
Maturski rad: KRALJ MILUTIN 
 

 
 

 
 
 

МАТУРСКИ РАД ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 

 
 
 
 
 

КРАЉ МИЛУТИН 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Професор:                                                                       Ученик: 
 
 
 

2016 
 

1 
 



Maturski rad: KRALJ MILUTIN 
 

 
САДРЖАЈ 

 
 

1 УВОД-ПОРОДИЦА И ДОЛАЗАК НА ПРЕСТО.......................................3 

КРАЉ МИЛУТИН ОД 1282. ДО 1299. ГОДИНЕ..........................................6 

1.1 Ратовање са Византијом 1282-1284. године ....................................... 6 

1.2 Освајање Браничева и мир са Бугарима и Татарима ......................... 8 

1.3 Преговори и мир са Византијом (1297-1299) ...................................... 9 

2 КРАЉ МИЛУТИН ОД 1299. ДО 1321. ГОДИНЕ.................................12 

2.1 Сукоби у породици ............................................................................ 12 

2.2 Ратови са суседима ............................................................................ 13 

2.3 Борба за наслеђе Светог краља ........................................................ 15 

3 КУЛТУРА МИЛУТИНОВОГ ДОБА.....................................................16 

3.1 Задужбинар без премца ................................................................... 16 

3.2 Књижевност Милутиновог доба ....................................................... 19 

4 ЗАКЉУЧАК.......................................................................................21 

5 ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА...................................................................22 
 
 

 
 
 

2 
 



Maturski rad: KRALJ MILUTIN 
 

1 УВОД-ПОРОДИЦА И ДОЛАЗАК НА ПРЕСТО 
 
 Краљ Милутин је још за живота изазивао велику пажњу 
савременика, како по својим освајањима и браковима, тако и по 
ненадмашној ктиторској делатности у току скоро четрдесет година 
владавине. Као млађи син краља Уроша И можда и није слутио да ће 
постати владар. По разним изворима, рођен је између 1253. и 1259. 
године. Мајка му је била Јелена, краљица која је добила надимак 
Анжујска, по свом пореклу из рода француских Анжујаца. Старији брат 
Драгутин био је, после рата краља Уроша са Мађарима 1268. одређен за 
младог краља, самим тим и за очевог наследника на престолу. Драгутин 
није чекао да наследи престо, већ је 1276. године протерао оца Уроша 
И, који је умро наредне године. 
 

 
                                               Краљ Драгутин 
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На почетку 1282. године краљ Драгутин је, приликом обиласка 

града Јелеча код Новог Пазара, пао са коња и сломио ногу и то схватио 
као божји знак да треба да сиђе са престола, јер му се Бог свети што је 
свргао оца неколико година раније, 1276. године. Ту одлуку је саопштио 
на државном сабору у Дежеви (немањићки двор између Рашке и Новог 
Пазара),  где је за наследника одређен његов млађи брат Стефан Урош 
ИИ Милутин коме је тада предао све симболе краљевске власти. Између 
њих је склопљен «Дежевски уговор», којим се регулисао њихов 
међусобни однос. После Милутинове смрти, на власт би се вратили 
Драгутинови потомци.  

 
После повлачења са престола, Драгутин је, на основу «Дежевског 

уговора» (1282), задржао област која је обухватала Ускопље, жупу 
Дабар, крај око Прибоја на Лиму, жупу Моравице, подручје око Ариља, 
Рудник, Лепеницу и Браничево. Две године касније (1284), од угарског 
краља Ладислава ИВ Куманца добио је Мачву, Београд и жупе Усору и 
Соли у североисточној Босни.1  

 
Краљ Милутин је нарочито саблажњавао своје савременике 

поступцима према женама. У том погледу за њега није било никаквих 
препрека ни обзира. Нису сагласни подаци о томе да ли се женио четири 
или пет пута. У једном родослову Немањића помиње се да је прво био 
ожењен Јеленом, Српкињом властеоског рода. Изгледа да је она родила 
Ану (помиње се и као: Неда, Доминика), после 1275. године. Следећа је 
била непозната ћерка господара Тесалије Јована И Анђела, која му је 
родила сина Константина. Посебно је био чудан брак са Јелисаветом, 
сестром своје снахе Каталине, Драгутинове жене, ћерком угарског 
краља Стефана В коју је завео приликом посете зету и сестру, иако је 
била калуђерица у једном манастиру код Будима. Од ње је добио кћер, 
којој је дао чудно име Царица (можда Зорица). И овај брак није дуго 
трајао. Већ 1284. године венчао се са Аном, ћерком  бугарског цара 
Ђорђа И Тертерија. Није познато како је дошло до овог брака, у којем је 
рођен Стефан (каснији краљ Стефан Дечански). Пета жена била је 
Симонида, ћерка византијског цара Андроника ИИ.2 

1 Милош Благојевић, Србија у доба  Немањића, Београд 1989, 106; Михаило 
Динић, Област краља Драгутина после Дежева, Српске земље у средњем 
веку, Београд 1978, 144-145. 
2 Андрија Веселиновић-Радош Љушић, Родослови српских династија, Нови 
Сад 2002, 11-12; В. Ћоровић, Историја Срба, 1, Београд 1989, 167; Константин 
Јиречек, Историја Срба, И, Београд 1981, 190. 
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Краљица Симонида (фреска у Грачаници)
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КРАЉ МИЛУТИН ОД 1282. ДО 1299. ГОДИНЕ 
 

1.1 Ратовање са Византијом 1282-1284. године 
 
Промена на престолу у Србији, после Драгутинове абдикације, 

није утицала на спољашњу политику. Милутин је, веран савезу са 
Анжујцима из 1281. године, продужио рат са Византијом и током 1282. 
године је заузео Скопље, Горњи и Доњи Полог, Овче Поље, Злетово, 
Пијанец, крајеве око средњег и горњег тока реке Брегалнице.  

Краљев биограф архиепископ Данило Други је, у стилу 
средњовековних житија, описао прва Милутинова освајања: 

 
«У те дане видела се српска земља обузета у великој тесноти и 

умањена, јер држава грчког царства сизаше до места званог Липљан, и 
овоме је царству расла снага, тако да је хтела узети целу област 
отачаства овога христољубивога /Милутина/, па чак и њега самога да 
има као послушнога слугу... И после овога заповеди /краљ/ да се саберу 
његови војници, и кад је ово било, и узевши молитву и благослов од свога 
архијереја светитеља и целога освећенога сабора свештеничког лика, и 
подигавши се са својом силом, пође у државу области грчкога царства, 
у околне пределе, а то су ови, које ћу казати: прво узе оба Полога са 
њиховим градовима и са облашћу, и град славни Скопље, потом Овче 
Поље и Злетово и Пијанец. Такве све земље узе у почетку свога доласка 
/на престо/, и приложи их ка држави отачаства свога, и славу и 
богатство такве државе измени у богатство и славу своју, велможа и 
народа свога»3. 

 
Овим освајањима се помера српска граница у област Македоније. 

Скопље постаје један од главних градова Србије. Са југа су, у исто 
време, с успехом почели акцију против Михаила ВИИИ Палеолога 
(1259-1282) и Тесалци. На савезничке односе између Срба и Тесалаца 
није утицало то што је Милутин вратио кући жену, ћерку тесалског 
деспота Јована. Цар Михаило ВИИИ је кренуо да сузбије и казни 
освајаче, јер су уплашене избеглице уверавале цара да му неће остати 
ни сам Цариград, ако не сузбије опасног српског нападача. Цар је 
прикупљао најамнике, али је у току припрема изненада умро у селу 
Алагама код Радоста, 11. децембра 1282. године. Нови византијски цар 
Андроник ИИ није имао вештину ни моћ свог претходника, иако је 

3 Архиепископ Данило, Животи краљева и архиепископа српских, у: Милош 
Благојевић, Србија у доба  Немањића, 109-110. 
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византијска војска током 1283. године допрла до Призрена и Липљана, 
где је разбијена.4 

Српском краљу је био отворен пут за освајања, па је са већим 
снагама и са војском брата Драгутина кренуо у офанзиву 1283. године. 
Допрли су врло далеко све до близу обала Егејског мора, код Атоса и 
Кавале, а уз то су опљачкане  цела Струмска и Серска област. Српска 
војска је прославила Божић усред Византијског царства. Кад се 
Драгутин вратио натраг, немоћан да издржава ратне напоре, Милутин је 
наставио да ратује сам и у току 1284. године, помаган од суседних 
арбанашких великаша. Овог пута је заузео Дебар, Кичево са околином и 
Пореч, тј. крајеве око река Треске и Црног Дрима, и опустошио крај око 
Охрида. Краљеви војници су дубоко продрли и у Тесалију и 
опустошили је исте године. Српске државне границе су тако померене 
до околине градова Струмице, Прилепа, Охрида и Кроје. Краљевска 
седишта постају Приштина и Скопље, уместо Раса и Дежеве. Од 
Милутина средишња српска област постаје косовска висораван и 
подручје Шар-планине; ту су се састајали путеви и правци и према југу, 
низ Вардар, и према истоку према Брегалници, и према северу, низ 
Мораву, и према западу. 

 

4 Константин Јиречек, Историја Срба, И, Београд 1981, 191. 
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1.2 Освајање Браничева и мир са Бугарима и 
Татарима 
 
У граду Ждрелу, у данашњој Горњачкој клисури, на реци Млави, 

у браничевској области су се учврстила два бугарска великаша, браћа 
Дрман и Куделин, татарски вазали. Узнемиравали су и Драгутинове 
области и Мађаре. У њиховој војсци је највише било Бугара, Татара и 
Куманаца. Мађари су почетком 1285. године упутили против њих једну 
војску да их казни. Краљ Драгутин, као непосредни сусед, покушао је 
сам да их порази, али им није могао учинити ништа, јер су се били 
одлично утврдили у иначе тешко проходном кланцу. Драгутин је, по 
свој прилици претрпео пораз, јер Дрман и Куделин пређоше одмах у 
напад против њега и заузеше му извесне крајеве. Драгутин је позвао 
Милутина на договор у Мачковце на Морави и замолио га за помоћ. 
Милутин се одазвао, па је сједињена српска војска ушла је око 1291. 
године у Браничево, потукла и протерала пљачкаше и њихове 
господаре, и завладала читавом облашћу. Браничево је предато 
Драгутину; тада је први пут дошло под српску власт и остало у њој све 
време после тога. 

После овог пораза Дрмана и Куделина, видински кнез Шишман, 
који је имао неких веза с њима или полагао право на њихово подручје, 
хтео је да се обрачуна са Србима, уз помоћ Татара. Татарско-бугарски 
одреди продрли су све до  Пећи, али су поражени од српске војске, која 
је дохрлила однекуд с југа. Срби су се дали у потеру за њима и гонили 
су Шишманову војску све до Видина. Шишман се чамцима пребацио 
преко Дунава, док су Срби заузели видински град. Увидевши да пред 
собом нема само Бугаре, већ и Татаре моћног кана Ногаја, Милутин се 
лако измирио са Шишманом, који је признао врховну власт српског 
краља. За потврду тога је ожењен ћерком Милутиновог великог жупана 
Драгоша. Шишманов син је Михаило је доцније ожењен Милутиновом 
ћерком Аном (Недом). Да би избегао опасност од Ногајевих Татара, 
Милутин се обавезао да неће предузимати никакве даље акције у тим 
областима и као залогу за своју добру вољу упутио је Ногају као таоца 
свог сина Стефана са неколико друге деце из властеоских кућа. Они су 
остали међу  Татарима све до Ногајеве смрти, 1299. године, када се 
Стефан вратио у отаџбину.5 

 
 
 

5 Константин Јиречек, Историја Срба, И, 191-192. 
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1.3 Преговори и мир са Византијом (1297-1299)6 
 
Краљ Милутин је  1296. године од Византије преотео и 

привремено држао Драч, као и простране територије у северној 
Албанији. Велика византијска војска под вођством способног и 
хваљеног Михаила Главаса 1297. године није успела да победи 
Милутина. У Цариграду су одлучили да Милутина задовоље 
признавањем уступања највећег дела оних области које је освојио и да 
га тако придобију на своју страну. 

Преговори су трајали од 1297. до 1299. године. Као вођа 
посланства српском краљу је упућен Теодор Метохит, доцније велики 
логотет који је, идући пет пута у Србију ради краљеве женидбе, 
забележио своје врло занимљиве утиске са српског двора. Из једног 
писма се види како је у Србији постојала јака опозиција против 
споразума с Грцима; људи су говорили да је мир потребан Византији, а 
не победничкој Србији. Један део Грка, као Котаница, који се беху 
придружили Србима, бојао се краљева споразума с царем и радио је 
против њега. Код неких Срба, којима је ратни плен и пљачка знатно 
увећао приходе, било је опирања из чисто материјалних разлога. Краљ 
Милутин био је, међутим, лично  вољан да преговара. Као печат уговора 
имала је и опет да буде једна женидба. Цар је раније био понудио краљу 
своју сестру Јевдокију, удовицу трапезунтског цара Јована ИИ (умро 
1297). Краљ Милутин беше пристао, али се византијској дами није ишло 
у непознату и за њу варварску земљу, а сем тога хтела је да остане у 
Трапезунту уз сина Алексија, који се није слагао са ујаком. Да не би 
увређени краљ ради тог отказа прекинуо све везе, до којих је Грцима 
било много стало, цар Андроник понуди сад Милутину своју кћер 
Симониду, која је тада имала између шест и осам година. Овај четврти 
или пети краљев брак, и то с дететом, само је појачао опозицију Срба 
против тог споразума и код властеле и код једног дела клира; 
незадовољства је било и код Грка. Опозицију цариградског патријарха и 
његових једномишљеника цар је морао да ублажава другим уступцима и 
изјавом, да је своју кћер просто жртвовао да изради отаџбини преко 
потребан мир. Сем тога, било је и покушаја суседних владара, да се 
осујети споразум између Срба и Грка, који би могао знатно изменити 
односе на Балкану. 

6 Константин Јиречек, Историја Срба, И, 193-194; Теодор Метохит, На двору 
српског краља Милутина, Посланица о дипломатском путу у Србију поводом 
женидбе краља Милутина са Симонидом, Београд 1998 (предговор написао 
Миодраг Стојановић). 
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Метохит је веома сликовито описао пријем на српском двору у 
Скопљу и краљев изглед: 

 

 
 

Лик краља Милутина у Краљевој цркви 
У Студеници 

 
Сутрадан, чим је свануло, добијемо позив и одемо господару уз 

пратњу јуначких младића свечано спремљених, који су послани по нас 
почасти ради. Читава церемонија беше весела, пуна достојанства и 
части. Она показиваше становништву да је стигао племенити 
изасланик великог Господара са мисијом озбиљнијом но што су биле 
друге раније мисије. И сам краљ беше веома лепо украшен накитима. 
Око тела је имао више накита од скупоценог камена и бисера, колико је 
год могао да стане и сав је трептио у злату. Цео дом блисташе 
свиленим и ѕлатом украшеним намештајем. Окружен је био својим 
одабраним људима, и све је било најлепше уређено и украшено. Укратко 
речено, све беше удешено по ромејском укусу и по церемонијалу царског 
двора, а као што вели пословица «покушало се пешке надметање с 
лидијском двоколицом, али се ипак надметало».7 

 
 
 

7 Теодор Метохит, На двору српског краља Милутина, 39-40. 
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Стари савезници Милутинови, епирски Грци, односно синови 

тесалског деспота Јована, наваљивали су на Милутина писмима и 
порукама да не верује Цариграду. С друге стране јављали су се са 
својим понудама и Бугари. Удовица цара Смилца, пореклом Гркиња, 
иако већ у роду с Милутином, као ташта његова сина, обратила се сада 
Милутину са предлогом да је узме за жену и тако добије и Бугарску 
Царевину. Метохит казује, како усплахирена удовица и њени помагачи 
"шаљу сваки час поруке и изасланике, преклињу краља да има пре њих 
на уму и да се не узда у царева обећања, јер нису искрена нити ће се 
остварити". Али Милутин остаде непоколебљив. Брак са византијском 
царском ћерком ласкао му је сујети, чинио му се као награда за његове 
политичке успехе и дизао му углед према брату у питању краљевског 
наследства. До коначног споразума дошло је 1299. године. Србија је 
задржала освојене градове, тобоже као мираз уз цареву кћер, али се 
заклетвом везао краљ на ново пријатељство и узајамно су дати таоци. 
На сред Вардара, после Васкрса 1299. године, краљева дотадашња жена 
Ана8 је предата Византинцима, а с њом византијски пребег Котаница и 
српски таоци. На истом месту Византинци су предали Симониду и своје 
таоце. Милутин је сам дочекао своју младу жену. Кад је прешла  Вардар 
он је сјахао с коња и клекао пред њу. Милутинов претходни брак је 
проглашен незаконитим,  да би се Милутин, могао опет венчати, 
четврти или пети пут. Венчање је обавио охридски архиепископ 
Макарије. Након овог мира јужна граница Србије ишла је северно од 
линије: Охрид – Прилеп – Штип. 

 
 

 

8 У Цариграду се удала за епирског кнежевића и војсковођу Михаила Кутрула, 
који је касније оптужен за велеиздају и погубљен. (Константин Јиречек, 
Историја Срба, И, 195.) 
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2 КРАЉ МИЛУТИН ОД 1299. ДО 1321. ГОДИНЕ 
 

2.1 Сукоби у породици 
 
Промена Милутинове политике 1299. године изазвала је 

незадовољство не само код ранијих  савезника, већ и у његовој рођеној 
земљи, и у самој његовој породици. Краљица Јелена, мајка Милутинова, 
побожна старица није била задовољна ни краљевим политичким 
држањем, ни његовим браком. Грци су, изгледа, знали нешто о том јер 
су од Милутина изрично тражили да се на уговор о миру закуне и 
Јелена. Милутин се извињавао мајчином старошћу и даљином и тегобом 
пута. Ово тражење Грка да краљица мајка уз краља буде гарант мира 
свакако је важан доказ за политички значај и утицај краљице Јелене.9  

 
Након брака са Симонидом, искомпликовала се ситуација и око 

краљевог наследника. Константин је третиран као законит син, док је 
Стефан, син из брака са Аном Тертери, овом женидбом постао 
незаконито дете. 

 
Милутиново држање оштро је осуђивао његов брат Драгутин. 

Има вести, да је већ тада помишљао и на оружан сукоб, прозирући 
очевидно и друге планове Милутинове, али се уздржао, бојећи се 
помоћи византијске војске коју је Андроник за тај случај ставио на 
расположење, немајући довољно потпоре у тада растрованој Мађарској 
и на другој страни заузетим Напуљцима. Имао је и планове да сина 
Владислава укључи у борбу за угарски престо. Сем тога, и његов зет, 
Стјепан Котроманић, био је угрожен од Шубића. До сукоба је дошло 
1301. године и он је, са прекидима, трајао све до 1311. или 1312. године, 
када је дошло до измирења. У том периоду Србија је веома страдала.  
Милутин је брату преотео Рудник, богат рудом сребра. После 
помирења, већ 1313. године опет су деловали заједно. Наредне године, 
1314, умрла је стара краљица Јелена, која је утицала да међу браћом 
завлада слога. Али, после Драгутинове смрти (1316), Милутин се није 
освртао на «Дежевски уговор», већ је напао синовца Владислава, 
победио га и заробио, преотимајући му Рудник, рударско насеље 
Липник, град Мачву и Београд  (то није поуздано утврђено). То је 
довело до погоршања односа са Угарском. Војска северног суседа 
продрла је у Србију 1319. године, долином Колубаре, заузимајући све 

9 В. Ћоровић, Историја Срба, 1, 171. 
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бивше Драгутинове поседе. Милутин је ипак успео да поврати део тих 
територија, па је 1320. угарском краљу Карлу Роберту остала Мачва. 

Сину Стефану краљ Милутин је дао на управу Зетску област. 
Помирљив став према Византији, утицај краљице Симониде на његовог 
оца и питање краљевског наслеђа, с обзиром да је постао незаконито 
дете после очеве женидбе Симонидом, били су разлози који су Стефана 
изазвали да се побуни против оца, 1314. године. У тој борби није имао 
среће, буде ухваћен и умало потпуно ослепљен. Као прогнаник провео 
је скоро седам година у Цариграду. Вратио се у Србију мало пре 
Милутинове смрти. 

 

2.2 Ратови са суседима 
 
На западним границама, краљ Милутин је морао да води рачуна 

о односима са Дубровником, хрватским и босанским феудалцима. Да би 
се ослободио спољашњих притисака умео је да преговара на свим 
странама. Тако је титуларном латинском цару Карлу од Валоа 1308. 
године обећао помоћ у борби са Византијом, а овај му је узвратио 
обећањем да ће бранити Милутинову државу и признавањем свих 
територија које је освојио од Византије. Било је изгледа да се оставри и 
брак између Карловог сина и Милутинове ћерке Зорице. Са друге 
стране, Милутин је контактирао и са папом, примајући његове 
изасланике и обећавајући му да ће са својим поданицима прећи у 
католичанство. Кад се то није десило, правдао се противљењем брата 
Драгутина и мајке Јелене, иако су они били у ближим везама са 
католицима: Драгутин је био ожењен католкињом, а краљица Јелена је 
била католкиња и заштитник права католика у Србији. Иако је склапао 
договоре против Византије, држао је добре односе са двором у 
Цариграду, нарочито са таштом царицом Ирином, која је свом зету и 
ћерки слала необично богате дарове. А 1313. године је свом тасту 
послао елитни одред српске властеле под командом Новака Гребострека 
за борбу против Турака у Малој Азији, а пре њих и две хиљаде 
војника.10 

 
 
На почетку владавине краљ Милутин је Дубровнику потврдио 

повластице које су имали под краљем Драгутином. Али, 1301. године је 
дошло до рата који је отпочео затварањем дубровачких трговаца у 
Србији. Као одговор на то, Дубровчани су својом флотом затворили 

10 Милош Благојевић, Србија у доба Немањића, 114, 116. 
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ушће Бојане и заузели острво Мљет. Млечани су пошли у одбрану 
Дубровника, дужд је упутио посланика Ђакома Зена да посредује за мир 
на српском двору. До мировног споразума дошло је тек у септембру 
1302. у дворцу Врхлаб. Дубровчани су платили за откуп својих 
заробљеника и добили су нову повељу са потврдом њихових трговачких 
повластица у Србији. Нов сукоб избио је 1317. године. Краљ је остао 
дужан 4000 перпера дубровачким трговцима и то се пренело у наредну 
1318. годину, када је све регулисано, а Дубровчани опет добили право 
да слободно тргују у Србији.  

 
Хрватима је на почетку 14. века владао бан Павле Брибирски, 

познат и као Шубић. Проширио је своју власт на Хрватску и Далмацију, 
а затим је обухватио знатне делове Босне, где је за бана поставио свог 
брата Младена И, који се борио против босанског бана Стјепана И 
Котроманића, али је настрадао у тој борби (1304). Највећи удар на 
српске земље, Шубићи су покушавали преко Хума. Међутим, Милутин 
је и овога пута био врло вешт и успео је да зароби Младена ИИ, сина 
бана Павла Шубића, који је морао са српским краљем 1305. или 1306. да 
преговара о спорним питањима у Хуму и о ослобођењу сина. Иза тога је 
учвршћена српска власт у Хуму.11 

 
У време борби са Карлом Робертом, 1319, Милутину је претила 

опасност из Хрватске, од Младена ИИ Шубића, од албанских великаша 
из северне Албаније, од Филипа Тарентског из Јужне Италије, а у 
пропаганду против српског краља укључио се и папа Јован XXИИ. 
Осим губитка дела Драгутинових поседа, које је повратио под угарску 
круну Карло Роберт, Милутин се успешно носио са бројним 
непријатељима, не дајући им ни делић своје државе.12 

 

11 Милош Благојевић, Србија у доба Немањића, 114. 
12 Милош Благојевић, Србија у доба Немањића, 118-119. 
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2.3 Борба за наслеђе Светог краља 
 
По Дежевском уговору из 1282. године, Милутина је требао да 

наследи један од синова краља Драгутина. Након сукоба двојице браће 
од 1301. године, у први план је дошао Милутинов син Стефан, који је 
добио на управу Зету, којом је дуго година владала краљица Јелена, 
његова баба. После помирења Милутина и Драгутина очекивало се да ће 
се спровести стари уговор из Дежева. Али, ствари су се и даље 
компликовале. Симонидина мајка је желела да на српски престо доведе 
једног од својих синова, Димитрија или Теодора, јер Симонида није 
могла да роди наследника. Обојица су боравили у Србији, али је жеља 
њихове амбициозне мајке остала неостварена, јер је народ био веран 
схватању да се у Србији владари бирају од светородне Немањине лозе. 
После Драгутинове смрти, Владислав је заробљен, а за 
престолонаследника је одређен Милутинов син Константин, који је пред 
очеву смрт владао у Зети. 

Мало пре смрти Милутин је завршио велику задужбину 
Грачаницу. Умро је изненада 29. октобра 1321. у дворцу Неродимљи, на 
јужном крају Косова Поља. Услед неочекиваног апоплектичног удара 
(шлога), када је изгубио моћ говора,  Милутин није могао да изговори 
име наследника. Краљица Симонида се вратила у Цариград, провела 
неко време на очевом двору, па се закалуђерила у манастиру Св. 
Андрије. Умрла је око 1360. године.13 

 
Одмах после смрти краља Милутина, почела је жестока борба за 

власт међу његовим синовима, Константином и Стефаном, а у борбу се 
укључио и Драгутинов син Владислав, који је побегао из затвора, у 
којем је био од 1316. године. Изгледа да је Милутин за наследника 
одредио Константина, о чему сведочи натпис у цркви у италијанском 
Барију. Стефан је већ почетком 1322. године крунисан на државном 
сабору, али је наставио тешке борбе са Владиславом, до коначне победе 
1323/1324. године, када је Владислав напустио Србију. 

13 К. Јиречек, Историја Срба, И, 202-203. 
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3 КУЛТУРА МИЛУТИНОВОГ ДОБА 
 

3.1 Задужбинар без премца 
 
Краља Милутина су вековима наџивеле његове задужбине. У 

току дуге владавине подигао је и обновио око 40 цркава и манастира, 
што никада нико није урадио у Србији ни пре ни после њега. Томе су 
пресудно допринели процват привреде, трговине и рударства. У 
краљеве ризнице сливала се огромна количина племенитих метала, 
злата и сребрног новца, па је могао да га употреби и за плаћање војске, 
али и за задужбине широм земље.  

 
Краљев биограф архиепископ Данило Други је са одушевљењем 

писао о ктиторској делатности краља Милутина, наводећи које је 
манастире помогао, обновио и подигао и у Србији и на другим 
странама, у Јерусалиму, Цариграду, Солуну и Светој Гори: 

 
И у држави свога отачаства многе божаствене манастире од 

самог основа подиже, и одликова достоименитом славом, да ваистину 
будући обновљен Духом светим, обнављаше стара рукоположења 
родитеља и прародитеља својих и више од корена свршаваше по 
Божјем извољењу. И сазда цркву Успења Пресвете Богородице, звана 
епископија призренска, и такође цркву Благовештења пресвете 
Богородице, која је епископија рачаничка, и цркву звану Тројеручица у 
славном граду Скопљу, и цркву св. Георгија на реци Серави, и цркву св. 
Константина у гарду Скопљу, и цркву св. Георгија Нагоричскога, и у 
месту званом Студеници, у дому пресвете Богородице, сазда цркву на 
име св. праведника Јоакима и Ане, и у Дабру цркву св. мученика 
Христова Георгија, у месту званом Ораховица, и цркву св. мученика 
Христова Никите, близу града Скопља.14 

 
Међу црквама се истиче петокуполна црква у селу Нагоричино 

код Куманова (у Македонији). Њу је најпре саградио византијски цар 
Роман ИВ Диоген око 1070. године. Пошто је била полусрушена, 
Милутин је обнавља 1313. године, док је фрескама живопишу дворски 
сликари Михаило и Евтихије, 1317/1318. године. У Хиландару је 
подигао нову цркву и манастир опасао чврстим зидинама, са високим 

14 Данило Други, Живот краља Милутина, у: Теодор Метохит, На двору 
српског краља Милутина, 83-84. 
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кулама (пирговима). Црква Јоакима и Ане у Студеници је саграђена 
1313/1314. године, скоро квадратне основе, врло мала у односу на друге 
(4.20х4.40 м). Најпознатија је задужбина посвећена Св. Стефану у 
Бањској (1313-1316), где је краљ сахрањен. Недавно је обновљена, после 
неколико векова. Као ктитор, водио је рачуна да све цркве буду 
опремљене свим богослужбеним предметима и књигама и давао им је 
властелинства, са селима и катунима. Властелинство манастира Св. 
Стефана обухватало је преко седамдесет села и осам влашких катуна са 
више од пет стотина домаћинстава.15 Својим сјајем до наших дана се 
истичу Грачаница и Богородица Љевишка. 

 
 

 
 

Грачаница 
 

15 Милош Благојевић, Србија у доба Немањића, 117, 133-135. 
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Милутин као ктитор Грачанице (око 1320) 
 

Био је дарежљив према убогима, сиротима и није штедео за 
милостињу. Градио је и болнице. Данило Други га описује у улози 
прерушеног  краља – добротвора:  

 
А када је ноћ долазила, и пошто нико није знао овога 

богољубазнога и дивнога чуда, овај господин мој христољубиви 
свукавши са себе царске хаљине које је дању носио, и положивши на 
себе худу и стару одећу, и прикривши лице своје да га нико не позна, и 
узевши са собом двојицу или тројицу неких верних својих слугу, којима 
беше заповедио да никоме не говоре што виде, и узеса собом велико 
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мноштво злата и друге потребе, колико је довољно за давање убогима, 
да испуни утробе њихове сваким добрим даром двоструко, с једне 
стране као истинити хранитељ хранећи гладне, с друге стране као 
нелицемерни давалац миостиње, волећи ништа и убога. И тајно 
изишавши из двора свога, и дошавши посред станова њихових где су они 
спавали, и узимајући много злата даваше у руке њихове, такође и храну 
и одело, а ови су се дивили и нису знали, откуда им је ово дано, не 
знајући да је (то) добри њихов хранитељ, дању чинећи им милостињу, а 
у ноћи сам налазећи се посред њих, и као слуга стојећи пред њима, 
ревнујући љубитељу своме Христу, који се смирио и узео слику слуге.16 

 

3.2 Књижевност Милутиновог доба 
 
У Милутиново време се наставља и развој српске књижевности. 

Преводе се текстови верске садржине, али и дела византијске 
књижевности. Врши се и ревизија старословенских превода старих 
богослужбених књига. Најзначајнији писци овог периода су Теодосије и 
Данило Други.  

Теодосије (око 1246-1328) је хиландарски монах. Пребегао је у 
Србију око 1307. године, због напада Каталанаца на Хиландар. 
Најзначајнија дела су му хагиографског типа: «Живот светог Саве», 
«Живот Петра Коришког» и «Похвала Симеону и Сави». Написао је и 
шест литургијских дела. Као химнограф заузима прво место у нашем 
старом духовном песништву. Упоређен са Доментијаном и другим 
старим биографима, Теодосије делује готово реалистично. Поступке Св. 
Саве је тумачио и из религиозно-моралног угла, али и као психолошки 
мотивисане.17 

Данило Други (1270-1337) је одрастао и васпитаван на дворовима 
краљева Драгутина и Милутина. Замонашио се у манастиру ончул на 
Ибру. После је био игуман Хиландара. Храбро је бранио манастир и 
његове драгоцености од напада Каталанаца (1307-1310). Постао је 
епископ бањски, па епископ хумски и, на крају, архиепископ српски, од 
1324. године до смрти. Написао је биографије краљева Уроша, 
Драгутина, Милутина, краљице Јелене, као и свих архиепископа од 
Арсенија И до Саве ИИИ, настављајући дело монаха и писца 
Доментијана. Овај зборник биографија се назива «Животи краљева и 

16 Данило Други, Живот краља Милутина, у: Теодор Метохит, На двору 
српског краља Милутина, 84-85. 
17 Јован Деретић, Кратка историја српске књижевности, Београд 1990, 26-29.  
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архиепископа српских» или «Цароставник». Његови настављачи, 
посебно тзв. Данилов ученик су додали житије Стефана Дечанског и 
недовршено житије цара Душана и самог архиепископа Данила Другог. 
Главни узор Данила Другог био је Доментијан. Посебно је успешно 
описао живот краља Милутина. Јовану Деретић пише: 

 
Данилов «Живот краља Милутина», који заузима средишњи 

положај у књизи, најопширнији је и уједно највише историчан од свих 
осталих животописа. То дело местимично, нарочито у партијама о 
ратовима које је водио Милутин, прераста у хронику владавине овог 
краља, који је од свих Немањића најдуже владао, био највећи ратник и 
уједно највећи градитељ задужбина међу њима.18 

 

 
 

Богородица Љевишка 
 

18 Јован Деретић, Кратка историја српске књижевности, 30.  
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4 ЗАКЉУЧАК 
 

По Владимиру Ћоровићу, Милутин је био велики владар, али 
рђав као човек. У његово време српска држава је сређена финансијски, 
снажна војнички и дипломатски добро вођена.19 Црква га је за велика 
ктиторска достигнућа прогласила свецем (Свети краљ).  

Краљ Милутин је Србију проширио, усмеривши је према 
Егејском мору. У току његове дуг владавине развијена је велика 
задужбинарска активност, стварају Теодосије и Данило Други, цвета 
рударство у Новом Брду, Руднику, Брскову... 

  
Сматра се да је најбољу оцену краља Милутина написао 

историчар Станоје Станојевић: 
 
Милутин није био владалац великих способности, али је био пун 

воље и амбиције да оснажи своју државу. Он је на том послу радио 
вољно и истрајно, он је имао смелости да постави нове, велике циљеве 
рашкој држави и да државну политику поведе путем који ће довести 
српски народ до снаге која му је дала доминантан положај на 
Балканском полуострву. 

 

19 Владимир Ћоровић, Историја Срба, 1, Београд 1989, 165. 

21 
 

                                                 



Maturski rad: KRALJ MILUTIN 
 

5 ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА 
 
Милош Благојевић, Србија у доба  Немањића, Београд 1989. 
 
Андрија Веселиновић-Радош Љушић, Родослови српских 

династија, Нови Сад 2002. 
 
Јован Деретић, Кратка историја српске књижевности, Београд 

1990.  
 
Михаило Динић, Област краља Драгутина после Дежева, 

Српске земље у средњем веку, Београд 1978, 123-145. 
 
Историја српског народа, И, Београд 1994. 
 
Константин Јиречек, Историја Срба, И, Београд 1981. 
 
Теодор Метохит, На двору српског краља Милутина, Посланица 

о дипломатском путу у Србију поводом женидбе краља Милутина са 
Симонидом, Београд 1998 (предговор написао Миодраг Стојановић). 

 
Владимир Ћоровић, Историја Срба, 1, Београд 1989. 
 
Фотографије су са сајтова: српскидеспот.цом, растко.орг.yу, 

суц.орг.yу 

22 
 


	МАТУРСКИ РАД ИЗ ИСТОРИЈЕ
	Професор:                                                                       Ученик:
	2016
	САДРЖАЈ
	УВОД-ПОРОДИЦА И ДОЛАЗАК НА ПРЕСТО
	Ратовање са Византијом 1282-1284. године
	Освајање Браничева и мир са Бугарима и Татарима
	Преговори и мир са Византијом (1297-1299)5F

	Лик краља Милутина у Краљевој цркви
	КРАЉ МИЛУТИН ОД 1299. ДО 1321. ГОДИНЕ
	Сукоби у породици
	Ратови са суседима
	Борба за наслеђе Светог краља

	Мало пре смрти Милутин је завршио велику задужбину Грачаницу. Умро је изненада 29. октобра 1321. у дворцу Неродимљи, на јужном крају Косова Поља. Услед неочекиваног апоплектичног удара (шлога), када је изгубио моћ говора,  Милутин није могао да изгово...
	Одмах после смрти краља Милутина, почела је жестока борба за власт међу његовим синовима, Константином и Стефаном, а у борбу се укључио и Драгутинов син Владислав, који је побегао из затвора, у којем је био од 1316. године. Изгледа да је Милутин за на...
	КУЛТУРА МИЛУТИНОВОГ ДОБА
	Задужбинар без премца

	Грачаница
	Милутин као ктитор Грачанице (око 1320)
	Књижевност Милутиновог доба

	Богородица Љевишка
	ЗАКЉУЧАК
	ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
	Историја српског народа, И, Београд 1994.
	Константин Јиречек, Историја Срба, И, Београд 1981.
	Владимир Ћоровић, Историја Срба, 1, Београд 1989.

