
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Осамостаљење државе и проглашење краљевине 

 

          Србија је у другој половини 10. Века признала врховну власт Византије и под њеном влашћу 

била наредних векова (изузев времена проведеног под влашћу македонског цара Самуила(976.-

1018.године)).Византија је своју власт над Србијом остваривала преко великог жупана који је 

управљао у име цара, а чија је дужност била да шаље војну помоћ и да плаћа годишњи данак. 

Власт великог жупана је била наследна уколико цар не одлучи другачије. 

           Крајем 11. Века , Византија поново јача под влашћу династије Комнин. Један од 

најпознатијих владара ове династије био је Манојло Комнин  који је у другој половини 12. Века 

ратовао са Угарском. Када се после рата враћао у Византију прошао је преко Србије и сменио 

тадашњег великог жупана Десу кога је оптужио за сарадњу са Угарском. На његово место поставио 

је Тихомира сина Завиде, иначе непознатог члана династије (1163.године). Међутим Тихомира је 

са власти сменио најмађи брат Немања који је као и остала браћа управљао мањом облашћу и 

имао титулу кнеза. Немања је убрзо победи и византијску војску коју је Тихомиру послао 

византијски цар. Тихомир је тада погинуо, а друга два брата Страцимир и Мирослав потчинили су 

се Немањи. Он је тада покушао да се потпуно осамостали, али га је византијски цар предухитрио 

тј. Са великом војском упао у Србију и приморао Немању да се преда. После краћег времена у 

византијском заробљеништву, Немања је средио односе са царем и вратио се у Србију као велики 

жупан. Наредних година Немања се држао по страни и био веран цару. До преокрета долази када 

цар Михаило умире 1180., а убрзо изумире и цела династија Комнин.Византија упада у раздобље 

грађанских ратова што је Немања искористио и у наредних неколико година заузео византијске 

области које су насељавали Срби: Хвосно (Косово и Метохију), Поморавље, нишку област, Зету, 

Травунију, Захумље и градове Скадар, Бар, Улцињ и Котор. Када су се прилике у Византији 

смириле, нови цар Исак 2. Анђео покренуо је офанзиву против Немање. Он је поражен у бици на 

Морави, али Византија није имала снаге да искористи победу. Штавише, Немања је задржао све 

освојене области, и његов средњи син Стефан оженио се византијском принцезом Евдокијом 

(најстарији Вукан је управљао Зетом, а најмлађи Растко је требало после свог стрица Мирослава 

да управља Захумљем, али је он убрзо напустио област и замонашио се на Светој Гори и добио 

име Сава). 

          Неколико година касније, Немања је напустио престо, замонашио се у својој задужбини 

манастиру Студеница и досио име Симеон. Затим је прешао на Свету Гору (полуострво Атос), гда 

се годинама у руском манастиру св. Пантелејмон налазио његов најмлађи син Сава. Сава и 

Симеон боравили су у грчком манастиру Ватопед, где су чекали да српски манастир Хиландар 

буде саграђен.Када је 1198. Подигнут, прешли су тамо где је Немања и сахрањен када је преминуо 

1200.године.После смрти проглашен је светитељем и до данас се поштује као св. Симеон 

Мироточиви. 

          Стефан Немањић је дошао на престо после Немањине абдикације захваљујући браку са 

византијском принцезом (од које се развео краје 12.века). Међутим почетак 13.века доноси 



Византији огромна искушења. 1204. Године,  Крсташи са Запада заузимају Цариград, а убрзо и 

скоро целу Византију. Док се ово догађало, Србија се налазила у грађанском рату између Стефана 

и његовог брата Вукана који је после очеве смрти осамосталио Зету. 1202. Уз помоћ Угарске заузео 

је Србију и збацио Стефана. Али Стефан се убрзо уз помоћ Бугара вратио у Србију и борбе су се 

распламсале. Уз посредовање најмлађег брата Саве, рат је завршен под условом да Стефан 

настави да влада Србијом, а Вукан Зетом. После пада Византије, Стефан се приближио западу тако 

што се оженио млетачком принцезом Аном Дандоло и захваљујући подршци млетачког дужда, 

римски папа Хонорије 3. Послао је краљевску круну и 1217.године, Стефан се крунисао за краља 

(тј. Према ондашњем изговору оженио се краљевством и добио име Првовенчани). Иако је 

Византија пропала после пада Цариграда, две њене области успеле су да очувју независност (тзв. 

Епирска деспотовина и Никејска царевина). У Никејску царевину је прешао и патријарх из 

Цариграда. 1219.године у Никеју је дошла српска делегација коју је предводио Стефанов брат 

Сава, а чији циљ је био да се избори за признање аутокефалности  (самосталности) српске цркве 

од власти Охридске архиепископије. Сава се састао са никејским царем Теодором Ласкарисом и 

патријархом Манојлом и издејствовао признање аутокефалности у односу на Охридску 

архиепископију, а њему лично признат је положај архиепископа. По повратку у Србију, Сава је 

превео обредне књиге са грчког на српски, сменио грчке свештенике,  на њихова места довео 

Србе, а за седиште архиепископије изабрао манастир Жичу (задужбину Стефана Првовенчаног).  

Што се Стефана тиче, он је преминуо 1228., а његов син Радослав (који је због очеве болести и до 

тада обављао државне послове), дошао је на престо. 

 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК: Иако ове недеље нећете добити питања, требало би да проучите делове 

лекције о Србији тј. Поглавља „Прекид вазалства према Византији и окупљање српских земања“, 

„независна држава“ и „аутокефална црква“! 

 

           

 

      


