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СТВАРАЊЕ 
СРПСКЕ КРАЉЕВИНЕ

 

Родоначелник династије Немањић, Стефан 
Немања, рођен је у Рибници (Подгорица) 
у првој половини 12. века. Крштен је по 

католичким црквеним обичајима. Немања је 
имао три брата: Стратимира, Мирослава и 
Тихомира. Њихов отац Завида одлучио је да се, 
после свргавања жупана Десе, цела породица 
врати у Рашку. Убрзо, 1163.године, византјски цар 
Манојло I Комнин поставио је за великог жупана 
рашког најстаријег Завидиног сина, Тихомира. 

По доласку у Рашку, Немања је опет крштен, 
овог пута по православном обреду, у цркви светог 
Петра и Павла (данас црква у Новом Пазару). Од 
цара Манојла добио је на управу област Дубочице 
(код Лесковца). Са браћом се сукобио око власти 
и после битке код Пантина на Косову у којој је 
погинуо Тихомир, Немања је 1166.године постао 
велики жупан. 

Ратовима и дипломатијом успео је да прошири 
српску државу областима Приморја, Мораве 
и Вардара. Заузео је и Дукљу, као и градове на 
приморју Скадар, Улцињ, Бар, Котор. Доживео 
је, међутим, пораз 1190.године у бици на Морави 
против византијског цара Исака II Анђела. Немања 
је после тога морао да прими врховну византијску 
власт и преузме већ уобичајене обавезе. Ипак, 
Немањин средњи син Стефан оженио се са 
Јевдокијом, синовицом цара Исака и добио високу 
титулу севастократора. На овај начин положај 
Србије је ојачан и поред пораза на Морави. 
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▪ Свети Симеон Немања, фреска у Краљевој цркви, 
  Студеница, 1313/14
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После дуге владавине, већ у позним годинама, 
велики жупан, Стефан Немања одлучио је да 
преда на сабору у Расу 1196. године власт свом 
средњем сину Стефану, уз напомену да се мора 
са поштовањем односити према старијем брату 
Вукану. Разлог за овакав преседан лежао је у 
јаком политичком мотиву. Годину дана раније, 
превратом, на царски трон Византије дошао је 
Алексеј III Анђео, отац Стефанове жене Јевдокије. 
Вукан је добио на управу Травунију и Зету, а 
најмлађи Немањин син Растко Захумље, све до 
одласка у Свету Гору. 

После напуштања престола Стефан Немања се 
замонашио и узео име Симеон. Неко време боравио 
је у манастиру Студеница, а потом је отишао свом 
сину Растку, односно монаху Сави, у Свету Гору. 
С материјалном подршком тадашњег владара 
Србије, и уз сагласност светогорског монаштва, 
обновљен је, оживљен и снабдевен свим што је 
потребно запустели манастир Хиландар у Светој 
Гори. Живећи са братством српског манастира, 
Симеон Немања се разболео и умро 13. фебруара 
1199. године. 

▪ Карта Србије 
у време Стефана 
Првовенчаног
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Недуго после његове смрти, између Вукана и 
Стефана почела је отворена борба за власт. 
Значај Византије знатно је умањен услед 

многих проблема које је имала, тако да је велики 
жупан Стефан отерао своју супугу Јевдокију, 
византијску принцезу. Вукан је покушао да 
искористи овај моменат, са почастима је примио 
Јевдокију и омогућио јој одлазак у Цариград. Већ 
идуће године Вукан је кренуо војском на брата и, 
уз помоћ угарског краља Емерика, успео да збаци 
Стефана и заузме Србију. Међутим, 1203. године, 
бугарски цар Калојан продро је у Србију, што је 
искористио Стефан да поново отпочне борбу 
за власт.  Земља је због унутрашњег рата тешко 
пострадала. Мислећи на ове догађаје, сам Стефан 
је касније писао да се земља оскрнавила „од 
безакоња наших” и да је глад косила „род наш”.

Ипак, важне промене у међународним 
односима имале су значај и за ситуацију у Србији. 
Крсташи су, предвођени венецијанским дуждем 
Енриком Дандолом, током четвртог похода, 
заузели 1204. године Цариград. У византијској 
престоници крсташи су основали Цариградско 
царство, у Солуну и околини Солунску краљевину, 
а на тлу Грчке мање крсташке државице. 

Освајање Цариграда отворило је период 
нестабилности, превирања, унутрашњих сукоба 
на Балканском полуострву, па су уз дотадашња 
страдања и штете и бојазни од будућности 
натерале браћу на помирење. Ратовање је престало 
крајем 1204. године, а споразум је предвиђао 
обнављање стања које је успоставио њихов отац 
Немања: Стефан је опет постао велики жупан 
и владар целе српске државе, а Вукан „велик 
кнез” са некадашњом удеоном облашћу. Нешто 
касније Стефан и Вукан замолили су брата Саву 
да донесе у Србију очеве мошти, из којих је у 

међувремену почело да тече мирисно уље (миро), 
што је сматрано за знак Божије милости. Браћа 
су дочекала очево тело и у свечаној поворци 
допратили га и сахранили у манастиру Студеници. 
Поштовање светог Симеона Мироточивог дигло је 
ауторитет његовим потомцима, који су с поносом 
истицали да су „светородни” или „светог корена”.

Помирење међу браћом и учвршћивање 
династије донело је стабилност Србији. Стефан 
Немањић се после раскида са Јевдокијом 
оженио Аном Дандолом, унуком дужда, освајача 
Цариграда. Учврстивши се на власти, осигуравши 
се изнутра и споља, велики жупан Стефан Немања 
вратио се своме давнашњем плану о краљевском 
крунисану. Наишао је на пуно разумевање код 
папе Хонорија III, који је 1217. послао свог легата 
да са краљевском круном (corona regni) крунише 
дотадашњег великог жупана за првог краља Србије. 

Крунисање је свакако увећало углед српског 
владара и државе. Како је то био папа, чија је власт 
универзална, крунисање од њега добијеном круном 
изједначавало је српског владара са свима онима 
који су изнад себе имали једино папу. Важнија 
од свега тога је околност да је Србија постала 
краљевина и променила свој међународни статус. 
Недељивост државе била је неприкосновена, као 
и њено „заступање у круни”. Иако је „круна” у 
српским текстовима ретко спомињана, по правилу 
је превођена са „венац” или „венац краљевства”, 
тако да је и Стефан Немањић добио надимак 
Првовенчани.

И поред тога што је примио круну од папе, 
Стефан Немањић је сматрао природним да његова 
држава настави традицију цркве у Расу, којој 
су припадали његов отац и брат. Сматрало се да 
краљевина треба да има архиепископију, а њено 
установљење затражено је код цариградских 
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наследника у Никеји, цара Теодора Ласкариса 
и патријарха Манојла Сарантена. Црквену 
дипломатску мисију обавио је краљев брат 
Сава, који је од цара и патријарха издејствовао 
оснивање аутокефалне архиепископије. Сава је тек 
после дугог убеђивања пристао да буде посвећен 
за архиепископа „српских и поморских земаља”. 
Из Никеје се архиепископ Сава вратио у Србију 
1220. године. Седиште архиепископије сместио 
је у манастир Жичу. Уз три старе епископије у 
Расу, Призрену и Липљену основао је осам нових 
епископија које су добиле седишта у манастирима. 
Окупљајући вернике око себе, усађујући им 
осећање заједништва, преносећи историјску 

традицију, аутокефална архиепископија је вршила 
важну интегративну функцију и тако утицала на 
развој српског народа. 

Последње године Стефана Немањића веома 
су слабо познате. Држава није била изложена 
ударима споља, али је он патио од слабог здравља. 
Краљ Стефан Првовенчани умро је септембра 
1228. године. Архиепископ Сава га је замонашио 
пред смрт и дао му име Симеон. Том приликом 
пренета је краљевска власт на његовог сина 
Радослава. Сахрањен је у манастиру Студеници и 
постао Свети краљ Студенички.

Срђан Божовић
Виши кустос-историчар

▪ Крунисање Стефана Првовенчаног, Стеван Алексић, 1907-1909. година, 
Храм Преображења Господњег у Панчеву, северни зид
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СЕНИ НА ОБЗОРЈУ: 
КУЛТ НЕМАЊИЋА 
У СРПСКОМ НАРОДУ

Родоначелник лозе Немањића, 
Стефан Немања, син Завидин а 
по замонашењу Симеон, рођен је 

1113. године у Дукљи. Његов долазак на 
рашки престо око 1166. године, догађај 
од прворазредног значаја у свеукупној 
историји српског народа, означио је 
почетак постојања српске државе и 
начео, у историјском и религијском 
смислу, најславнију епоху у српском 
колективном сећању.

Након повлачења са власти 1196. 
године, Немања престо препушта 
сину Стефану (касније названом 
„Првовенчани“, јер је био први 
крунисани владар), а након њега, као 
господари новоуспостављене српске 
државе, ређају се Радослав, Владислав, 
Урош, Драгутин, Милутин, Стефан 
Дечански, Душан (Силни) и, као 
последњи у немањићком владарском 
низу, Душанов син Урош (Нејаки) чија 
се владавина окончала 1371. Током 
више од два века, све до свог краја, 
ова династија успела је да обликује 
средњовековну Србију као стабилну, 
функционалну, правну и развијену 
државу у европским размерама.

• О Д  В Л А Д А Р А  Д О  С В Е Т И Т Е Љ А  •
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▪ Грачаница, фреска са представом 
  лозе Немањића, око 1315 год.
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Паралелно са државотворним процесима, а 
у датом историјском и територијалном оквиру, 
рађа се и аутокефална Српска православна црква 
чији је оснивач најмлађи син Стефана Немање, 
принц Растко Немањић, њен први архиеископ, по 
замонашењу Свети Сава. Ова најстарија српска 
институција (ако изузмемо саму државу) 1346. 
године прерашће у ранг патријаршије за вакта 
Стефана Душана Силног.

Овакав епохалан друштвени развој у 
периоду од (само) два века, како у државно-
институционалном и територијалном, тако и 
у духовном смислу, морао је као историјску 
и антрополошку резултанту имати настанак 
својеврсних култова личности из ове лозе. Пођемо 
ли корак даље и појаву осмотримо из данашње 
перспективе обремењене не само огромним 
материјалним, културним, уметничким и верским 
наслеђем, већ и свеприсутним народним предањем 
које чини да немањићке сени просијавају кроз 
песме, легенде, бајке, анегдоте и обичаје, можемо 
говорити и о рађању култа читаве династије.

Установљењу овог друштвеног феномена 
претходили су векови тумачења и разумевања 
поука из прошлости којом су доминирали Немања 
и његови потомци. Идеја да је дух изнад материје 
допринела је обликовању читавог система 
вредности народа који је свој идентитет изградио 
сећајући се моћне и богате државе и гајећи светлу 
успомену на свог неумрлог пастира. 

Када се данас, у склопу етнолошких 
истраживања, сумирају подаци прикупљени како 
на терену тако и посредно, превасходно кроз 
анализу историјских текстова и забележеног 
усменог предања, уочавају се јасне контуре 
култа династије Немањића који функционише у 
етичким, естетичким и етничким категоријама.

Пре свега, свест о припадности хришћанском 
свету која се јасно артикулише кроз институцију 
Српске православне цркве чије је утемељитељ 
Растко Немањић, касније Свети Сава, први 
поглавар аутокефалне српске цркве, учинила је да 
се усвоји један, у читавој западној цивилизацији 
прихваћен, универзалан систем вредности. Брига 
о небеском животу и благостању које чека сваког 
доброг хришћанина када закорачи у вечност 
постала је, захваљујући понајвише Светом Сави, 

▪ Свети Сава, просвештени архиепископ, 
  фреска у Краљевој цркви, Студеница, 1313/14.
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заједничка брига готово свих житеља немањићког 
царства. Када је 1349. године Душан Силни, 
ослонивши се, између осталог, и на Савино 
„Законоправило“ донео свој Законик, завршено је 
успостављање основа етичког кодекса државно-
правног и црквено-верског система српске државе.

Са друге стране, развој привреде и производних 
односа довео је до акумулације материјалних добара 
у друштву и богаћења владајуће класе, што ће за 
последицу, између осталог, имати пораст улагања у 
изградњу цркава и манастира, њихово осликавање 
и декорисање, као и интензивирање занатске 
производње „световних“ предмета, украсног или 
употребног карактера. Ово раскошно стваралачко 
наслеђе послужиће, у будућим вековима, као 
својеврсни естетски праузор и пример високих 
уметничких стандарда, посебно у архитектури и 
сликарству. Задужбине из доба Немањића и данас 
стоје као обрасци лепоте, причајући опчињеном 
посматрачу причу о славним временима снаге и 
духовности.

Најзад, испоставило се да је деликатан 
географски положај новонастале српске државе 
био кључни фактор за формирање етничке свести 
Срба и посебности које их, као народ, одликују. Јако 
и свеприсутно словенско наслеђе које је претходило 
покрштавању учинило је да хришћанство у 
форми српског православља, учвршћено и јасно 
оцртано већ на почетку владавине династије 
Немањића, поприми специфичан вид, упијајући и 

преображавајући паганске елементе „словенског 
прадоба“. Живот на граници два света, од којих је 
свака страна обезбедила по један атрибут државног 
суверенитета, Исток аутономију цркве (Светом 
Сави) а Запад круну (Стефану Првовенчаном), 
морао је имати за последицу развој сложене и 
јединствене колективне свести која је кроз своје 
зрење пролазила током двовековног трајања 
немањићке краљевске лозе.

Овако сложен и многострук утицај једне 
династије морао је оставити неизбрисив траг у 
сваком делу националног бића. Немањићи нису 
само обележили прву и вероватно најутицајнију 
епоху у читавој историји српског народа, него 
су својим духовним и материјалним легатом 
поставили високе стандарде који важе и данас. 
Легенде и обичаји, песме и фреске, манастири 
и писани документи – све то јасно оцртава култ 
немањићке владарске лозе, култ који зрачи са 
пиједестала српског етноса.

Ако се загледамо у прошлост, ка самом освиту 
српске државе и почецима српског етничког 
одређења, видећемо сени Немањића на обзорју. 
Погледамо ли у будућност, призреће нам се исто 
на хоризонту. Немањићи, њихово наслеђе и њихов 
култ представљају рам за портрет народа из којег 
су поникли.

Светлана Месицки, 
кустос етнолог
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ОД СТВАРАЊА ДО ОДРЖАЊА 
ВЕРСКОГ И НАЦИОНАЛНОГ 
ИДЕНТИТЕТА

„...и обнових своју дедовину и већма утврдих 
Божјом помоћу и својом мудрошћу, даном ми од 
Бога, и подигох пропалу своју дедовину.”1

Стварање Србије, за време владавине Стефа-
на Немање, као политички и економски 
самосталне државе, и самосталне цркве 

за коју се изборио Свети Сава, један је од 
најкрупнијих догађаја у српској историји. Настала 
на подручју на коме су се сусретале источна и 
западна култура, било је у њој нечега самосвојног. 
Србија је ушла у област једне културе која је била 
у потпуности хришћанска. Однос између цркве 
и државе био је искрен и складан. Црква је, у 
хармонији са државом, поставила темељ народном 
просвећивању и стварању националне културе. 
Носиоци уметничког развоја били су припадници 
највише световне и црквене хијерархије: краљеви 
и цареви, архиепископи и патријарси, властела, 
епископи и ниже свештенство. Из појма о ”богом 
даној власти” рађа се схватање о циљу владарске 
власти и о дужностима владара. Те дужности су 
углавном двојаке: према Богу и према људима и 
њиховом добру.

Средњовековна градитељска баштина Србије 
представља симбиозу византијске и романичке 
уметности. Maniera graeca и maniera latina среле 
су се у уметничком изразу градитеља, скулптора 
и уметничких заната, не у сукобу разнородног, 
већ у заједничком живљењу, која нашој уметности 

1   Списи Светог Саве и Стефана Првовенчаног, превод 
Лазара Мирковића, Београд 1939,25.

▪ Најстарији портрет краља Стефана Првовенчаног, 
  Студеница, 1208-1209.   
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даје обележја особености и аутохтоности.2 О томе 
сведоче многи споменици монументалне српске 
архитектуре од XII до XIV века. Иако српска 
средњовековна култура има свој извор и узор 
у византијској култури, она није обична копија 
византијске културе, већ њоме већим делом 
надахнуто самостално културно стваралаштво. У 
њеном развоју, аутокефалност Српске православне 
цркве, имала је пресудан значај. Принц, монах и 
будући архиепископ Сава Немањић довео је из 
Цариграда мајсторе других уметничких схватања 
који су 1209. године осликали Студеницу, маузолеј 
оснивача династије, Немање, а десет година 
касније Жичу. Тиме је постављен темељ уметности 
XIII века. Стефан Првовенчани, наследник 
Немањин, између 1208. и 1215. године подиже 
своју задужбину Жичу, која ће постати седиште 
архиепископије и у којој ће ктитор бити крунисан 
као први српски краљ. У свом делу Житије Светог 
Саве Теодосије, песник и прозни писац описујући 
освећење храма, говори да се његов ктитор, краљ 
Стефан радовао неисказаном радошћу.

2   Д. Милошевић, Уметност у средњовековној Србији од 12. 
до 17. века, стр.8

„Јер он беше ктитор те божанствене цркве, 
и беше је украсио безбројним даровима, 
иконама светим, свећњацима и завесама и свим 
светим сасудама и свим часним изванредним 
стварима,тако да је сваки који ју је видео мислио 
да је небо на земљи.”3

Да се наслеђе Немањића укоренило у 
душу и идентитет народа може се видети у 
народној епици, која је сачувала сећање на ту 
средњовековну династију. Колективно сећање на 
државу која је имала своје царство и самосталну 
цркву, своје светитеље и свете владаре одржало се 
и у тренуцима када није била на том културном 
и духовном нивоу. То се види у годинама 
ропства, када се преносе мошти Светог Стефана 
Првовенчаног као залог за обнову српске државе. 
Његове мошти су симбол српске независности 
и слободе. Тешка судбина народа пратила је и 
владаре, чак и после њихове смрти, због чега су их 
монаси пред непријатељем склањали, преносећи 
их из једног манастира у други.

Бурни догађаји при крају XVIII века доводе 
братсво манастира Студенице у Банат носећи 

3   Теодосије, Житије Светог Саве, превео Лазар Мирковић, 
Београд 1992, 139.

▪ Сребрни ћивот 
у ком почивају 
мошти Стефана 
Првовенчаног, 
манастир 
Студеница
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са собом и мошти Светог Краља Стефана 
Првовенчаног. На Српском народном сабору у 
Темишвару 24. августа 1790. одлучено је да се 
неколико монаха, заједно са моштима Стефана 
Првовенчаног, сместе у манастир Војловица. 
О овом преносу моштију студенички монах 
Вићентије Велимировић написао је „Кратко 
сказаније о пренесенију моштију св. Краља 
Стефана из Студенице у Банат”4, о чему постоји и 
тачан запис на једној икони у библиотеци црквене 
општине у Панчеву. Михаљевићев4 фрајкор зазуео 
је 11. јануара 1790. манастир Студеницу који је 
пре тога пустошен. Из логора код Колара издао 
је 5. септембра пуковник Михаљевић са својим 
официрима један атестат којим сведоче о услугама 
које су студенички монаси учинили царској 
војсци излажући се непосредним опасностима. 
Како Михаљевић тврди, монаси су услед турске 
освете изгубили све своје имање, а манастир 
напустили са моштима Светог Краља. Са 
благословом карловачког митрополита Стефана 
Стратимировића мошти крећу на пут 1. децембра 
1791. године. У таквим нестабилним приликама, 
калуђерске сеобе свакако представљају једну 
необичну појаву, заједницу народа коме је судбина 
одредила да падне као жртва расејања. Упркос 
свему Српска православна црква вековима је 
настојала да у тешким околностима, какве нас 
прате и данас, сачува велико духовно наслеђе које 
је створено у средњем веку. Историјско утемељење 
српског народа испољено у оданости сопственим 
светињама показало се као снажан стваралачки 
подстицај и пресудан чинилац у чувању и одржању 
националне свести.

Гордана Стојанов, 
сликар конзерватор

4   Генерал Миховил Михаљевић, бригадир који је службовао 
у Панчеву

▪ Манастир Војловица, Панчево
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