Бог и Дар, ово је дар од 

Бога, дата од Бога, није ништа друго до грчко име Теодора. 

 

14. Вражидара име Илирско, је Враг, то јест ђаво или непријатељ, и дар, на 

дар, па као Теодора, Вражидара је сасвим супротно, од ђавола дар или 

непријатељ.  

 

15. Сардика је временом од Јустинијановог храма Софије понела име до 

данашњег дана. Пред вратима храма Јустинијановог је племенити саркофаг 

Богомила или Домниона Светог никао, магично зрачећи над неравнинама 

мермера.  

(ЛАТ) 

JUSTINIANI VITA  

,,Ex opusculo continenti Vitam Justiniani Imperatoris scripto literis et characteribus 
Illyricis usque ad annum imperii ejus per Bogomilum Pastorem seu Abbatem monasterii 
S. Alexandri martyris in Dardania prope Prizrienam civitatem natale solum eiusdem 
Justiniani, quod opusculum asservatur in bibliotheca monacorum Illyricanorum 
regulam S. Basilii profitentium in monte Atho seu sacro in Macedonia supra Aegaeum 
mare. Hic Bogomilus cum diutius fuisset pedagogus Justiniani factus est episcopus 
Sardicensis dictusque a Latinis et Graecis vir magnae sanctitatis et in catholica 
religione tuenda constantissimus. 

 



Natus est Vpravda(1) (nomen Justiniani gentili sermone) in Prizriena(2) sub imperio 
Zenonis Regis Constantinopolitani et Patriarchatu Acacii novae Romae, postquam 
imperatores in veteri Roma esse desierunt: quasi Deus vellet edere Regem qui 
recuperaturus esset occidentale imperium et cum orientali in antiquum splendorem 
restituturus. 

Pater ejus fuit Istok(3) ex progenie et familia sancti Constantini(4) — magni Regis 
Romanorum et maximi monarcharum Christianorum. Mater vero Bigleniza(5) — soror 
Justini qui regnavit in nova Roma. Istoki soror fuit Lada, quae nupsit Selimiro(6) 
Principi Slavorum, qui complures filios habuit, inter hos Rechiradum quem singulari 
certamine, ut dicetur, interfecit Justinianus. 

Istok cum esset Ilnez, hoc est, Dynasta inter Dardanos, dedit filio Vpravdae pedagogum 
egregium sanctum virum Bogomilum(7) pastorem seu Abbatem monasterii S. Alexandri 
martyris, vitae Justiniani scriptorem, qui puerum summa diligentia sanctissimis 
moribus inde literis Latinis et Graecis instruxit. Verum cum ab avunculo Justino enixe 
diligeretur, ab eodem ad castra trahebatur, Bogomilo nunquam a latere adolescentis 
abscedente. 

Tyrocinium deposuit jubente Justino, qui jam pridem primos ordines Romanorum 
ductabat; quo tempore idem Justinus contra Caesarides(8) Zenonidas pro Anastasio 
rege decertabat, cum avunculo miles in Illyricum revertitur ob Bulgaros Romanis 
cervicibus imminentes, a quibus cum esset interfectus Rastus(9) dux militiae Illyricanae 
cum primoribus Ducibus Justinus Barbaris occurrens plus nimio insultantes repressit. 

Et quia Bulgaris auxilio affuerat Rechirad(10) Selimiri filius, nec ullis precibus aut 
promissius eum Justinus a societate Bulgarorum abstrahere poterat, ob idque simultas 
gravissima inter Justinianum et germanum suum Rechiradum exarserat, unde ad jurgia 
et probra in quodam colloquio devenerant, res ad singulare certamen inter eos est 
deducta, in quo certamine Justinianus nondum vigesimum annum attingens 
adversarium mira virtute ad ripas fluminis Muravae (is Latinis est Moschus) prostravit, 
quas ob res ingentia munera tum ipse tum dux militiae Justinus et ejus milites Illyricani 
accepere. Quoniam autem periculosum vulnus in eo certamine Justinianus acceperat, 
Constantinopolim curandus mittitur, ubi Anastasio regi acceptissimus fuit, qui eum 
studuit a verae Religionis cultu abducere, quod ubi Bogomilus pedagogus ejus 
animadvertit, sollicitus de salute adolescentis eundem ad Justinum in castra, mox in 
patriam ad matrem viduam nuper ab Istoko relictam reduxit. Sed Justinianus pertesus 
atrium domesticum brevi ad avunculum rediit, quem ad Margum Pannoniae oppidum 
reliquias exercitus Sabiniani Ducis a Gothis fusi colligentem invenit, a quo ad 
Theodoricum regem Gothorum Analimiri filium in Italiam mittitur, ad suorum Ducum, qui 
paulo ante Sirmiensem Regionem Bulgaris abstulerant, auxilia impetranda, a quo 
benigne acceptus et auxilia obtinuit et diutius tanquam obses Ravennae detentus 
quamdiu Justinus Gothorum militum opera usus est, habitusque est Theodorico loco 
fratris, quin immo Illyrico more fraternitatis(11) vinculo sese colligarunt. 



Ad avunculum reversus cum Justinus nullam ex Vukcizza(12) conjuge sobolem 
speraret, jubente eo connubio illigatur, ducta Bosidara(13) egregia puella, licet 
reclamante Biglenizza, quippe quae indolem puellae alioquin scitissimae et 
eruditissimae sed sevioris et arrogantioris ingenii aliquando obfuturam fortunae et 
pietati filii pertimescebat, praesertim quia vetula quaedam divinationibus addicta 
Bosidaram futuram Vraghidaram(14) Romano Imperio, inflexuramque rectitudinem 
Vpravdae, ex sortium augurio consulenti Biglenizzae praedixerat. Verumtamen mores 
tunc temporis excultissimi variarumque scientiarum peritia cum eximia forma 
conjunctae apud Justinum et ipsum Justinianum praevaluerunt, quamobrem Biglenizza 
paulo post moerore consumpta e vivis excessit antequam fratrem fastigium Romani 
regni conscendisse gaudere potuisset. 

Trigenario maior cum Anastasius Rex Bogomilum ad Sardicensem episcopatum favore 
Justini promotum cum multis aliis episcopis ob Catholicam Religionem 
Constantinopolim evocatos vexaret, Justinianus cum avunculo Justino a Ducibus 
Illyricanae militiae destinantur [sic] ad Anastasium obtestando nisi impetum 
tumultuantis militiae vellet experiri ab insectatione Catholicorum Antistitum desisteret, 
quorum libertate deterritus cum subornasset delatores qui eos conjurationis in Regium 
caput initae accusarent, carceribus utrumque mancipavit, mox in eosdem capitalem tulit 
sententiam. Verum apparentibus ei in somnio Sergio et Bacho martyribus quorum 
cultus insignis habetur inter Dardanos, et dira minantibus si homines innocentes et 
imperio digniores quam ipse foret perdere auderet, absolutos cum episcopis Catholicis 
dimisit, cui tamen brevi Justinus regno successit. 

Sub imperio Justini Justinianus dignam principe viro ecclesiam in Illyrico sub 
Scodrensi urbe supra Barbenam fluvium Sergio et Bacho martyribus extructam dicavit. 
Idem auctoritate avunculi Ecclesiam olim a Marciano oeconomo Constantinopolitanae 
ecclesia Constantinopoli Gothis concessam Catholico ritu per Joannem Romae veteris 
pontificem consecrari curavit, retento tamen psalmodiae et liturgiae usu Gothico 
sermone in gratiam suae gentis Illyricae eandem linguam cum Gothis colentis. Justino 
succedens templum ad imitationem illius quod in Regia urbe divinae sapientiae 
dicaverat Sardicae(15) in gratiam Episcopi Bogomili seu Domnionis olim sui pedagogi 
condidit. 

EXPLICATIONES quorundam nominum quae leguntur in praecedenti fragmento 
observatae per Joannem Tomco Marnavich Canonicum Sibensem fragmenti 
interpretem. 

 

(1). Vpravda vox Illyrica derivata a Pravda, hoc est Justitia. Vpravda autem cum illa 
praepositione V significat directam Justitiam, quo nomine ab Illyricis scriptoribus tam 
Justinianus quam uterque Justinus dicti sunt. 

(2). Prizriena. Ita scribitur patria Justiniani tam ab antiquis quam recentioribus Illyricis 
sita eo prorsus loco quo Procopius Tauresium ponit, nimirum inter Dardanos super 



Epydamnum. Hoc Agathias de bello Gothico Bederinam appellat et hodie sub Turcis 
inter fines antiquae Dardaniae et recentioris Hercegovinae seu Ducatus Sancti Sabae 
visuntur tam intra quam extra civitatem complura vestigia et rudera eximiorum 
vestigiorum aedificiorum estque titulus nunc Petri Calitii episcopi nuper cum missione 
Patrum Societatis Jesu ad curandas Christianorum reliquias sub Turcica tyrannide per 
Macedoniam Dardaniam et Pannonias misere gementum a Smo Dno Nro Paoloº V 
destinati. 

(3). Istok vox Illyricana Orientem significans intra nomina nostratum antiquis usitatior 
quam recentioribus, qui saepius nominibus sanctorum virorum quam gentilibus 
appellare filios consueverunt. 

(4). Familiam Constantini professi sunt complures ex Illyricis principibus usque quo a 
Turca sedibus pulsi cum familiis interierunt. Ita Reges et Despotae Serviae Reguli 
Scardi montis, Duces S. Sabae, etc. 

(5). Biglenizza nomen Illyricum ab albedine ductum, Latinis Albulam sonans. 

(6). Selimiri filii a Justiniano Rege saepius nomen regium super Dalmatas petierunt nec 
unquam impetrarunt, eo quod Rechirad Selimiri filius a Justiniano occisus a Bulgaris 
contra Romanos stetisset. 

(7). Bogomilus Illyrica vox Deo carum significans. 

(8). Caesarides Patronimicum nomen usitatissimum apud Illyricos apud quos Zar 
Regem seu Imperatorem significat Zarevichi ut habet author Caesaridae interpretantur. 

(9). Rastus nomen Illyricum Crescentem significans: hunc puto esse quem Marcellinus 
Comes Aristum appellat, Ductorem militiae Illyricanae. 

(10). Rechirad nomen Illyricum compositum a rechi, hoc est loqui, et rad, hoc est 
cupidum, ita ut requirad loqui cupidum significet. Cuiusmodi nomen aliquorum Regum 
Gothorum in Hispania fuit, quae tamen nomina ab ignaris linguae Gothicae seu Illyricae 
male per Precaredos efferuntur et scribuntur. 

(11). Solemnitas vinculi fraternitatis ad hunc usque diem tanti fit apud Illyricos ut non 
solum inter Christianos homines credatur vera jungi fraternitas, sed etiam inter 
Christianos et Turcas habeatur validissima. 

(12). Vukcizza nomen Illyricum lupae proprium. Unde Latini Graecique authores scribunt 
uxorem Justini ubi is ad regum assumptus fuit Lupicinae nomen in Euphemiam 
commutasse. 

(13). Bosidara nomen Illyricum compositum a Bogh, idest Deo, et Dar, hoc est dono, ut 
Bosidara nihil aliud sit nisi a Deo donata vel Dei donum, quod idem est cum Graeco 
nomine Theodora. 



(14). Vraghidara nomen itidem Illyricum, a Vrag, hoc est Diabolo vel hoste, et dar, hoc 
est dono, compositum ut Vraghidara sit diaboli vel hostis donum oppositum Theodoro. 

(15). Sardica progressu temporis a templo Justiniani Sophiae nomen ad hodiernum 
usque diem usurpavit. Ante fores dicti templi Justinianus nobile sarcophagum 
Bogomilo seu Domnioni santissimoº viro excitavit, carminibusque super crustas 
marmoreas illustravit.“ 

* 

У овом спису је Богумил наведен као свештеник и игуман (Рastorem seu Abbatem), који 

је васпитавао Јустинијана. Мало је вероватно да је Богумил као игуман неког манастира 

пратио младог ратника по логорима. Вероватно је прво био свештеник, у доба 

детињства Јустинијана – Управде. Био је добро образован, јер ученика поучава и 

латинском и грчком језику и писму. Потом се замонашио и тада је могао добити име 

Домнио. Јустинијана је могао пратити у ратничкој служби и као свештеник без породице 

и као монах. По уобичајеном путу напредовања у Цркви, потом је постао игуман 

манастира (Св. Александра мученика), а затим и епископ Средеца. Зато околност да у 6. 

столећу није забележен епископ Сердике световног имена Богумил или Теофил, нема 

никакве вредности за оспоравање тачности изворника, како је то учинио Ђ. Брајс (1887: 

680, 683).[7] На полажај епископа метрополе провинције Средоземне Дакије постављен 

је залагањем тадашњег заповедника војске Илирика а потоњег цара Јустина Првог (518-

527), ујака Јустинијана – Управде. Он је са другим православним епископима био 

ухапшен 516. г. Када је Јустинијан на престолу новог Рима наследио ујака који није имао 

деце, саградио је у Цариграду прво храм посвећен Св. Срђу и Вакху, са бродом 

осмоугаоне основе. Потом је саградио највеличанственији храм своје епохе, посвећен 

Св. Софији. По сажетку Житија, по узору на ту цркву саградио је и храм Св. Софије у 

Сердици. Управо тај писани податак, о храму саграђеном под царем Јустинијаном у 

Сердици, оспорио је К. Јиречек тврдњом да је саграђен тек у 11. столећу. Међутим, тај 

храм и данас стоји и сам за себе сведочи. 

Данас се о прошлости цркве Св. Софије у Средецу, данашњој Софији, много више зна 

него 1887. године, на основу археолошких и архитектонских истраживања. Она је 

изузетна по грађевинским решењима и по тој особености највише одговара управо 

Јустинијанској епохи, са многим новим и смелим градитељским решењима. Саграђена је 

на старом светилишту, како се мисли над гробом мученика (Бояджиев 1994).[8] Мисли се 

и да је била изван бедема раноромејске Сердике – Средеца, са источне стране, као и 

још неке цркве, али то је мало вероватно. Та црква је била тако славна, да је по њој 

данашња престоница Бугарске добила име. Међутим, злоупотреба њеног погрешног 

датовања у тумачењу прошлости, стара већ преко 100 година, није заустављена. 



Црква Св. Софије је у виду привидно обичне базилике са трансептом и куполом, али са 

галеријама над бочним бродовима (сл. 1). У њој су одавно обављена ископавања, и 

установљено је да се испод ње налазе четири градитељске фазе старије цркве (Филов 

1913)[9]. Затим је Стефан Бојаџијев, проучавајући садашњу грађевину, установио да и 

она има више градитељских фаза (Бояджиев 1958).[10] Он види садашњи првобитни 

храм као тробродну грађевину са трансептом, бочним галеријама, куполом надвишеном 

капелом(!), и две бочне куле на западу, уз припрату са два спрата. У основним цртама, 

основа овог храма је у виду уобичајене базилике са трансептом Јустинијановог доба, 

какве су оне у Царичином Граду, Никопољу или Будви. Међутим, он нема стубове већ 

необично јаке ступце, на сразмерно малом растојању. И сви зидови су необично дебели, 

око 2 м, грађени опеком као и ступци и сводови. По томе се разликује од већине 

базилика Јустинијановог доба и од оних млађих, као што је Св. Софија у Охриду (Кораћ, 

Шупут 1998).[11] То је био један од разлога да С. Бојаџијев замисли ову цркву као 

тврђаву, јер по његовом мишљењу није била у оквирима градских бедема и било је 

потребно да се оспособи за самосталну одбрану. Тако нешто није уобичајено за 

православну традицију, и зато треба потражити једноставнија решења. Пре свега, она 

вероватно није била изван раноромејских бедема, већ изван оних новоподигнутих у 9. 

столећу, пошто су Бугари под  

                        

                        (сл. 1).                                                                 (сл. 2). 

Крумом освојили Средец и разорили га; тада је и Св. Софија морала страдати. Она се 

налази на брегу, и вероватно је ту био некада акропољ античког града (сл. 2). Она је 

веома велика црква, дуга 50 м, већа од Јустинијанове архиепископске базилике Илирика 

у Царичином Граду, дебљине зидова око 1 м. 



Уствари, велика дебљина зидова указује на терет и бочни притисак који су носили, 

односно на велику висину грађевине и сводове. Остале базилике Византије, уобичајене, 

и са трансептом и без њега, имале су дрвене таванице, много лакше, које су вршиле 

притисак само одозго, а не и у страну, као сводови. Поред тога, ова црква имала је 

куполу и бочне галерије, и следствено томе већу висину средишњег брода. У 

преградњама ове цркве током вековног служења, подаци о њеном горњем изгледу су 

замагљени. Једно време је била преправљена у џамију. Реконструкција коју предлаже С. 

Бојаџијев не изгледа у целини вероватно, између осталог и због тога што се неки цртежи 

не подударају. Осим фантастичне просторије коју претпоставља на куполи, тешко је 

прихватити и претпоставку да су сва три брода била покривена једним двосливним 

кровом и да је средњи брод добијао светло само кроз бочне бродове. То не треба 

доказивати; средњи брод је морао бити виши од свакако једносливних кровова бочних 

бродова. Нема разлога ни да се замишља припрата са два спрата, виша за спрат од 

бочних галерија и изнад самог главног брода. Каква би била сврха тог спрата, налик 

видиковцу, уколико средњи брод није био виши? Дакле, Св. Софија је била велика 

базилика са куполом, са галеријама над јужним и северним бродом и са западне стране, 

отвореним ка средишњем броду, сразмерно виша најмање за спрат од обичних 

базилика. Њени сводови и купола ослањали су се на лукове који су полазили од 

масивних стубаца и пиластара, као у тада најмодернијих цркава. Таква црква заиста има 

сличности са храмом Св. Софије у Цариграду (сл. 3.2). 

Обе имају куполе над наглашеним бродом, галерије на спрату, које са југа, севера и 

запада окружују веома висок средњи брод, и споља имају петостране апсиде. Још су 

сличније истовремене веће цркве у Ефесу и Филипима; то су градови у којима су лично 

апостоли успоставили Цркву (сл. 3.4-5). За Јустинијаново доба су у унутрашњости 

Ромеје биле уобичајене једноставне тробродне базилике, ретко са трансептом, а 

понекад се примењују и триконхална решења. 

 



                  

                          (сл. 3)                                                                  (сл. 4)                                               
   
Зато је међусобна сличност два храма Св Софије била тада упадљива за становнике 
Средеца, који су свакако познавали грађевине Цариграда; са правом је црква Св. Софије 
у Цариграду виђена као узор за храм у Средецу. Наравно, остаје за разматрање питање 
дали је храм Св. Софије Средачке саграђен после смрти епископа Домниа, некад званог 
Богумил, односно одакле вест о сличности два храма, ако је Богумил писао Житије. 
 
По мишљењу С. Бојаџијева, садашњи храм Св. Софије подигнут је око средине 5. 
столећа, у време цара Маркијана или цара Лава (Бояджиев 1994: 27).[12] То свакако није 
био епископски храм, коме се још не зна положај. Испод садашње цркве налазе се 
остаци најмање две старије цркве, од којих је млађа најмање четири пута проширивана. 
Било би уобичајено да је први храм страдао приликом германских пљачки у време битке 
код Хадријанопоља 378. године. После тога је могао бити саграђен мањи мартиријум, 
који је постепеним проширивањем изграђен у већу цркву, несумњиво због моштију које 
су прославиле овај храм. Та црква је опстала до Јустинијановог доба. Датовање 
садашњег храма Св. Софије у 5. столеће је тешко прихватљиво и због тога што тада 
нису постојали услови за подизање тако великог и изузетног храма у унутрашњости, а 
без градитељских узора. У источним деловима Илирика (слив Мораве) тада су још 
вршљале банде Германа, а пљачкашки походи хунских односно бугарских племена нису 
престајали током 5. столећа. Повољнији услови за подизање монументалних грађевина 
су настали тек почетком 6. столећа, победама византијских војних заповедника у Европи, 
обнављањем Илирика до 535. године и потоњим ослобађањем Далмације од Германа. 
Доба цара Јустинијана је било најповољније за подизање Св. Софије; од осамдесетих 
година 6. столећа ромејска власт је почела да се урушава у Илирику, чије градове 
постепено преузимају Словени. У Средецу је у време цара Тиберија Константина (578-
582) било седиште архиепископа Леонтија, што свакако указује на посебан значај овог 
града у Илирику (Венедиков 1958).[13] 



 
Базилике 9-10. столећа, као Велика базилика из Плиске или Богородица Љевишка, нису 
имале куполе. Имају зидане ступце једноставне правоугаоне основе, јер су држали само 
лукове који су носили бочне зидове, а средњи брод је био покривен дрвеним кровом. 
Припрате су биле сличне оним из 6. столећа, као и споља трапезасте апсиде. Св. 
Софија у Охриду подигнута је тридесетих година 11. столећа. То је велика базилика са 
ступцима који су раздвајали бродове, са бочним галеријама и куполом (која је пала), 
дрвене таванице, са споља полукружном апсидом (сл. 5). Слична је низу базилика исте 
епохе, као што су оне суседне у Серу, Сервији, Мородвису, али и оне грађене дуж 
источне обале Јадрана, у Котору, Дубровнику или Задру. О осталим поменутим црквама 
у сажетку Житија мало шта се може рећи – не зна им се ни место где су биле. Није било 
ни археолошких покушаја да се открију. За цркву Св. Срђа и Вакха зна се да је на левој 
обали Бојане, сада у Албанији, и скоро је уништена одроњавањем обале; у њој треба да 
су сахрањени сербски краљеви Михаило и Константин Бодин. 
 
               (сл. 5) 

Истим светитељима је Јустинијан посветио свој први 
храм у Цариграду, а из сажетка Житија постаје јасно 
зашто. Посебно је занимљив помен цркве са 
литургијом на готском језику, једнаком илирском 
(тојест словенском - сербском) по сажетку Житија, 
коју је Јустинијан требао да учврсти у православљу 
по захтеву цара, свог ујака Јустина Првог (518-527). 
Она је некада од стране Цариграда уступљена 
„Готима“, и њу је осветио „архиепископ Старог Рима 
Јован по православном обреду“ (Јован је папа у 
Риму 523-526). 

 
Ту није сасвим јасно дали је реч о Цркви као установи или о неком одређеном храму. У 
првом случају може бити само реч о Цркви на подручју античке Далмације. У другом 
случају, ако је реч о одређеном храму, треба га тражити на западу Илирика, јер је 
Јустинијан био вероватни војни заповедник Илирика, и где је архиепископ Рима наметао 
власт (то је доба када Готи господаре Италијом и држе Срем). Можда би такав храм, 
посвећен одржавању литургије на словенском језику (готском који је једнак илирском, а 
овај је словенски), требало видети у Св. Апостолима у савременој Пећи. Наиме, ту је по 
свој прилици успостављено архиепископско седиште Србије у време цара Ираклија (610-
641), преко Рима (Јанковић 2007: 130-132, 215-218). [14]  
 
У зидове Богородице Љевишке у Призрену уграђени су делови каменог намештаја 
старије цркве (Ненадовић 1963: сл. 125) [15], који се могу датовати између 4. и 7. 
столећа (сл. 6).  



(сл. 6) 
 

 
 

 
Вероватно се испод Богородице Љевишке налази старија црква. Црква посвећена Св. 
Александру Мученику није позната у ближој и даљој околини Призрена, где је по Житију 
рођен Јустинијан. Најстарији познат манастир Метохије је Студеница Хвостанска, са 
базиликом из 6. столећа (Кораћ 1976: 81-91)[16], несумњиво изграђен у доба цара 
Јустинијана или из темеља обновљен на месту старије цркве или манастира (Јанковић 
2007: 132-137).[17]  То је за сада једини археолошки познати општежитељни манастир 
шестог столећа у северном Илирику, што указује на особиту бригу коју му је посветио 
цар Јустинијан, свакако са неким посебним разлогом. Полукружна апсида саборног 
храма овог манастира указује на доба до ране владе цара Јустинијана, на прве деценије 
6. столећа, јер се касније граде цркве са споља тространим апсидама, под утицајем 
градитеља из Цариграда (сл. 7). Манастир је на ћувику, издужене кружне основе 
обујмног бедема, са трободном базиликом и северним параклисом, са великом 
заједничком монашком криптом. Било би природно да велики градитељ као цар 
Јустинијан, обнови из темеља манастир чији је игуман био његов учитељ. Зато би 
Студеница Хвостанска, седиште епископије од Светог Саве, могла бити првобитно 
манастир посвећен Светом Александру Мученику. 
У самом Истоку (по сажетку Житија Јустинијанов отац звао се Исток) налазе се темељи 
цркве (Ивановић 1987: 450)[18], коју је откопавао и конзервирао неки завод за заштиту 
споменика културе, да би је са гробљем спасли од припреманог уништења. Она за сада 
има делове сачуваног живописа, који несумњиво припада 14. столећу по мишљењу Б. 
Тодића (сл. 8). 
 
 
 
 
 



(сл. 7) 
 

 
 
Неки надгробни споменици око ње указују на 13-15. столеће, јер су у облику мраморова. 
У њеним зидовима се налазе различите сполије, односно камен из старијих цркава. 
Међу њима су најважнији комади од белог мермера, јер указују на постојање неке 
раскошније цркве раноромејског доба. На зидовима те цркве уочава се постојање 
најмање две грађевине. Стиче се утисак да је млађа црква приближно квадратне основе, 
саграђена на на ужој а дужој бочној просторији неке далеко веће цркве. Апсида те 
просторије је искоришћена за цркву 14. столећа, а њен западни крај за припрату те 
млађе цркве (сл. 8). 
 

(сл. 8) 

 
 



То би могла бити црква налик оним 7-9. столећа са бочним просторијама (Јанковић 2007: 
141-142).[19]  Испод ње може бити старија базилика. Из црквишта на брегу Вучару у 
Горњој Добруши у долини реке Исток, Албанци су у време Другог светског рата однели 
два пара парапетних плоча и уградили их на један гроб сарадника немачких окупатора у 
селу Бегов Лукавац (Ивановић 1987: 434).[20] Такве плоче нису забележене другде у 
Метохији или на Косову – најближе су у Царичином Граду и Будви. То указује да се и 
тамо морала налазити нека већа и значајнија црква. Било би природно да велики цар 
Јустинијан Управда на неки начин обележи достојно гробове својих родитеља. Нема 
познатих писаних података о томе где су сахрањени Јустинијанови родитељи. Његов 
отац  Исток био је по сажетку Житија наследни кнез, што одговара војничкој 
каријериЈустина Првог и Јустинијана. Зато и гробове Јустинијанових родитеља треба 
тражити у некој већој цркви. Расположиве околности, укључујући име Исток 
Јустинијановог оца по сажетку Житија (који се по оновременим изворима звао 
несвакидашње Sabatius), указују да је могао бити сахрањен у некој већој цркви у области 
Истока или у самом Истоку. Ту близу је Студеница Хвостанска (манастир Св. 
Александра?), ту је Пећ односно Пећка патријаршија са црквом Светих Апостола, 
утемељеном вероватно у 4. столећу, ако не и пре, ту је и Бањица са касноантичком 
надгробном црквом. 
 
И археолошка налазишта раноромејског доба на суседном Косову повезана су са царем 
Јустинијаном – Управдом. Ту је на првом месту град Друга Јустинијана, по Прокопију 
изграђен уместо античке Улпијане, који се налазио поред Грачанице, и град 
Јустинополис у близини (ВИИНЈ: 56-57).[21] Није установљен тачан положај та два 
града. Можда Јустинополис треба тражити између Пећи и Истока? Може се помишљати 
и на Липљан, удаљен око 10 км од старе Улпијане. Тамо су ископавања око цркве 
посвећене Ваведењу Пресвете Богородице из 14. столећа (Љубинковић, Ђокић, 
Вученовић и Томашевић 1959)[22], открила више фаза неке велике цркве, по свој 
прилици тробродне епископске базилике (сл. 9). 

 
(сл. 9) 

 
 



На жалост, приликом подизања новог храма у непосредној близини, нису обављена 
археолошка ископавања. Град који је Јустинијан - Управда назвао Прва Јустинијана, 
једнак је данашњем Царичином граду код Лебана. Ту је цар Јустинијан успоставио 
седиште архиепископије за цео северни Илирик. У њему је до сада откривено 8 цркава 
(Кондић, Поповић 1977).[23] У Доњем Неродимљу, недалеко од Липљана, где је био 
дворац Немањића, откривено је раскошно купатило раноромејског доба, украшено 
мозаицима, са водоскоком у једној одаји (Лазић 2001; Коваљев, Јанковић 1990).[24] У 
његовој непосредној близини се морао налазити дворац, не мање раскошан, чији је 
власник користио то купатило. Раскош овог купатила указује на водеће личности тог 
доба, можда управо на Јустинијана Управду. На супротној страни од Косова, у Избичњу 
код Пријепоља, налази се натпис епископа Стефана, који је подигао извесне зграде у 
време Јустинијана, „sub principe Iustiniano“ (Николајевић 1978).[25] По Житију, теча 
Јустинијана Селимир је био princeps, кнез Срба, а отац Исток му је био наследни кнез, 
„ilnez“ како је записано код Ј. Марнавића. Зато натпис из Избичња указује на време када 
је Јустинијан управљао Илириком као војни заповедник (magister militum), пре него што је 
у Цариграду наследио ујака на царском престолу. 
 
Дакле, поред Житија, располажемо низом археолошких података који указују да је цар 
Јустинијан боравио и одлучивао на подручју Метохије у оновременој провинцији 
Превали и на Косову у оновременој провинцији Дарданији, као заповедник Илирика, да 
су са тог простора потекли и његов отац и ујак. Ту је подигао нове градове, Прву 
Јустинијану, Другу Јустинијану и Јустинополис, а у Неродимљу је постојао у његово доба 
раскошан дворац. То се све уклапа у остале податке Житија, који овде нису разматрани. 
 
Св. Софија Средечка је из доба Јустинијана, те отпада једини археолошки „доказ“ Ђ. 
Брајса и К. Јиречека да је Житије Управде фалсификат, односно његов сажетак (у коме 
је могло бити неких грешака, пре свега преписивачких). К. Јиречек је у исто време 
слично погрешно датовао рушевине Петро-Павловог манастира код Требиња. Без 
икаквог ослањања на поуздано датоване цркве, рушевине саборне цркве крстобразне 
основе и триконхалну крстионицу код Требиња, приписао је манастиру Светог Петра од 
Поља (Sancti Petri de Campo) 11-12. столећа, познатог из позних писаних извора (Jirecek 
1897: 33).[26]  Тај његов став навео је многе наше истраживаче, почев од С. Делића и В. 
Ћоровића на почетку двадесетог века, да га подрже, иако није било никаквих сличних 
цркава из тог времена, као и у случају Св. Софије. У новије доба тамо је вршио некаква 
откопавања М. Поповић, који услед непознавања археолошке грађе и методологије 
археолошких ископавања, није приметио да је реч о храмовима из 4-5. столећа са 
налазима од 4. до 10. столећа (Поповић 1974).[27]  Као и у случају Св. Софије Средечке, 
и овде су накнадно обављеним стручним ископавањима откривена крстионица и низ 
других сведочанстава, која су недвосмислено показала касноантичко порекло обе цркве 
(Јанковић 2002, 2003).[28]  Међутим, једном засејана грешка, одржавана 100 година, 
тешко ће бити исправљена, јер се налази у многим књигама (ИСН 1981: 208, 238).[29] 
Ово је само пар примера нетачних тумачења прошлости од стране К. Јиречека, која су 
унаказила виђење прошлости Срба јужно од Саве и Дунава, и зато треба проверавати 
све његове закључке, не само зато што су изведени пре једног столећа. Јасни су и 
интереси да тако пишу, како К. Јиречека и Ђ. Брајса, тако и њихових епигона 20. и 
почетка 21. столећа. 



 
Из наведених примера види се да је наводна „акрибична историјска школа“ искоришћена 
да спроводи германско расно начело кроз научне, стручне и популарне текстове, да 
Словени, а међу њима и Срби, немају никакву улогу вредну помена у Европи пре 12. 
столећа. Задржавајући се само на предмету из овог чланка, видимо да је цар Јустинијан 
Управда заиста могао бити Србин, да је детињство провео у Метохији (Хвосну), а 
младост бранећи Поморавље од спољних напада, а у време царствововања ујака 
Јустина вероватно је био војни заповедник Илирика, можда са двором у Неродимљу. 
Јустинијана је упрљао Прокопије у Анегдоти (ако је то његов текст), из неких разлога 
огорчен на Јустинијана и његове сараднике, иначе заслужан за много добрих и 
поузданих описа. Између осталог, написао је да Срби верују у једног Бога, творца свега, 
као и да не верују у судбину. Питање је колико је он био хришћанин, и да Анегдота није 
последица Јустинијанове енергичне борбе против паганства. У време цара Јустинијана 
Срби су често били најамници Царства, у ратовима против Германа и Персијанаца. На 
водећим војним положајима у Ромеји 6. столећа било је више Срба. Прокопије бележи 
да је под Јустинијаном Ант Хилвуд био војсковођа Тракије, а да против Персије ратује 
командант сербског имена Дабрагеза, са сином грчког имена Леонтије (ВИИНЈ 1955: 23-
24, 75-76).[30]  Свакако је било Срба и међу црквеним личностима, али чије се порекло 
не може установити преко имена. Ово не значи да сербска племена нису освајала и 
разарала ромејске области у Европи, а то су пре свега биле оне грчке и латинске у 
приморју. Њих и бележе писани извори. 
 
Срби нису срушили Св. Софију у Средецу, као ни цркву Светог Ђорђа у истом граду. Те 
цркве и данас стоје, стално обнављане, као и у Солуну или у Србији изван градова, а 
страдале су од Авара, Бугара, крсташа и Турака. Читав је низ цркава у сербским 
земљама које су стајале од античких времена до напада иноверника. Првобитне 
грађевине касноантичког доба сачувао је Петро-Павлов манастир код Требиња, Златица 
у Дољанима, Пречиста Крајинска, све саграђене пре Јустинијана, а из његовог доба је 
Пресвета Богородица у Куршумлији, и друге незнане. Оне презиђиване и прошириване 
су још бројније -  међу њима су Студеница Хвостанска, Вазнесење у Липљану, Тврдош, и 
низ других, које су углавном обнављане још у доба цара Јустинијана Управде. Њима 
треба прибројати неке неистражене знамените цркве, као што је Богородица Љевишка у 
Призрену. Невероватно али истинито, за скоро сва епископска седишта 9-12. столећа 
некадашњег Илирика, не зна се ни где су им били саборни храмови, на срамоту наших 
власти и нас самих. То су Београд, Срем, Браничево, Видин, Ниш, Софија, Рас, Скопље, 
Диоклија (Златица у Дољанима?), Требиње, Босна (Сарајево?). Она су по свој прилици 
била на положајима епископских цркава 6. столећа. 
 
Властодршци су ретки међу светитељима, сасвим разумљиво. Међу изузецима из првих 
столећа признате Цркве су цар Константин Велики и његов потомак по сажетку Житија, 
цар Јустинијан – Управда Велики, обојца рођени на тлу данашње Србије. Према неким 
сербским родословима Стефан Немања је унук Беле Уроша, који је био у сродству са 
царем Константином Великим, преко његове сестре удате за цара Ликинија. Њихов син 
је побегао „в готскују земљу, и тамо пожив, и роди сина по роду и по колену. И отуду 
преселник бив в српскују землу, и роди сина, и нарекоше име јему Бела Урош.“ 
(Стојановић 1927: XXII).[31] Зато, у време када нам силом отимају земљу отаца а 



преваром душу, треба посветити посебну пажњу обнављању онога што су нам узели и 
што смо заборавили, баштине, о којој сведоче и предања и археолошка налазишта. Цар 
Константин Велики уобичајено се приказује као владар са мајком Светом Јеленом као 
царицом, са крстом на коме је разапет Христос. Свети Јустинијан Велики Управда у 
православном иконопису заправо није присутан. У Равени, у цркви посвећеној Светом 
Виталију, налази се портрет царствујушћег Јустинијана Управде са свитом (сл. 10). Ту је 
сачуван његов лик са царским венцем, као ктитора једног од храмова за чије постојање 
је заслужан. Али то није икона, већ слика живог владара. На новцу тог доба владар је 
приказиван стилизовано, али ипак се цар обично може разликовати по неким особинама, 
као и Јустинијан (Bellinger 1966: Т. 13).[32] 
 

(сл.10) 

 
 
Почетком владе Јустинијана на златницима је приказивана биста владара спреда, као и 
у 5. столећу, главе окренуте улево, са оклопом и калпаком са перјаницом, са штитом у 
левој руци, док десном руком држи копље ослоњено преко десног рамена.  
 



 
(сл.11) 

 
Цар Јустинијан 538. године уводи ново правило. Биста владара је и даље у оклопу и са 
штитом, али је сада калпак добио царски венац са бочним привесцима, а над челом са 
три драга камена или тролатичним крином. У десној руци цар више не држи копље, већ 
глобус са крстом (сл.11).                                                                  
 
Из нове иконографије на новцу, види се коначно напуштање паганске природе Римског 
царствовања. На новцу цар Јустинијан делује голобрад, али на неким златницима се 
види кратка брада (сл. 10. 4), као на портрету из Равене или у војсковође на плочици од 
слоноваче такозваног Берберинијевог диптиха (сл. 12). 
 

(сл. 12) 

 



 
Из нове иконографије на новцу, види се коначно напуштање паганске природе Римског 
царствовања. На новцу цар Јустинијан делује голобрад, али на неким златницима се 
види кратка брада (сл. 12), као на портрету из Равене или у војсковође на плочици од 
слоноваче такозваног Берберинијевог диптиха (сл. 13). 
 
У Св. Софији Цариградској приказани су у мозаику из позног 10. столећа Јустинијан 
Славни са моделом цркве Св. Софије и Константин Велики са моделом Цариграда – 
Константинопоља, које грађевине приносе малом Христосу у крилу Пресвете 
Богородице (сл. 14). Уз Јустинијана Управду налази се грчки натпис: ΙОΥСТΙNIANOC O 
AOIΔIMOC BACIΛЕIС - Јустинијан славни цар (сл. 13-14). 
 
                             (сл. 13)                                                               (сл. 14) 
 

                     
 
То су портрети царствујушћих великих градитеља у сопственим задужбинама – храму и 
граду, без епитета „свети“. Треба успоставити иконе Јустинијана – Управде као 
светитеља, једног од владара из низа наших заслужних предака, који су дали ваљан 
допринос Цркви, сразмеран својој снази и положају. Заборавили смо га уз друге, мање 
заслужне претке, са једне стране због сопственог немара према духовном здрављу и 
презира према науци, а са друге стране због стрпљивог рада искушивача који нас 
заводи. 
 
Спомен Светог Јустинијана Управде је 14. новембра (27. по новом календару). Био је 
владар и градитељ, велики ктитор стотина храмова, између осталих за нас важних 
цркава Студенице Хвостанске, Ваведења Пресвете Богородице у Липљану, по свој 
прилици први ктитор Богородице Љевишке у Призрену, цркава у Истоку и Горњој 
Добруши, наравно Свете Софије у Средецу и многих других. Он је оснивач Прве 
Јустинијане, архиепископског престола чије рушевине леже код данашњег Лебана, а коју 



Албанци римокатоличке вере намеравају да преузму. Зато га треба приказивати као 
ктитора Свете Саборне Православне Цркве, са храмом у руци. Тај храм треба да буде 
заступник свих храмова, посвећен Светој Софији – Мудрости, мајци Вере, Наде и 
Љубави, у Цариграду, која посветом сажима све православне храмове посвећене 
победама светитеља над смрћу. У случају нас Срба, Светог Јустинијана Управду треба 
иконописати и као ктитора страдалних храмова на Косову, у Метохији и код Скадра, 
данас у рукама иноверних Албанаца. Може се приказивати између својих заштитника, 
Светих Срђа и Вакха, покровитеља Скадра. У другој руци може имати свитак на коме су 
речи црквене песме „Јединородни Сине и Слове Божији“ коју је он саставио, а поје се од 
536. на литургији. 
 
Јустинијан Управда Славни био је уређивач римских закона и законодавац (отуда 
Софија), и зато га треба приказивати и као владара са законом у руци. У Иловичком 
препису Законоправила Светог Саве стоји (1991: 209):[33] „Из свитка божаствених нових 
заповеди у божаственом наслеђу цара Јустинијана, различите заповеди слажу се 
подобно са божаственим и свештеним правилима...“ Односно, Јустинијанове „Новеле“ 
исписане на свитцима подобне су одлукама васељенских сабора. Дакле, Свети 
Јустинијан Управда може бити приказан као владар који у десној руци држи неки симбол 
царске власти (скиптар, глобус са крстом), а у левој руци отворен свитак на коме може 
бити наслов закона („Нове заповеди“), или наведени део текста Светог Саве. Наводим и 
речи из закључка Законоправила (1991: ХХХIХ)[34], као објашњење значаја дела 
Јустинијана Управде: „...Појавише се на светлост сербског језика богонадахнуте књиге 
ове зване Номоканон, јер пре овога беху помрачене облаком мудрости јелинског језика. 
Али сада заблисташе, заправо протумачене бише, и благодаћу Божјом јасно светле 
таму незнања одгонећи и све светлошћу разума просвећујући и од греха избављајући. И 
сваки учитељ, тачније епископ или презвитер или неко други са учитељским чином, ако 
ове књиге не упозна добро, неће знати ни сам ко је. Али ако проникне у дубину 
богонадахнутих ових књига, као у огледалу видеће и сам себе какав је и какав треба да 
буде а и друге ће познати и научити...“ То што Свети Сава назива Јустинијана латинским 
именом а не сербским, само показује његово коришћење постојећих рукописа на грчком 
језику. И Свети Јустинијан Законодавац може се приказивати између Светих Срђа и 
Вакха. 
 
Управда – Јустинијан, био је ратник, бранио је хришћанско Царство и Цркву од пагана и 
јеретика. Зато се може приказивати на иконама и као ратник, са шлемом, као на новцу 
(сл. 15), на неки начин као свети ратник, мада он никако није био мученик. Међутим, он је 
као православни ратник иступао у одбрану Цркве, и због тога је могао да изгуби живот, 
онда када га је ухапсио цар Анастасије. Може бити приказиван као војсковођа, како држи 
у рукама апостолску Цркву Илирика, као што држи сасуду на портрету у Равени, на неки 
начин опет као ктитор, али ратник а не владар. Можда је његов лик као војсковође 
сачуван на познатом Барберинијевом диптиху (сл. 13).  
 



 
(сл. 15) 

 
На њему је цар, како се мисли Анастасије, приказан на коњу у тријумфу, са једне бочне 
стране му неки војсковођа приноси Победу, а са друге стране је потпуно празна плочица 
(што треба протумачити политичким променама које су се одиграле у току израде 
„диптиха“). Приказани војсковођа би могао бити Јустинијан, јер и ликом подсећа на 
портрет из Равене (коса средње дужине, сасвим кратка брада). Ко год да је ту приказан, 
извесно је био војсковођа из времена око почетка 6. столећа, и тако знамо како би 
требало приказати Јустинијана као ратника. 
 



                          

 
 
На крају, Управда, Србин, штитио је помесну апостолску „илирску“ Цркву (заправо 
сербску), према налогу ујака цара Јустина Првог. Сербско порекло Јустинијана, „славног 
цара“ могло би се приказати на икони са житијем: рођење Управде у Призрену и 
родитељи Исток и Бигленица; учење код Богумила (у Студеници Хвостанској); војна 
служба у Цариграду и борба са непријатељима у Поморављу; искушења код цара 
Анастасија, одбрана православних епископа од цара Анастасија; кнез – принцепс 
Илирика, подизање цркава (Св. Срђ и Вакх, манастир Студеница Хвостанска) и 
устројавање Илирске цркве, коју је обновио Свети Сава; крунисање за цара, подизање 
Св. Срђа и Вакха и Св. Софије у Цариграду и многих других; укидање паганства; Пети 
Васељенски сабор; кодификација права; обнова државе и граница (ослобађање Африке, 
Далмације и Италије од Германа, итд.); успостављање архиепископије Прве Јустинијане 
коју је обновио Свети Сава. 
 
Видимо да се Свети Јустинијан Управда може иконописати на четири начина: као владар 
и ктитор; као војсковођа - заштитник Цркве; као владар законодавац, један од 
утемељивача црквеног права; и на крају као Словен, са својим Житијем сачуваним у 
сажетку Ј. Марнавића, са својим родитељима, постојбином и отаџбином, православно 
васпитан у младости, заштитник „илирске“ апостолске Цркве. Нема разлога да се не 
прихвате подаци Житија сачувани у сажетку Ј. Марнавића, да је име Јустинијана на 



матерњем језику, илирском или словенском (како је Свети Сава називао сопствени језик) 
било Управда. Наравно, о овоме се може још много написати и на томе треба радити. 
Нема разлога ни да не иконопишемо Управду, цара Јустинијана, славног сина још увек 
нашег сербског тла. 
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