
Наставна јединица: Срби од 7. До 12. Века 

 

Пре него што детаљно започнемо са најстаријом историјом српског народа после 

сеобае из Прапостојбине осврнућу се на ситуацију на Балкану и у Европи током сеобе 

и непосредно после ње: Словени су се током 6. Века селили из тзв. Прапостојбине и 

према правцима сеоба добијали имена. Од свих Словена тзв. Полабско-балтички нису 

успели да опстану већ су до 12. Века били или истребљени или германизовани од 

околног немачког становништва. Што се тиче Словена који су кренули према југу, они 

су око 80 година живели у тзв. Влашкој тј. Данашњој Јужној Румунији и били северни 

сусед тадашњој Византији. Међутим до краја 7. Века стање је било следеће: Словени се 

нису одржали на Пелопонезу, у данашњој Албанији и Македонијистопили су се са 

локалним становништвом и Византија је задржала ове територије. 680. Године Бугари 

су на простору Доњег Дунава и планине Балкан основали своју државу и тај простор 

одвојили од Византије. На западу Балкана преци данашњих Словенаца тзв.  

Карантанци оснивају своју кнежевину ,која временом пада под власт Франачке Карла 

Великог, акасније улази у састав Немачке.Источније од њих Хрвати до 10. Века живе у 

две кнежевине које су у мањој мери признавале франачку власт, док се 925. Нису 

ујединиле под влашћу Томислава који се крунисао за краља. Почетком 12. Века, 

Хрватска признаје врховну власт Угарске и то признање је трајало до 1918. Године. На 

простору Панонске низије држава Авара била је уништена од стране Карла Великог, 

али су на том простору трајно опстали Мађари који су се ту населили крајем 9. Века и 

створили своју државу и на тај начин трајно раздвојили Јужне од Западних Словена. 

   Што се тиче Срба према писању византијских историчара, они су почетком 7. Века 

добили одобрање византијског цара Ираклија да се населе на Балкану и тако је 

створено неколико кнежевина на приморју Дукља на простору између Боке Которске и 

реке Бојане, Травунију од Боке Которске до Дубровника, Захумље од Дубровника до 

Неретве и Паганију од Неретве до Цетине. Ипак најмоћнија је била кнежевина у залеђу 

Србија или Рашка, која је обухватала простор између река Пиве, Таре, Лима, Ибра, 

горње Дрине и Западне Мораве и област Соли (око данашње Тузле). Престоница је био 

град Рас код Новог Пазара, али за овај период немамо писане историјске изворе 

домаћег порекла, већ се ослањамо искључиво на малобројне византијске. 

   Први српски владар чија нам је делатност позната био је кнез Властимир (његови 

преци поменути су само поименично). Он је половином 9. Века победио бугарског 

владара Пресијама и осујетио његове покушаје да завлада Србијом. Међутим за време 

Пресијамовог унука Симеона, Бугарска нагло јача и 924. Године осваја Србију и 

заробљава кнежевску породицу. Али 927. Године Симеон умире и држава почиње да 

слаби. Конфузију насталу после Симеонове смрти искористио је једини преживели 

члан српске кнежевске породице Часлав, побегао из бугарског заробљеништва и 

вратио се у Србију. Уз помоћ Византије обновио је Србију и штавише припојио и 

Босну. Међутим око 950. Године Часлав је дошао у сукоб са Мађарима који су због 

пљачке упадали у Србију. У једном од сукоба Мађари су заробили кнеза Часлава, 

свезали га и бацили у Саву. Историја Србије после смрти кнеза Часлава је скоро 

непозната. Почетком 11. Века Србија постаје део Византије која њоме управља преко 

зависних владара који носе титулу великог жупана. То је трајало до краја 12. Века. 

 

Ове недеље неће бити питања, али научите лекцију из уџбеника зато што следеће хоће! 


