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Сажетак
Материјална и духовна достигнућа средњовековног
периода владавине српске династије Немањић дока
зују да је овај период био најзначајнији историјски
периодуСрбијиштосетичеуспостављањасрпског
националногидентитетаидржавотворности,функ
ционисањасрпскедржавеињеногкултурногнаслеђа
итрајања.СветиСава(рођенкаоРасткоНемањић)
каосредишњаличностусрпскојисторијијеуспоста
виосрпскудржавотворностиправозаконоправилом
Крмчијанаосновуправнихконстантинопољскихдо
куменатаиличногзалагањазапринципеправдеисо
цијалне заштите. Владари из немањићке династије
супотврдилиинаспецифичанначиннадградилиКрм
чију и остале правне државне документе.Успоста
вљањедржавногУставаупостосманлијскојмодер
нојсрпскојдржавибилојесамоповршинскифактор
формализације државотворностии овај процес није
обезбедиогаранцијезапоштовањељудскихправаве
ћинесрпскогнародаупракси.Аутортекста јекроз
аналитичкосинтетичку методу приметио да ни у
данашњој генерацији српског народа нема гаранције

* На уч ни са рад ник
1) „Теодулија“ (Гр. Теодул – „слуга Божји“) је јединство духовне и државне власти у 

предсредњовековној и средњовековној Србији и у Константинопољском царству, које 
је цар Јустинијан „Праведни“ озваничио Царском одлуком бр. 6 (Justinian, “Novellae 
VI”, Corpusjuriscivilis)  унетом у Јустинијанов Зборник (Lat. CorpusIurisCivilis).

** Овај рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009 који финансира Министарство 
науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.
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заочувањенекихврловажнихкултурноисторијских
споменика угрожених најновијим најавама изградње
хидроцентрала,вештачкихјезераилиаутопутева.
Кључне речи: српскинационалниидентитет,Свети
Сава, легални кодекс Крмчија, династија Немањић,
теодулија,модерна српска држава, очување култур
ноисторијскогнаслеђа.

Uпр кос мно го број ним слу ча је ви ма за ти ра ња или пре кра ја ња 
срп ске исто ри је, ма те ри јал не и ду хов не те ко ви не и до стиг-

ну ћа сред њо ве ков ног пе ри о да вла да ви не срп ске ди на сти је Не ма-
њић до ка зу ју да је то био нај зна чај ни ји пе ри од у срп ској исто ри ји 
у сми слу за сни ва ња и раз во ја срп ског на ци о нал ног иден ти те та и 
др жа во твор но сти и функ ци о ни са ња др жа ве и дру штва, њи хо ва 
тра ја ња и на сле ђа. Ду го трај ност по што ва ња и сла вље ња не ма њић-
ке кул тур не за ду жби не у срп ском на ро ду да је по твр ду тврд њи ра-
зних свет ских со ци о ло га од Ибн Кал ду на до Хер берт Спен се ра да 
су ре ли ги о зне и ду хов не ди на сти је увек би ле ду го трај ни је од вој-
них ди на сти ја и вла да ви не си лом. Ци ви ли за циј ска ма три ца не ма-
њић ке ду хов но-све тов не др жа ве - те о ду ли је се осла ња ла на по што-
ва ње Бож јих за по ве сти об ја вље них ве ко ви ма пре то га кроз хри-
шћан ство и пре не се них на ро ду на те ри то ри ји да на шње Ср би је из-
рав но од Све тог Па вла, Андрeja, Ти та, Лу ке, Та де ја и оста лих хри-
шћан ских Апо сто ла у пр вом и дру гом ве ку,2) као и на по тре бу ства-
ра ња прав но и ду хов но уре ђе не др жа ве и дру штва ко ји би се уз диг-
ну ли из над вар вар ског уни шта ва ња људ ских жи во та, оти ма ња ту ђе 
сво ји не иидо ло по клон ства.3) У сми слу са гле да ва ња све у куп ног 
зна ча ја и сре ди шње уло ге у утвр ђе њу и раз во ју срп ског на ци о нал-
ног иден ти те та и др жа во твор но сти нај зна чај ни је ме сто ме ђу мно-
гим слав ним лич но сти ма у Ср би ји за у зи ма мо нах, ар хи е пи скоп, 
др жав ник, ди пло мат, учи тељ, до бро твор и осни вач срп ске прав не 
шко ле, бол ни ца, шко ла, ма на сти ра и умет нич ких и за нат ских ра ди-

2) Нови завет, „Друга посланица Светог Апостола Павла Тимотеју“ (2. Тим. 4. 10); 
„Посланица Светог Апостола Павла Римљанима“ (15.19)); Eusebius,ChurchHistory III. 
1, Adrian Radulescu and Ion Bitoleanu, IstoriaDobrogei, Constanta, Ex Ponto, 1998, p. 155; 
Simo Jelača, NaseljavanjeSrbanaBalkan,http://www.scribd.com/doc/21727032/Dr-Simo-
Jelaca-Naseljavanje-Srba-Na-Balkan, цит. RossijskijSinopsis; Hyppolithus of Rome, Onthe
TwelveApostles, PG.X cols. 951, FHRD, 1, p. 713, Миодраг Милановић, Српски стари 
век, Вандалија, Београд, 2008, стр. 209-273, cit. Епифаније Кипарски, Алберто Фортис, 
Луцијус, Вињалић, итд.

3) Царски руски летопис,прев. са староруског M. Витезовић, Завод за уџбенике, Београд, 
2012, стр. 99-100.



стр:124.

- 3 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2014год.(XXVI)XIIIvol=39

о ни ца Раст ко Не ма њић (c. 1169-1236), за мо на шен и по знат под 
име ном Све ти Са ва, син осни ва ча срп ске сред њо ве ков не ди на сти је 
Сте фа на Не ма ње (c. 1113-1199), ка сни је за мо на ше ног под име ном 
Све ти Си ме он Ми ро то чи ви. Све ти Са ва се сла ви у срп ској на род-
ној тра ди ци ји као пре сто ло на след ник ко ји се од ре као вла дар ске 
кру не да би слу жио Бо гу, на ро ду и по ро ди ци и као све ти тељ ко ји је 
лич но оби ла зио се ла, про све ћи вао се ља ке, по ма гао им у се о ским и 
кућ ним ра до ви ма, спа вао у ис по снич ких ке ли ја ма уме сто у удоб-
но сти по ро дич ног дво ра и ко ји је уда рио те мељ срп ској прав ној 
шко ли и осни вао шко ле, бол ни це, умет нич ке ко ло ни је, за нат ске ра-
ди о ни це и ма на сти ре.4) Јед на од бит них од ред ни ца исто риј ског 
зна ча ја Све тог Са ве је у то ме што је на лич ном при ме ру оста вио 
као за ду жби ну се ћа ње да вла да ри и про све ти те љи не тре ба да бу ду 
осва ја чи и управ ни ци, не го Бож је слу ге и слу ге и до бро тво ри сво-
јих гра ђа на. У сво јој лич но сти и де лу уте ло тво рио је сво је вр сну 
срп ску вер зи ју иде је „вла да ра као Бож јег слу ге и слу ге сво јих гра-
ђа на“ ко ја се пре или по сле ње га по ја вљи ва ла на раз ли чи тим стра-
на ма све та у исто ри ји.5) Ори ги нал ни срп ски и свет ски исто риј ски 
из во ри, нпр. Цар ски ру ски ле то пис из 1547. го ди не, све до че да је 
због сво је ду хов не ми ро твор не др жа во твор не за ду жби не у сво је 
вре ме Све ти Са ва био по што ван и ме ђу нај зна чај ни јим свет ским 
др жав ни ци ма и до сто јан стве ни ци ма свог вре ме на као што су рим-
ски Па па, кон сан ти но пољ ски Цар и Па три јарх, је ру са лим ски Па-
три јарх, Па три јарх Ве ли ке Ан ти о хи је, угар ски Цар, са ра цен ски 
Сул тан, еги пат ски Сул тан и бу гар ски Цар и Па три јарх.6) За хва љу-
ју ћи Све том Са ви по сре до ва њу да ње гов брат Сте фан Пр во вен ча-
ни Не ма њић до би је ти ту ле кра ља од рим ског Па пе и од ви зан тиј-
ског ца ра Иса ка Дру гог (ти ту ла „ав то кра тор“ – „са мо др жац“)7) срп-

4) „Студенички крст Светог Симеона“, YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=7e5-
7ScdXek: Свети Сава је и сам као један од радника учествовао у изградњи манастира 
на Хиландару.

5) О томе говоре византијски слоган „цар као Божји слуга“ (цариградски и свеопшти 
васељенски слоган у том смислу био је „Цар царева, царује царевима“, енглески 
термин „public servant“ или на Далеком истоку јапански термин „меши хоукоу“ („слуга 
грађана“, онај који „служи потребама својих сународника“). У том смислу немањићка 
теодулија-држава је била специфична српска средњовековна верзија идеје „државе 
као Божје идеје на земљи“ о којој су писали кроз историју на различитим крајевима 
света Хегел, Фихте, Мил, антички Грци и Словени, Византинци или народи на Далеком 
истоку.

6) Царски  руски летопис, стр. 98-130. Уз то, Руски царски летопис, стр. 22; 30.
7) Francis Oakley, Kingship–thePoliticsofEnchantment, John Wiley & Sons, 2008, pp. 82-

83; 85; Ernest Barker, SocialandPoliticalThoughtinByzantiumfromJustinianItotheLast
Paleologue, Oxford, 1957, pp. 194-196, cit. Patriarch Antonius “Letter to Vasili I”: Према 
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ски вла да ри се у ви зан тиј ским из во ри ма зва нич но по чи њу да се 
за пи су ју кра ље ви ма и ка сни је ца ре ви ма.8) Жи ти је – би о гра фи је 
Све тог Са ве и ра зни дру ги исто риј ски из во ри та ко ђе све до че о по-
што ва њу Је вре ја и при пад ни ка ри мо ка то лич ке и ислам ске ве ро и-
спо ве сти пре ма Све том Са ви.9) Са гле да ва ју ћи све пе ри о де срп ске 
др жа во твор но сти сред њо ве ков на све то сав ска и не ма њић ка др жа-
ва-те о ду ли ја би ла је ка мен-те ме љац ин сти ту ци о на ли зо ва ња и 
функ ци о ни са ња не за ви сних др жа во твор них срп ских за ко на, оби-
ча ја и ма ни ра и др жав них и на род них ин сти ту ци ја. Та кав вр ху нац 
др жа во твор ног уре ђе ња не би био мо гућ да му ни је прет хо дио ви-
ше ве ков ни пе ри од др жа во твор но сти и на ци о нал ног иден ти те та 
уоб ли чен и раз ви јен у пе ри о ду вла да ви не срп ског ца ре ви ћа Ли ки-
ни ја,10) за тим од вре ме на озва ни ча ва ња хри шћан ства на те ри то ри ји 
да на шње Ср би је у вре ме вла да ви не срп ских рим ских ца ре ва Га ле-
ри ја, Кон стан ти на и Ли ки ни ја, кон стан ти но пољ ских ца ре ва Те о до-

константинопољском Патријарху Антонију „автократор-цар самодржац“ је „велики и 
свети суверени владар који је вољом Господа ортодоксни и верни заштитник Цркве 
и Државе, “што објашњава и правило генеалошког породичног наследства царског 
трона „по Божјем праву“ у православним монархијама. О  томе  видети Photios, Pa-
triarch of Constantinople, Mystagogy of the Holy Spirit, Trans. Joseph P. Farrell. Holy 
CrossPress, Brookline, MA, 1987, p. 77; Срђан Пириватрић, „Улазак Стефана Душана у 
Царство“, Зборник радова Византолошког институтаXLIV, 2007.; Срђан Пириватрић, 
„Самуилова држава – обим и карактер“, Књига 21, Посебна издања Византолошког 
института, САНУ, 1997, стр. 143, цит. DeCerimoniis, 690-6.16 B, стр. 40-41: За разлику 
од западноевропских краљева константинопољски, бугарски и српски цареви су се 
у средњем веку називали васељенским господинима источног ромејског царства, 
односно царевима (Basileus (βασιλεύς), Basileus of Rhomaioi), автократор (самодржац)).

8) George Kedrenos. HistoriarumCompendium, Еd. Immanuel Bekker, Corpus Scriptores His-
toriae Byzantinae 35-36, 2 vols; Острогорски, Автократор и самодржац, Глас 141-148 
(Сабрана дела IV), 323-327.

9) Теодосије, Житије Светог Саве, Стара српска књижевност у 24 књиге, књига 5, 
Просвета - Српска књижевна задруга, Београд, 1988, Ненад Илић, Свети Сава: Житије 
и слава Светог Саве првог српског архиепископа, Манастир Ђурђеви Ступови, Рас, 
2006. Архимандриг Јустин Поповић, „Житије преподобног и богоносног оца нашег 
Саве – првог Архиепископа Српског“, Žitija Svetih, Светосавље - Библиотека,Свети 
Владика Николај Жички, Живот Светог Саве, цит. И.Т. Мрнавић, фра Андрија Качић-
Миошић, Бенедикт Рамбертије, Жак Шеноа

10) Милош С. Милојевић, „Наши манастири и калуђерство“, Штампарија код «Св. Саве» 
Кнез Михаилова број 4,  репринт издање  Издавачко-књижарског предузећа «Никола 
Пашић», Београд, 1997, стр. 6, http://www.promacedonia.org/serb/mm4/milojevich_nashi_
manastiri.pdf: Уз предање да је кћерка Ирина царевића Ликинија у првом веку помогла 
превођењу тадашњих Срба на хришћанску веру, сведочанство о изворности раног 
хришћанства у Србији су и епископије ране хришћанске цркве у Сремској Митровици, 
Рашкој, Нишу, Косовској Митровици и другим местима.О томе видети Милош С. 
Милојевић, Одломци историје Срба и српских – југославенских – земаља у Турској 
и Аустрији, Прва свеска, Државна штампарија, Београд, 1872, стр. 110 (Обновљено 
издање, Графос, Панчево, 1996)
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си ја Дру гог,11) Ју сти ни ја на Пр вог и Ју сти ни ја на Дру гог и у пе ри о ду 
вла да ви не пред не ма њић ке ди на сти је Све вла до вић (490-641) и 
Вла сти ми ро вић (Све ти ми ро вић-Оштри во је вић-При би са вље вић-
Кло ни ми ро вић; c. 641-960)12) за чи је вла да ре су сред њо ве ков ни 
исто ри ча ри за бе ле жи ли да су „вла да ли у хри шћан ском ду ху прав-
де и по ште ња и на род их је во лео“.13) Овај ду хов но-све тов ни не ма-
њић ки др жа во твор ни кон цепт је уз сре ди шњи фак тор хри шћан ства 
у се би са др жао зна чај не прав не и ду хов не еле мен те кон стан ти но-
пољ ског др жа во твор ног уре ђе ња иза ње га је би ло ка рак те ри стич но 
одр жа ва ње вла дар ско-цр кве но-на род них Са бо ра у Ра су, Жи чи, Де-
же ви и дру гим ме сти ма ши ром Ср би је на ко ји ма су до но ше не ви-
тал но ва жне од лу ке по др жа ву и на род пре ма по у ка ма из цр кве них 
Пса ла ма.14) Вла да ри из ди на сти је Не ма њић су се кру ни са ли у цр-
кви Све тог Пе тра и Па вла крај Ра са и у ма на сти ру Жи чи код Кра-
ље ва,15) слич но оби ча ју ви зан тиј ских ца ре ва да се кру ни шу у Цр-
кви Све те Со фи је у Кон стан ти но по љу,16) же ле ћи та ко да ис ка жу 

11) Драган Вукић, Цариград око Васељене, Чугура принт, Београд, 2009. стр. 35: Године 
438. објављен је Теодосијев кодекс, прва званична збирка царских закона издатих 
од времена Константина Великог до Теодосија Великог, који ће дати чврсту основу 
правном животу Константинопољског царства.

12) Gianantonio Bomman, StoriaCivileEdEcclesiasticaDellaDalmazia,CroaziaEBosna:
InLibriDodiciCompendiata:AllaGloriosissimaVenetaIlliricaNazione, II, str. Locatelli, 
Venezia, 1775, (Google e-knjiga), стр. 14-15, Daniele Farlatus, Ecclesia Sirmiensis olim
metropolis, в Illyrici Sacri, VII, Ecclesia Diocletiana, Antibarensis, Dyrrhachiensis et
Sirmiensis cum earum suffragantes, Coleti, 1817, Caroli Du Fresne Domini Du Cange, 
Illyricum Vetus & Novum, Haeredum Royerianorum, Posonii, 1746; Joannes, Scylitzes, 
Historiarum compendium, Walter de Gruyter, 1973 (Scylityes, Joannes, Synopsis
historiarum),

13) Андрија Качић-Миошић, Разговори угодни народа словинског ,http://www.archive.
org/stream/razgovorugodnin00miogoog/razgovorugodnin00miogoog_djvu.txt, Jovan Rajić, 
Istorijaraznihslavenskihnarodovnaipače Bolgar,HorvatoviSerbov...vosvetistoričeski
proizvedenaja Joannom Raičem, V Viene 1794.; Ј. Јевремовић, „Печат српског кнеза 
Стројимира“, Глас Јавности,27.07.2006.

14) Псалам 2, 11: „Служите Господу са страхом, и радујте се с трепетом“. Jev. 12, 28. 
15) Jovanka Kalić, „Rascia - The Nucleus of the Medieval Serbian State“, TheSerbianQuestions

inTheBalkans, Faculty of Geography, University of Belgrade, 1995, цит. Хилендарску 
повељу Стефана Немање и Повељу Краља Стефана Уроша Немањића из 1253: 
„Градови и тврђаве припадају рашком трону.“ У J.Kalić, «Presto Stefana Nemanje,» / The 
Throne of Stephen Nemanya/ Prilozizaknjiževnost,jezik,istorijuifolklor, 53-54, Belgrade: 
Filološki fakultet, I 987-1988, pp. 21-30.36; Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i
pisma,I, Early Serbian Charters and Letters, Belgrade-Sremski Karlovci, 1927, p. 207

16) Младен Станковић, „Путовање у Цариград – мој сусрет са Византијом“, Башта Балкана, 
преузето из часописа Водич за живот,бр. 10 (новембар 2011), на стр. 72-88.http://www.
bastabalkana.com/2012/03/putovanje-u-carigrad-moj-susret-sa-vizantijom/: На месту једне 
старије цркве коју је подигао цар Константин и обновио и отворио за богослужења цар 
Теодосије II 415. године, цар Јустинијан је 537. године подигао цркву Свету Софију у 
којој су се крунисали цареви и учествовали у свештеном ритуалу.
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по ве за ност хри шћан ске пра во слав не ве ре и др жав не вла сти и при-
па да ње вла сти ди на сти ји и дру штву, а не са мо по је дин цу. Пре ста-
нак пе ри о да вла да ви не ди на сти је Не ма њић и ње них ди на стиј ских 
из да на ка Хре бе ља но ви ћа, Ла за ре ви ћа и Бран ко ви ћа у ше сна е стом 
ве ку по ду да рио се са пе ри о дом про ди ра ња тур ске осман лиј ске вла-
сти на Бал кан ско по лу о стр во и од тог вре ме на због ути ца ја ра зних 
стра них си ла на овом под руч ју све до да на шњих да на о срп ском 
на ци о нал ном иден ти те ту не мо же да се го во ри у сми слу јед не ли-
не ар не исто риј ске кон стан те. Ипак, сре ди шњу нит на ци о нал ног 
иден ти те та пре но си ли су све ште ни ци Срп ске пра во слав не цр кве и 
на род кроз еп ску на род ну по е зи ју и чу ва ње тра ди ци о нал них ин-
сти ту ци ја, оби ча ја и ма ни ра. То је уоч љи во из пе ри о да из ве шта ја 
Беч ког дво ра о од но су срп ског на ро да пре ма Па три јар ху Ар се ни ју 
Чар но је ви ћу за вре ме Ве ли ке се о бе Ср ба,17) као и из де фи ни ци је 
ар хи ман дри та Те о фа на Жив ко ви ћа из 1868. го ди не да се од вре ме-
на Све тог Са ве срп ски на ци о нал ни иден ти тет ве зи вао за „срп ску 
на род ну по бо жност“ и „Срп ску на род ну цр кву“ у ко јој „ка лу ђе ри 
слу же на ро ду и на род слу жи ка лу ђе ри ма“.18) Ову исто риј ску кон-
стан ту при ме тио је и швај цар ски док тор хе ми је и кри ми но лог Ар-
чи балд Рајс ко ји је у сво јој књи зи-за ве шта њу Чуј те Ср би! 1928. 
го ди не та ко ђе твр дио да је на род на по бо жност те мељ срп ског на-
ци о нал ног иден ти те та.19) Та ква на све то сав ским не ма њић ким те-
ме љи ма ус по ста вље на „на род на цр ква“ до ка за ла се као исто риј ска 
кон стан та и ин сти ту ци ја из над иде о ло шких усме ре ња и по ли тич-
ких во ђа ме ђу на ро дом на те ри то ри ји Ср би је. Тра ди ци ја са бор но-
сти и ло кал не са мо у пра ве у сред њо ве ков ној Ср би ји очи та ва ла се 
на при ме ру из град ње ма на сти ра у Ср би ји ко је су за јед нич ким сна-
га ма зи да ли ка лу ђе ри, вла сте ла и на род, 20) као и на при ме ру за јед-
нич ких се о ских ра до ва у по љу и на из град њи ку ћа и се о ских обје-

17) Ђорђе Трифуновић, Очевици о великој сеоби Срба, Багдала, Крушевац, 1990.; (Ур.) 
Звонимир Костић, Сто најзнаменитијих Срба, Принцип, Београд – Нови Сад, 2001.: 
Према једном извештају владе у Бечу о доласку патријарха и колоне народа у 
Будимпешту у коме пише да је српски народ следио свог патријарха „као што пчеле 
пристају за својом матицом.“

18) Теофан Живковић, Србска народна црква на канонично-историчном темељу свом,  с 
едним словом у додатку: побожност и народност, Тиском браће Мађара, Манастир 
Бездин, Темишвар, Румунија, 1868, стр. 56-61.

19) Арчибалд Рајс, Чујте Срби!, Етхос, Библиотека Наслеђе, Београд, 2005, стр. 4.
20) Томислав Ж. Поповић, „Задужбина монаха Давида“, Магазин Политика, 05.10.2008, 

Београд, 2008.: Карактеристичан пример је манастир Давидовица између Пријепоља 
и Бијелог Поља, задужбина унука Стефана Немање монаха Давида посвећена слави 
Богојављења.
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ка та и на при ме ру на стан ка гра до ва и се ла као што су Де ча ни, Тр-
сте ник, Про ку пље, Кру ше вац, Ле ско вац, Бо ван, Пе трус, Ста лаћ, 
итд.21) Кон стан ти но пољ ски иде ал цр кве ног гра ди тељ ства и ду хов-
ног жи во та у слу ча ју Ср би је у сред њем ве ку и за јед нич ког по ду-
хва та мо на ха, вла сте ле и се ља ка у гра ђе њу ма на сти ра, до стиг нут је 
у ко сов ској Ме то хи ји, где је би ло из гра ђе но пре ко 2.500 хри шћан-
ских све ти ња.22) Сви ста нов ни ци на се ља гра ди ли и одр жа ва ли за-
јед нич ке објек те и бри ну ли и од лу чи ва ли о за јед нич ким до бри ма, 
нпр. о за јед нич ким па си шти ма жу па, од но сно ад ми ни стра тив них 
за јед ни ца ви ше су сед них се ла, за тим о шу ма ма, во да ма, пу те ви ма, 
гро бљи ма, мо сто ви ма, во де ни ца ма, кре ча на ма, итд.23) На се о ском 
збо ру су се ре ша ва ла нај ва жни ја пи та ња ко ја су се ти ца ла еко но ми-
је и упра вља ња сел ском и оп штин ском шу мом, ис па шом и одр жа-
ва њем при род них и за јед нич ки из гра ђе них обје ка та.24) На та ко 
по ста вље не те ме ље се о ског пле мен ског и за дру жног „пар ла мен та-
ри зма“25) на до ве за ли су се ад ми ни стра тив ни еле мен ти уну тра шње 
др жав но сти у на се љи ма и жу па ма сред њо ве ков не Ср би је, не зва-
нич ни се о ски дру штве ни за ко ни и оби ча ји, од но сно из вор не дру-
штве не по ја ве у се о ском жи во ту као па ја, по зај ми ца и мо ба за сно-
ва не на ме ђу соб ном по ма га њу при оба вља њу се о ских по сло ва по 
прин ци пу без у слов не со ли дар но сти и сла вље ње кр сних сла ва у 
Ср ба – по ро дич них хри шћан ских све та ца за штит ни ка.26) Об ја-

21) Снежана Божанић, „Чување простора, међе, границе – разграничења у српској држави 
од 13. до 15. века“, цитирајући П. Ивић–М. Грковић, ДХ I (164), ДХ II (18–19), ДХ
III (752–827); ЗадужбинеКосова, 331-337; Србија друмовима, пругама, рекама, (Ур. 
Мишо Вујовић), Принцип Бонарт Прес, Београд, Туристичка организација Србије, 
2007, стр. 440; Мирослава Јоцић, Петко Марјановић,„Историја“, http://www.prokuplje.
org.rs/cms/lat/istorijа

22) R. Dragović, „Popisani manastiri u Srbiji: Zvoni sa svih 400 zvonika“, Novosti, 23. mart 
2013, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:425787-Popisani-
manastiri-u-Srbiji-Zvoni-sa-svih-400-zvonika, cit. Душан Миловановић и Перо Вишњић 
(књига „Саборник манастира српских“). 

23) Сретен Вукосављевић, Писма са села, Савремена школа, Београд, 1962.; Сретен 
Вукосављевић, Историја сељачког друштва III–Социологија сељачких радова, САНУ, 
Београд, 1983.; С. М. Душанић и Д. Поповић, Приватан живот у српским земљама 
средњег века, Clio, Београд, 1984, стр. 131-137: Манастири и властела су слободно 
располагали својом имовином, селима и шумама које су добивали од цара на поклон 
хрисовуљама (законским писмом са царевим златним печатом) и простагмама 
(писменим наређењима).

24) Драган Марковић, Отварање и затварање србијанског села, стр. 34.
25) Драган Симеуновић, Нововековне политичке идеје у Срба, Институт за политичке сту-

дије и Историјски архив Београда, Београд, 2000, стр. 127, cit. Владимир Јовановић. 
26) Драган Марковић, Исто, стр. 37, цит. Сретен Вукосављевић, Историја сељачког 

друштва, стр. 442-443; Милош Благојевић, Земљорадња у средњем веку, стр. 215, цит. 
Законик цара Стефана Душана, књ. III, 118, 119.; M. Благојевић, Планине и пашњаци, 
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шње ње за то се на ла зи дав но у про шло сти, јер су при пад ни ци ши-
ро ко ра се ље ног про то-срп ско сло вен ског27) на ро да због свог дру-
штве ног уре ђе ња и мо рал ног ка рак те ра ужи ва ли по што ва ње ме ђу 
ан тич ким исто ри ча ри ма и ге о гра фи ма. Ста нов ни штво на те ри то-
ри ји по ред ре ке Ду нав би ло је на зи ва но Ор фе је ви „пра вед ни љу-
ди“28) и „прав до љу би ви“, ис кре ни и бо го бо ја жљи ви љу ди“29) и 
ме ђу њи ма је би ло, ка ко су пи са ли ти исто ри ча ри, „љу ди ко ји жи ве 
у ве ли ким за јед ни ца ма и све де ле ме ђу со бом, али и оних ко ји се 
одва ја ју од љу ди, жи ве мо на шким жи во том, по сте30) и уз др жа ва ју 
се од све тов ног жи во та.“31) Опи си ва ни су и као „вр ло по бо жан и 
прав до љу бив на род ко ји је имао раз ви је не др жав не ин сти ту ци је, 
при вре ду и тр го ви ну“.32) Исто ри чар Стра бон је у ве зи са кон ти нен-
тал ним пле ме ни ма ме ђу овим ши ро ко ра се ље ним про то-срп ским-
(срп ско-сло вен ским) на ро дом33) у свом де лу Ге о гра фи ја на пи сао да 
су Гр ци ко ји су жи ве ли пре ње го вог вре ме на ви со ко вред но ва ли те 
древ не „Ски те“ и да су по го то во њи хо ви „но ма ди“ („ра си ја ни“) ко-
ји су жи ве ли уда ље ни од дру гих на ро да би ли пре ма про ши ре ном 
ве ро ва њу „нај пра вед ни ји од свих њих“, док је исто ри чар Хе ро дот 

39-54.: Према 74. члану Душановог законика („Село са селом да пасе: куда једно 
село туда и друго.“) сељаци свих села у жупи су имали право да напасају стоку на 
заједничким пашњацима жупе.

27) Aleksandar Petrović, ArheografijanarodajugoistočneEvrope, стр. 16-17: Према истори-
чару и лингвисти Павел Шафарик име Срби било “првобитно име“ свих Словена и на 
античким географским мапама и у записима Плинија, Птоломеја, Прокопија и других 
историчара било је српских имена у областима руских прибалитичких и средњеевроп-
ских Словена, од који је и данас остао етникум ‘’Лужички Срби’’ и  „Полапски Срби“. 
Са тиме су се слагали и британски интелектуалци у 19. веку– видети “Sclavonian 
Antiquities”, TheForeignQuarterlyRevue, Vol. 26, October 1840, January 1841, (Am. Ed.), 
Jemima M. Mason, Corner of Broadway and Fine Street, New York, 1841, pp. 39-40: У 19. 
веку у науци је било уврежено мишљење да је у прошлости заједничко име за све Сло-
вене било Срби (Сирби), што је у оригиналном значењу на старословенском језику био 
назив за „сроднике, саплеменике“ или „народ, род“.

28) Nicola Densusianu, PrehistoricDacia, cit. Pindar, Olymp. III. v. 14. 17 cit. Orpheus, Argon. 
v. 1079, v. 1136, v. 1062 seqq, Homer, Odyss. X. 97, Hesiodus, Opera et dies, v. 566, 
Dionysius, Descr.orb. v. 298

29) Страбо,Географија, 7.3.8
30) Исто, 7.3.3; 7.3.4; 7.3.5; 7.3.9
31) Исто, 7.3.3; Nicola Densusianu, PrehistoricDacia, Part 5–Ch. XXXIII. 26 (I–X), http://

www.pelasgians.org/website5/33_26.htmm, cit. Homer, Iliad, XIII.v. 6: Хомер је тврдио 
да су наследници винчанске културе Пелазги из северног дела Тракије, Мизи, Скити и 
Аби били „најправеднији људи на земљи“ („dichaiotatoi anthropoi“).

32) John Arthur Evans,AntiquarianResearchesinIllyricum, Parts I. and II, Nichols and Sons, 
25, Parliament Street, Westminster, 1883, pp. 43-44, cit. Scymnos, V.420 seqq.

33) Ptolomy, Tetrabiblos, 3.13.36), Livy, HistoryofRome, 45.30, Страбо, Географија, 7.3.8
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пле ме кар пат ских Ге та34) сма трао нај хра бри јим и ујед но нај пра вед-
ни јим љу ди ма ме ђу Тра ча ни ма“.35) Ова кво дру штве но уре ђе ње у 
ко јем су се ви со ко вред но ва ли прав да и по ште ње мо же да се об ја-
сни ти ме што су глав не раз вој не при вред не гра не ових на ро да у 
ан тич ким вре ме ни ма би ли зе мљо рад ња, сто чар ство и ри бар ство, а 
ан тич ки исто ри ча ри од Хо ме ра до Апо ло до ру са су успе шне зе-
мљо рад ни ке и па сти ре због „пра вед но сти“ њи хо вог за ни ма ња и 
жи вот ног окру же ња упо ре ђи ва ли са др жав ни ци ма или прав ни ци-
ма.36) Ка сни ји хри шћан ски оби ча ји по љо при вред ни ка да мо ле и за-
хва љу ју Бо гу за до бар при нос по љо при вред них про из во да, плод-
ност ста нов ни штва, здра вље сто ке и очу ва ност по љо при вред них 
про из во да би ли су на ста вак њи хо вих ра ни јих прет хри шћан ских 
оби ча ја ко ји су има ли ди мен зи ју ја ког осе ћа ња при вр же но сти и 
по што ва ња при ро де.37) Од пр вог ве ка па на да ље Све ти апо сто ли 
Па вле, Ан дри ја Пр во зва ни, Тит, Ти мо ти је и дру ги апо сто ли на те-
ри то ри ји Ср би је,38) за тим Ур за ци је, Ан дро ник, Ни ке та Ре ме зи јан-
ски и дру ги ло кал ни би ску пи и ђа ко ни са сре ди шњом епи ско пи јом 
ко ју је осно вао Апо стол Све тих Ан дри ја у Срем ској Ми тро ви ци 
ши ри ли су и одр жа ва ли хри шћан ство по Ср би ји,39) а ка сни је игу-

34) Римски историчар Дион Касиус је писао да су „Гете трачко племе које припада народу 
Дачана“. (RomanHistory, Book LI, 22, 7; Epitome of Book LXVII). Теофилакт Симоката, 
History, III, 4.7 је писао да су Гети Трачког (Словенског) рода. (Theoph.Ехс.Ар.Phot.
53).

35) Јаcov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, Vol. III, pp. 507-508, cit. 
Strabo, Geogr. I. ViI. 3. 8-9; Pliny, IV. 26. 11; Bessel, De reb. Get. p. 40). Clearchus of Solos,  
fragm. 8 in Fragm. Hist. gr. II. 306; Herodot, IV. 93.

36) Kathryn J. Gutzwiller, Theocritus’PastoralAnalogies:TheFormationofaGenre, University 
of Wisconsin Press, 15. 9. 1991. pp. 24-26, cit. Homer, Platon, Hesiod, Apolodorus

37) Linda J. Ivanits, RussianFolkBelief, M.E. Sharpe Inc, 1992, USA; Милан Жупанчић, 
„Обитељска пољопривредна господарства и рурални развитак у Хрватској“, 
Социологија села 43, 165, Институт за друштвена истраживања у Загребу, Загреб, 
2005, стр. 172: Због свега овога један од најпознатијих хришћанских учитеља Свети 
Аугустин (Aurelius Augustinus, 353–430) у свом делу О Божјој држави (Decivitatedei) 
тврдио је да је занимање пољопривредника најлепше занимање.

38) Ljubomir Stojanović, Starisrpskirodosloviiletopisi, Srpska kraljevska akademija, Sremski 
Karlovci, 1927, str. 46, 53, 194: Према старим српским родословима и летописима прву 
хришћанску цркву на подручју данашње Србије Цркву Светог Петра и Павла саградио 
је на остацима једног античког утврђења у близини прве српске престолнице Рас у 
Рашкој ученик Светог Петра, апостол Тит, који је заједно са апостолом Андријом 
Првозваним основао у Сирмијуму Панонску епископију.

39) Нови завет, „Друга посланица Светог Апостола Павла Тимотеју“ (2. Тим. 4. 10); 
„Посланица Светог Апостола Павла Римљанима“ (15.19); Ј. Gardener Wilkinson, 
Dalmatia and Montenegro, Eusebius, Church History III.1, Adrian Radulescu and Ion 
Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Constanta, Simo Jelača, Naseljavanje Srba na Balkan,цит. 
Rossijskij Sinopsis, Hyppolithus of Rome, On the Twelve Apostles, Mihail Diaconescu,
Antologiedeliteraturadacoromana; 186-189, Миодраг Милановић,Српски стари век, 
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ма ни, је ро мо на си и па ро хиј ски све ште ни ци Срп ске пра во слав не 
цр кве. У пе ри о ду од шест-се дам ве ко ва пре до ла ска Хри ста, ме ђу 
илир ско-трач ким па ган ским про ро ци ма по сто ја ла су про ро чан ства 
о до ла ску Спа си те ља ко ја су се сла га ла са ста ро за вет ним про ро-
чан ством изра ел ског Да ни ла из Ва ви ло на о до ла ску, смр ти и уср-
сну ћу Ме си је40) и та уче ња су би ла ра ши ре на по чи та вом Или ри ку 
у до ба Ма ке дон ских и Рим ских осва ја ња41) све до до ла ска хри-
шћан ских Апо сто ла из Је ру са ли ма ко ји су љу ди ма у пр вом ве ку 
об зна ни ли да је Христ до шао, умро и вас кр снуо ис пу нив ши та ко 
сво је бо жан стве но по слан ство.42) То ком пр вог и дру гог ве ка хри-
шћан ски Апо сто ли су по кр шта ва ли на род на те ри то ри ји од Је ру са-
ли ма до Срем ске Ми тро ви це (та да шњи Сир ми јум).43) Ме ђу тим, од 
че твр тог ве ка, на кон упа да Ху на на под руч је да на шње Ср би је сре-
ди ште Ар хи е пи ско пи је се за јед но са др жав ном рим ском вла шћу и 
са срп ским Ми тро по ли ти ма и Ар хи је ре ји ма пре ме сти ло из Срем-
ске Ми тро ви це у Зве чан на да на шње Ко со во и Ме то хи ју, где је но-

cit. Епифаније Кипарски, Алберто Фортис, Луцијус, Вињалић,итд.; Anonimni autor, 
Serbskabesedaulatinskompismu,стр. 43-44.

 Љубомир Стојановић,Старесрпскеповељеиписма1-1, 2; Сима Лазин Лукић, Кратка 
повјесница Срба од постанка српства до данас, http://www.scribd.com/doc/14757231/
Simo-Lukin-Lazic-Kratka-Povjesnica-Srba, Сима Ћирковић, Историја српског народа, 
стр. 100; 151-155; Миодраг Миловановић, Стари српски век; Милош С. Милојевић, 
„Наши манастири и калуђерство“, стр. 3-4.

40) William Williams, PrimitiveHistory,p. 69, cit. Hist.5.13, Suetonius, Vita Vespasiani; p. 70: 
У време владавине римског цара Аугуста писци Тацит и Сетониус су писали да је 
„Исток жељно ишчекивао славног Месију који ће ослободити свет од дивљаштва, као 
што је било предвиђено старим списима и пророчанствима, тако да је и кинески цар 
био променио свој назив из „Победник“ у „Помиритељ“. Према историчару и теологу 
Вилијаму Вилијамсону кинески цар је послао једну мисију да према пророчанствима 
пронађе овог Свеца на Западу, али је она погрешила и заменила га идолом Фо у Индији.

41) Anonimni autor, Serbska beseda u latinskom pismu, Franz Selch, Beč, 1860, Sveska I, 
„Illyrica“, str. 42-43, http://sr.scribd.com/doc/25781253/Serbska-Beseda-u-Latinskom-
Pismu, cit. Dion Cassius, LIV.34.

42) Јованова посланица, 4.9, Свето крштење, Матеј 3.16-17; Суетониус, Сенека, Гротиус, 
Amian Marcellinus, RomanHistory, 23.1.2-3: Забележено је и у Старом и у Новом завету 
да је Јован Исаија наговестио долазак хришћанства, да се Свети Дух појавио у облику 
Голуба када је Исус крштаван, да су Свети апостоли и следбеници и по цену својих 
живота  посведочили испуњење свих пророчанстава и да су неки догађаји описани у 
Старом и Новом завету потврђени касније у делима античких римских писаца.

43) Нови завет, „Друга посланица Светог Апостола Павла Тимотеју“ (2. Тим. 4. 10); 
„Посланица Светог Апостола Павла Римљанима“ (15.19); Eusebius, ChurchHistory III.1, 
Adrian Radulescu and Ion Bitoleanu, IstoriaDobrogei, Constanta, Simo Jelača, Naseljavanje
SrbanaBalkan,цит. Rossijskij Sinopsis, Hyppolithus of Rome, On theTwelveApostles, 
Mihail Diaconescu, Antologiedeliteraturadacoromana; 186-189, Миодраг Милановић, 
Српски стари век, cit. Епифаније Кипарски, Алберто Фортис, Луцијус, Вињалић, итд.; 
Anonimni autor, Serbskabesedaulatinskompismu,стр. 43-44. 
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вом сре ди шту опет дат на зив Ми тро ви ца.44) Ка сни је у исто ри ји су 
срп ски рим ски ца ре ви Кон стан тин и Ли ки ни је и кон стан ти но пољ-
ски ца ре ви Те о до си је Дру ги, Ју сти ни јан Пр ви и Ју сти ни јан Дру ги 
ди рект но вр ши ли или зва нич ним де кре ти ма одо бра ва ли и под сти-
ца ли хри шћан ство у Ср би ји. За хва љу ју ћи ца ре ви ма Га ле ри ју (250.-
311)45) ко ји је 311. го ди не об ја вио Га ле ри јев  едикт о вер ској то ле-
ран ци ји46) ко јим се пр ви пут да је сло бо да ве ро и спо ве сти хри шћа-
ни ма, ње го вим су на род ња ци ма ца ре ви ма Кон стан ти ну и Ли ки ни ју 
ко ји су об ја вљи ва њем Ми лан ског едик та по твр ди ли ра ни ји Га ле-
ри јев едикт и хри шћа ни ма омо гу ћи ли сло бод но ис по ве да ње ве ре47) 
и прав ном ак ту ца ра Ли ки ни ја Про пис вла сти ма у Ни ко ме ди ји48), 
за тим за хва љу ју ћи мај ци ца ра Кон стан ти на Је ле ни ро дом из Је ле ча 
крај Ра шке,49) ца ру Ју сти ни ја ну50) из Ле ба на крај Ле сков ца, бра ћи 
Све том Ћи ри лу и Ме то ди ју, Све том Са ви и ди на сти ји Не ма њић, 
ова кул ту ро ло шка ве за је ду хов но и прав но одр жа ва на пре ко прав-
них ака та као што су За кон ца ра Ју сти ни ја на,Књи га Крм чи је Све-
тог Са ве, Зе мљо рад нич ки за ко ник кра ља Ми лу ти на Не ма њи ћа51) и 
Ду ша нов За ко ник. У де ве том ве ку су се на утвр ђе но и ин сти ту ци-
о на ли зо ва но из вор но хри шћан ство на про сто ру Бал кан ског по лу о-
стр ва на до ве за ле ми си је бра ће ми си о на ра Ћи ри ла и Ме то ди ја из 
Со лу на ко је су има ле у се би до дат ну ди мен зи ју опи сме ња ва ња ста-
нов ни штва.52) У ши ре њу хри шћан ства у Дал ма ци ји на Бал кан ском 

44) Милош С. Милојевић, „Наши манастири и калуђерство“, стр. 4.
45) Lactantius, Venantius Honorius Clementianus Fortunatus, TheWorksofLactantius:Atreatise

ontheangerofGod, T. & T. Clark, 1871, pp. 189-190.
46) Galerijevediktotoleranciji,  http://sh.wikipedia.org/wiki/Galerijev_edikt_o_toleranciji; (Gr. 

Transl.) Eusebius, HistoriaEcclesiastica VIII.17.3-5; (Lat. Transl.) Lactantius, Demortibus
persecutorum, XXXIV; B. Subašić, „Zaječar: Narodni muzej najuspešnija firma“, Novosti, 
20. oktobar 2012, http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:402173-Zajecar-Narodni-
muzej-najuspesnija-firma

47) Dejan Stojiljković, “Rim priznaje Hrista!”, feljton, Novosti, 03. februar 2013.
48) Lactantius, TheWorksofLactantius:AtreatiseontheangerofGod, стр. 207-209: Пропис 

властима у Никомедијицара Ликинија је гласио „да све свим хришћанима и онима који 
поштују Бога врате њихова права, те да се свим хришћанима, њиховим удружењима 
и црквама врате раније одузети новац и имовина и да им се поново изграде њихова 
верска здања.“

49) Милош С. Милојевић, „Наши манастири и калуђерство“
50) “Justinian I”, Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/

topic/308858/Justinian-I
51) Снежана Божанић, „Чување простора, међе, границе – разграничења у српској држави 

од 13. до 15. века“, цит. СпоменикIV, 2; В. Јагић, Светостефанскихрисовуљ, 5; Задуж
бинеКосова, 316.

52) Сима Ћирковић, Историја српског народа; Ljubomir Stojanović, Stari srpski rodoslovi i 
letopisi
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по лу о стр ву је у про це су хри сти ја ни за ци је би ло ис пр ва по мо ћи и са 
рим ске и са ис точ не бал кан ско-цр но мор ско-ма ло а зиј ске стра не.53) 
На тај на чин су се хри шћан ство и по што ва ње Бож јих за по ве сти и 
не ма њић ка др жав на те о ду ли ја, на чи јем че лу је као и у слу ча ју 
Кон стан ти но по ља би ла јед на пле ме ни та вла дар ска ди на сти ја,54) 
на до ве за ли као јед на над град ња на „дру штве ну јед на кост и де мо-
кра ти ју сло вен ских се о ских и по ро дич них за дру га“ у ко ји ма су се 
по што ва ли ста ри и ис ку сни љу ди у по ро ди ци и ши рој за јед ни ци.55) 
По што ва ње уло ге ста ри јих љу ди у ста ро срп ским по ро ди ца ма и 
дру штве ном уре ђе њу на под руч ју Бал кан ског по лу о стр ва прав но је 
озва ни ча ва но уво ђе њем хри шћан ства од до ба ца ра Га ле ри ја до 
прав них ре фор ми ца ре ва Те о до си ја, Ју сти ни ја на Пр вог и Ју сти ни-
ја на Дру гог ко је су ра ни јем Рим ском пра ву до да ле еле мен те прав-
ног при зна ња по ро дич ног за ко на.56) До но ше њем свог прав ног за ко-
на цар Ју сти ни јан Пр ви је ујед но и зва нич но озна чио раз ли ку у 
др жа во твор ној фи ло зо фи ји из ме ђу вла да ра ра ни јег па ган ског це за-
ра и хри шћан ског срп ско сло вен ско-грч ко-ис точ но ро меј ског (ви-
зан тиј ског) ца ра ко ји је Бож ји слу га.57) Све ти Са ва ће ка сни је у 
исто ри ји озва ни чи ти ауто ке фал ност Срп ске пра во слав не цр кве и 
др жа ве на до град њом срп ске др жа ве-те о ду ли је на од ра ни је ус по-
ста вље ни кон стан ти но пољ ски др жа во твор ни мо дел. То је пре тог 
чи на на го ве стио ње гов пре дак Сте фан Во ји слав Во ји сла вље вић 
1040. го ди не одва ја њем од Кон стан ти но по ља,58) као и По ве ља 
кон стан ти но пољ ског ца ра Ва си ли ја Дру гог о осни ва њу Ауто ке-
фал не Охрид ске ар хи е пи ско пи је у од но су на Ца ри град ску па три-
јар ши ју, чи ме је зна тан број епи ско пи ја од 1219. го ди не ушао под 

53) Сима Ћирковић, Историја српског народа, стр. 4; 151-155.
54) Шарл Дил, Историја Византије, Логос Арт, Београд, 2008, стр. 78: „Њени чланови 

добише назив „порфирогенити“ („рођени у пурпуру“) и народну приврженост, 
поданичку оданост тој лози.“

55) Florin Curta, The making of the slavs: history and archaeology of the Lower Danube Region, 
ca. 500-700, Cambridge University Press, 2001. pp. 7-8, cit. Procopius, Helmold; Владислав 
Ћоровић, Историја српског народа

56) Исто, стр. 34-35: Цар Јустинијан Први правно је реформисао царство и правним 
закоником Corpusjuriscivilisод 565. године „прожимајући новим духом хришћанства 
суровост старог римског права унео у закон до тада непознато старање о друштвеној 
правди, о јавној моралности и о човечности“.

57) Francis Oakley, Kingship–thePoliticsofEnchantment, John Wiley & Sons, 2008, pp. 82-
83, cit. Eusebius, VC 4.9ff; 85: Цар Константин је предсредњовековну теодулију схватио 
као Божје посланство цара на земљи, што се види из његовог писма персијском краљу 
Шапуру у којем је тражио заштиту персијских хришћана.

58) Adolphus Louis Koeppen, Theworldinthemiddleages–AnHistoricalGeography,Appleton 
and Co., New York, 1854, p. 162.
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ју рис дик ци ју за себ не срп ске Ар хи е пи ско пи је.59) У сред њем ве ку на 
дру штве ну и ду хов ну ор га ни за ци ју „те о ду ли ју“ на до ве за ли су се и 
уте ме љи ли је прав ни за ко ни ци Све тог Са ве Но мо ка нон и Крм чи ја. 
Књи га Кор мчег (Крм чи ја) је да ла ве ли ки до при нос ши ре њу и учвр-
шћи ва њу ду хов но сти и у оста лим пра во слав ним зе мља ма у сред-
њем ве ку.60) Зна чај ни исто риј ски прав ни до ку мен ти за раз у ме ва ње 
сред њо ве ков ног срп ског на ци о нал ног иден ти те та би ле су и Хри со-
ву ље ко је су из да ва ли вла да ри и све штен ство срп ске сред њо ве ков-
не др жа ве и вр ло стро га прав на ре гу ла ци ја аграр них од но са у Зе-
мљо рад нич ком за ко ну кра ља Ми лу ти на (1282-1321), на ста лом на 
осно ву срп ског пре во да ца ри град ског Зе мљо рад нич ког за ко на. Ова 
за кон је, уз још не ке ста ре прав не до ку мен та био и осно ва за ства-
ра ње пр вог сред њо ве ков ног прав ног ак та Ду ша нов за ко ник на ста-
лог у до ба вла да ви не ца ра Сте фа на Уро ша IV Ду ша на Не ма њи ћа 
(1308-1355),61) као и Ру дар ског за ко ни ка из 1412. го ди не де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа за хва љу ју ћи ко јем је та да успе шно функ ци о-
ни са ла срп ска при вре да и про фит срп ске  ру дар ске про из вод ње 
пре ма ши вао јед ну пе ти ну укуп не европ ске про из вод ње пле ме ни-
тих ме та ла.62) Је дан за кон ко ји је до нео краљ Ми лу тин у пе ри о ду 
из ме ђу 1313. и 1318. го ди не под на зи вом За кон љу дем цр ков ним у 
По ве љи ма на сти ру Све ти Сте фан у Бањ ској (Све то сте фан ска по ве-

59) Сима Ћирковић, Историја српског народа, Српска књижевна задруга, Београд, 1981, 
стр. 176, цит. Новаковић, Снегаров, К. Јиричек

60) Simon Franklin, Writing, Society and Culture in Early Rus, C. 950-1300,Cambridge 
University Press, 2002, str. 138, 147, cit. Shchapov, Vizantiiskoeiuzhnoslavianskoepravovoe
nasledie, str. 117-119: Руски митрополит Кирил је 1273. године добио од бугарског 
деспота Светослава и проширио по Русији Книгу Кормчег. Рјазански принчеви су 
сачували копију текста ове књиге из 1284. године –књигу упутстава о животу у вери и 
црквеним правилима и синопсис црквених канона и цариградског краљевског закона са 
коментарима цариградских научника на основу преведеног светосавског Номоканона.

61) Милош Благојевић, Земљораднички закон – средњовековни рукопис, стр. 15, цити-
рајући А. Соловјев, Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка, 238, чл. 17. Ми-
лош Благојевић, Земљораднички закон – средњовековни рукопис, стр. 15; 17-18: У вре-
ме владавине краља Милутина по појединим манастирима су у живопису на фрескама 
приказане сцене „Страшног суда“, односно кажњавање грешника земљорадника који 
је преоравао бразде њиве свог суседа. У старосрпском преводу првог члана Земљора-
дничког закона овакав грешник је називан „земљорадник који преорава“ туђу њиву, 
док је у Закону цара Јустинијана он био називан „отимач бразди“. Снежана Божанић, 
„Чување простора, међе, границе – разграничења у српској држави од 13. до 15. века“, 
цит. С. Божанић, Заједничке међе и границе Дечанског и Бањског властелинста (ис-
торијско-географска анализа), Споменица ИА ,,Срем” 5 (2006), 136–152: Студеница, 
Жича и неки други манастири су имали своје поседе на подручју данашње Метохије, у 
долини Ибра и на простору Зете, у време када су основана три највећа средњовековна 
манастирска властелинства: бањско, дечанско и светоарханђеловско.

62) Биљана Марковић, Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, Вајат, Београд, 
1999.
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ља) зна ча јан је био, из ме ђу оста лог, и по то ме што је озва ни чио 
ин сти ту ци ју се ља ка сло бод ног ба шти ни ка у од но су на ра ни ји по-
ло жај за ви сно сти се ља ка се бра од фе у дал ног вла сте ли на.63) Ти ме је 
и краљ Ми лу тин на не ки на чин на ста вио пут Све тог Са ве у ве зи с 
ко јим су оста ла пре да ња у на ро ду да се по себ но бри нуо о про све-
ћи ва њу и за шти ти пра ва се ља ка и обич них љу ди. Би о гра фи ја Све-
тог Са ве, Те о до си је во Жи ти је Све тог Са ве,има ла је ка сни је ве ли ки 
ути цај на жи вот не ста во ве и по ли тич ку фи ло зо фи ју ру ског ца ра 
Ива на Че твр тог Ве ли ког Ва си ље ви ча. Пре ко по то ма ка се стре ца ра 
Ду ша на64) пле ме ни тих Ане и Је ле не Јак ши ће ве Глин ске, од но сно 
пре ко ба ке осни ва ча ру ске цар ске ди на сти је Ива на Че твр тог Ва си-
ље ви ча, уз ра ни ју кул ту ро ло шку, прав ну и ду хов ну по ве за ност би-
ле су и ге не а ло шки по ве за не срп ска ди на сти ја Не ма њић, кон стан-
ти но пољ ска ди на сти ја Па ле о лог,65) ди на сти ја Рју ри ко вић и цар ска 
ди на сти ја Ива на Гро зног Ва си ље вич.66) Зе мље ис точ ног Ме ди те ра-
на за јед но са Ру си јом би ле су у сред њем ве ку по ве за не не са мо 
уда ја ма и же нид ба ма чла но ва њи хо вих вла дар ских ди на сти ја, не го 
и сла вље њем за јед нич ких све та ца, за што је до бар при мер на род но 
и цар ско сла вље ње Све тог Сте фа на, Све тог Ди ми три ја и Све тог 
Ни ко ле Мир ли киј ског67) чи јем име ну је по све ће но ви ше од шест 
сто ти на цр ка ва под ју рис дик ци јом Срп ске пра во слав не цр кве.68) 
При пад ни ци свих сло је ва срп ског дру штва су кроз исто ри ју сла ви-

63) Милош Благојевић, Земљораднички закон, стр. 294-295; Радош Љушић,Кнежевина 
Србија (1830-1839), Београд, САНУ, 1986.

64) Иван Родић, Мастер рад, “Могућности развоја културног туризма у источној Србији“, 
Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за географију, 
Ниш, 2012. cit. Т. Поповић, стр. 39, http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/master/geografija/
doc/2012/2012-12-25-ri.pdf: Подручје око манастира Поганово називано је „земља 
великославног господара Србије Господина Константина“, сина сестре цара Душана, 
званог и „Констанин Силни“. Његова кћерка Јелена била је византијска царица, супруга 
цара Манојла II Палеолога.

65) Свети Сава у руском царском летопису, стр.20-21; Младен Станковић, „Путовање у Ца-
риград – мој сусрет са Византијом“: Последњи византијски цар Константин XI Драгаш 
Палеолог био је чукунунук Стефана Дечанског Немањића.

66) Свети Сава у руском царском летопису, Родослов и генеалошка веза династија - стр. 
20-21; Срђан Пириватрић, „Улазак Стефана Душана у Царство“, Зборник радова 
Византолошког института, XLIV, 2007, стр. 29: Према једној фресци са родословом 
династије Немањић у манастиру Матејић насталој након 1347. године на основу 
сродства цара Душана и цара Исака Комнена цар Душан је тврдио да има предност у 
односу на династије Палеолог и Кантакузин на константинопољско престоље. 

67) Акафист Свят. Николаю,http://www.youtube.com/watch?v=fNfT-ehSRZQ
68) Boba Mihić, „Свети Никола“, http://www.sokobanja.com/zanimljivosti/legende-i-price-iz-

naroda/srpske-slave/sveti-nikola:  Династија Немањића и Српска православна црква и 
српски народ вековима поштују Светог Николу и њему је посвећена храмовна и мана-
стирска слава Српске православне цркве.
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ли та ко ђе и Све тог Ге ор ги ја,Све тог Ни ко лу, Све тог Или ју, Све тог 
Ан дре ја Пр во зва ног, Све тог Ар хан ђе ла Ми хај ла, Све тог Ди ми три-
ја, Све тог Га ври ла, Све тог Сте фа на,69) Све ту Пет ку и дру ге све це 
као за штит ни ке Ср би је70) у мир ним и рат ним усло ви ма одр жа ва-
њем скуп них ли ти ја и про сла ва, по ро дич ним сла ва ма и дру гим 
оби ча ји ма.

РазградњапостосманлијскеСрпскемодернедржаве

Обич но се сма тра да је на сла бље ње и не ста ја ње срп ског на ци-
о нал ног иден ти те та пост-осман лиј ске срп ске др жа ве нај ви ше ути-
ца ла ви ше ве ков на вла да ви на тур ског осман лиј ског цар ства на про-
сто ру да на шње Ср би је. При том се за не ма ру је прав ни и по ли тич ки 
кон цепт сла бље ња или уни шта ва ња од ред ни ца срп ског на ци о нал-
ног иден ти те та као што су срп ски је зик, пи смо, те ри то ри је, вер ски 
оби ча ји и не зва нич ни на род ни оби ча ји у про це су ства ра ња пост-
осман лиј ске мо дер не срп ске др жа ве то ком 19. ве ка. Прав ни и по-
ли тич ки кон цепт за сни ва ња та да шње мо дер не срп ске др жа ве ни је 
био оства рен као над град ња до та да шњих тра ди ци о нал них обе леж-
ја срп ског на ци о нал ног иден ти те та не го као про ме на тих обе леж ја 
или њи хо во по ни шта ва ње. По сте пе на де и сто ри за ци ја и про ме на 
прав ног и ду хов ног кул ту ро ло шког ко да срп ске др жа во твор но сти 
уну тар про це са мо дер ни за ци је у 19. ве ку бит но је ути ца ла на да љу 
раз град њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та ка сни је у 20. и 21. ве-
ку. За уче ство ва ње зна чај них срп ских ин те лек ту а ла ца у овом про-
це су не би тре ба ло да бу де мно го осу де, јер су они све у куп но гле-
да ју ћи да ли зна ча јан до при нос ли не ар ном по ве зи ва њу ра ни је 
пред-осман лиј ског срп ског на сле ђа са њи хо вим вре ме ном у ко ме 
су се де фи ни са ле мо дер не гра ђан ске на ци је. Вр ло је ве ро ват но да 
та да шњи срп ски ин те лек ту ал ци ни су мо гли да бу ду пот пу но све-
сни од ре ђе ња уло ге пост-осман лиј ске Ср би је у вре ме ну ек пан зи је 
ан гло-сак сон ског еко ном ског ли бе ра ли зма и не мач ког шум пе те-
ров ског еко ном ског кон цеп та у ге о по ли тич кој свет ској кон сте ла ци-
ји тог вре ме на. Ипак, кључ ни до га ђа ји или про це си ко ји су у де вет-

69) Преднемањићке династије и династија Немањић су славили и Светог мученика Стефана 
као заштитника Србије и својих династија, тако да су немањићки краљеви градили 
цркве Светог Стефана и испред личних имена својих синова престолонаследника 
стављали име Стефан.

70) Мирослав Тимотијевић, „Меморијал ослободиоцима Београда 1806.“, Наслеђе, 
2004, iss. 5,, стр. 25, 26 http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/1450-605X/2004/1450-
605X0405009T.pdf
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на е стом ве ку не по сред но или по сред но ути ца ли на де и сто ри за ци ју 
кул тур ног ко да и срп ске др жа во твор но сти би ли су: је зич ке ре фор-
ме Ву ка Ка ра џи ћа и Ђу ре Да ни чи ћа под вод ством управ ни ка беч ке 
двор ске књи жни це Јер не ја Ко пи та ра ко ји ма је, пре ма при зна њу 
Јер не ја Ко пи та ра би ла пре ки ну та до та да шња исто риј ска књи жев на 
и кул тур на везa из ме ђу Ср би је и Ру си је и Србијa по ве за на са Хаб-
сбур шком мо нар хи јом;71) об ја вљи ва ње Грађанскогзаконика 1844. 
го ди не на пи са ног на осно ву Аустријскогграђанскогзаконикако ји 
је про у зро ко вао рас пад тра ди ци о нал не срп ске за дру ге, уру ша ва ње 
тра ди ци о нал них ло кал них по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је (се о-
ских по ро дич них до ма ћин ста ва, се о ских за дру га и се о ских са бо ра) 
и не зва нич них дру штве них ин сти ту ци ја (ауто ри те та оца по ро ди це, 
се о ског ста ре ши не, над ре ђе ног вој ног ста ре ши не и вла да ра др жа-
ве);72) за о крет та да шњег мо дер ног раз мо на ше ног про све ти те ља 
До си те ја Об ра до ви ћа од тра ди ци о нал ног све то сав ског пра во сла-
вља пре ма Еберхартовоj ра ци о нал ној те о ло ги ји;73) при хва та ње на-
уч но не пот кре пље них ис ка за аустриј ског по ли ти ча ра Бе ња ми на 
Ка ла ја о срп ској исто ри ји и на ци о нал ном иден ти те ту74) у зва нич ној 
срп ској исто ри о гра фи ји и обра зов ном си сте му на у штрб ста рих 
срп ских ро до сло ва и ле то пи са и исто риј ских за пи са ра зних свет-
ских ан тич ких и пост-ан тич ких исто ри ча ра о срп ској исто ри ји на 
Бал кан ском по лу о стр ву;75) од ба ци ва ње са чу ва них спи са За ха ри ја 

71) Aleksa Ivić, „Arhivska građa o srpskim i hrvatskim književnim i kulturnim radnicima 
1740-1880“, Zbornikzaistoriju, jezik iknjiževnostsrpskognarodaIII, Srpska Kraljevska 
Akademija, Beograd, 1926, str. 262-263; Golub Dobrašinović (Ur.), KopitariVuk, Vukov 
sabor Tršić – Rad, Beograd, 1980.

72) Мирослав Ђорђевић, „Увод у грађанско право“, Правни факултет Универзитета у Бе-
ограду, Београд, 2004, стр. 71, цит. Драгољуб Стојановић, Оливер Антић; Slobodan
Jovanović, „Jovan Hadžić’’ у  Političke i pravne rasprave, Geca Kon, Beograd, 1908.
стр.87;Лаза Димитријевић, Како живи наш народ, Инфинитас, Београд, 2010, стр. 
194-196, Momčilo Isić, SeljankauSrbijiuprvojpolovini20.veka,  Оgledi br. 9, Helsinški 
odbor za ljudska prava u Srbiji, Zagorac, 2008. Beograd; Momčilo Isić, “Dete i žena u Srbiji 
između dva svetska rata”, у SrbijaumodernizacijskimprocesimaXIXiXXveka, Biblioteka 
Helsinške sveske br. 23, Beograd, 2006. str. 157-159, cit. Istorijski arhiv Niš, Načelstvo sreza 
ražanjskog, k-1, br. 954, 1919; Драгољуб Ч. Симоновић, Укључивањеземљорадникау
самоуправнеодносе, Нолит, Београд, 1975, стр. 129.

73) Владимир Вукашиновић, Свети Сава и Доситеј Обрадовић – покушај новог читања, 
Издавачки фонд СПЦ Архиепископије Београдско-Карловачке, Београд, 2012,  стр. 79-
86

74) Бенијамин Калаји, Историја српског народа, прев. Гаврило Витковић, Државна штам-
парија, Београд, 1882.

75) Видети компаративно историјске записе Светог Саве, Ђорђа Бранковића, Јована 
Рајића,  Захарија Орфелина, Милоша С. Милојевића, Симе Поп Лукина Лазића, Љубо-
мира Стојановића и оригиналне историјске изворе Страбона, Херодота, Тацита, Амија-
на Марцелина, Приска, Прокопија, Јована Зонаре, Лаоника Халкокондила, Георгиса 



стр:124.

- 17 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2014год.(XXVI)XIIIvol=39

Сте фа но ви ћа Ор фе ли на са фон то ви ма срп ско сло вен ске  азбу ке на 
ко јој су на ста ла нај вред ни ја де ла из обла сти срп ског пра ва и књи-
жев но сти у сред њем ве ку76); не по треб но уво ђе ње Ср би је у рат про-
тив Бу гар ске1885. го ди не77);уво ђе ње пар ла мен тар не де мо кра ти је 
ко ја је иако про кла мо ва но де мо крат ска у ствар но сти ипак об у хва-
та ла ма ло број не ин те ре сне гру пе и про у зро ко ва ла до та да не по сто-
је ће сва ђе и по де ле у ста нов ни штву по иде о ло шкој осно ви;78) сла-
бље ње тра ди ци о нал не ло кал не са мо у пра ве и тра ди ци о нал не уло ге 
све штен ства, учи те ља и ле ка ра у дру штву и по сле дич на по ја ва 
враџ би на,  ла жних про ро чан ста ва, дез ор га ни за ци је и здрав стве них 
про бле ма у се ли ма и гра до ви ма;79) уво ђе ње дру штве них „мо дер ни-
за циј ских ре фор ми“ по мо ћу из град ње ре пре сив ног по ли циј ског и 
до у шнич ког др жав ног апа ра та,80) као и за не ма ри ва ње обра зо ва ња 
се о ског ста нов ни штва и из град ње ин фра струк ту ре81) и при вре де82) 
у се ли ма.83) На ове бит не чи ње ни це ве за не за из град њу мо дер не 
гра ђан ске Ср би је на до ве за ли су се у 20. ве ку за кључ ци Версајског
уговора из 1919. го ди не на ко јем су по је ди ни свет ски моћ ни ци јав-
но из ра жа ва ли жа ље ње што је од та да Ср би ја из гу би ла сво је ме сто 
у свет ској исто ри ји,84) а ка сни је и за кључ ци оста лих бит них ме ђу-
на род них Кон гре са на ко ји ма се од лу чи ва ла ге о по ли тич ка кон сте-
ла ци ја по ли тич ких сна га у све ту. Има ју ћи у ви ду ова кве по Ср би ју 
осе тљи ве ге о по ли тич ке окол но сти  19. и 20. ве ка, не би сме ло да се 
оштро осу ђу ју по не кад ди ску та бил ни по те зи срп ских вла да ра из 

Кедрениса, Константина Филозофа, Данијела Фарлатија, Николе Томасеа, Ћон Вил-
консона, Мавра Орбинија, Апендинија, Сипријана, Шафарика и осталих историчара.

76) „Захарија Орфелин (1726-1785) - Изложба поводом 250 година од Орфелиновог Плача 
Сербији“,http://www.unilib.bg.ac.rs/o_nama/izlozbe/orfelin/orfelin.pdf

77) Живојин Мишић, Моје успомене, Београдски издавачко-графички завод, Београд 
1985.; Слободан Јовановић, Српско-бугарски рат: Расправа из дипломатске историје, 
Дворска књижара Мите Стајића, Београд 1901.

78) Latinka Perović, „Žene i deca“, SrbijaumodernizacijskimprocesimaXIXiXXveka, str. 21, 
Biblioteka Helsinške sveske br. 26, Beograd, 2006.

79) Лаза Димитријевић, Како живи наш народ, Инфинитас, Београд, 2010.
80) Čedomir Antić, „Jedan prilog političkom položaju žene u Srbiji u XIX veku”, Novasrpska

političkamisao, br. 3-4, Beograd, 1999, str. 253–261.
81) Лаза Димитријевић, Како живи наш народ, Инфинитас, Београд, 2010, стр. 211; 

Владимир Ћоровић, „Земља Шумадија хајдучка, досељеничка и побуњеничка“, 
ИсторијскеСвескеСрпскоНаслеђебр. 3, март 1998.

82) Тихомир Ђорћевић, Србија пре сто година - XIX.век,Ethos, Београд, 2008, стр. 4.
83) Љубомир Павловић, „Како да се наш народ просвети“, Шабачки гласник 39, 11. јун, 

1929, стр. 1; Драган Марковић, Отварање и затварање србијанског села, стр. 26. 
84) (Ур. Мишо Вујовић), Србија друмовима, пругама, рекама, Принцип Бонарт Прес: 

Туристичка организација Србије, Београд, Чачак, 2007, стр. 29, цит. Жорж Клемансо
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ди на сти ја Те о до ро вић-Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић у том пе ри о ду. 
Вла да ви ну ових две ју пост-не ма њић ких кра љев ских ди на сти ја је-
су обе ле жи ли ме ђу соб ни ди на стиј ски су ко би и ме ђу пар тиј ски су-
ко би на по ли тич кој сце ни гра ђан ске Ср би је и јед но сме ран ути цај 
беч ког дво ра и оста лих моћ них за пад но е вроп ских си ла на суд би ну 
Ср би је. Али, за вре ме вла да ви не ових две ју ди на сти ја оства ре но је 
уво ђе ње мо дер ни за циј ских еле ме на та, умет нич ких до стиг ну ћа и 
те ко ви на за пад но е вроп ске кул ту ре као што је осни ва ње На род ног 
по зо ри шта, Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, обра зов них уста-
но ва, на ци о нал них му зич ких ор ке ста ра, уче них дру шта ва, и слич-
но у до та да шњу обра зов но, ин фра струк тур но, ко му ни ка циј ски и 
др жа во твор ну за пу ште ну Ср би ју. Упр кос та да шњим не га тив ним 
ге о по ли тич ким окол но сти ма по раз вој срп ске др жа во твор но сти 
вла да ри из ових ди на сти ја ус пе ли су у гра ни ца ма сво јих мо гућ но-
сти да очу ва ју ра ни ји  исто риј ски ли не ар ни иден ти тет срп ске на-
ци је и др жа ве по угле ду на тра ди ци ју не ка да шњих срп ских вла да-
ра и до сто јан стве ни ка. Та ко је ка рак те ри стич но и за Те о до ро ви ће-
Обре но ви ће и за Ка ра ђор ђе ви ће да су ши ром зе мље по ма га ли 
град њу цр ка ва и ма на сти ра ко је су оста вља ли као за ду жби не срп-
ском на ро ду, укљу чу ју ћи ме ђу њи ма цр кве-по кај ни це и цр кве-за-
хвал ни це. По угле ду на ца ра Ла за ра,85) ца ри цу Ми ли цу, па три јар ха 
Ар се ни ја Чар но је ви ћа, Ка ра ђор ђа и дру ге вла да ре и до сто јан стве-
ни ке срп ске исто ри је по себ но су во ди ли бри гу да са чу ва ју мо шти 
све ти те ља на те ри то ри ји Ср би је.86) Узи ма ју ћи у об зир гол го ту срп-
ске вој ске и на ро да у пре ла ску до остр ва Крф у Пр вом свет ском 
ра ту и да ље уру ша ва ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та на кон тог 
до га ђа ја мно ги исто ри ча ри на ла зе за мер ке кра љу Алек сан дру Ка-
ра ђор ђе ви ћу, ми ни стру Ни ко ли Па ши ћу и оста лим срп ским по ли-
ти ча ри ма на од лу ка ма ко је су до но си ли у том вре ме ну. Ипак мо ра 
да се ис так не чи ње ни ца да је краљ Алек сан дар сво јим чи ном упу-

85) Пакибитија, Свети великомученик цар Лазар, http://www.pakibitija.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=532&Itemid=92: Постоји предање да је 
патријарх Јефрем крунисао цара Лазара након смрти цара Уроша, сина цара Душана.

86) „Света Десница Јована Крститеља у Русији“, Православље, број 942, Служба за 
саопштења Митрополије црногорско-приморске, http://pravoslavlje.spc.rs/broj/942/
tekst/sveta-desnica-jovana-krstitelja-u-rusiji/; „Рука Светог Јована Крститеља“, http://
www.youtube.com/watch?v=9dzdr9M-3Q8 Светигора, образник за вјеру, културу и 
васпитање, бр. 21-23 (Аранђеловдан 1993) и 24 (Божић 1994), Цетиње: У току Другог 
светског рата млади владар Петар Други Карађорђевић побринуо се да заједно са 
Патријархом Гаврилом Дожићем и свештеницима манастира Острог спаси мошти 
десне руке Светог Јована Крститеља, честицу Часног крста и Филермску чудотворну 
икону Богородичину и смести их на сигурно место пред свој одлазак из Србије.
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ћи ва ња мол бе за спа ша ва ње срп ске вој ске ру ском ца ру Ни ко ла ју 
Дру гом Ро ма но ву то ком Пр вог свет ског ра та, на кон до би ја ња по-
тврд ног од го во ра ру ског ца ра Ни ко ла ја Дру гог на ње го ву мол бу87) 
ус пео ин ди рект но да спа си сто ти не хи ља да жи во та срп ских вој ни-
ка. Суд бин ски не за ви дан по ло жај срп ских вла да ра и чи та вог срп-
ског на ро да пред из би ја ње Пр вог свет ског ра та, ко ји  мо же да се 
уоп ште но упо ре ди са по ло жа јем свих вла да ра на те ри то ри ји Ср би-
је у исто ри ји опи сао је та да шњи ру ски ди пло ма та у Бе о гра ду Ва си-
лиј Штранд ман у књи зи Балканско успомене.88) У том сми слу 
Штранд ман је до жи вео и за пи сао и емо тив ну ре ак ци ју и су зе ми-
ни стра Ни ко ле Па ши ћа на по твр дан од го вор ру ског ца ра Ни ко ла ја 
срп ском кра љу Алек сан дру око по др шке пре жи ве лом ста нов ни-
штву Ср би је.89) Ме ђу тим, на кон Дру гог свет ског ра та све до да на-
шњих да на и са ми срп ски др жав ни слу жбе ни ци су по че ли не ким 
сво јим по те зи ма да до при но се за ти ра њу срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та. По је ди на пра и сто риј ска ар хе о ло шка на ла зи шта, се ла, 
цр кве и ма на сти ри ко је су на кон пе ри о да ви ше ве ков не тур ске 
осман лиј ске ко ло ни за ци је об на вља ли срп ски вла да ри у 19. ве ку, 
на кон Дру гог свет ског ра та оште ће ни су или уни шта ва ни по гре-
шном по ли ти ком про стор ног пла ни ра ња и из град ње хи дро е лек-
тра на, ауто-пу те ва и ве штач ких је зе ра, нај че шће без из ра де на уч-
них сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и сту ди ја о 
оправ да но сти њи хо ве из град ње.90) Дра стич ни при ме ри не бри ге др-
жа ве и на ро да за срп ско кул тур но-исто риј ско на сле ђе и све ти ње у 
овом пе ри о ду би ли су отва ра ње сточ не пи ја це у бли зи ни род не ку-
ће Све тог Са ве91) и пре тва ра ње цр кве Са мо дре же у ко јој су се цар 
Ла зар и срп ска вој ска при че сти ли пред од ла зак на Бој на Ко со ву у 

87) Василиј Николајевић Штрандман, Балканске успомене, Жагор, Београд, 2009, Petar 
Opačić, „Apel ruskom caru“, Novosti, 01. novembar 2009.

88) В. Н. Штрандман, Балканске успомене.
89) Исто.
90) „Potopljena crkva koju su sagradili knez Milos i serdar Jovan Micic na Tari: Petar 

Otoranov, „Crkva Svete Trojice - Duhovski ponedeljak”, Užice nekad i sad: Užice od
19451997.; „Manastiri u Srbiji, Manastir Mileseva“, http://www.discoverserbia.org/sr/
section-blog/40?start=20; “Crkve”, Turisticka organizacija Pirot, http://www.topirot.com/
TOP/09-KISpomenici/Crkve.htm; V. Kadić,  “Izronio potopljeni Pivski manastir”, Novosti, 
12. decembar 2011, V. Kadić, “Potopljena kulturna dobra”, Nacionalni park Djerdap, 
01. novembar 2009.  http://www.npdjerdap.org/potopljena-kulturna-dobra/; „Zaovine, 
potopljeno selo“, http://www.alfadivingteam.com/lokacije/lokacije-srbija/potopljeno-selo-
zaovine

91) D. N. Petrović, „Umesto Savine kuće stočna pijaca“, Vestionline, 24. 07. 2011, http://www.
vesti-online.com/Vesti/Srbija/152726/
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јав ни то а лет.92) Сли чан до га ђај-про цес ко ји све до чи о по мањ ка њу 
де мо крат ских и на ци о нал них ка па ци те та срп ског др жав ног и ло-
кал ног ин сти ту ци о нал ног апа ра та, од но сно о не до стат ку исто риј-
ске и кул тур не све сти чи та вог јед ног по ко ље ња у Ср би ји ве зан је 
ових ме се ци за ви ше ме сеч но скр на вље ње и прет њу по та па њем чу-
до твор не срп ске ду хов не и исто риј ске све ти ње – ма на сти ра по све-
ће ног Све том Ар хан ге лу Ми ха и лу, по зна ти јег као „Ва љев ска Гра-
ча ни ца“, са гра ђе ног у до ба ди на сти је Не ма њић.93) Прет ња по та па-
њем Ва љев ске Гра ча ни це по ка зу је да у Ср би ји, над ОдлукомВладе
Србијеиз 1997. го ди не да је ва љев ски ма на стир Гра ча ни ца спо ме-
ник од из у зет ног дру штве ног и др жав ног зна ча ја,као и над од лу ка-
ма ме ђу на род них ин сти ту ци ја за ду же них за за шти ту кул тур ног на-
сле ђа,94) ве ћу сна гу има ју од лу ке не ко ли ци не ин ве сти то ра и др жав-
них слу жбе ни ка о про стор ном пла ни ра њу, из град њи хи дро а ку му-
ла ци о них обје ка та и суд би ни др жав них кул тур но и сто риј ских спо-
ме ни ка. Од вре ме на до но ше ња од лу ке о по та па њу ма на сти ра Гра-
ча ни ца упу ћи ва ни су апе ли и пе ти ци је95) и из не ше ни раз ло зи за 
ње го ву за шти ту ра зних хи дро ге о ло га, прав ни ка, еко ло га, се и змо-
ло га, ин жи ње ра, те о ло га, кул ту ро ло га, исто ри ча ра, вер ни ка, мо на-
ха и ста нов ни ка овог кра ја.96) У ме ђу вре ме ну гро бља мо на ха, ми-
тро по ли та, ло кал них вла сте ли на и њи хо вих по ро ди ца ко ја су сме-
ште на уз ва љев ски ма на стир Гра ча ни ца су оскр на вље на у про це су 
при пре ме ма на сти ра за по та па ње.97) Упр кос не по сто ја њу прав них и 

92) Танјуг, “Црква у Самодрежи поново претворена у јавни тоалет“ Политика,10/06/2011, 
Београд, http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Crkva-u-Samodrezi-ponovo-pretvorena-u-
javni-toalet.lt.html

93) Б. Пузовић, “Праисторијско гробље у порти Ваљевске Грачанице”, 07. 09. 2012, Но-
вости, цит. археолог В. Арсић: „У близини манастира Ваљевска Грачаница налази се 
3.000 година старо праисторијско камено утврђење које сведочи о најстаријој употреби 
камена на простору Србије“, затим гробља монаха, надгробне старосавне плоче пос-
већене Светом Архангелу Михајилу и стечци са натписима на древном старосрпском 
писму.

94) Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 1/2010.
95) У лето 2012. године Скупштини Републике Србије је након литије кроз град предата 

Петиција народа од 30.000 потписа којом се тражи ревидирање легалности и израда 
неопходне студије оправданости пројекта ове хидро-акумулационе бране.

96) „Енергопројект“, 1988, Београд, „Војна тајна – строго поверљиво“, http://istinoljublje.
wordpress.com/војна-тајна-о-потопу-ваљева/ Будо Нововић, “Живе на дну језера, а нису 
рибе“: 28.10.2012, Политика; Србел.нет, „ЈП „Колубара“ најављује потапање Ваљевске 
Грачанице“; Бранко Поповић, „Акумулација Ровни – слика потапања и роварења 
Србије“, 30. август 2012, “Spasavajuci Gracanicu – spasavamo sebe”, http://istinoljublje.
wordpress.com/2566-2/. 4.11.2012.

97) Биљана Живковић, „Грачаница све ближа потопу!“, 30.8.2012:  http://facebookreporter.
org/биљана-живковић-грачаница-све-ближа-п/; Србел.нет, „ЈП „Колубара“ најављује 
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ге о хи дро ло шких до пу ште ња за из град њу ове аку му ла ци је и иако је 
у оп ти ца ју би ла и суд ска за бра на би ло ка квих ра до ва на ру ше њу, 
из ме шта њу, или по та па њу Ма на сти ра Ва љев ска Гра ча ни ца и од би-
је на жал ба ЈП „Ко лу ба ре“ на то,98) са град њом хи дро-аку му ла ци о не 
бра не се на ста ви ло због ве ли ке ко ли чи не нов ца уло же не у про је кат 
и због тврд њи над ле жних за из град њу да су по треб не до зво ле у 
ме ђу вре ме ну одо бре не.99) Уз прет њу по та па ња ма на сти ра Ва љев-
ска Гра ча ни ца по сто ји и озбиљ на прет ња уни шта ва ња и из ме не 
при род них и кул тур них ре сур са у дру гим кра је ви ма Ср би је без 
прет ход но одр жа них јав них рас пра ва о то ме.100) Ова кви при ме ри 
ди ску та бил них и не си стем ски ис по ље них од лу ка др жав них слу-
жбе ни ка о уни шта ва њу при род них и кул тур но и сто риј ских ре сур са 
на те ри то ри ји Ср би је по ка зу ју да се за раз ли ку од кон цеп та „Др жа-
ва про тив на ро да“ о ко јем се пи са ло у срп ској књи жев но сти и сред-
стви ма јав ног ин фор ми са ња у 19. и 20. ве ку, у по след њих не ко ли ко 
де це ни ја по ма ља обрис но вог кон цеп та „Др жа ва про тив др жа ве“. 
Мо гу ће ре ше ње за из ла зак из ова квог тре нут но ло шег ста ња др жа-
во твор но сти Ср би је би ло би под се ћа ње на не ка да шњи си стем мо-
рал них вред но сти, од но сно на по што ва ње сва ког по је ди ног људ-
ског жи во та и кул тур но-исто риј ског спо ме ни ка, на по што ва ње и 
не го ва ње ми ра, обра зо ва ња, умет но сти и прав них и тра ди ци о нал-
них за ко на и ло кал ног и др жа во твор ног кон цеп та со ци јал не со ли-
дар но сти. Је дан од ко ра ка у том прав цу мо гло би да бу де ор га ни зо-
ва ње школ ских из ле та, екс кур зи ја и по се та уче ни ка основ них и 

потапање Ваљевске Грачанице“, 23. 09. 2012.
98) „Судска забрана било каквих радова на рушењу, измештању, или потапању Мана-

стира Ваљевска Грачаница и одбијена жалба ЈП „Колубаре““  П. бр. 1731/2001 http://
istinoljublje.wordpress.com/суд-забрана-радова/: П.бр.1731/2001,Општински суд 
уВаљеву, +24.10.2001.год. , “Потврда Забране било каквих радова на Цркви”, Дн.бр. 
2625/01Прим., opstinski sud u Valjevu 25.10.2001.год., “Одбијена Жалба ЈП Колубаре”, 
ИПВ (П) 43/01, Општински суд у Ваљеву, 21.11.2001. године

99) Бранко Поповић, „Акумулација Ровни – слика потапања и роварења Србије“, 30. август 
2012, http://saborsrba.com/zapisi/429 : Оно што зачуђује је да је првобитно планирани 
ниво воде од 333 метра накнадно измењен навише на 375 метара, што је угрозило 
манастир, и надлежни за изградњу хидро-акумулационе бране не одустају од те одлуке 
о премашивању првобитно зацртане коте.

100) „BraNE na Ibru – ne dozvolimo da nam uniste Ibar“, http://www.branenaibru.net76.net/
zaiprotiv.html;  http://www.branenaibru.net76.net/dokumenta.html,; Sasvim prirodno: 
„Dolina jorgovana“, РТС, http://www.youtube.com/watch?v=BKnwt3YzPyI; Б. Ломовић, 
“Унапред извињење Светом Сави“, Politika, 30.11.2012.: Према пројекту трасе Коридора 
11 на удару асфалта би се нашли дрво-запис, старо 450 година, школа саграђена 1889. 
године, извор лековите воде Светог Саве коју је према легенди направио штапом 
Свети Сава, обновљени манастир из немањићког периода, прва црква задужбина кнеза 
Милоша и остале културне и природне знаменитости општине Савинац.
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сред њих шко ла за не ма ре ним гра до ви ма-утвр ђе њи ма као што су 
Бо рач, Ста лаћ, Ста ри Рас, Ца ри чин град, Кру ше вац и Ђу нис, ва-
љев ској Гра ча ни ци, остр ви ма Крф и Ви до и ра зним му зе ји ма, ет но-
се ли ма и оста лим би се ри ма кул тур но-исто риј ског на сле ђа у Ср би-
ји и окру же њу. Зна чај ни ко ра ци у том прав цу би ли би и по пу ла ри-
за ци ја и ком па ра тив на ана ли за нај ва жни јих срп ских прав них за ко-
ни ка, исто риј ских хро ни ка и књи жев них де ла у обра зов ном си сте-
му и у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, за тим отва ра ње и по пу ла-
ри за ци ја би бли о те ка и до мо ва кул ту ре по се ли ма и гра до ви ма Ср-
би је и ин си сти ра ње на бо љој прав ној и кон крет ној за шти ти при-
род ног и кул тур но-исто риј ског на сле ђа у Ср би ји. Ко рект но уво ђе-
ње кул тур но и сто риј ски осми шље ног про гра ма у обра зов ни си стем 
омо гу ћи ло би ци ви ли за циј ски кон цепт са мо по што ва ња и до сто јан-
ства ста нов ни штву Ср би је. То би омо гу ћи ло об но ву и раз вој срп-
ске при вре де, кул ту ре и по ли ти ке - на прин ци пи ма ме ђу соб ног по-
ве ре ња, по што ва ња, со ли дар но сти и са рад ње ста нов ни штва из ме-
ђу се бе са мих,на прин ци пи ма уза јам ног по што ва ња, ми ра и са рад-
ње из ме ђу при пад ни ка срп ских вла сти и на ро да, као и уза јам ног 
по што ва ња, ми ра и са рад ње срп ске др жа ве и на ро да са окол ним и 
оста лим др жа ва ма и на ро ди ма.
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SanjaSuljagic
SERBIANNATIONALIDENTITY

FROMMEDIEVALTEODULIA-STATE
TODEGRADATIONOFMODERNSTATEOFSERBIA

Resume
SaintSava(bornasRastkoNemanjic)wasacentralper
sonandfigureinSerbianhistoryandhislegalandperso
nalculturalheritagewascrucialforestablishmentanden
duranceofSerbiannationalidentity,statehoodandsystem
ofmoralvalues.LegacyofSaintSava’sgooddeedsand
wiseandpeacefulestablishmentofSerbianmedievalstate
andSerbianOrthodoxChristianchurchwasrespectedby
mainworldleadersandofficialsofthattime,fromRoman
Pope, Byzantine Emperor and Patriarch to Jerusalime
Patriarch,EgyptianSultanandothers.Serbianmedieval
dynastyNemanjic established a state based on amodel
ofsocalled„teodulija“oraspiritualunityofApostolic
ChristianChurchandEmpireasofficiallywasconfirmed
insixth„Novel“ofEmperorJustinianFirst’sCodeofJu
stinian. Later rulers of theNemanjic dynasty confirmed
Saint Sava’smedievalCodex calledKrmcija and added
some specificmedieval legal elements into the state co
deandotherlegalstatedocuments.Followingsubsequent
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centurieslongcolonizationofBalkanpenninsulabyOtto
manEmpire,postOttomanmodernSerbianstateofficials
reestablished national Constitution and other legal co
des,butitwasonlyasurfacefactorofformalizationofthe
statehoodanddidnotprovidetenureguaranteesofhuman
rightsofmajorityofSerbianpeopleinpractice.Authorof
thetextnotedthatnotevencurrentgenerationofSerbian
peoplecouldprovideguaranteesforpreservationofsome
veryimportantculturalandhistoricalmonumentssuchas
amonasteryGracanica inValjevoregionandothermo
nastariesandculturalandhistoricalmonumentsthatare
guaranteedprotectionbynationalandinternationallegal
documents.Someofthesemonumentsweredevastatedby
constructionof hydropower stations, artificial lakes and
highwaysorhavebeenthreatenedbyannouncementson
futureconstructionofsuchobjectswithoutprovisionofsci
entificassessmentoftheirimpactonenvironmentandfe
asibilityoftheirbuilding.Theauthorofthetextproposed
areturntoformertraditionalsystemofmoralvaluesthat
encompassesrespectforhumanlifeandhumanrights,pe
ace,educationandsocial solidarityasoneof important
stepswithinaprocessofrebuildingofcurrentfragilele
galandmoralsysteminSerbia.Oneofstepsinthatdirec
toncouldbeorganizationofschooltripsandexcursionto
forgottenandunattendedtouristspotssuchasamedieval
SerbiancityBorac,StariRas,Krusevac,Caricingrad,is
landsofCorfuandVidoandotherculturalandhistorical
sitesinSerbiaandabroad,alongwithrepopularizationof
Serbianmedievalandsubsequent legalcodes,historical
chronicles and novels in national education system and
mediaandbetterlegalprotectionofSerbiannatural,cul
turalandhistoricalheritage.
KewWords:Serbiannationalidentity,SaintSava,Krmcija
legalcodex,Nemanjicdynasty,teodulija,modernSerbian
state,protectionofhistoricalandculturalheritage.
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