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НЕ МА ЊИ ЋИ И ДР ЖАВ НОСТ 
ДУ КЉЕ – ЗЕ ТЕ – ЦР НЕ ГО РЕ

СА ЖЕ ТАК: У ју жним обла сти ма да на шње Цр не Го ре по сто ја ле су, то
ком сред њег ве ка и ка сни је, три исто риј ске обла сти и три исто и ме не др жа ве: 
Ду кља, Зе та и Цр на Го ра. Ства рао их је увек је дан те исти на род – срп ски 
на род. По ста вља се пи та ње шта је ути ца ло на про ме ну на зи ва ових исто риј
ских обла сти и исто и ме них др жа ва, о че му ће се рас пра вља ти у при ло же ном 
ру ко пи су, а по себ но у ко јој је ме ри на сле ђе из др жа ве Не ма њи ћа до при не ло 
очу ва њу и об на вља њу срп ске др жав но сти на про сто ри ма да на шње Цр не Го ре.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ду кља, Зе та, Цр на Го ра, Во ји сла ви ћи, Не ма њи ћи, Бал
ши ћи, Цр но је ви ћи, срп ски на род, Зет ска пра во слав на епи ско пи ја, срп ска 
др жав ност.

Реч „др жав ност” на ста ла jе у но ви је вре ме и обич но се упо тре бља ва у 
жи вом го вор ном је зи ку, а све че шће и у исто ри о гра фи ји. Не та ко дав но 
учи њен је по ку шај да се по ме ну ти тер мин об ја сни и де фи ни ше, па је кон
ста то ва но да се: „др жав ност мо же по сма тра ти као при мар ни ре зул тат на
ста ја ња и по сто ја ња не ке др жа ве, а исто вре ме но и као збир мно го број них 
чи ни ла ца уз по моћ ко јих др жа ва на ста је, оп стаје, об на вља се, ор га ни зу је и 
оправ да ва сво је по сто ја ње. За др жав ност би се још мо гло ре ћи да је по ни
кла и да се ма ни фе сто ва ла у сфе ри иде ја с не пре кид ном тен ден ци јом њи
хо вог оте ло тво ре ња”.1 Ово крат ко об ја шње ње је не пот пу но, као и све де
фи ни ци је и по ред то га што ста вља у пр ви план свој ства или осо би не др жа ве, 
због то га што се крат ким де фи ни ци ја ма за кла ња ју мно го број не чи ње ни це 
ко је за слу жу ју ду жну па жњу. У на сто ја њу да се по сто је ћа пра зни на, бар де
ли мич но по пу ни, тре ба ис та ћи да у сва кој др жа ви по сто је три основ на чи
ни о ца: на род, те ри то ри ја и власт, са свим сво јим осо бе но сти ма. Но и по ред 
при су ства оба ве зних чи ни ла ца, не мо гу се про на ћи ни две др жа ве у све ту 
ко је су јед на ке по те ри то ри ји на чи ну по стан ка, уре ђе њу, тра ја њу, ет нич кој 
струк ту ри или ор га ни за ци ји вла сти. Др жа ве ни су ме ђу соб но јед на ке ни 
ка да их ства ра је дан те исти на род, на јед ном те истом про сто ру, због то га 
што су и на род и те ри то ри ја и власт под ло жни не пре кид ним про ме на ма. 

1 М. Бла го је вић и Д. Ме да ко вић, Исто ри ја срп ске др жав но сти I, Но ви Сад 2000, 12; 
М. Бла го је вић, „О исто ри ји срп ске др жав но сти”, На ста ва исто ри је, бр. 13, Но ви Сад 2001, 49.
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Од мах тре ба ре ћи да из ме ђу име на на ро да и на зи ва др жа ве не тре ба ста вља
ти знак јед на ко сти, по го то во ка да је у пи та њу сред њи век.

Не ко ли ко де це ни ја по сле до се ља ва ња Сло ве на и дру гих „вар ва ра” на 
Бал кан ско по лу о стр во, от по чео је про цес ства ра ња њи хо вих нај ра ни јих и 
пр вих др жав них тво ре ви на ко је се услов но мо гу на зва ти „про то др жа ве”. 
Ве ћи на та квих др жав них тво ре ви на об у хва та ма ле те ри то ри је, на ко ји ма 
су по сто ја ли усло ви за жи вот ма лог бро ја љу ди.

Вре ме ном су ове те ри то ри је сте кле по себ не на зи ве ко ји су на ста ли, 
углав ном, на два на чи на. У пр вом слу ча ју на зив је из ве ден из име на пле ме на 
ко је је пре не то из пра по стој би не,2 док је у дру гом слу ча ју име про то др жа ве 
ускла ђе но са на зи вом не ке ста ре обла сти, гра да, ре ке, од но сно реч не до ли не, 
на чи јем су се под руч ју на се ља ва ли де ло ви сло вен ских пле ме на.3 Је ди но су 
сна жна и мно го људ на пле ме на, с чвр стим и ста бил ним је згром, да ва ли сво ја 
име на те ри то ри ја ма на ко ји ма су ство ре не но ве др жа ве на Бал кан ском по
лу о стр ву. Та кав је слу чај са Бу га ри ма, од но сно Про то бу га ри ма, Ср би ма и 
Хр ва ти ма. Глав ни на до се ље них Ср ба ус пе ла је да осну је сво ју др жа ву, кра
јем VI II и по чет ком IX ве ка, на те ри то ри ји из ме ђу до ли не Ибра и Вр ба са 
ко ју су ви зан тиј ски пи сци на зва ли Ср би ја. Зна тан део Ср ба жи вео је и на
се лио се из ван ове др жа ве, па је дуж ис точ не оба ле Ја дран ског мо ра осно вао 
че ти ри „про то др жа ве”. Би ле су то: Па га ни ја или Област Не ре тља на4 из ме

2 На те ри то ри ји Ма ке до ни је и Грч ке, а по себ но на ши рем под руч ју Со лу на, до се лио 
се ве ћи број сло вен ских пле ме на, чи ја су име на до не та из пра по стој би не. Та кав је слу чај, 
по ред оста лог, са Ве ле ге зи ти ма, Дру го ви ти ма и Вер зи ти ма, ко ји се пр ви пут по ми њу 614–
616. го ди не. Ви ди: Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је I, Бе о град 1955, 186, 
187 (да ље скра ће но: ВИЊ).

На зи ви те ри то ри ја по ме ну тих пле ме на из ве де ни су из пле мен ског име на, а по ми њу се 
у по след њој че твр ти ни VI II ве ка. У ви зан тиј ским из во ри ма са оп шта ва се ка ко је бу гар ски 
хан Те ле риг 773. го ди не на ме ра вао да по ро би Вер зи ти ју, од но сно те ри то ри ју ко ју су на се
ља ва ли Вер зи ти, а кон крет ни је кра је ве око Охри да, Пре спе, Би то ља и При ле па (ВИЊ I, 233). 
Пред крај VI II ве ка, по ми ње се Ака мир ар хонт или кнез Сло ве на Вел зи ти је у Те са ли ји, од
но сно јед ног кра ја у Те са ли ји ко ји је на се љен Ве ле ге зи ти ма. Ар хонт Ака мир уче ство вао је 
799. го ди не у по бу ни про тив ца ри це Ири не (ВИЊ I, 235). За Дру го ви те тре ба ре ћи да су 
би ли сна жно сло вен ско пле ме ко је се на се ли ло за пад но од Со лу на. Њи хо ва те ри то ри ја на
зи ва се Дру го ви ти ја, па је на том про сто ру осно ва на по себ на епи ско пи ја (ВИЊ I, 186, 187). 
Име на по ме ну тих пле ме на и на зи ви њи хо вих те ри то ри ја одр жа ли су се ду бо ко у сред њи 
век, па и ка сни је, али ова пле ме на ни су ус пе ла да осну ју по себ не др жа ве. Дру го ви ти су 
има ли сво је гла ва ре ко је ви зан тиј ски пи сци (674–677) на зи ва ју „кра ље ви ма” (ВИЊ I, 204).

3 Сло вен ска пле ме на или де ло ви по је ди них пле ме на на се лили су се у до ли ни до њег 
то ка ре ке Стру ме (Stri mo na) и ре ке Ri hi os. Вре ме ном су ове сло вен ске ску пи не ор га ни зо ва не 
у чвр шће по ли тич ке за јед ни це па се се дам де се тих го ди на VII ве ка по ми њу као Стри мон ци 
(Стру мља ни) и Рин хи ни (ВИЊ I, 200–210). Ре чи Стри мон ци и Рин хи ни ни су па тро ни ми
ко ни, већ су то ге о граф ски на зи ви ко ји су из ве де ни из име на ре ка Стри мон и Ри хи ос. Ове 
сло вен ске ску пи не има ју сво је ста ре ши не па се гла вар Рин хи на по име ну Пр вуд по ми ње 
као „краљ” (rex), што са мо по ка зу је да је ње гов ути цај био ве лики. Дру го ви ти су та ко ђе 
има ли кра ља (rex, ри га) или „кра ље”, што је ја сан по ка за тељ да је про цес по ли тич ке ди фе
рен ци ја ци је да ле ко од ма као, у по след њој че твр ти ни VII ве ка, и код Дру го ви та и код Рин
хи на, а ве ро ват но и код дру гих сло вен ских ску пи на на ши рем под руч ју Со лу на.

4 Име на срп ских про то др жа ва дуж При мор ја ни су па тро ни ми ко ни, већ ге о граф ски 
на зи ви. Ста нов ни ци у Обла сти Не ре тља на или Па га ни, по ре чи ма ви зан тиј ског ца ра и пи
сца, Кон стан ти на VII Пор фи ро ге ни та: „во де по ре кло од не кр ште них Ср ба”, и „на је зи ку 
Ро ме ја њи хо ва зе мља се на зи ва Арен та /Не ре тва/, због че га их Ро ме ји на зи ва ју Арен та ни
ма /Не ре тља ни ма/” (ВИЊ II, 64)
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ђу Це ти не и Не ре тве, За ху мље5 од Не ре тве до Ду бров ни ка, Тра ву ни ја6 или 
Тре би ње од Ду бров ни ка до Бо ке Ко тор ске и Ду кља7 или Ди о кли ти ја од Бо ке 
Ко тор ске па до Бо ја не.

Пре ма пи сцу Бар ског ро до сло ва, Ду кља је об у хва та ла де вет жу па, од 
ко јих је пет гра ви ти ра ло Ска дар ском је зе ру (Лу шка, Под луж је, Ку пел ник, 
Об лик и Црм ни ца), док је јед на би ла кон ти нен тал на (Гор ска), а три су би ле 
у При мор ју (Пра прат на, Ку че ва и Гр баљ).8 На ова ко ма лом про сто ру ство
ре на је „про то др жа ва” на че лу са кне зом ко ји се по ми ње тек сре ди ном X 
ве ка, знат но ка сни је у по ре ђе њу са кне зо ви ма Ср би је, Тра ву ни је (Тре би ња) 
и За ху мља.9 Пр ви по име ну по зна ти кнез Ду кље био је Јо ван Вла ди мир ко ји 
је вла дао кра јем X и по чет ком XI ве ка. Он је нај пре при зна вао власт Ви зан
ти је, а по том Бу гар ске, од но сно ца ра Са му и ла чи јом је кћер ком био оже њен. 
Кне за Јо ва на Вла ди ми ра по гу био је Са му и лов си но вац цар Јо ван Вла ди слав 
1016. го ди не. Ка да је ви зан тиј ски цар Ва си ли је II пот чи нио Са му и ло во цар
ство, Ду кља се та да на шла у окви ри ма Ви зан ти је 1018. го ди не.10

5 За ста нов ни ке про то др жа ве За ху мље, Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит из ри чи то 
ка же: „За ху мља ни ко ји са да та мо ста ну ју су Ср би”, а он да об ја шња ва: „За ху мља ни су на
зва ни по пла ни ни ко ја се зо ве Хум, а ина че на је зи ку Сло ве не За ху мља ни зна чи „они иза 
бр да” (ВИЊ II 59). Об ја шње ње ви зан тиј ског ца ра је и за ни мљи во и тач но. Реч За ху мља ни 
ни је па тро ни ми кон ни ти ет нич ка од ред ни ца. То су Ср би ко ји ста ну ју „иза бр да” у од но су 
на оста ле Ср бе. Ге о граф ски ка рак тер на зи ва ове ску пи не Ср ба је ис так нут на нај ви дљи ви ји 
на чин, а по го то во што је са оп ште на и ет нич ка при пад ност За ху мља на.

6 Ге о граф ски на зив је при су тан и ка да су у пи та њу Тра ву ња ни и Ко на вља ни. Кон
стан тин VII Пор фи ро ге нит ка же: „Та мо шњи ста нов ни ци во де по ре кло од не кр ште них Ср ба”, 
као и Не ре тља ни (ВИЊ II, 61, 62). Ис тра жи ва чи обич но по ве зу ју на зив Ко на вли „с ла тин
ском ре чи ca nal lis”.

7 Ге о граф ски на зив је при су тан и у име ну че твр те про то др жа ве у При мор ју, па Кон
стан тин VII Пор фи ро ге нит ка же: „Ду кља се на зи ва по гра ду у овој зе мљи..., а са да је то 
пуст град и до да нас се зо ве Ду кља” (ВИЊ II, 63). Ста нов ни ци Ду кље на зи ва ју се Ду кља
ни, Ди о кли ци ја ни или Ди о кли ћа ни, али то ни је би ло ни по себ но пле ме ни по се бан на род, 
као што су то Бу га ри, Ср би и Хр ва ти. Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит не са оп шта ва из ре ком 
да су Ср би на се ли ли Ду кљу, већ ка же да је зе мља „оста ла пу ста, и за ца ра Ира кли ја по но
во је на се ље на, као и Хр ват ска, Ср би ја, зе мља За ху мља на, Тра ву ни ја и Ко на вље” (ВИЊ II, 
63). Пре ма на ве де ном ре до сле ду зе ма ља мо же се с раз ло гом ре ћи да је и Ду кља на се ље на 
Ср би ма, али се при том мо ра во ди ти ра чу на о при су ству ро ма ни зо ва ног ста нов ни штва, 
пр вен стве но у при мор ским гра до ви ма, а ве ро ват но и у пла нин ским кра је ви ма Ду кље, Да 
је ет нич ка свест Ср ба би ла учвр шће на у Ду кљи по чет ком XI ве ка, ви ди нап. 12–17.

8 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. пр ва, Ти то град 1967, 316–332.
9 Не и ме но ва ни вла дар Ду кље по ми ње се пр ви пут сре ди ном де се тог ве ка, као „ар

хонт Ду кље”(кнез). Ви ди: ВИЊ II, 78. Не и ме но ва ни „ар хонт Ср ба” жи вео је у до ба ца ра 
Иракли ја (610–641). Име на ње го вих по то ма ка и на след ни ка ре ђа ју се од кра ја VI II и то ком 
IX и X ве ка: Ви ше слав, Ра до слав, Про си гој и Вла сти мир ко ји је вла дао из ме ђу 830. и 850. го
ди не. Ар хонт или кнез Вла сти мир ус пео је да Ср би ји при кљу чи Тра ву ни ју, па је удао сво ју 
кћер ку за Кра ји ну, си на Бе ло ја, та да шњег жу па на Тра ву ни је. Ово је опет до каз да је Тра ву
ни ја има ла свог го спо да ра у дру гој че твр ти ни IX ве ка. Бе ло јев син је по сле же нид бе уз диг
нут на ранг „ар хон та”, од но сно на след ног кне за и осни ва ча по себ не ди на сти је у Тре би њу 
(ВИЊ II, 62) Знат но ве ћи успон до жи ве ло је За ху мље под вла да ви ном кне за Ми ха и ла, си на 
Ви ше ти ног. Он је од Ви зан ти је до био ти ту лу ан ти па та (про кон зу ла) и па три ци ја (ВИЊ II, 
60). Ми ха и ло Ви ше вић је ис так ну та и ути цај на по ли тич ка лич ност у пе ри о ду из ме ђу 912. 
и 930. го ди не. Ви ди: С. Ми шић, Хум ска земља у сред њем ве ку. Бе о град 1996, 40–43.

10 Исто ри ја срп ског на ро да I, 171, 175.
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Ви зан тиј ска до м и на ци ја није би ла ду гог ве ка, јер се на уста нак ди гла 
„Ср би ја” 1034, али је тај уста нак угу шен 1036. го ди не.11 Из гле да да се на че лу 
устан ка на ла зио кнез Сте фан Во ји слав ко ји је као за ро бље ник од ве ден у Ца
ри град. Он је оту да по бе гао, па је по дру ги пут ди гао уста нак, ве ро ват но, 
1038. Опи су ју ћи ове до га ђа је ви зан тиј ски пи сац Јо ван Ски ли ца ка же за Сте
фа на Во ји сла ва да је „ар хонт Ср ба”, ко ји је од Ви зан ти је пре о тео, од но сно 
„за у зео зе мљу Ср ба” и оту да про те рао ви зан тиј ског на ме сни ка.12 Ова „зе
мља Ср ба” об у хва та ла је у кон крет ном слу ча ју: Ду кљу, Тра ву ни ју (Тре би
ње) и За ху мље, од но сно При мор је из ме ђу Бо ја не и Не ре тве. Ви зан ти ја се 
ни је ми ри ла са на ста лим гу бит ком, па је по сла ла свог на ме сни ка у Дра чу 
да угу ши уста нак. Ка да је ве ли ка ви зан тиј ска вој ска упа ла на оса мо ста ље ну 
те ри то ри ју, „Ср би” су до зво ли ли вој сци да пљач ка и па ли зе мљу и док се не
при ја тељ ска вој ска тим по слом ба ви ла: „Ср би су за у зе ли и чу ва ли клан це.”13 
За хва љу ју ћи ве што по ста вље ној за се ди, кнез Сте фан Во ји слав је уни штио 
ве ли ку ви зан тиј ску вој ску. Во ји сла ва је на сле дио син Ми ха и ло ко ји је, пре ма 
пи са њу већ по ми ња ног Јо ва на Ски ли це, „по стао вла дар Три ба ла и Ср ба”.14 
По сле на ве де них ци та та из ви зан тиј ских из во ра мо же се са си гур но шћу 
ре ћи, да су кнез Во ји слав и ње гов син Ми ха и ло би ли вла да ри Ср ба у Ду кљи, 
Тре би њу и За ху мљу, а та ко ђе и да не по сто ји не ки по се бан „ду кљан ски на
род”.15 На те ри то ри ји Ду кље жи ве ли су Ду кља ни, као што су на те ри то ри ји 
Тра ву ни је жи ве ли Тра ву ња ни (Тре бињ ци), а на под руч ју За ху мља – За ху
мља ни, а ко је је ви зан тиј ски цар и пи сац, Кон стан тин Пор фи ро ге нит, из ре
ком са оп штио да су сви они Ср би и да су се до се ли ли као Ср би.16 О ет нич
ком по ре клу Сте фа на Во ји сла ва до но си за ни мљи ва оба ве ште ња ви зан тиј ски 
пи сац Ке кав мен, ко ји за Во ји сла ва ка же да је „Тра ву ња нин Ср бин” и „Во ји
слав Ду кља нин”.17 Ови се по да ци не ис кљу чу ју ме ђу соб но, јер је Во ји слав 
по ре клом из Тре би ња, а као вла дар Ду кља нин, док је по на род но сти Ср бин, 
као и сви чла но ви ди на сти је Во ји сла ви ћа.

По ли тич ки цен тар др жа ве кне за Во ји сла ва и ње го вих на след ни ка на
ла зио се у Ду кљи, али су се у гра ни ца ма др жа ве на ла зи ле још две срп ске 
исто риј ске обла сти: Тра ву ни ја (Тре би ње) и За ху мље. На др жав ној те ри то
ри ји би ло је нај ма ње 30 жу па, па се ти ме об ја шња ва и ре ла тив на моћ но во
ство ре не др жа ве ко ја је мо гла да се су прот ста вља ви зан тиј ској вој сци.18 За 
вре ме вла да ви не Во ји сла вље вог си на Ми ха и ла и Ми ха и ло вог на след ни ка 
Бо ди на, те ри то ри јом ује ди ње них срп ских при мор ских зе ма ља, то ком по
след ње че твр ти не XI ве ка, др жав ност је ов де до би ла нај ви дљи ви ја и нај
зна чај ни ја обе леж ја. Кнез Ми ха и ло сте као је до сто јан ство кра ља (1076), 

11 ВИЊ III, 156. Из гле да да се под „Ср би јом” у овом слу ча ју под ра зу ме ва Ду кља (ВИЊ 
III, 156 нап. 243).

12 ВИЊ III, 157. Исто ри ја срп ског на ро да I, 182 (с. Ћир ко вић).
13 ВИЊ III, 161. Исто ри ја срп ског на ро да I, 183, 184.
14 ВИЊ III, 162. Исто ри ја срп ског на ро да I, 186.
15 Да је и За ху мље ула зи ло у са став др жа ве Сте фа на Во ји сла ва све до чи чи ње ни ца, 

што је кнез Во ји слав за ро био ви зан тиј ског „стра те га” са се ди штем у Ду бров ни ку и ве за ног 
од вео у Стон (ВИЊ III, 212, 213. Исто ри ја срп ског на ро да I, 186.

16 Ви ди нап. 4, 5. и 6.
17 ВИЊ III 210, 212. Исто ри ја срп ског на ро да I, 182.
18 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. пр ва, 318–346.
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док је за вре ме вла да ви не кра ља Бо ди на, бар ски би скуп уз диг нут на ранг 
над би ску па, од но сно ар хи е пи ско па.19 По сле бр зог успо на но во ство ре не кра
ље ви не Ду кље, Тра ву ни је и За ху мља, усле дио је још бр зи пад, због то га што 
Ду кља као ма ла и пе ри фер на област ни је мо гла за др жа ти во де ћу уло гу ме ђу 
срп ским зе мља ма. Пред крај XI ве ка во де ће ме сто пре у зе ла је ис точ на област 
пр во бит не Ср би је, с цен тром у Ра си, по зна та у из во ри ма и ли те ра ту ри као 
Ра шка.20

Сре ди ном XII ве ка и Ра шка и Ду кља на ла зи ле су се под сна жном до
ми на ци јом Ви зан ти је. Без са гла сно сти ви зан тиј ског ца ра Ма ној ла I Ком
ни на (1143–1180), ни ко ни је мо гао по ста ти ве ли ки жу пан у Ра шкој, ни ти 
ве ли ки кнез у Ду кљи.21 Би ло је то по зна то и пи сцу Бар ског ро до сло ва ко ји 
ка же, да по сле смр ти ле ген дар ног кра ља Гра ди ње, ње гов син: „кнез Ра до
слав (Ra do sla us kne si us) от пу то ва ца ру Ма ној лу ко ји га бла го на кло но при
ми и да де му це лу зе мљу да њо ме го спо да ри, ка ко је ра ни је др жао ње гов 
отац. По сле је кнез Ра до слав (kne si us Ra do sla us), вра тив ши се од ца ра, по
чео да, за јед но са сво јом бра ћом, др жи зе мљу и њо ме го спо да ри.”22 Не што 
ка сни је од мет ну ли су се од Ра до сла ва ње го ви не при ја те љи ко ји су до ве ли 
кне за Де су, си на ра шког жу па на Уро ша I, па су му пре да ли власт у Тре би
њу и Зе ти. Кне зу Ра до сла ву оста ла је при мор ска област од Ко то ра до Ска
дра, ода кле је он за по чео бор бу про тив кне за Де се. Из гле да да се све ово 
до го ди ло око 1150, или 1151. го ди не.23 Не за др жа ва ју ћи се ду же на суд би ни 
кне за Де се, ко ји је ка сни је по стао ве ли ки жу пан Ра шке, тре ба ис та ћи да је 
у то до ба вла дар Ду кље имао ти ту лу кне за или ве ли ког кне за, а не кра ља 
као ње го ви прет ход ни ци на пре сто лу. Био је то ујед но и ви дљив знак сла
бље ња др жав но сти у Ду кљи, а ако се то ме до да одва ја ње исто риј ских обла
сти Тра ву ни је и За ху мља од Ду кље, он да сла бље ње др жав но сти по ста је 
још ја сни је. С ти ту лом кне за по ми ње се и по след њи вла дар Ду кље из ди
на сти је кра ља Бо ди на, ве ли ки кнез Ми ха и ло.24 Он је го спо да рио Ду кљом 
и Тре би њем, сва ка ко уз са гла сност ца ра Ма ној ла I Ком ни на, али су из ван 
ње го ве вла сти би ли гра до ви у При мор ју, у ко ји ма су де ло ва ли ви зан тиј ски 
ор га ни упра ве. Из до ку мен та о осве ће њу ка те дра ле Св. Три пу на у Ко то ру, 
са зна је се да се то до го ди ло 1166. го ди не (19. ју на): „ка да се на пап ској сто
ли ци на ла зио па па Алек сан дар а ца ре вао нај по бо жни ји и веч ни по бед ник 
Ма ној ло (Ком нин), а на ме сник (dux) Дал ма ци је и Ду кље (Di oc lie) био кир 

19 Јед но пи смо па пе Гр гу ра VII би ло је упу ће но, ја ну а ра 1077. го ди не „Ми хај лу кра
љу Сло ве на” (Исто ри ја срп ског на ро да I, 189). Под пој мом „Сло ве на” у кон крет ном слу ча
ју под ра зу ме ва ју се Ср би. Ти ту лу кра ља но сио је и Ми хај лов син и на след ник, па је па па 
Кле мент III, по чет ком 1089. го ди не, на мол бу „Бо ди на пре слав ног кра ља Сло ве на” из дао 
бу лу Пе тру, ду кљан ском над би ску пу, ко јом је одо брио упо тре бу над би скуп ског па ли ја 
(Исто ри ја срп ског на ро да I, 195).

20 ВИЊ III, 383–390. Исто ри ја срп ског на ро да I, 197–200 (Ј. Ка лићМи ју шко вић).
21 Ј. Ка лић, „Ра шки ве ли ки жу пан Урош II”, ЗР ВИ 12 (1970) 21–39.
22 Пи сци сред њо вје ков ног ла ти ни те та, при ре дио Д. И. Син дик у са рад њи са Г. То мо

вићем, Це ти ње 1996, 105, 147. Исто ри ја Цр не Го ре, књ. пр ва, 402–405. Ду кља је би ла пот чи
ње на Ви зан ти ји и за време ца ра Јо ва на II Ком ни на (1118–1143). Ви ди: К. Ји речек, Исто ри ја 
Ср ба I, 140, нап. 102.

23 М. Бла го је вић, „Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез”, ЗР ВИ 41 (2004) 300 (= Не ма њи ћи и 
Ла за ре ви ћи и срп ска сред њо ве ков на др жав ност, Бе о град 2004, 29).

24 М. Бла го је вић, н.д., 300, 301 (= Не ма њи ћи и Ла за ре ви ћи, 30, 31).
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Иза на ци је, ко ји је истом по све ће њу по сво јој сло бод ној во љи и са на кло но
шћу при су ство вао, а у Ко то ру је Ви та био при ор”.25 Пре ма на ве де ном ци
та ту, на нај ни жем по ло жа ју на ла зио се при ор, ка сни је кнез (co mes) Ко то ра, 
као пред став ник ло кал не упра ве. На знат но ви шем по ло жа ју на ла зио се 
ду ка (dux) ви зан тиј ске про вин ци је Дал ма ци је и Ди о кли ти је, кир Иза на ци
је, ве ро ват но кир Исак, док се на вр ху по сто је ће пи ра ми де на ла зио нај по
бо жни ји цар и веч ни по бед ник Ма ној ло I Ком нин. Ов де тре ба још до да ти, 
ка ко је: „ду ка у XII ве ку у сво јим ру ка ма об је ди нио вој ну и ци вил ну власт и 
по стао но ви, ти пи чан управ ник про вин ци је”.26 У кон крет ном слу ча ју ду ка 
кир Иза на ци је на ла зио се на че лу ви зан тиј ске про вин ци је „Дал ма ци је и 
Ди о кли ти је”. На осно ву на ве де них чи ње ни ца мо же се ре ћи да су Ко тор и 
гра до ви ко ји су ула зи ли у са став по ме ну те про вин ци је, од но сно „те ме” Дал
ма ци је и Ди о кли ти је, би ли не по сред но пот чи ње ни ви зан тиј ском дук су кир 
Иза на ци ју.

Не по сред но го спо да ре ње Ви зан ти је гра до ви ма дуж При мор ја и не ким 
кра је ви ма ду бље у уну тра шњо сти коп на, за вре ме вла да ви не ца ра Ма ној ла 
I Ком ни на, не под ле же ни ка квој сум њи. У исто ри о гра фи ји ни је по у зда но 
утвр ђе но ко ли ко је ду го вла дао кнез Ра до слав и ка да га је за ме нио ве ли ки 
кнез Ми ха и ло. Власт и јед ног и дру гог, као ви зан тиј ских ва за ла, осе ћа ла 
се ду бље у уну тра шњо сти зе мље, док су гра до ви са око ли ном ула зи ли у 
са став ви зан тиј ске про вин ци је „Дал ма ци је и Ди о кли ти је”. Пре ма јед ном 
не да ти ра ном пи сму бар ског над би ску па Гр гу ра, власт ве ли ког кне за Ми
ха и ла би ла је огра ни че на од ње го вих „уја ка”, а по ту ма че њу К. Ји ре че ка од 
Ми хај ло вих „стри че ва”, у сва ком слу ча ју од Сте фа на Не ма ње и ње го ве 
бра ће Стра ци ми ра и Ми ро сла ва.27 Вла да ви на ве ли ког кне за Ми ха и ла и у 
Ду кљи и у Тре би њу би ла је окон ча на пре 1189. го ди не, али ни је по зна то на 
ко ји на чин. У исто ри о гра фи ји је по у зда но до ка за но да су Ко тор и де ло ви 
да на шње Ре пу бли ке Цр не Го ре, а пре ци зни је њен ју жни део, већ ја ну а ра 
1186, по ста ли ин те грал ни део др жа ве ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње.28 
Све се то до го ди ло то ком ра та из ме ђу Ви зан ти је и Ра шке ко ји је, с пре ки
ди ма, тра јао од 1183. до 1190. го ди не.

По сле окон ча ња ду го трај них су ко ба и ус по ста вља ња ми ра, др жа ва срп
ског ве ли ког жу па на про ши ре на је у прав цу ис то ка и ју га. При кљу чи ва ње 
но вих обла сти др жа ви Сте фа на Не ма ње при ка зу је се, по не кад, у исто ри о
гра фи ји као обич но осва ја ње. По зна то је да се у ра то ви ма те ри то ри је гу бе 
и за у зи ма ју, али ка да је у пи та њу под руч је сред њо ве ков не Ду кље и Дал ма

25 Пи сци сред њо вје ков ног ла ти ни те та, 157, 158.
26 Љ. Мак си мо вић, Ви зан тиј ска про вин циј ска упра ва у до ба Па ле о ло га, Бе о град 1972, 

65.
27 К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба I, Бе о град 1952, 153; М. Бла го је вић, „Ве ли ки кнез и зе

маљ ски кнез”, ЗР ВИ 41, 301 (= Не ма њи ћи и Ла за ре ви ћи, 31)
28 Исто ри ја срп ског на ро да I, 252, 253. Ве ли ки жу пан Сте фан Не ма ња по ми ње се као 

вла дар Ко то ра већ ја ну а ра 1186. го ди не, па Ко тор ско ве ће до но си јед ну од лу ку: „In no mi ne 
eter ni Dei et Sal va to ris no stri Je su Chri sti. An no mi le si mo cen te si mo oc tu a ge si mo sex to, men se 
ianu a rio, tem po re do mi ni no stri Ne man ne iupa ni Ras se”. Да ти ра ње ове од лу ке по вла да ви ни 
ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње и са на гла ском да је он „го спо дин” Ко то ра на, пред ста вља 
по у здан до каз да је Не ма ња по стао вла дар и Ко то ра и це ле Зе те, од но сно Ди о кли ти је и Дал
ма ци је. За го ре на ве де ни ци тат ви ди: Пи сци сред њо вје ков ног ла ти ни те та, 159.
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ци је, од но сно Зе те, та да се уз упо тре бу ре чи „осва ја ње” не са оп шта ва пре
ци зно шта се за и ста до го ди ло. Де ли мич но об ја шње ње о овом до га ђа ју на
ла зи се у Хи лан дар ској осни вач кој по ве љи ко ју је из дао Сте фан Не ма ња 
(1198), та да као мо нах Си ме он. У из да тој хи лан дар ској ис пра ви, бив ши ве
ли ки жу пан не по ми ње ни ка кво осва ја ње, за у зи ма ње или оти ма ње ту ђих те
ри то ри ја, већ јед но став но ка же: „об но вих сво ју де ди ну” и „уз ди гох про па
лу сво ју де ди ну”, на тај на чин што „при о бре тох” или „про на ђох од Мор ске 
зе мље Зе ту и с гра до ви ма, а од Ар ба на са Пи лот, а од грч ке зе мље Лаб с 
Ли пља ном, Глбо чи цу, Ре ке, За гр ла ту, Лев че, Бе ли цу, Ле пе ни цу”.29 Сте фан 
Не ма ња у осни вач кој по ве љи Хи лан да ра не пре ћут ку је да су до та да Ар ба
на си др жа ли Пи лот, од но сно до ли ну Дри ма, а Гр ци или Ви зан тин ци Ко со
во и шест жу па у По мо ра вљу, али ни шта слич но не ка же за Зе ту, од но сно 
Ди о кли ти ју и Дал ма ци ју. За по след ње две обла сти са оп ште на је са мо ге о
граф ска од ред ни ца, од но сно да је у пи та њу део При мор ја. О све му шта се 
та да за и ста до го ди ло, знат но пот пу ни ја оба ве ште ња са оп шта ва Не ма њин 
на след ник и син Сте фан. У Жи ти ју свог оца, од но сно Све тог Си ме о на, Сте
фан по ред оста лог ка же: „Ди о кли ти ју и Дал ма ци ју, ота ча ство и ро жде ни је 
сво је, пра ву де ди ну сво ју, ко ја је си лом по ко ре на од ро да грч ко га и са зи да
ни су гра до ви у њој од ру ку њи хо вих, та ко да се про зва ла грч ка област, а 
ко ји ма су име на: Дањ град, Сар до ни ки град, Дри васт, Ро саф град зва ни 
Ска дар, град Свач, град Ул цињ, град слав ни Бар”, а пре све га град Ко тор.30 
Све ове гра до ве, осим Ко то ра, ве ли ки жу пан „по о ба ра и по ру ши” и „ис тре
би грч ко име, да се ни ка ко не по ми ње име њи хо во у тој обла сти. На род свој 
у њи ма не по вре ђен оста ви да слу жи др жа ви ње го вој”.31

За бо ље раз у ме ва ње оп шир ног ци та та по треб но је об ја сни ти по је ди не 
из ра зе и тер ми не. На пред је ре че но да је Ди о кли ти ја об у хва та ла де вет жу па 
ко је су гру пи са не око Ска дар ског је зе ра и дуж При мор ја, док се под Дал
ма ци јом под ра зу ме ва ви зан тиј ска про вин ци ја, од но сно „те ма”, са го ре на

29 Ђ. Три фу но вић, В. Бје ло гр лић, И. Бра јо вић, Хи лан дар ска осни вач ка по ве ља све то га 
Си ме о на и све то га Са ве, Осам ве ко ва Сту де ни це, Бе о град 1986, 54, 56, 58 (да ље: Хи лан дар
ска осни вач ка по ве ља). Осни вач ка по ве ља ма на сти ра Хи лан да ра ко ју је из дао Сте фан Не
ма ња, та да мо нах Си ме он, об ја вље на је на ви ше ме ста. Реч „при о бре тох”, од но сно гла гол 
при о брѣ сти, пре во ђен је на раз ли чи те на чи не. Ђ. Да ни чић је про ту ма чио по ме ну ту реч уз 
по моћ ла тин ских гла го ла: acqu i re re и re pe ri ri (Рјеч ник из књи жев них ста ри на срп ских II, 
433). Ђ. Три фу но вић, В. Бје ло гр лић, И. Бра јо вић, реч „при о бре тох” пре во де као „при до бих” 
(Хи лан дар ска осни вач ка по ве ља, 58). Они су при хва ти ли ту ма че ње ко је је сво је вре ме но 
дао Л. Мир ко вић, а при хва тио Д, Бог да но вић, а кон крет но да сред њо ве ков на реч „при о бре
тох” зна чи што и да на шња „при до бих” (Све ти Са ва, Са бра ни спи си, Да на шња је зич ка вер
зи ја Л. Мир ко вић и Д. Бог да но вић, Бе о град 1986, 31). За раз ли ку од прет ход них при ре ђи
ва ча, Љи ља на Ју хасГе ор ги јев ска ни је пре во ди ла реч „при о бре тох”, већ је за др жа ла њен 
об лик (Сте фан Пр вовен ча ни, Са бра ни спи си, Да на шња је зич ка вер зи ја: Љ. Ју хасГе ор ги
јев ска, Л. Мир ко вић и М. Ба шић, Бе о град 1988, 55). По сле Не ма њи не из ја ве „об но вих сво ју 
де ди ну” и „уз ди гох про па лу сво ју де ди ну”, он да се сред њо ве ков на реч „при о бре тох” мо же 
бо ље об ја сни ти уз по моћ ла тин ског гла го ла „re pe ri ri”, ко ји по ми ње Ђ. Да ни чић, са основ ним 
зна че њи ма: опет на ћи, про на ћи.

30 В. Ћо ро вић, „Жи ти је Си ме о на Не ма ње од Сте фа на Пр во вен ча ног”, Све то сав ски збор
ник. књ. 2, Из во ри, Бе о град 1939, 31, 32 (да ље: Жи ти је Си ме о на Не ма ње); Сте фан Пр во вен
ча ни, Са бра ни спи си, 73.

31 Исто.



14

ве де ним гра до ви ма.32 Сте фан Не ма ња у Хи лан да р ској по ве љи не упо тре
бља ва ан тич ке на зи ве Дал ма ци ја и Ди о кли ти ја, већ до ма ћи на зив Зе та, 
што упу ћу је на кон ста та ци ју да се по ли тич ко је згро из Ду кље по ме ри ло 
пре ма се ве ро за па ду, у до ли ну ре ке Зе те.33 На че лу ви зан тиј ске про вин ци је 
Дал ма ци је и Ди о кли ти је, за вре ме вла да ви не Ма ној ла I Ком ни на, на ла зио 
се ца рев на ме сник с ти ту лом ду ке, од но сно дук са, и он је био ста ре ши на 
свих вој них и ци вил них вла сти. Пре ма го ре на ве де ном ци та ту, Ди о кли ти ја 
и Дал ма ци ја су „ота ча ство”, „ро жде ни је” и „де ди на” Сте фа на Не ма ње. Под 
сред њо ве ков ним тер ми ном „ота ча ство” под ра зу ме ва се др жа ва у са вре ме ном 
зна че њу ове ре чи,34 а под „ро жде ни јем” у кон крет ном слу ча ју под ра зу ме ва 
се за ви чај, док је „де ди на” пред ста вља ла не де љив за јед нич ки и на след ни 
зе мљо по сед јед ног ро да или брат ства, а у кон крет ном слу ча ју вла дар ског 
ро да из ко јег је по ти цао Сте фан Не ма ња.35 На ве де ни тер ми ни пред ста вља
ју по у здан до каз да су пра ва срп ског ве ли ког жу па на би ла нео спор на, али је 
део „ота ча ства” (др жа ве), за тим „ро жде ни је” (за ви чај) и део „де ди не” си лом 
др жао „род грч ки”, од но сно Ви зан тин ци са упо ри шти ма у гра до ви ма, па се 
због то га Ди о кли ти ја и Дал ма ци ја про зва ла „грч ка област”. Под сред њо ве
ков ним тер ми ном „област” под ра зу ме ва се управ но под руч је, а у кон крет
ном слу ча ју то је би ло „грч ко”, од но сно ви зан тиј ско управ но под руч је. 
Пре ма то ме, Сте фан Не ма њић као пи сац Жи ти ја Све тог Си ме о на тач но је 
де фи ни сао по ло жај Ди о кли ти је и Дал ма ци је као ви зан тиј ско управ но под
руч је, од но сно као „те му”. На овој те ри то ри ји Сте фан Не ма ња је „по о ба

32 Ви зан тиј ска „те ма” „Дру га Дал ма ци ја” или „Гор ња Дал ма ци ја” са цен тром у Ду
бров ни ку осно ва на је по сле 1018. го ди не, од но сно по сле ве ли ких осва ја ња ца ра Ва си ли ја 
II. Те ма је би ла ма ла, а гра ни це про мен љи ве, па је већ по сле устан ка Сте фа на Во ји сла ва, 
од носно по сле 1042. го ди не, огра ни че на на Ду бров ник са око ли ном (ВИЊ III, 212). Оста ли 
гра до ви те ме Дал ма ци је, „Зе та” и Стон, би ли су под вла шћу кне за Во ји сла ва. Не ко ли ко 
годи на ка сни је, из гле да, да је и Ду бров ник при зна вао власт Во ји сла вље вог на след ни ка, 
кра ља Ми ха и ла (Исто ри ја срп ског на ро да I, 192). С по сте пе ним ја ча њем Ви зан ти је у XII 
ве ку, а по себ но за вре ме ца ра Ма ној ла II Ком ни на, ста ње се из ме ни ло. Та да су се гра до ви: 
Дањ, Сард, Дри васт, Ска дар, Свач, Ул цињ, Бар, Ко тор и Ду бров ник, на ла зи ли у окви ри ма 
те ме Гор ње Дал ма ци је. Опи су ју ћи су коб са Ми хај лом, го спо да рем Епи ра (1215), Сте фан 
Пр во вен ча ни ка же: да град Ска дар „уисти ну, Дал ма ци ји при па да” (Сте фан Пр во вен ча ни, 
Са брани спи си 93).

33 Ви ди нап. 29. На зив „Зе та” био је по знат већ ви зан тиј ском пи сцу Ке кав ме ну, ко ји 
ка же да је и Зе та би ла под вла шћу кне за Во ји сла ва, као и „гра до ви (те ме) Дал ма ци је”(ВИЊ 
III, 212). Ке кав мен је сво је де ло пи сао из ме ђу 1075. и 1078. го ди не.

34 Реч „ота ча ство” по че ла је ве о ма ра но да се упо тре бља ва у зна че њу пој ма „др жа ве”. 
То већ чини на мно го ме ста у Жи тију Св. Си ме о на ве ли ки жу пан Сте фан Не ма њић. При мера 
ра ди, он се са стао са угар ским краљем „на ме ђи ота ча ства мо је га у гра ду Рав но ра (Ћу при ји)”, 
а по том је осу је тио на пад ла тин ског ца ра Хен ри ка Флан дриј ског, ко ји „не мо га ше из и ћи 
из ота ча ства мо јег, јер за тво рих све ста зе ње го ве” (Сте фан Пр во вен ча ни, Са бра ни спи си, 
100, 101). Ов де тре ба још до да ти, да се др жав ни са бо ри у сред њо ве ков ној Ср би ји на зи ва ју 
„са бо ри ота ча ства” (М. Бла го је вић, „Срп ски са бор и са бо ри ота ча ства Не ма њи ћа и Ла за
ре ви ћа”, Глас СДX СА НУ, Оде ље ње исто риј ских на у ка, књ. 14 (2008) 1–40. При ме ра има 
мно го, па их не тре ба по себ но на во ди ти.

35 Т. Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског пра ва у Не ма њић кој др жа ви, Бе о град 19962, 569. 
У че шком реч „de di na”, по ред оста лог, зна чи и не де љи во вла сни штво зе мље (Че шкосрп
ски реч ник, Изд. СА НУ, Бе о град 2000, 187). По што је Не ма ња об на вљао сво ју де ди ну, он 
је са мо про на ла зио по је ди не жу пе и обла сти ко је су за по се ли Ви зан тин ци, Ар ба на си или 
не ко дру ги, па их као нео ту ђи ве зе мљо по се де вра ћао срп ској др жа ви.
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рао” ви зан тиј ске гра до ве, од но сно утвр ђе ња и у тим ме сти ма „ис тре био 
грч ко име”, од но сно ис ко ре нио Ви зан тин це и њи хо ве при ста ли це. На осно ву 
крат ке ана ли зе ла ко 6е се за кљу чи ти да је срп ски ве ли ки жу пан осло бо дио 
од ту ђин ске или ви зан тиј ске вла сти свој за ви чај, део сво је др жа ве и део на
след них зе мљо по се да, а кон крет но Зе ту, од но сно те ри то ри ју Ди о кли ти је и 
Дал ма ци је, где је уки нуо ви зан тиј ску власт, нај ка сни је 1185. го ди не. Са уки
да њем ви зан тиј ске упра ве, Ди о кли ти ја и Дал ма ци ја по ста ју ин те грал ни 
де ло ви др жа ве Сте фа на Не ма ње и ње го вих на след ни ка. Ан тич ки на зи ви 
ових обла сти, као до бро по зна ти ши ром Ме ди те ра на, ући ће и у вла дар ску 
ти ту ла ту ру пр вих срп ских кра ље ва.36

Срп ски ве ли ки жу пан је Ди о кли тију и Дал ма ци ју 1185. или 1189. го ди
не, по ве рио свом нај ста ри јем си ну Ву ка ну. Би ло је то у скла ду с та да шњим 
оби ча јем да се др жав на те ри то ри ја де ли из ме ђу му шких чла но ва вла да ре
ве по ро ди це, па су на тај на чин ства ра не „уде о не кне же ви не”.37 Ву кан је 
ве ро ват но до био сво ју „уде о ну кне же ви ну” већ 1189. го ди не, јер је кне ги ња 
Де си сла ва, же на по след њег вла да ра Ду кље из ди на сти је кра ља Бо ди на, ве
ли ког кне за Ми ха и ла, на пу сти ла зе мљу и сти гла у Ду бров ник ав гу ста 1189. 
го ди не, у прат њи сво јих дво ра на и бар ског над би ску па Гр гу ра.38 Кне ги ња 
је та да пре да ла Ду бров ча ни ма сво ја два бро да, а ка сни је јој се гу би траг у 
из во ри ма. По зна то је да се Сте фан Не ма ња до бро вољ но од ре као пре сто ла 
и од лу чио да се за мо на ши, па је по во дом то га са звао др жав ни са бор (1196) 
ко јем је за свог на след ни ка од ре дио мла ђег си на Сте фа на.39 Ста ри јем си ну 
Ву ка ну до де лио је та да ти ту лу ве ли ког кне за, па га је ти ме из јед на чио у 
до сто јан ству са ве ли ким жу па ном, али не и у вр хов ној вла сти у др жа ви. 
Ву кан се по ми ње као „уде о ни кнез” 1190, а 1195. го ди не као „краљ”: Ди о
кли је, Дал ма ци је, Три бу ние, То пли це и Хво сна, али се у истом из во ру, пре 
ци ти ра не ти ту ла ту ре, по ми ње „го спо дин Не ма ња ве ли ки жу пан”, као вр
хов ни вла дар др жа ве.40 Ти ту ла „кра ља” упо тре бље на је уз Ву ка но во име у 
скла ду са тра ди ци јом, јер су ра ни је Ду кљом вла да ли кра ље ви, по том ци 
Сте фа на Во ји сла ва и ње го вог си на кра ља Ми ха и ла. По ред ти ту ле „кра ља”, 
по себ ну па жњу при вла че и обла сти ко је су ушле у са став Ву ка но ве „уде о не 
кне же ви не”. У пи та њу су Ду кља, Дал ма ци ја, Тре би ње (Тра ву ни ја), Хво сно 
(Ме то хи ја) и То пли ца, прак тич но ју го за пад ни део та да шње срп ске др жа ве. 
Убр зо по сле Не ма њи ног си ла ска с пре сто ла и мо на ше ња, из гле да да ве ли ки 
кнез Ву кан ви ше ни је при зна вао вр хов ну власт ве ли ког жу па на, од но сно 
свог мла ђег бра та Сте фа на Не ма њи ћа (Пр во вен ча ног). На та кву кон ста ци ју 

36 Ди о кли ти ја и Дал ма ци ја уне те су у вла дар ску ти ту ла ту ру већ кра ља Сте фа на Пр
во вен ча ног (Сте фан Пр во вен ча ни, Са бра ни спи си, 109, 117).

37 M. Ди нић, „Три по ве ље из ис пи са Ива на Лу чи ћа”, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те
та у Бе о гра ду, књ. III (1955) 69–71, 88. М. Бла го је вић, „Срп ске уде о не кне же ви не”, ЗР ВИ 
56 (1997) 45–62 (= Не ма њи ћи и Ла за ре ви ћи и срп ска сред њо ве ков на др жав ност, 1–20).

38 А. Со ло вјев, Ода бра ни спо ме ни ци срп ског пра ва, Бе о град 1926, 4, 5. М. Бла го је
вић, Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез, 301.

39 Н. Ра дој чић, Срп ски др жав ни са бо ри у сред њем ве ку, Бе о град, 1940, 68–73; М. 
Бла го је вић, Срп ски са бо ри и са бо ри ота ча ства Не ма њи ћа и Ла за ре ви ћа, 9–12.

40 У нат пи су о из град њи Цр кве Св. Лу ке у Ко то ру (1195) са оп шта ва се да је цр ква 
по диг ну та: „sub tem po re do mi ni Ne ma ne mag ni iupa ni et fi lii sui Vel ca ni re gi Di oc lie, Dal ma
tie, Tri bu nie, To pli ze et Co sne”. (Пи сци сред њо вје ков ног ла ти ни те та, 160, 161).
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упу ћу је чи ње ни ца, што се вр хов на власт ве ли ког жу па на не по ми ње у ко
тор ским до ку мен ти ма ко ји су на ста ли из ме ђу 1197. и 1200. го ди не. Ко тор ски 
кнез Бог дан и су ди је до не ли су јед ну од лу ку 1197. го ди не: „Sub tem po re do mi ni 
no stri Vel can ni, Di oc lie, Dal ma tie, Tri bu nie atque To pli ze in cli ti re gis”.41 У ци
ти ра ној ла тин ској ти ту ла ту ри не по ми ње се вла да ви на ве ли ког жу па на 
Сте фа на Не ма њи ћа, већ са мо „наш го спо дин”, „слав ни краљ” Ву кан и што 
је бит но, у ти ту ла ту ри се ви ше не по ми ње Хво сно или Ме то хи ја, а то опет 
зна чи да Хво сно ви ше не при па да Ву ка но вој уде о ној кне же ви ни. Оса мо ста
љи ва ње уде о ног кне за, а исто вре ме но и су жа ва ње ње го ве кне же ви не, са
оп ште но је на по сре дан на чин скра ћи ва њем вла дар ске ти ту ла ту ре у два 
ко тор ска до ку мен та из 1199. и 1200. го ди не. Пр ви до ку мент из дат је „за вре
ме кра ља Ву ка на и град ског кне за Де си ми ра”,42 а дру ги „за вре ме на ше га 
го спо ди на кра ља Ву ка на, и док је код нас упра вљао об ла шћу Де си мир, ње
гов слу га”.43 Обе ти ту ла ту ре ја сно по ка зу ју да је је ди ни вла дар Ко то ра, а 
по свој при ли ци и не ка да шње Ду кље и Дал ма ци је био Ву кан, док се вр
хов на власт ве ли ког жу па на Сте фа на не по ми ње, па се ве ро ват но ни је ни 
осе ћа ла. У Ву ка но вој слу жби на ла зио се и ко тор ски кнез Де си мир. По сто
је ће ста ње у Ко то ру се про ме ни ло, нај ка сни је, до сеп тем бра 1201. годи не 
ка да је La u ro Zan, гра ђа нин Ве не ци је: „по ло жио за кле тву ве ли ком жу па ну 
Сте фа ну и ње го вим си но ви ма...да ће вер но оба вља ти ду жност кне за” у Ко
то ру.44 На осно ву овог по да тка мо же се за кљу чи ти да је Ко тор 1201. го ди не 
из дво јен из Ву ка но ве уде о не кне же ви не, као што је то не што ра ни је учи
ње но са Хво сном (Ме то хи јом) и То пли цом, па је то мо гао би ти „ca sus be li”. 
Рат је уско ро бук нуо свом сво јом же сти ном. Ву кан је до био вој ну по моћ од 
угар ског кра ља, па је сре ди ном 1202. го ди не про те рао Сте фа на Не ма њи ћа 
из Ра шке и за у зео пре сто ве ли ког жу па на. Бор бе су на ста вље не и сле де ћих 
го ди на у ко ји ма је Сте фан Не ма њић по сте пе но по ти ски вао Ву ка на, та ко да 
је ус пео да се вра ти на ве ли ко жу пан ски пре сто, кра јем 1204. или 1205. го
ди не.45 По сле за вр шет ка гра ђан ског ра та, ве ли ком жу па ну Сте фа ну Не ма
њи ћу при па ла је вр хов на власт у це лој др жа ви, док је ве ли ки кнез Ву кан 
за др жао сво ју уде о ну кне же ви ну ко ја је об у хва та ла Ду кљу, Дал ма ци ју, а 
ве ро ват но и Тре би ње. На овој те ри то ри ји уде о ни кнез је имао ши ро ка овла
шће ња као и ра ни је, па се по на шао као пра ви вла дар. Имао је сво ју вла сте лу, 
сво ју вој ску, по себ не при хо де, управ ни апа рат, одр жа вао је ди пло мат ске 
ве зе са па па ма и угар ским кра љем, при зна ва ју ћи не ко вре ме ње го ву вр хов
ну власт, а уче ство вао је и у ра ду цр кве ног са бо ра Бар ске над би ску пи је.46 

41 Д. Син дик, „О по ли тич ким и друштве ним при ли ка ма у Ко то ру кра јем XII ве ка”, 
При ло зи I, Цр ква све тог Лу ке кроз вје ко ве, Ко тор 1997, 19.

42 Од лу ка је до не та ју ла 1199. го ди не у Ко то ру: „sub tem po re re gis Vel can ni et co mi ti 
ci vi ta tis De si mir” (Д. Син дик, „О по ли тич ким и дру штве ним при ли ка ма у Ко то ру”, При ло
зи II, 20).

43 Од лу ка је до не та ја ну а ра 1200. го ди не у Ко то ру: ” sub tem po re do mi ni no stri re gis 
Vel can ni, et co mi ta tum re gen te apud nos De si mi rus eius fa mu lus” (Д. Син дик, „Ко тор ска ис
пра ва из 1200. го ди не”, ИЧ 37 (1990) 203; Пи сци сред њо вје ков ног ла ти ни те та,162)

44 Д. Син дик, О по ли тич ким и дру штве ним при ли ка ма у Ко то ру, 15.
45 Исто ри ја срп ског на ро да I, 268–270.
46 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том пр ви, Ти то град 1970, 4, 5, 15–18.
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Ово опет по ка зу је да су сви за те че ни еле мен ти др жав но сти у Ду кљи и Дал
ма ци ји са чу ва ни и у уде о ној кне же ви ни Ву ка на Не ма њи ћа.

Сва на ве де на и дру га пра ва при па да ла су Ву ка но вом си ну и на след ни
ку, ве ли ком кне зу Ђор ђу, ко ји се та ко ђе по ми ње са ти ту лом „кра ља”, али 
са мо на те ри то ри ји ко јом је го спо да рио. „Краљ” Ђор ђе се с бра том Мла ђе
ном и ро ђа ци ма оба ве зао 1208. го ди не на при ја тељ ство и вер ност Мле ча
ни ма.47 Пра ва уде о ног кне за, а ујед но и на сле ђе ни еле мен ти др жав но сти 
Ду кље и Дал ма ци је, ни су пре тр пе ли осет ни је про ме не ка да је Сте фан Пр во
вен ча ни до био кра љев ску ти ту лу и кру ну 1217. го ди не и ка да је Срп ска цр ква 
по ста ла ауто ке фал на (1219). Oсни ва њем Срп ске ауто ке фал не ар хи е пи ско
пи је и ње них епи ско пи ја, пра во слав но ста нов ни штво Зе те, од но сно не ка да
шње Ду кље, Дал ма ци је и Тре би ња, на шло се под ду хов ном ју рис дик ци јом 
Зет ске пра во слав не епи ско пи је, са се ди штем у Хра му Св. Ар хан ге ла Ми ха
и ла на Пре вла ци.48 Овај чин, по сма тран са мо са ор га ни за ци о ног аспек та, 
мо гао је да оја ча по сто је ћу др жав ност у Зе ти, јер је Зет ска епи ско пи ја сво јом 
је рар хи јом, цр ква ма, ма на сти ри ма и па ро хи ја ма, пре мре жи ла те ри то ри ју 
Зе те, ус по ста вив ши исто вре ме но и гра ни це до ко јих се про сти ре ду хов на 
ју рис дик ци ја епи ско пи је. Ове гра ни це су се у на че лу по кла па ле са гра ни
ца ма исто риј ске обла сти Зе те, од но сно „зе мље Зе те”. Уде о ни кнез Ђор ђе био 
је пот чи њен срп ским кра ље ви ма, па се са сво јим од ре дом и са рад ни ци ма 
при дру жио вој сци кра ља Вла ди сла ва, ко ји је ју на 1237. го ди не бо ра вио на 
Це ти ни. Ов де је краљ Вла ди слав из дао по ве љу Спли ћа ни ма у при су ству: 
„кне за ве ли ег Ђор ђа”, за тим вој во де Ма ној ла, чел ни ка Об ра да, јед ног ка зна
ца, теп чи је и кне за Ул ци ња ко ји је био пот чи њен Ђор ђу.49 Ни је ис кљу че но да 
су и ка знац и теп чи ја, та ко ђе, би ли по чи ње ни ве ли ком кне зу.50 Не ко ли ко 
го ди на ка сни је је „Ђор ђе, кнез Ду кље”, до зво лио ул цињ ском би ску пу да се 
пот чи ни ду бро вач ком над би ску пу.51

Вла да ви на уде о ног кне за Ђор ђа окон ча на је нај ка сни је 1248. го ди не, 
ка да је са хра њен у Со по ћа ни ма.52 На сле дио га је мла ђи брат Сте фан, та ко
ђе син ве ли ког кне за и „кра ља” Ву ка на. Сте фан Ву ка но вић је рас по ла гао 
знат ним ма те ри јал ним и фи нан сиј ским сред стви ма, као и ње го ви прет ход
ни ци, што му је омо гу ћи ло да по диг не у Мо ра чи ве ли ки ма на стир ски ком
плекс и храм по све ћен Ус пе њу пре све те Бо го ро ди це.53 Храм се по сво јим 
ди мен зи ја ма, ви си ни и ши ри ни, мо же из јед на ча ва ти са Ми ле ше вом ко ју је 
са гра дио краљ Вла ди слав и Со по ћа ни ма ко је је по ди гао краљ Урош I. Ово 
опет пред ста вља по сред но све до чан ство да се уде о ни кнез Сте фан мо гао 
ме ри ти по свом бо гат ству и по ли тич ком ути ца ју са по ме ну тим срп ским 
кра ље ви ма, чи ји је ро ђак био. За хва љу ју ћи сте че ном угле ду и по што ва њу, 

47 н. д., 8–12.
48 М. Јан ко вић, Епи ско пи је и ми тро по ли је Срп ске цр кве у сред њем ве ку, Бе о град 1985, 

17–33, 127–138, 163–170.
49 М. Ди нић, Три по ве ље из ис пи са Ива на Лу чи ћа, 71, 89–94.
50 О ка зна ци ма и теп чи ја ма ви ди: М. Бла го је вић, Др жав на упра ва у срп ским сред

њо ве ков ним зе мља ма, Бе о град 1997, 20012, 17–30.
51 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том пр ви, 22.
52 М. Бла го је вић, Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез, 305.
53 С. Пет ко вић, Мо ра ча, Ник шић 20022.
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а по себ но при вр же но сти Срп ској пра во слав ној цр кви, лик кне за Сте фа на до
био је сво је ме сто у по зна тој „Ло зи Не ма њи ћа”, ко ја је жи во пи са на у Де ча
ни ма и Пећ кој па три јар ши ји.54 О Сте фа но вој по ли тич кој и јав ној де лат но
сти ма ло се зна, из у зев да је био при су тан при ли ком утвр ђи ва ња ис точ не 
хра ни це Хум ске пра во слав не епар хи је, од но сно код утвр ђи ва ња ме ђа се ла 
Осол ни ка, по ви ше Ри је ке Ду бро вач ке и За то на, из ме ђу 1250. и 1253. го ди
не. По ред кне за Сте фа на, би ли су при сут ни епи скоп Спи ри дон, епи скоп 
Ме то ди је и про то ве сти јар Вра ти мир.55 Ме то ди је је у то вре ме био хум ски 
епи скоп, док се Спи ри дон на ла зио, мо жда, на челу Бу ди мљан ске епи ско
пи је. За про то ве сти ја ра Вра ти ми ра мо гло би се прет по ста ви ти да је био у 
слу жби ве ли ког кне за Сте фа на или не ког од по ме ну тих епи ско па.

До са да шње из ла га ње је по ка за ло да вла да ри из ди на сти је Не ма њи ћа, 
у пе ри о ду из ме ђу 1190. и 1253. го ди не, ни су угро жа ва ли или ра за ра ли за
те че не еле мен те др жав но сти на те ри то ри ји Ду кље, Дал ма ци је и Тре би ња, 
од но сно у уде о ној кне же ви ни ве ли ког кне за Ву ка на и ње го вих си но ва, 
Ђор ђа и Сте фа на. Пре би се мо гло го во ри ти о то ме да су за те че ни еле мен
ти др жав но сти бри жљи во чу ва ни и не го ва ни, па и осна же ни, за хва љу ју ћи 
осни ва њу Зет ске епи ско пи је. До крат ко трај не про ме не до ла зи сре ди ном 
ше сте де це ни је XI II ве ка, ка да је краљ Урош I од лу чио да уки не уде о не 
кне же ви не и у За ху мљу и у Ду кљи, од но сно Зе ти.56 По ку шај цен тра ли за
ци је вла сти у срп ској др жа ви за вре ме кра ља Уро ша I ни је био ду гог ве ка. 
По сле ње го вог на сил ног свр га ва ња с пре сто ла (1276) до шло је до још ра ди
кал ни је по де ле др жав не те ри то ри је. Уро шев син и на след ник, краљ Сте фан 
Дра гу тин (1276–1282), дао је сво јој мај ци, кра љи ци Је ле ни, Зе ту, Тре би ње, 
за тим кра је ве око Пла ва и Гор њег Ибра.57 На зив Зе та по ти снуо је ан тич ке 
на зи ве Ду кљу и Дал ма ци ју, до брим де лом и због то га што су учвр шће не 
гра ни це Зет ске пра во слав не епи ско пи је. Кра љи ца Је ле на је го спо да ри ла 
сво јом об ла шћу пре ко три де сет го ди не, од 1276. до 1308. го ди не. Она је вла
да ла ско ро са мо стал но, па је са зи ва ла и др жав не са бо ре у сво јој обла сти. 
По се до ва ла је не ко ли ко владар ских ре зи ден ци ја или „дво ро ва”: у Тре би њу, 
Ска дру, Бр ња ци ма на Ибру, а ве ро ват но и дру гим ме сти ма. Има ла је сво ју 
вој ску, вла сте лу, при хо де, управ ни апа рат, кан це ла ри ју, да ва ла је ца ри не 
под за куп, во ди ла ди пло мат ску пре пи ску са па па ма, вла да ри ма у Ју жној 
Итали ји и су сед ним Ду бров ни ком. О ње ном ми шље њу и ста ву мо ра ли су 
да во де ра чу на оба ње на си на и краљ Дра гу тин и краљ Ми лу тин. У ли те
ра ту ри се по не кад јед но став но кон ста ту је да је кра љи ца Је ле на по ма га ла 
ка то лич ке цр кве у При мор ју, што је тач но, а притом се не на гла ша ва да је 
она би ла вла дар и ка то ли ка и пра во слав них хри шћа на у сво јим обла сти ма. 

54 С. Ра дој чић, Пор тре ти срп ских вла да ра у сред њем ве ку, Ско пље 1934, 38, 49, 58; 
В. Ј. Ђу рић, Ви зан тиј ске фре ске у Ју го сла ви ји, Бе о град 1975, 136, 137, си. 57 и 58; В. Ј. Ђу
рић, С. Ћир ко вић, В. Ко раћ, Пећ ка па три јар ши ја, Бе о град 1990, 138 сл. 82, цр теж XXV; Б. 
То дић, Гра ча ни ца. Сли кар ство, Бе о град – При шти на 1988, 172. На „Ло зи Не ма њи ћа” у 
Гра ча ни ци уз лик кне за Сте фа на Ву ка но ви ћа не сто ји ни ка ква ти ту ла, већ се он по ми ње 
јед но став но као „Сте фан Влков син”. На ова кав на чин по ме ну ти су и бив ши кра ље ви Ра
до слав и Вла ди слав, од но сно без ти ту ле.

55 М. Бла го је вић, Ве ли ки кнез или зе маљ ски кнез, 306, 307.
56 Исто ри ја Цр не Го ре, књ, дру га, том пр ви, 12–14.
57 Исто, 46–59.
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Не ис цр пљу ју ћи на зна че ну про бле ма ти ку ко ја је у исто ри о гра фи ји на ви ше 
ме ста осве тља ва на, тре ба ис та ћи ка ко је кра љи ца Је ле на сво јим при хо ди ма 
по ди гла ма на стир Гра дац са пра во слав ним хра мом ко ји је по све ћен пре све
тој Бо го ро ди ци, пра зник Бла го ве ште ње.58 Пред крај жи во та кра љи ца Је ле на 
се за мо на ши ла у хра му Св. Ни ко ле у Ска дру, а ка да је умр ла у Бр ња ци ма 
1314. ње но те ло је на нај све ча ни ји на чин пре не то у ма на стир Гра дац.

Ка да се кра љи ца Је ле на по ву кла из по ли тич ког жи во та 1308. го ди не, 
краљ Ми лу тин је дао Зе ту и Тре би ње свом си ну Сте фа ну, бу ду ћем кра љу 
Сте фа ну Де чан ском. Пре ма јед ном мле тач ком до ку мен ту, Сте фа ну су при
па да ла ши ро ка овла шће ња, па га Мле ча ни због то га на зи ва ју: „кра љем Ду
кље, Ал ба ни је, За ху мља и При мор ја”.59 Ми лу ти нов син и по тен ци јал ни на
след ник пре сто ла имао је сво ју вла сте лу, вој ску, упра ву и при хо де, а по што 
је у јед ном тре нут ку ње гов по ло жај био угро жен, зет ска вла сте ла на го во
ри ла је Сте фа на да пре от ме пре сто свом оцу кра љу Ми лу ти ну. Про ра чун 
вла сте ле био је лош, јер је краљ Ми лу тин био нај спо соб ни ји и нај спрет ни ји 
срп ски вла дар. Краљ је са сво јом вој ском упао у „Зет ску зе мљу” и до шао до 
Бо ја не. Ов де је ус пео да но го во ри Сте фа на да до ђе на пре го во ре, а он да га 
за тво рио (1314), от пре мио за Ско пље, где је де ли мич но осле пљен и по слат 
у Ца ри град.60 По сле окон ча не по бу не свог си на Сте фа на и зет ске вла сте ле, 
краљ Ми лу тин је упра вљао Зе том пре ко свог на ме сни ка кне за Или је (1318), 
ко ји се 1321. го ди не по ми ње као „оп шти ке фа ли ја” у Зе ти.61

Убр зо по сле смр ти кра ља Ми лу ти на и до ла ска на власт кра ља Сте фа
на Де чан ског (1321–1331), Зе та по но во до би ја по се бан ста тус у др жа ви Не
ма њи ћа, као област или „зе мља” ко јом го спо да ри „мла ди краљ” Сте фан 
Ду шан.62 Он је та ко ђе рас по ла гао ши ро ким овла шће њи ма. Имао је сво ју 
вој ску, сво је при хо де, по се бан управ ни апа рат, а био је окру жен углед ном, 
спо соб ном и моћ ном вла сте лом, ме ђу ко јом се ис ти чу: вој во да Мла ден, ро
до на чел ник Бран ко ви ћа, за тим вој во да Во јин ро до на чел ник моћ них Во ји
но ви ћа, по том чел ник Ђу раш Или јић са бра ћом, син кне за Зе те и ке фа ли је 
Или је. Окру жен моћ ном зет ском и тре бињ ском вла сте лом, а рас по ла жу ћи 
зна чај ним фи нан сиј ским сред стви ма и уз све то, овен чан сла вом хра брог и 
спо соб ног вој ско во ђе, мла ди краљ се осе ћао го то во не за ви сним вла да рем 
у сво јој обла сти. Све је то, ве ро ват но, иза зва ло не за до вољ ство и по до зре ње 
кра ља Сте фа на Де чан ског. Овом при ли ком не тре ба се ду же за др жа ва ти 
на за ни мљи вим де та љи ма су ко ба и бор бе из ме ђу оца и си на, као ни њи хо
вом при вре ме ном ми ре њу, већ тре ба упо зо ри ти да је вла сте ла од лу чи ва ла 
ка кав јој је вла дар по тре бан и ка ква ће се во ди ти спољ на по ли ти ка. У то ме 
је пред ња чи ла зет ска и тре бињ ска вла сте ла, ко ја је по ста ла све сна сво је 
сна ге и уло ге у зе мљи. Не же ле ћи да и по дру ги пут на пра ви гре шку као у 
по бу ни про тив кра ља Ми лу ти на, зет ска и тре бињ ска вла сте ла при мо ра ла 
је мла дог кра ља Сте фа на Ду ша на да из вр ши др жав ни удар, од но сно не ку 

58 Оли ве ра Кан дић, Гра дац, исто ри ја и ар хи тек ту ра ма на сти ра, Бе о град 2005.
59 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том пр ви, 60.
60 Исто ри ја срп ског на ро да I, 462–464.
61 М. Бла го је вић, Др жав на упра ва у срп ским сред њо ве ков ним зе мља ма, 250, 251; Исти, 

Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез, 310.
62 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том пр ви, 66–73.
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вр сту двор ског пу ча. Сте фан Ду шан је с ма лим и ода бра ним од ре дом сво је 
вла сте ле де ло вао бр зо и од луч но, па је из вр шио из не над ни пре пад на двор 
кра ља Сте фа на Де чан ског.63 Вла сте ла је ус пе ла да за ро би Сте фа на Де чан
ског и омо гу ћи Ду ша ну да пре у зме вр хов ну власт у др жа ви. Овај по сту пак 
је ле га ли зо ван об ре дом кру ни са ња Сте фа на Ду ша на за кра ља срп ских и по
мор ских зе ма ља.64 До во ђе њем на пре сто мла дог, спо соб ног и ам би ци о зног 
вла да ра, зет ска, тре бињ ска и дру га срп ска вла сте ла до би ла је во ђу ка квог 
је же ле ле, ко ји ће јој омо гу ћи ти да сти че но ве зе мљо по се де, ве ли ка бо га
ства и сла ву, што се убр зо и до го ди ло.

У пр вим го ди на ма вла да ви не кра ља Ду ша на, Зе том је упра вљао ње
гов на ме сник и да љи ро ђак Врат ко, пра у нук ве ли ког кне за Ву ка на, ко ји се 
у из во ри ма по ми ње са ти ту лом жу па на, по том вој ско во ђе, кне за и ве ли ког 
кне за.65 Врат ко во на ме сни штво у Зе ти као да не пред ста вља слу чај ност 
али се са њим исто вре ме но за тва ра круг прин че ва из ку ће Не ма њи ћа ко ји 
су го спо да ри ли Зе том. Ду ша но во ра то ва ње про тив Ви зан ти је по ву кло је и 
кне за Врат ка и дру гу срп ску вла сте лу да ле ко на југ, у до ли ну Стру ме, до 
Со лу на, у Те са ли ју и Епир. На овом ме сту не тре ба рас пра вља ти о по ло жа
ју Зе те у Ду ша но вом цар ству, јер је то већ учи ње но у исто ри о гра фи ји, по
го то во што је Зе та та да пред ста вља ла са мо јед ну област, ка квих је би ло 
не ко ли ко. Но и по ред то га, из гле да да су се не ке тра ди ци је по што ва ле, па 
је део при хо да од зет ских тр го ва при па дао јед ном чла ну вла да ре ве по ро
ди це, а у кон крет ном слу ча ју ца ри ци Је ле ни.66

У исто ри о гра фи ји је до бро по зна то и на више ме ста обра зло же но, ка ко 
је по сле смр ти цара Ду ша на (1355) вр хов на власт у др жа ви при па ла ње го
вом си ну, ца ру Уро шу ко ји ни је био спо со бан да вла да. Не спо соб ност цара 
Уро ша по ста ла је ви дљи ва ши ром Ду ша но вог цар ства, па је от по чео про цес 
оса мо ста љи ва ња по је ди них обла сти, на че лу са об ла сним го спо да ри ма. 
Срп ска вла сте ла у Ра шкој оку пи ла се око кне за Во ји сла ва Во ји но ви ћа, а 
зет ска вла сте ла око бра ће Бал ши ћа, сва ка ко с ци љем да за шти те вла сти те 
ин те ре се и да за у зму во де ћу уло гу у др жа ви ка кву су ра ни је има ли. На ме ре 
срп ске вла сте ле ни су оства ре не, не са мо због су ко ба из ме ђу кне за Во ји сла
ва и Бал ши ћа, већ пр вен стве но због то га што се цен тар Уро ше ве др жа ве 
ни је на ла зио ни у Ра шкој ни у Зе ти, већ на про сто ру Ма ке до ни је. Из не над
на по ја ва не по зна те вла сте ле Бал ши ћа, као об ла сних го спо да ра Зе те већ 
1360. го ди не, не тре ба да из не на ђу је, јер су се у Зе ти одр жа ли нај ва жни ји 
еле мен ти ње не др жав но сти.67 По зна те су би ле гра ни це „зе мље Зе те”, као и 
гра ни це Зет ске епи ско пи је, од но сно ми тро по ли је. Жи ва је би ла успо ме на 
на при су ство мла дих кра ље ва из ди на сти је Не ма њи ћа ко ји су го спо да ри ли 
овом те ри то ри јом, а сна жна је би ла успо ме на зет ске вла сте ле на по л и тич
ко вођ ство у срп ској др жа ви. Ови и дру ги чи ни о ци убр за ли су оку пља ње 

63 Исто, 72.
64 Н. Ра дој чић, Срп ски др жав ни са бо ри у сред њем ве ку, 117–119; М. Бла го је вић, Срп

ски са бо ри и са бо ри ота ча ства, 24, 25.
65 М. Бла го је вић, Др жав на упра ва у срп ским сред њо ве ков ним зе мља ма, 46, 48, 49, 

52; Исти, Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез, 310–312.
66 Исто ри ја Гр не Го ре, књ. дру га, том пр ви, 75.
67 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том дру ги, Ти то град 1970, 6–8.
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зет ске вла сте ле око по ро ди це Бал ши ћа ко ја се ис та кла сво јом пред у зи мљи
во шћу. Бал ши ћи ма је по шло за ру ком да 1371. го ди не за по сед ну Хво сно, 
од но сно Ме то хи ју, укљу чу ју ћи Пећ и При зрен, а 1373. го ди не да за у зму 
жу пе Дра че ви цу, Ко на вле и Тре би ње.68 На тај на чин, а ни ма ло слу чај но, 
Ба ли ши ћи су по ста ли го спо да ри оних те ри то ри ја ко ји ма је не ка да го спо
да рио ве ли ки кнез Ву кан.

Про па да ње Зе те под вла шћу Бал ши ћа те кло је по сте пе но и тра ја ло је 
не ко ли ко де це ни ја. Ка да је умро Бал ша III Бал шић (1421), по след њи м у шки 
по то мак ове по ро ди це, Зе та је при па ла ње го вом уја ку, де спо ту Сте фа ну Ла
за ре ви ћу, а тач ни је са мо они де ло ви те ри то ри је ко је Ве не ци ја ни је за у зе ла. 
Де спот Сте фан је због то га мо рао да во ди рат про тив Ве не ци је и да осло бо
ди оне гра до ве и кра је ве ко је је мо гао осло бо ди ти. Циљ је само де ли мич но 
оства рен, па је Ве не ци ја за др жа ла Ко тор, Ул цињ, Ска дар, као и те ри то ри ју 
из ме ђу Бо ја не и до њег то ка Дри ма.69 По шту ју ћи тра ди ци је Не ма њи ћа, укљу
чу ју ћи и еле мен те др жав но сти Зе те, де спот Сте фан Ла за ре вић дао је Зе ту 
на след ни ку свог пре сто ла, „мла дом го спо ди ну” Ђур ђу Бран ко ви ћу, да овом 
те ри то ри јом го спо да ри као што су то чи ни ли „мла ди кра ље ви”.70 Све ово 
по ка зу је да је Зе та и у окви ри ма Срп ске Де спо то ви не има ла по се бан ста
тус. Ка да је умро Сте фан Ла за ре вић, ње гов на след ник, де спот Ђу рађ Бран
ко вић по ста вљао је у Зе ти по себ ног на ме сни ка, обич но ис так ну тог вој во ду 
да упра вља вој ним и ци вил ним по сто ви ма на овој те ри то ри ји.71

Срп ска Де спо то ви на би ла је из ло же на сна жном при ти ску Ту ра ка. Са 
да ле ким цен тром у Сме де ре ву гу би ла је те ри то ри је и кон тро лу над Зе том, 
где се оса мо ста лио углед ни вла сте о ски род Цр но је ви ћа, па је Сте фан Цр но
је вић 1455. го ди не при знао но ми нал но вр хов ну власт Ве не ци је.72 Сте фа на 
је на сле дио син Иван (1465–1490) ко ји је по по тре би исту пао про тив или 
са ра ђи вао са Ве не ци јом, а ка да је мо рао, ве зи вао се и за Тур ке, што му је 
омо гу ћи ло да ужи ва зна тан сте пен са мо стал но сти.73 Он је го спо да рио оним 
де ло ви ма Зе те ко ји се ни су на ла зи ли под ту ђин ском вла шћу. Би ла је то ма ла 
област ко ја је има ла по вр ши ну од око 2.000 ква драт них ки ло ме та ра. Но и 
по ред то га, вла дар се по на шао као да упра вља пра вом и ве ли ком др жа вом, 
па се вој во да Иван, а ка сни је ње гов син и на след ник Ђу рађ Цр но је вић, ти
ту ли сао: „У Хри сту Бо гу бла го вер ни и Бо гом чу ва ни го спо дар зет ски”.74 
Го спо дар је имао сво ју вла сте лу, двор, дво ра не, дво ро др жи цу, вој во де, ди
ја ке, па чак „ло го фе те”, ке фа ли је и про ни ја ре, го то во све ин сти ту ци је ко је 
су има ли кра ље ви и ца ре ви из ди на сти је Не ма њи ћа.75 Угле да ју ћи се у све
му на све то род ну ло зу Не ма њића, го спо дин Иван и го спо дин Ђу рађ ука

68 Исто, 29–33. По ли тич ки успон бра ће Бал ши ћа ис црп но је при ка зан у ци ти ра ној 
Исто ри ји Цр не Го ре, па се на то ме не тре ба по себ но за др жа ва ти.

69 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том дру ги, 137–150.
70 Исто, 149; М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, Бе о град 1994, 
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71 И. Бо жић, „Зет ске вој во де под де спо ти ма”, Гла сник Дру штва за умјет ност Цр не 

Го ре 2(1975) 5–24.
72 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том дру ги, 223–232, 277.
73 Исто, 287–296, 322–326.
74 М. Бла го је вић и Д. Ме да ко вић, Исто ри ја срп ске др жав но сти I, 299.
75 Исто, 300, 301.
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зи ва ли су нај ве ће по што ва ње и по др шку Срп ској пра во слав ној цр кви, а 
конкрет ни је Зет ској ми тро по ли ји. Оску де ва ју ћи у мно го че му, го спо дин 
Иван Цр но је вић је из дво јио зна тан део лич не имо ви не да би по ди гао ма на
стир на Це ти њу 1485. го ди не. Ма на стир је посвећен Ро жде ству пре све те 
Бо го ро ди це (пра зник Ма ла Го спо ји на), а „на ре чен” је да бу де но во се ди ште 
„Ми тро по ли је Зет ске”.76 О по тре ба ма ма на сти ра, од но сно Ми тро по ли је, 
бри нуо се ка сни је и го спо дин Ђу рађ Цр но је вић (1490–1496), па је на ре дио мо
на ху Ма ка ри ју „од Цр не Го ре”, да штам па не ко ли ко бо го слу жбе них књи га.77

Пре ме шта ње дво ра Цр но је ви ћа и се ди шта Зет ске ми тро по ли је на Це ти
ње, ди рект но је ути ца ло на ства ра ње но вог по ли тич ког и ду хов ног сре ди
шта Зе те у кра ју ко ји је био по знат под на зи вом Цр на Го ра.78 Пре ма јед ном 
са чу ва ном за пи су из XVI ве ка, за јед ну књи гу се ка же да је би ла на пи са на: 
„на ме сту зва ном Це ти ње, у Цр ној Го ри, у пре де лу зе мље Зе те, у хра му Ро
жде ства пре све те Бо го ро ди це.79 Из на ве де ног ци та та ја сно се ви ди, да се 
на се ље Це ти ње на ла зи ло у кра ју ко ји је по знат под на зи вом Цр на Го ра и да 
је овај крај био са мо део знат но ве ће те ри то ри јал не це ли не, та да до бро по зна
те под на зи вом Зе та. На осно ву на ве де ног по да тка и це ло куп ног из ла га ња 
мо же се за кљу чи ти, да је из ге о граф ског на зи ва кра ја у ко јем се на ла зио по
ли тич ки, и цр кве ни цен тар, а не од име на на ро да, из ве ден и на зив др жа ве 
ко ја је кроз ве ко ве ства ра на на под руч ју да на шње Цр не Го ре. Нај ста ри је 
по ли тич ко је згро ство ре но је ис точ ни је и у бли зи ни ан тич ког гра да ко ји се 
звао До клеа или Ди о клиа, па је из име на овог гра да из ве ден и на зив исто
риј ске обла сти и др жа ве Ду кље или Ди о кли ти је, ко ја је об у хва та ла не ко
ли ко жу па крај Ска дар ског је зе ра и у При мор ју. Ка да је за вре ме вла да ви не 
цара Ма ној ла I Ком ни на (1143–1180) про ши ре на и учвр шће на ви зан тиј ска 
те ма „Дал ма ци ја и Ди о кли ти ја”, по ли тич ки цен тар је по ме рен се ве ро за
пад но од на пу ште ног ан тич ког гра да, у до ли ну ре ке Зе те, па је из име на 
ове ре ке из ве ден на зив исто риј ске и оса мо ста ље не обла сти Зе те. Све се то 
до го ди ло пре дол ска на власт Сте фа на Не ма ње, а пре ци зни је пре не го што 
је Зе та по ста ла са став ни део ње го ве др жа ве. Три ве ка ка сни је, под при ти
ском Ту ра ка, пре ме штен је и по ли тич ки и вер ски цен тер Зе те на Це ти ње, 
у Цр ну Го ру. Не пу не две де це ни је по сле ових до га ђа ја, уга сио се и по след њи 
пла ми чак по ли тич ке са мо стал но сти у овим кра је ви ма (1496), па су Тур ци 
сво јим на хи ја ма пре мре жи ли срп ску исто риј ску област Зе те. С гу бит ком 

76 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том дру ги, 329–332, 489. 77.
77 Исто, 397–410.
78 Крај или пре део Зе те под на зи вом Цр на Го ра, пр ви пут се по ми ње 1376. го ди не у 
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град 1935, 396: „E se qu e sta no stra let te ra te tro vassy in Cen ta de qua de Cer na go ra”. У пи та њу 
је брд ско пла нин ски пре део ко ји се про сти ре од Ри сан ског за ли ва, из над Ко то ра, Гр бља и 
Бу две. На овом про сто ру бо ра ви ли су ка ту ни сто ча ра, а не ки су од њих си шли у При мор је, 
па се 1435. го ди не го ди не по ми њу као ка ту ни Цр не Го ре (Ca tu ni Cer na go re), под ко ји ма се 
под ра зу ме ва ју Па штро ви ћи, Ре же ви ћи и ка ту ни Ла стве. Ви ше о то ме: И. Бо жић, „Ка ту ни 
Цр не Го ре”, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду X/1 (1968) 245–249 (= Не мир но 
По мор је у XV ве ку, Бе о град 1979, 150155); М. Бла го је вић, Цр не го ре и Цр на Го ра, Сред њо
вје ков на исто ри ја Цр не Го ре као по ље ис тра жи ва ња, Под го ри ца 1999, 57–77.

79 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си IV, Срем ски Кар лов ци 1923, 59, 
бр. 6308.
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по ли тич ке са мо стал но сти ни су угаше ни и сви еле мен ти срп ске др жав но сти, 
ко ја се у сред њем ве ку осла ња ла на све тов ну и цр кве ну власт. Под цр кве
ном ју рис дик ци јом ми тро по ли је на Це ти њу би ло је пра во слав но ста нов ни
штво на под руч ју Зет ске епар хи је и у до ба тур ске вла да ви не. Ми тро по ли ја 
је бри жљи во не го ва ла тра ди ци ју Не ма њи ћа, укљу чу ју ћи и еле мен те срп ске 
др жав но сти, по себ но при пад ност Срп ској пра во слав ној Све то сав ској цр кви, 
срп ском на ро ду, све са ци љем да се ство ри са мо стал на и сло бод на срп ска 
др жа ва. За хва љу ју ћи упор ном и ду го трај ном де ло ва њу Зет ске ми тро по ли је 
на Це ти њу, ство ре но је сна жно по ли тич ко и ду хов но је згро у Ста рој Цр ној 
Го ри, на че лу са вла ди ка ма, ко ја ће да ти сво је име но во ство ре ној срп ској 
др жа ви – Кне же ви ни, Кра ље ви ни и Ре пу бли ци Цр ној Го ри.
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Summary

In the teritory of present Montenegro, in the period from the 10th to the 21st century, 
there existed three states with different names: Duklja, maybe Duklja and Dalmatia, then 
Zeta and at the end Montenegro. The names of these states were derived from geographical 
names, not from the name of the Serbian nation who createad them. Duklja or Dioclitia was 
named after the antique city Duklja (Docles), and Zeta after the river of the same name and 
the river valley, while the oldest Montenegro represented a mountainous region within Zeta 
which rose above Risan, Kotor and Budva. The original Duklja represented a small state 
which at the end of the 10th century fell into the vassal position to the Bulgarian empire. 
When the Byzantine emperor Basil II conquered Bulgaria in 1018, he subdued Duklja, too, 
as well as other Serbian countries. The Serbs started the uprising against Byzantium, so 
Prince Stefan Vojislav in 1037 restored the Serbian state with its centre in Duklja, to which 
Travunia (Trebinje) and Zahumlje were added. The territory of the restored state was at 
least three times larger than the original Duklja, so it experienced a fast political progress. 
The ruler of that state, Prince Mihailo, got the dignity of the king from the Pope, and some
what later the bishop in Bar was raised to the rank of archbishop in 1089. These were the 
most visible factors of statehood in the territory of Duklja, Trebinje and Zahumlje.

After a fast progress, there followed even a faster fall, already at the beginning of the 
12th century. When the emperor Manuel I Comnenus (1143–1180) came to the Byzantine 
throne, all Serbian lands were under his supreme rule. The coastal cities of Duklja with their 
surrounding areas were within the Byzantine administrative unit – „theme” – Dalmatia 
(Upper) and Dioclitia, headed by the emperor’s governor who had the title of dux. The re
gions inside the country were still governed by the rulers from the old Dukljanian dynasty, 
as the vassals of the Byzantine emperor; however, they did not bear the title of the Byzan
tine king anymore, but the great prince.

The Serbian grand duke Stefan Nemanja liberated Duklja and Dalmatia from the Byz
antine occupation in 1185, considering this area an integral part of the Serbian state and his 
„grandfather’s” inalianable estate. The Serbian grand duke did not change the existing so
cial relations, the existing order, institutions, church organization, not even the borders ex
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isting in the time of the last Duklja rulers. He gave the territory covered by the old historical 
areas: Dioclitia, Dalmatia and Travunia (Trebinje) to his son Vukan, to rule that area as a 
„participating prince”. Vukan was also officially given the title of „great prince”, borne by 
the last rulers of Duklja. The great prince Vukan, and later his sons Dordje and Stefan, also 
with the titles of the great prince, ruled their participative princedom from 1190 to 1253. All 
the three great princes which succeeded one another in the natural order, enjoyed great and 
broad authority. They had their army, their nobility (aristocracy), specific administrative 
apparatus, they gathered state income, maintained diplomatic relations with the popes and 
foreign rulers, recognizing at the same time the supreme rule of the Serbian grand duke, 
and later king. It all strenghened and fastened the existing factors of statehood in the terri
tory of the former Duklja state, which more and more frequently started to be called Zeta. 
The statehood was even more strengthened with the foundation of the Orthodox Zeta dio
cese in 1220, which by its spiritual jurisdiction set the borders of Zeta, and by its church or
ganization covered the entire area. In the mid–13th century, the participative princedoms in 
the Nemanjićes’ state were abolished, but this attempt at centralization soon fell through. 
The Serbian king Dragutin (1276–1282) gave Zeta and Trebinje to his mother Queen Helen, 
who ruled her region as a true ruler from 1276 to 1308. After the withdrawal of Queen 
Helen, Zeta was entrusted to the potential heirs of the Serbian throne, that is to „the young 
kings”, first Stefan Dušan (1321–1331), the future Serbian king and emperor (1331–1355). 
The presence of „the young kings” in Zeta, as well as their aristocracy, army and local ad
ministration, continually strengthened all elements of statehood in Zeta.

When the Serbian Empire began to disintegrate, Zeta was among the first to gain in
dependence, already in 1360 headed by the Balšićes, which is at the same time a proof that 
the statehood of Zeta was kept and preserved in the long period of the rule of the Nemanjić 
dynasty. The independent Zeta persevered in the period between 1360 and 1421, but it was 
continually weakening and losing some areas due to the attacks of great neighbours, prima
rily the Turks and the Venetians. The last ruler of Zeta, Balša III Balšić, remaining without 
male heirs and seriously ill, ceded Zeta to his uncle, the titulatory despot Stefan Lazarević, 
the ruler of the Serbian state at the time. According to the established custom, despot Stefan 
gave Zeta to his future heir, „young master” Djuradj Branković. When Djuradj Branković 
became the ruler of Serbia, he entrusted the ruling of Zeta to his governors. In the mid 
1450s, Serbia faced a deep crisis and neared its fall, so the aristocratic family Crnojević 
gained independence in Zeta. Duke Ivan Crnojević moved his court to Cetinje, to Montene
gro, so he also built a monastery in Cetinje as the new seat of the Zeta metropolitanate. Ivan 
Crnojević and his son, the duke and master Djuradj Crnojević carefully preserved and cher
ished all institutions which had existed at the age of the Nemanjićes, and these are very im
portant factors of the Serbian statehood. With the movement of the seat of the Zeta metro
politanate and the court of the Crnojevices to Cetinje, the new nationbuilding core was 
formed, in the area which was known under the name of Montenegro. When in 1496 even 
the last part of Zeta fell under the Turkish rule, in Cetinje and Montenegro there still re
mained and functioned the Zeta metropolitanate which enjoyed great respect and reputation 
within the Serbian Orthodox Church. It was the best guardian of the ecclesiastical, as well as 
political heritage from the time of the Nemanjićes, and particularly of some factors of state
hood which were preserved in the territory of the Zeta diocese. Thanks to the presence and 
longlasting activity of the Serbian Orthodox metropolitanate in Cetinje, after a long time and 
with great sacrifices of the people, the Serbian state was restored in one part of old Zeta, in 
Montenegro, so the present state of Montenegro was named after the name of that region.


