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И � ари имађаху потребу да пишу животе из-
врсних мужева и да их пош� ју ради кори� и 
која од њих долази људима... да бисмо се, гле-
дај  и на животе њихове... подигли ма и мало 
к врлини...

... Причам о мужу, не пишећи о њему што није 
било, и да га многим похвалама не бисмо више 
укорили него га похвалили, штавише бићемо 
срећни ако и од онога што је било могнемо ја-
сно ис� за� ...

... Призивај  и Бога у помоћ да по мог  � ву, 
почнемо причу – отпочињемо тражећи одасвуд 
оно што је добро. 

монах Теодосије „Живот Св. Саве”





I
ПРЕТЕЧЕ НЕМАЊИЋА

 Но ипак, ни један читалац не�  не мисли да сам 
написао ишта друго осим оног што сам чуо од 

наших отаца и древне господе да се преноси � о 
и� инито � зивање.

поп Дукљанин



Црква Светих 
Апостола Петра и 

Павла у Расу код Новог 
Пазара, VIII век
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ЖУПАН ВУКАНИзмеђу кањона река Ибра, Лима, Пиве, Таре, Дрине и 
Бо  сне, окружена планинама и скоро непроходним шу-

мама, налазила се област коју је цар Константин IX Порфи-
рогенит у свом чувеном делу О управљању царством (из 918. 
године) називао крштеном Србијом. Највећи део те области 
ће се касније називати и Рашка. Главнина српског народа 
(односно племена званих Срби), као и његових држава, од 
досељења Словена до појаве Немањића, била је концентри-
сана на том планинском подручју источне Херцеговине, 
средишње и источне Босне, Рашке области и југозападне 
Србије.

Дуго, међутим, Срби нису формирали јединствену др-
жавну заједницу. Били су организовани по жупама и брат-
ствима и то им је било довољно. Српска племена, недовољно 
повезана међу собом, остају у својим планинама скоро пет 
векова након досељавања на Балкан. Често су признавали 
врховну власт страних господара, Византије или Бугарског 
царства, да би затим формирали више независних области 
или државних заједница које су пре Немање врло ретко и 
само у кратким периодима биле обједињене. До Немање, 
Србија није прелазила Мораву; на север није ишла преко Руд
ника, а на југоисток не даље од Пећи и Ђаковице... Ниједна 
од богатих долина, ни Косово, ни Велика Морава, ни Мето
хија, ни Мачва не беху тада потпуно у српској власти. (В. 
Ћоровић).

Имајући у виду да се већина остатака манастира из пе-
риода пре Немање налази у долини Лима, верује се да је 
ово подручје, односно Бјелопољска котлина, било средиште 
преднемањићке српске државе све док није освојен Рас. Тек 
са жупаном Вуканом, и његовим наследницима у XII веку, 
постепено ће се развити снага Рашке, која ће довести до 
уједињења које је обавио Вуканов даљи наследник Немања. 

На странама 6 и 7,
Василије I прима 
посланства Срба и 
Хрвата, илустрована 
Хроника Јована 
Скилице, XI век
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Цар Константин 
Бодин је био српски 

краљ од 1081. до 1099. 
године и први Србин 

крунисан за цара 
1072. године

У повељи Стефана Немање манастиру Хиландару говори 
се о томе како је велики жупан Немања обновио и уздигао 

своју палу дедовину и набрајају се области и земље које 
је ујединио са Рашком. 

Без обзира на мали и спорадичан број информа-
ција о Немањиним претходницима, може се претпо-

ставити да је, попут осталих европских држава XII века, и 
Рашка пре Немање постепено демографски, економски и 
културно јачала. Период великих жупана XII века је период 
уздизања Србије како у економском тако и у политичком 
смислу. У вртлогу ратова, у грчу борбе са Византијом, из-
међу крсташких похода и норманских инвазија, у метежима 
војних похода, између ропства и слободе, између шизме и 
јереси, постепено и тешко, на Балкану се појављује једна све 
самосталнија Србија, која ће са Стефаном Немањом и ње-
говим наследницима пронаћи своје право место у поретку 
средњовековних држава.

Подаци о Немањиним претходницима у Рашкој су 
остали само у мутним и ретким записима из којих једва 
можемо да назремо чињенице о делима великих жупана, 
владарској породици и реду наслеђивања. 

Тако се у Летопису попа Дукљанина приповеда да је 
дукљански краљ Константин Бодин, користећи слабост Ви-
зантије, проширио власт на Босну, као и на Рашку, где је, 
претпоставља се, крајем XI века поставио два своја жупана, 
Вукана и Марка. Ова двојица, вероватно браћа, заклели су се 
у своје име и у име својих потомака на верност Бодину и ду-
кљанским крaљевима. То се, вероватно, дешавало почетком 
осамдесетих година XI века, у време кад је нови византијски 
цар Алексије I Комнин (владао 1081–1118) тек покушавао 
да, након више деценија слабљења царства, унутрашњих су-
коба и грађанских ратова, обнови моћ Цариграда. 

У прво време, ратове против Византинаца је предводио 
дукљански краљ Бодин, али кад су Византинци успели да га 
заробе, борбу је преузео Вукан. За Вукана, оног човека који 
је држао сву власт у Далмацији (тј. у Србији – А. Комнина), 
Ромеји су говорили да је страшан, а о његовим нападима 
писали су са грозом. Цар Алексије је због српских побуна 
три пута лично долазио на границу са Рашком. 

У 
се о томе како је велики жупан Немања 

ставити да је, попут осталих европских држава XII века, и 

Печат кнеза 
Стројимира, из 

друге половине IX 
века, представља 

најстарији 
материјални доказ 
о постојању српске 

државе на Балканском 
полуострву
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Најжешће борбе између Срба и Ромеја су во-
ђене 1093. и 1094. године. Вукан је тада напао и 
спалио византијско утврђење и епископско седи-
ште Липљан (западно Косово). Цар Алексије је тад 
дошао до Скопља, где су га дочекали Вуканови 
изасланици који су му обећали мир и као залог 
– таоце. Али чим је цар отишао, Вукан је прекр-
шио обећање – нити је дао таоце нити је престао 
са упадима. Царев синовац, Јован Комнин, добио 
је задатак да казни Србе. Кад је ромејска војска 
дошла до српског утврђења Звечан, које се налази 
на стрмом вулканском брду у облику купе, Вукан 
је решио да их надмудри па је послао изасланике, 
изјављујући да жели преговоре о миру. Царева кћи 
Ана Комнина, у свом делу Алексијада, посвећеном њеном 
оцу – цару Алексију I, приповеда да кад се глас о Вукановом 
походу против Јована почео да шири, неки га монах претекне 
и јави Јовану, уверавајући га да непријатељ стиже. Но овај (тј. 
Јован) га отера с гневом, називајући га лашцем и варалицом. 
Међутим, у току ноћи, Срби организују изненадни напад 
на византијски табор и побију многе војнике у шаторима, а 
многи безглаво бежећи, нађоше смрт у таласима реке, која је 
текла доле (Ситница). Овако дакле, највећи део ромејске вој
ске погибе. Сам војсковођа Јован једва је успео да измакне. 
На то се Вукан осмели и, како није преостало никога да му се 
супротстави, поче да пљачка суседне градове и земље. Срби 
су опустошили околину Скопља, заузели Полов и стигли до 
Врања, где су све опустошили и одвукли отуда много плена.

Цар је наредне 1094. године, по трећи пут узастопно 
дошао на српску границу код Липљана. Но Вукан је поново 
применио исту тактику. Ана Комнина каже да је био вешт на 
речи и вешт на делу. Дошао је у царев табор, праћен сродни-
цима и угледним жупанима, склопио је мир и дао двадесет 
талаца (као oбезбеђење да ће поштовати обавезе), међу ко-
јима и два синовца, Уроша и Стефана Вукана. Велики жупан 
је тако избегавао да уђе у директну борбу са војском самога 
цара, која је без сумње била бројнија и снажнија него раније 
војске које су стизале из Византије. Са друге стране, Алек-
сијева тактика показује да је он у суштини био задовољан 

Темнићки натпис, 
најстарији ћирилични 
натпис и споменик 
старословенске 
писмености 
на Балканском 
полуострву, крај X 
или почетак XI века 
– археолошка збирка 
Народног музеја у 
Београду
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Јелена Вукановић, 
детаљ Мађарске 

илустроване хронике, 
XIV век

да Србе држи у каквом-таквом миру, имајући у виду да је 
у та времена имао и много озбиљније проблеме на другим 
странама. Таоце је цар одвео у Цариград, где их је показао 
светини, као доказ свога успеха у ратовима на Балкану. 

Жупана Вукана су након смрти наследили синови ње-
говог брата Марка: Урош I и Стефан Вукан. Тој генерацији 
вероватно припада и Немањин отац Завида, који је, можда, 
кратко време имао звање великог жупана. Можемо да прет-
поставимо да и у Србији, почетком XII века , није сасвим 
прецизно важило начело сениората у случајевима насле-
ђивања престола великог жупана, и да је вероватно дошло 
до сукоба након Вуканове смрти, како је у то време било и 
у Дукљи. Чињеница да је Урошев брат Стефан Вукан (онај 
са којим је био талац у Цариграду, 1093. године) носио дво-
струко име, као и да му је прво име можда било титуларно 
или владарско име Стефан (овенчани, онај који носи вла-
дарски венац), указује на то да је и он у неком периоду био 
владар (или предвиђен за владара) – можда је чак постао и 
велики жупан након Вуканове смрти. Према неким прет-
поставкама, могуће је да је у том периоду и Немањин отац 
Завида, који је можда био Вуканов син или брат Уроша и 
Стефана Вукана, покушао да заузме престо у Расу. Након 
неуспеха, морао је да побегне у Дукљу, где му се затим ро-
дио син Немања, у другој или трећој деценији XII века. О 
том времену, Стефан Прововенчани, син Немањин, наводи 
у биографији свога оца: Ипак сам слушао да је био велики 
метеж у овој страни земље... и да су родитељу његову (тј. 
Завиди) браћа му завишћу одузела земљу.

У следећој генерацији, јављају се као велики жупани 
Урошеви синови: Урош II Првослав, Деса и Белош. О вели-
ком жупану Урошу I изворни подаци су ретки, спорадични, 
најчешће индиректни. То је, вероватно, онај исти Урош који 
је са братом Стефаном Вуканом, 1093. године, био талац 
цара Алексија I. Верује се да му је отац био жупан Марко, 
Вуканов „савладар” у Рашкој. Ипак, без обзира на оскудицу 
извора, две чињенице о овом великом жупану су несум-
њиве: он је подигао велики антивизантијски устанак у ра-
товима 1127–1129. и успоставио је блиске везе са западним 
земљама и византијским ривалима, посебно са Мађарском. 
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Када је тачно Урош постао велики жупан – није познато. 
Претпоставља се да је то било око 1116. године. Не знамо 
тачно ни кад је престао да влада. У ствари, од 1106. године 
до 1129. године, са изузетком врло непоузданог Барског ро
дослова (зван и Летопис попа Дукљанина), немамо податке 
о збивањима у Србији који би потицали из византијских 
или других извора. Смутње око власти у Расу, након смрти 
великог жупана Вукана, вероватно су погодовале Византији 
да, као и у Дукљи, искористи слабост Срба, па да им поново 
наметне вазалске обавезе, као и да врати војску у нека од 
утврђених места, попут града Раса. 

Три сина Уроша I су постали велики жупани након њега 
(Урош II, Деса и Белош), један син је достигао најви ше поло-
жаје у суседној Угарској (палатин и бан Белош), док су две 
кћерке биле удате за угарског краља (Јелена) и моравског 
војводу (Марија). Колики је био утицај блиских суседских 
односа са Угарском по Србе речито говори и Хиландарска 
повеља Стефана Немање из 1198. године у чијем уводу се 
каже да: Бог премилостиви утврди Грке царевима, а Угре 
краљевима, а Немањиним прецима дарова да владају овом 
земљом српском, као велики жупани.

Марија Вукановић 
Пшемисл, детаљ 
фреске, XII век

Српска династија 
Вишеславићи
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