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САДРЖАЈ 

 

 

Предговор 

 

I    Краћи преглед СРБских земаља од IV века пре н.е. до VIII века н.е. 

 

II   Династија Свевладовића или Самовладовића  (492 - 620) год.н.е. 

01. СВЕВЛАД, САМОВЛАД или САМКО I, САМО I 

02. БОРИС или БРУС I СВЕВЛАДОВИЋ или САМОВЛАДОВИЋ I  

03. ОСТРОЈИЛО I СВЕВЛАДОВИЋ III  

04. СВЕВЛАД или САМОВЛАД II Стројимиров СВЕВЛАДОВИЋ III  

05. СЕЛИМИР I Свевладов Свевладовић IV  

06. ВЛАДАН I Селимиров Свевладовић V  

07. РАДОМИР I Владанов Свевладовић VI  

СРБИ У ИТАЛИЈИ И ПРОПАСТ ЗАПАДНОГ РИМСКОГ ЦАРСТВА 

01. ТАТИЛО или ТОТИЛО I Самков Свевладовић VII  

02. ХТЕОМИР, ТЕЈА или РЕЈА I Татилов Свевладовић VIII  

 

III  Династија Дрвенаровића или Дрванића (632 - 1160) год. 

ДРУГО ДРЖАВНО И НАРОДНО ПРЕСЕЉЕЊЕ СРБСКЕ  ВЛАСТИ У ОВЕ ЗЕМЉЕ ПОД  

ДРВАНОМ ИЛИ  ДРВЕНАРОВИМ СИНОМ (од 632 -1160 године) 

ДРУГО ДРЖАВНО И НАРОДНО ПРЕСЕЉЕЊЕ СРБСКЕ ВЛАСТИ  У ОВЕ ЗЕМЉЕ ПОД  

ДРВАНОМ ИЛИ ДРВЕНАРОВИМ СИНОМ 

01. ЗВОНИМИР I Дрванов или ДРВЕНАРОВ I  

02. БУДИМИР I Звонимиров ДРВЕНАРОВИЋ II  

03. СВЕТОЛИК I Будимиров ДРВЕНАРОВИЋ III  

04. ВЛАДИСЛАВ I Светоликов ДРВЕНАРОВИЋ IV  

05. ТОМИСЛАВ I Светоликов II ДРEВЕНАРОВИЋ V  

06. СЕБИСЛАВ или ЗБИСЛАВ I Томислављев ДРEВЕНАРОВИЋ VI 

07. РАЗБИВОЈ I и ВЛАДИМИР Себислављев ДРEВЕНАРОВИЋ VII  

08. ВЛАДИМИР I Сербиславов ДРEВЕНАРОВИЋ VIII 

09. ХРАНИМИР I Владимиров ДРEВЕНАРОВИЋ IX  

10. ТВРДИСЛАВ I Хранимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ Х 

11. ОСТРОЈИЛО II или СТРОЈИЛО II Владимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XI 

12. ТОЛИМИР I Остројилов ДРЕВЕНАРОВИЋ XII 

13. ПРЕДИСЛАВ I Толимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XIII  

14. КРЕПИМИР I Предислављев ДРЕВЕНАРОВИЋ XIV 

15. СВЕТОЗАР I Крепимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XV 

16. РАДОСЛАВ Светозарев ДРЕВЕНАРОВИЋ XVI 

17. ЧАСЛАВ или ЧЕСТИСЛАВ I Радослављев ДРЕВЕНАРОВИЋ XVII  

18. ПЕТРИСЛАВ I Радослављев ДРВАНОВИЋ XVIII  

19. ПАВЛИМИР I или БЕЛА I Петрисављев ДРЕВЕНАРОВИЋ XIX  

20. жена БЕЛИНА (без имена), ДРВЕНАРОВИЋ XX  

21. ТРЕСИМИР I Белин ДРВЕНАРОВИЋ XXI  

22. ПРЕЛИМИР I Тресимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXII  

23. ХВАЛИМИР I Прелимиров Древенаровић XXIII  

24. ЛЕГЕТ I Крешимиров ДРВЕНАРОВИЋ XXIV  

25. СИЛВЕСТАР I Бољеславов ДРЕВЕНАРОВИЋ XXV  
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26. ТУГОМИР I Силвестров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXVI 

27. ХВАЛИМИР II Тугомиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXVII 

28. ПЕТРИСЛАВ II Хвалимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXVIII  

29. ВЛАДИМИР СВЕТИ II Петрислављев ДРВЕНАРОВИЋ XXIX  

30. ДРАГОМИР I Хвалимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXX  

31. ДОБРОСЛАВ или ВОЈИСЛАВ I Драгомиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXXI 

32. НЕДА I и ГОЈИСЛАВ I Војислављев ДРВЕНАРОВИЋ XXXII 

33. МИХАЈИЛО I Војислављев II ДРВЕНАРОВИЋ XXXIII 

34. РАДОСЛАВ II Војислављев III ДРВЕНАРОВИЋ XXXIV 

35. БОДИН I Михајлов ДРЕВЕНАРОВИЋ XXXV 

36. ДОБРОСЛАВ II Бранислављев ДРВАНОВИЋ XXXVI 

37. ВЛАДИМИР III Михајилов ДРВАНИЋ XXXVII 

38. ЂУРАЂ I Бодинов ДРЕВЕНАРОВИЋ XXXVIII 

39. ГРУБЕША I Бранислављев II ДРВАНОВИЋ XXXIX 

40. ЂУРАЂ I Бодинов ДРВЕНАРОВИЋ XL 

41. ГРАДИЊА I Бранислављев ДРВЕНАРОВИЋ XLI 

42. РАДОСЛАВ III Градинин ДРВЕНАРОВИЋ XLII 

 

IV Династија Свевладовића кроз лозу Немањића (1160 - 1371) год. 

ДИНАСТИЈА САМОВЛАДОВИЋА - СВЕВЛАДОВИЋА,  ПРЕДСТАВЉЕНО КРОЗ ЛОЗУ  

НЕМАЊИЋА  

01. СТЕФАН НЕМАЊА СВЕВЛАДОВИЋ или САМОВЛАДОВИЋ XIV 

02. СТЕФАН I Немањић СВЕВЛАДОВИЋ XV 

03. РАДОСЛАВ IV Стефанов Немањић II СВЕВЛАДОВИЋ XVI 

04. ВЛАДИСЛАВ II Стефанов НЕМАЊИЋ III СВЕВЛАДОВИЋ XVII 

05. УРОШ I Стефанов III НЕМАЊИЋ IV СВЕВЛАДОВИЋ XVIII 

06. ДРАГУТИН I Урошев I НЕМАЊИЋ V СВЕВЛАДОВИЋ XIX 

07. МИЛУТИН I Урошев II НЕМАЊИЋ VI СВЕВЛАДОВИЋ XX 

08. СТЕФАН УРОШ III Милутинов НЕМАЊИЋ VII СВЕВЛАДОВИЋ XXI 

09. СТЕФАН УРОШ IV Немањић VIII СВЕВЛАДОВИЋ XXII ЦАР ДУШАН СИЛНИ 

10. СТЕФАН УРОШ V Душанов IX НЕМАЊИЋ IX СВЕВЛАДОВИЋ XXIII 

 

V  Династија Мрњавчевића или Мрњачевића (1355 - 1395) год. 

01. ВУКАШИН I МРЊАВЧЕВИЋ или МРЊАЧЕВИЋ I 

02. МАРКО I Вукашинов МРЊАЧЕВИЋ II 

 

VI  Династија Лазаревића (1375 - 1426) год. 

01. ЛАЗАР I Прибчев ХРЕБЕЉАНОВИЋ I 

02. МИЛИЦА Враткова Хребељановић II НЕМАЊИЋ Х СВЕВЛАДОВИЋ XXIV 

03. СТЕФАН II Лазарев Хребељановић III СВЕВЛАДОВИЋ XXV 

 

VII Династија Балшића (1360 - 1421) год. 

 

VIII Династија Бранковића (1426 - 1459) год. 

01. ЂУРАЂ II Бранковић I 

02. ЛАЗАР II Ђурђев Бранковић II  

03. Деспотица ЈЕЛЕНА ПАЛЕОЛОГ Бранковић  

04. СТЕФАН Ђурђев Бранковић IV  

01. СТЕФАН I Томашевић II  

 

IX Династија Котроманића (1290 - 1463) год. 



 5 

01. СТЕФАН I Пријездин КОТРОМАНИЋ I 

02. СТЕФАН II Котроманић II НЕМАЊИЋ XII, СВЕВЛАДОВИЋ XXVI 

03. ТВРТКО I Владислава КОТРОМАНИЋ III Немањић XIII СВЕВЛАДОВИЋ XXVII 

04. СТЕФАН ДАБИША I Котроманић IV Немањић XIV СВЕВЛАДОВИЋ XXIX 

05. ЈЕЛЕНА I Дабишина КОТРОМАНИЋ V 

06. СТЕФАН ОСТОЈА I Котроманић VI Немањић XV СВЕВЛАДОВИЋ XXX 

07. СТЕФАН ТВРТКО II Твртков Котроманић VII Немањић XVI СВЕВЛАДОВИЋ XXXI 

08. СТЕФАН ОСТОЈА I Котроманић VIII Немањић XVII СВЕВЛАДОВИЋ XXXII 

09. СТЕФАН СТЕВАН III Остојин Котроманић IX Немањић XVIII СВЕВЛАДОВИЋ ХХХIII 

10. ТВРТКО II - друга владавина 

11. СТЕФАН РАДИВОЈЕ I Остојин II Котроманић XI Немањић XX СВЕВЛАДОВИЋ XXXV 

12. СТЕФАН ТВРТКО II - треће владање 

13. СТЕФАН ТОМАШ I Остојин III Котроманић ХIII Немањић XXII СВЕВЛАДОВИЋ XXXVII 

14. СТЕФАН ТОМАШЕВИЋ Котроманић XIV Немањић XXIII СВЕВЛАДОВИЋ XXXVIII 

 

Резиме 

 

Део коришћене литературе 

 

Мишљење о књизи 

 

"Династије и владари венчани царском, краљевском и деспотском круном у периоду од 492. - 

1463 г., на овим нашим балканским просторима". 

 

Књига аутора Николе Мораче подељена је на шест тематских целина и "Предговор", у које је 

разврстана историографска грађа о српским владарима и династијама од раног средњег века па све до 

пропасти србске државе и пад под турску власт. Већ из самог назива књиге онима који су боље 

обавештени о овој проблематици јасно је да ово није књига која се на уобичајен начин бави историјом 

Срба, земљама на којим су живела различита Србска племена, хронологијом првих србских династија, 

владара и тумачењем одређених историјских догађаја. 

Већ у "Предговору" , у коме шире образлаже мотиве због којих је ушао у авантуру писања једне 

овакве књиге, аутор јасно каже да је присталица СРБске аутохтонистичке историографске школе и да 

је његово виђење србске историје, самим тим, потпуно другачије од теза које постоје у званичној 

србској историографији данас. Самим потписом предговора са "Србин Србаковић II'' Никола Морача 

јасно ставља до знања да се определио за оне историчаре који су крајем XIX века припадали тзв. 

романтичарској школи, и која је поражена од присталица германске историографске школе, сурово 

скрајнута у заборав, исмејана као ненаучна и протерана из наших књига о србској историји. 

Никола Морача оживео је тезе Милоша С. Милојевића, Симе Лукина Лазића, Олге Луковић 

Пјановић и др. аутора који су подржавали овакво виђење србске историје. Он искрено каже да није 

историчар. да није довољно познавао србску историју, али, када је пожелео да стекне шира знања није 

имао књига које би на популараи и јасан начин, текста неоптерећеног фуснотатама са цитатима на 

више језика, могле задовољити знатижељу просечног читаоца. Осетивши празнине у тезама званичне 

историографије, која крајње шематизовано пише о србској историји пре Немањића, кренуо је на пут 

мукотрпног откривања истине из заборављених докумената и књига. Одједном му се открио непознат 

свет са бројним србским владарима и династијама сасвим другачији од оног што учимо нашу децу у 

школи.  

У својој књизи Никола Морача је сакупио читав низ мало познатих карата, превео неке изворе 

заборављене од наших аутора и дао слику србских владара и историје србског народа у много љепшој 

визури, богатијој по догађајима и личностима. Ту је читав низ личности о којима мало где можете 

наћи података, описани су њихови животи и јуначка дела. Аутор свесно не одвраћа пажњу на стил 

писања, може му се приговорити на читав низ архаизама или речи из локалне народне говорне 
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баштине, али верујем да ће ова књига имати своје захвалне читаоце који ће уживати у откривању 

величанствене србске историје... 

 

Извод из мишљења г.дина Павла Станојевића 

 

Мишљење о књизи 

 

Методолошки и стилски Морачина књига ослања се на тзв. аутохтонистичку школу србске 

историографије у тумчењу повесне грађе предмета назначеног у наслову књиге. У делима Милоша С. 

Милојевића, Симе Лукин Лазића, Павела Јозефа Шафарика, Фрање Рачког, Олге Луковић Пјановић и 

др., он је наилазио на мотивациони план интерпретације, као и на грађу коју ће да обликује и 

представи у књизи. У том послу наишао је на идеје које су поприлично маргинализоване и 

запостављене у новијој србској науци, што га, свакако, није поколебало до одустајања. Ако се сетимо 

да још и тврдо налегли на тзв. "Нордијске теорије" Хегел, у својој Philosophie der Geschichte заступа 

мишљење како су важне посебности природних могућности кроз које се пробија дух као израз 

изражајне особине тла на светску повест позваног народа, те утврђује значај "географског основа", 

водећи мисао у таму времена и простора пелашких ареала ("један од главних народа у грчкој били су 

тада ПЕЛАЗГИ... Мора се препустити специјалној повести да истражи поједина племена и њихове 

представе" пр. стр. 238), зар нам је онда необично што је то високо постављено мишљење присвојио н 

Николи Морача?  

Он у предговору истиче како су му техничке могућности захватања у ову тематику биле 

оскудне (расположиви материјал на старим и страним језицима, факултетски неговано обухватање 

предмета, и др.), али са друге стране и предност постављања питања на неоубичајен начнн није остало 

без резултата. Његови тематски склопови састављени су из свих научних сазнања која су му била 

приступачна (од географије до поетике да се још једном позовемо на Хегела - "Ако се пита за садржај 

певања, онда ваља рећи да је битни и апсолутни садржај религиозан"), тако да су у географски основ 

посматрања србског етника и његових владара уткани елементи религиозних и поетичких садржаја, 

што белегују основна својства и профилишу карактер. Морача је томе приступио истрајном енергијом, 

тако да је прекрио и учинио мање важном тему акрибичне анализе докумената на које се ослања, 

пратећи магистралне токове историјских догађања. Свакако, његово је неотуђиво право да апарат 

приказа и разраде грађе не постави на централно место методологије него да склоп идеја који га води 

потврђује in extenso, стилом и језичком гипкошћу излагања. Она реткост, због које ова књига сигурно 

заслужује читалачку пажњу, састоји се у пробијању граница средњовековне историографије према 

оној пре ње -старијој. Србски владари постоје још од V века наше ере, а Морача се потрудио да им 

нађе имена, време владања и карактеристичне особине.  

То је повезано са картографским прегледима србсих земаља од IV века старе ере до VIII века 

нове ере, припремљеним према узору на књигу госпође Олге Луковић Пјановић, у чему потврђује 

домете њених схватања. И тај преглед, као и каснији пописи владарских кућа и именословља дат је 

њеном кумулативном методом, али прегледније и технички далеки доследније. Извори на које се 

ослања (рецимо: Ditmar, Jordanes, Fredegar и др.) узимани су кроз оригиналне цитате, преко Фрање 

Рачког или Олге Луковић Пјановић - што значи да су меродавног карактера. На располагању му је 

била једна ретка књига "Историја Срба" Станоја Станојевића, изд. 1904 год. у којој је нашао мапе 

територијалних протезања Часлављеве државе (око 860 г.), Бодинове (око 1101 г.), опис земље 

Дубровачке републике итд... Што се династије Немањића тиче, Морачина је заслуга да је далеко више 

пажње поклонио опису земаља којима су владали. Он ту даје и своје минуциозно израђене мапе, као и 

реконструкцију земље којом је владао Душан Силни од Црног до Јадранског мора. 

Све ово Морачину књигу чини привлачном и веома пожељном за читалаштво, због чега је 

свесрдно препоручујем за штампу. 

 

Футог 16. 07. 1995 год.                       Александар М. Петровић 
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ПОСВЕТА 

 

Књигу, као и све остало што у животу вриједно учиним ПОСВЕЋУЈЕМ својој 

дјеци: Вуку, Огњену и Чарни, са поруком да шире СРБство увијек и на сваком 

месту и не дозволе да их у томе било ко омете. То ће постићи само ако уче и не 

дозволе да их претекну ниоткуд људи и слуге непријатеља СРБског народа. 

Они још и више имају ту обавезу, јер носе прастаро и предивно СРБско презиме 

МОРАЧА. 

Нека их Бог чува и води кроз живот. 

 

Њихов отац. 

 

 

 

 

БЛАГОДАРНИЦА 

 

За реализовање ове књиге нарочиту захвалност дугујем проф. Бранку Белићу који имаше 

повјерења да ми да на искорист једну вриједну и уникатну књигу из које користи извукох много. Та 

књига је "Историја СРБ-а " аутора Станоја Станојевића, издање 1904. Београд. 

 

Такође се захваљујем: 

-г-дину Павлу Станојевићу, директору Архива Војводине 

-г-дину Хаџи-Војиславу Девићу, архитекти 

-г-дину Александру Саши Петровићу 

-г-дину Петру Медићу, штампарија "Графопан", Суботица 

-г-дину Живку Шокловачком, НИС Нови Сад 

-г-дину Михајлу Свилару, АМБ Графика, Нови Сад 

-г-дину Милошу Брдарићу, Новосадска млекара 

-г-дину Љуби Кулићу, Степ-комерц, Нови Сад 

...Особљу Матице СРБске, Нови Сад 

...свим осталим многобројним пријатељима који су ми помогли како материјално, тако и духовно да 

ова књига изађе на видело. 

Посебну захвалност дугујем приређивачу и обелодањивачу овог дела г-дину Ивану 

Цветановићу, сликару и дизајнеру и сарадницима његове компаније Ivan Ivan company, Југославија. 

Једноставно:  

 

Хвала им!      Аутор 

 

 

 

ДИНАСТИЈЕ И ВЛАДАРИ ВЕНЧАНИ: 

ЦАРСКОМ, КРАЉЕВСКОМ И ДЕСПОТСКОМ КРУНОМ  

У ПЕРИОДУ ОД (492 -1463),  

НА ОВИМ НАШИМ БАЛКАНСКИМ ПРОСТОРИМА 
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ПРЕДГОВОР 

 

Без икаквих претензија и задњих намера, узех да скупим и обрадим ову грађу, и да бар мало 

припомогнем оживљавању, оживотворењу, илити, обнављању: СРБске АУТОХТОНЕ ШКОЛЕ, која би 

се бавила искључиво једним послом, а то је: Испитивање и истраживање ИСТОРИЈЕ СРБа од 

ИСКОНА. 

Желео сам да читам, желео сам да учим, а нисам имао из чега, ни од чега, а што је 

најжалосније, ни од КОГА! Дуго сам лутао и лутао, а да и сам нијесам знао шта тражим, од кога да 

тражим и како да тражим, све док некако не чух за дивну и предивну г-ђу проф. др. ОЛГУ ЛУКОВИЋ 

- ПЈАНОВИЋ и за њене радове на томе националном пољу, те јој и овим путем, макар и симболично, 

ВЈЕЧНО ЗАХВАЉУЈЕМ, И НЕКА ЈЕ БОГ ЧУВА! До руку ми је и прије изласка дошло њено 

величанствено дело, кога сам покушавао и покушавам да промонишем и представим као БУКВАР, 

Националне историје СРБског народа, "С Р Б И ....... НАРОД НАЈСТАРИЈИ".  

Желео сам да то све урадим својим речима и на свој начин, својим примером и делом, но када 

сам то први пут покушао урадити институционалним путем, захтевајући на ГРАДСКОЈ 

СКУПШТИНИ  Г Р А Д А  НОВОГ САДА, да се при филозофском факултету оснује катедра са овом 

тематиком још 24. 07. 1992 године, наишао сам на зид ћутања, неповерења и ваљда страха. То сам 

могао захтевати, јер сам био и ОДБОРНИК, Скупштине ГРАДА Новог Сада, изабран и то као 

Првоизабра-ни Народни Посланик на I Вишестраначким изборима, па сам и имао права и моралну 

обавезу да то тражим. Како тада, тако и до дана данашњег, "... јер СРБа ће бити, таман онолико колико 

може да стане под једну шљиву.." Тарабићи " Креманска Пророчанства". 

Међутим у мени се десило нешто чудно, нешто дивно и предивно, јер читајући и све више 

улазећи у материју све више сам увиђао и сазнавао колико ништа не знамо и колико су нас спутавали 

да знамо и брисали меморију одузимали и присвајали нашу историју, културу, писмо, државност, све, 

ама баш све! Покушавали да од нас створе идиоте, слуге, sclave-робове, и остало што би представљало 

и обележавало припаднике ниже расе. 

Још нешто се самном дешавало, а да то у почетку нијесам ни примећивао тј. није ми ни сметало 

већ напротив, почео сам говорити и мислити језиком једног маестралног, ванвременског, великог 

човјека и СРБина и научника: г-дина МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА; луцидног, оштрог, саркастичног и 

бескомпромисног СРБина и борца у Загребу: СИМЕУНА - СИМЕ ЛУКИН ЛАЗИЋА, тако да сам и са 

својом околином почео општити тим језиком, језиком XIX вијека, који је за све из моје околине био 

непознат и чудан. Тешко је било у почетку привићи се на тај однос, да ја знам, а да они незнају, јер 

нијесам могао схватити то и такво неразумевање и индиферентност моје околине, тако да је настајао 

све већи разлаз између нас.  

И онда сам СХВАТИО са ужасом у души и СТРАХОМ и ЗЕБЊОМ у срцу, колико смо били 

близу извршења, плана над плановима, по својој монструозности незабележенога у историји 

човечанства. Схватио сам сву њихову великост, сву њихову подлост, сву њихову перфидност, сву 

њихову лукавост, сву њихову могућност претварања и подвлачења под кожу, сву величину злочина 

који се спремао према СРБском народу, тај MAGNUM CRIMEN свих постојећих и непостојећих 

злочина. Били су тако близу остварења свога сна, а испало је тако далеко! Јер СРБа у СРБИЈИ као и да 

није ни било, у свим СРБским крајевима такође су нестали, постали су: или Интернационалисти, 

постали су комунисти, СРБи су постали Југославени, СРБи су постали космополити, СРБи су постали 

генерали, министри: СРБи су постали Македонци, СРБи су постали Црногорци, СРБи су постали 

балије, СРБи су постали '"рвати", "америчани", "ескими", "марсовци", "еуропејци" (рођакали се са 

истим оним који нам касније побише бебе у Бања Луци) СРБи су постали још и ..., и још и још..., и 

више ни са незнам шта више, али знам да нијесу и не желе да буду, чега се боје више но куге, а то је да 

буду оно што јесу, и што ће увијек бити,... , да буду само СРБи и ништа више, е то никако не воле и не 

могу да буду!!? 
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"Народ ће се изглупити све више и више, Рађаће се људи, а да не знају ко им је ђед и прађед. 

Људи ће мислити да све знају, а ништа знати неће. 

СРБи ће се одвајати једни од другијех, па ће се говорити: 

- Ја нијесам СРБин, ја нијесам СРБин. Нечастиви ће ући у овај народ и у постељу легати са 

СРБскијем сестрама, мајкама и женама. Правиће им таку ђецу да међу СРБима, од како је вијека и 

свијета горед рода бити неће. Рађаће се све сами сињи кукавац, а да нико неће у снази бити да роди 

правог јунака. 

Нас као да једно вријеме у овијем нашијем предјелима неће ни бити ни постојати. Отићи ћемо 

неђе на сјеверну страну, те ћемо пошље виђети какву смо глупост учињели и јопет ћемо се вамо 

вратити. Када се вамо буднемо вратили, јопет ћемо у своју памет доћи, те ћемо нечастивог оћерати да 

га више никад, у име БОЖИЈЕ, не видимо." стр. 183/184. 

 

КРЕМАНСКО ПРОРОЧАНСТВО  

Драгољуб Голубовић  

Дејан Миленковић 

 

 

"... Повест коју су многи погрешно износили, и то не само они који су живели у оно доба, већ и 

многи други у познија времена: јер сушта је истина да су сви догађаји од ванредно велике важности 

обавијени велом сумње и незнања; док једни и најнепоузданије гласине сматрају сигурним 

чињеницама, дотле други и саме чињенице извргавају руглу лажи; а потомство још више увећава и 

оно прво, а и ово друго..." 

 

ТАЦИТ 

 

 

"...Ништа више не треба навести до то, што и данас постоји, да се сви СРБи оснивају, у свему и 

свачему, на неко право и што још и дан данашњи, послије толиких десетино тисућно год. мука и 

невоља, ненаучише памети неопаметише се и не променише се. Свако ти то вели, за каквог обштег 

злотвора: "Па шта му ја чиним да ме нападне? Он нема права". - У овом своме ситном племенском, и 

мало и највише нешто повећем општинском животу, СРБска су племена у свима побројаним бив: 

СРБским земљама, превазилазили у свему и свачему, што се у многа развића тиче, остале народе, само 

на велику нашу жалост, не у државном. Они су имали своје градове, вароши, храмове, споменике итд. 

којима су се чудили, како што се тиче огромноће и богатстава тако и лепоте и украса, стари Грци и 

Римљани и остали народи, и које су све скупа звали Циклопским, или огромним, непостижним 

дивовским-џиновским што ми кажемо.  

Они су имали веру, и обезсмртију душе најсавршеније и најчистије појмове, као и о свему 

преузвишеном,божанственом, и прекрасном итд. и то онда, када најстарији такозвани европски народи 

и најпросвећенији Римљани и Грци, бејаху још у дивљем и чемерном стању, у стању, у ком се може 

наћи само војник ужасне деспотске државе, државе египатске. Када ови знадоше и прослављаше у име 

богова и виших сила само своје вође и војводе, тада СРБска племена увелико знадоше и вероваше у 

загробни вечни живот, вероваше у вечност и неутамањење људске душе. Њиховим худошствама, 

знањама, радовима, високом ступњу просвете и изображења дивише се, ... , они дадоше и веру и више 

надчовечанске појмове о свему високом и преузвишеном како Римљанима, тако исто и Грцима, који 

вечно трчкараху у своју првобитну постојбину египатску, да тамо црпе мудрост и знања...".  

 

"Одломци", гл.5, стр.165, изд.1874.год.  

      г-дин Милош С. МИЛОЈЕВИЋ 
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СРБа није било ни за лијека, замало постасмо стварно "Небески народ", народ из бајки и 

скаски, народ из легенди и митова, народ из прича: "... био једном један добар народ..." Како су жељно 

ишчекивали тај дан, тај тренутак, како ли су се само спремали за њега, да су нам унапријед и укоп и 

сахрану организовали, али да не би прљали своје "чисте" руке, одредили су нам чак и то да сами 

урадимо. Били су толико сигурни у себе, и у резултат свога хиљадугодишњег "рада" на уништењу 

БОЖИЈЕГ народа, тј. нас СРБа, да су, и сатаининог изасланика у Ватикану поставили да нам очита 

потоње слово, а поријеклом СРБина! Јер Пољаци и јесу СРБи и то полабски СРБи, СРБски народ који 

је живео преко реке Лабе до Балтичког мора и то стар много хиљада година од пре појаве 

Хришћанства. Но их верски покорише и поробише сатаинини изасланици из Ватикана, који 

представљаше једну од Хришћанских секти, а под именом католицизам, те посташе и од горих најгори 

крвници своје истородне и истокрвне браће прво на Балтику, па онда по Бијелој СРБији, да би на крају 

кренули и на нас! И нико да то види, и нико да то зна!?  

Како су били заслепљени, свему што је стизало са запада и Ватикана!!? Те запад оно, те запад 

ово, те запад : coca-colu, те сјај и гламур, те западна култура, па БОЖЕ мој, зарадити неколико стотина 

или неколико хиљада битанги, зар се не "исплати" продати и уништити све што нам оставише наши 

десетакхиљадагодишњи преци, да би тамо негде у тунгузији или паризу, или берлину или више ни сам 

не знам где, на неком петпарачком бијеналу или сличној глупости, добили који доларчић и пар 

импотентних и стерилних аплаузшчића. Да би се додворили и увукли у стражњи део тела западних, 

довлачише овамо булументе, хомосексуалаца, лезбејки, AIDS-оваца... и сл. и још им и конгресе уз 

помпе организираше, и примаше их и највиши државници,.... 

 

БОЖЕ ОПРОСТИ ИМ, ЈЕР НЕ ЗНАЈУ ШТО ЧИНЕ! 

 

Говорио сам им да више волим своју: КОКТУ и ЈУПИ, као и БОЗУ, смејали су ми се! 

Говорио сам да није злато све што сија, гледали су ме са сажаљењем и ниподаштавањем! 

Говорио сам, да погледају нашу Историју, нашу Културу, Наше Законе, наше Писмо, наше 

Манастире (Намастире), наше Фреске, окретали би главу од мене, игноришући ме и мрзећи ме, јер: 

"Ко сам Ја да њима солим памет? Ко мени даде такво право, када су они оно изабрано и ваљда због 

тога они најбоље знају шта је за добробит свога, да запамтим свога народа, а не некога тамо 

смрдљивога козарског, ратарскога, шумарскога, ракијскога, гибаничарскога, итд, итд, итд!? Зар нису 

њима тате, маме, ујке и ујне, бабе и деде, правили школе и факултете, организирали семинаре и 

конгресе, сређивали разноразне Фулбрајтове и сл. шпијунске стипендије и стипендијице, а сада да 

дође неко ко није из њихова естаблишмента титиних моралних сподоба и наказа?!" И ни један да буде 

СРБин, и ниједан бар мало душе СРБске да има и да се сажали на свој јадни и напаћени СРБски народ, 

а ОН то не заслуживаше, нарочито не од синова оних који никада не имаху ништа, а сада им и цареви 

не беху равни. И све то иђаше тако, јер: "крчаг иде на воду, док се не разбије". А нас са другачијим 

очима беше све мање и све више се окретасмо највећем од највећих, који спозна тајну и рече нам је, но 

ми не умијесмо да је примимо, не умијесмо да је разумијемо: 

 

"С точке сваке погледај човјека!  

Како хоћеш суди о човјеку!  

Тајна чојку човјек је највиша.  

Твар је творца човјек изабрана!" 

 

Луча Микрокозма (130-135) 

Петар II Петровић ЊЕГОШ 

 

Гледао сам и гледао, и увијек се наново чудио и крстио; од куда толика притворености и 

фарисејство!? Шта је то што човјека толико тјера ка нискостима. Има ли такве нискости, која се може 
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изједначити са издајом народа и националног интереса? Шта је то толико велико и важно да се дође до 

таквог стадија: "моћ, власт, сила, богатство,..." ?! или нешто сасвим треће. 

 

"Колико сам и колико путах,  

дубокијем заузет мислима,  

У цвијетно лоно природино,  

Хранећи се питателним соком  

из ње сисе голе и прелесне,  

Матер штедру запитива смијело; 

Рад чеса је творац сатворио; 

ради л' ђеце своје многобројне?  

али ђецу за ње удовољства?  

ал обоје једно рад другога!?"  

 

Луча М. (30 - 40)  

       ЊЕГОШ 

 

Никада нијесам вјеровао људима глатко избријенима, јер то не спадаше ни у фолклор, ни у 

начин ни стил ношења и понашања СРБскога човјека. То избријавање и шишање ме је стално 

асоцирало на сатанаинину ватиканску ђецу, која су регрутована у нашем народу у огромним 

количинама и слата на усавршавање у разне кумровце и слична језуитска чистилишта па онда нама 

враћана као "изабрани", морално (с)подобни "другови", на које они рачунају. Шта је нама осталима 

преостало осим Голих отока и сл. монструозних изума, умова са дна љествице људског рода: 

 

"Без будалах тупога погледа,  

бил' умови могли блистат свијетли?"  

Луча М. (167,178) ЊЕГОШ 

 

Овако бих могао бесконачно, али се питам: - Коме и чему то? Када нико не чује, или ако и чује 

"не зарезује", што би наш дивни народ рекао кроз уста пјесника: 

 

"У времену и бурноме жилишту  

човјеку је срећа непозната,  

права срећа, за ком вјечно трчи!"  

 

Луча М. (90 - 93) ЊЕГОШ 

 

Годинама и децијама сам очекивао да се ти разноразни: Др, Мр и остали, тзв. титини дипломци, 

јаве и нешто слично ураде. Но они се размилеше по разноразним институтима, по академијама, 

министарствима, скупштинама, партијама и странкама, а о овоме ни ријечи. А мени јадноме и неукоме 

никако не беше јасно да они и јесу добијали дипломе да ћуте, прикривају истину и фалсификујује, и 

што је већи злочин и пљување према своме народу и титула је већа. Не дај БОЖЕ да случајно рекну 

коју лијепу ријеч за свој народ, а ако би им се и то чудо омакло, брже боље би трчали по еуропи и 

свијету да тумаче и да се правдају. Тако се ја, који сам неук, такорећи народни човјек, прихватих 

посла, који би требали радити "наши" академци и остали, а не да нам и масонерију увуку и размноже 

по земљи. 

У току истраживања сам наишао на многе занимљиве доказе, карте од којих сам неке и 

приказао са краћим коментаром, фотографије Икона, грбова до којих сам дошао, и остало. Био сам 

фасциниран оним што сам полако откривао, и схватио сам сву перфидност те ватиканске секте под 

називом католицизам: "Изрећи што већу лаж, и СРБи као наиван и простодушан народ ће то врло лако 

прогутати и прихватити као истину!" 
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"Сном је човјек успаван тешкијем,  

У ком види страшна привиђења,  

И једва се опредјелит може,  

Да му биће у њима не спада"  

 

Луча М. (70-74) ЊЕГОШ 

 

Искористили су празнину у историјском животу СРБског народа, у њиховој сталној борби, где 

су час побеђивали, час губили. Тако им и успије да Лужичке СРБе прогласе за неке Висиготе или 

Остроготе, само да се затре име СРБско. Но на срећу; "много смо бре бодљикав и длакав народ!" да би 

тамо неке белосветске хорде отпадника од матичног племена СРБског, успјеле у својој намери. 

Послије освајања и окупације Римљана, на Балкану се угаси свака и помен о државности и државном 

устројству СРБа. Но на срећу нашу не заборавише на нас наша браћа из ЛУЖИЦА, из великог и 

моћног племена МИЛЧАНА, које њихов цар посла са огромном војском коју предводише лично 

царевић СВЕВЛАД и САМОВЛАД, САМО I или САМКО I 492 године, те они потуку и Готе и 

источне римљане, и зацари се за СРБског цара на Балкану, те тако основа лозу СВЕВЛАДОВИЋА или 

САМОВЛАДОВИЋА. Сам је владао свега 38 година, и овај део лозе СВЕВЛАДОВИЋА је имао свега 

тринајест владара венчаних круном. 

По уништењу њиховог царства од стране Авара, наста туга и јад за СРБски народ, и то трајаше 

тако десетак година, док се велики цар ДРВЕНАР не реши да поново успостави уништено СРБско 

царство на Балкану. Он је столовао у ДУКЉИ на КАРПАТИМА, у тзв. Белој Србији. Тако браћа СРБи, 

по крви истородни, опет обновише СРБско царство и владаше од 632 - 1160 године, и за то вријеме 

беше свега 55 владара из лозе ДРВЕНАРОВИЋА или ДРВАНИЋА, венчаних царском круном, у 

директној или побочној вези. Нисам имао времена и могућности бар за сада, да обрадим и остале 

владаре, као што су: кнежеви, велики жупани, жупани, банови и остали, и због тога што они не спадају 

у категорију владара венчаних са круном, тј. у крунисане владаре, или да бар припадају таквој 

породици или лози у било којој линији. Ако сам ту направио какав пропуст или грешку, молим да ми 

се опрости, јер сам ја то ипак све радио СРЦЕМ и великом упорношћу, вољом и трудом. Тако кажу и 

наши "умници" (ја бих увијек додао, мало-), за рецимо и цара ДУШАНА СИЛНОГ као и краља 

МИЛУТИНА: 

 

"... били су ограничених могућности, не великих способности и дубоке политичке мудрости у 

њих није било, али су имали природне бистрине, лоши организатори али су добро организовали своју 

државу!?" 

 

Какве су то само глупости и апсурди? Како се тако може рећи о највећим владарима свога 

доба?! Па цар ДУШАН СИЛНИ је владао са скоро пола Европе и био један од најмоћнијих људи свога 

доба, као и краљ МИЛУТИН који још и владаше пуних 46 година, имао успешних четрдесетак бојева, 

на двору се јело златним и сребрним есцајгом и још пуно тога. 

Нестанком лозе ДРЕВЕНАРОВИЋ са царем РАДОСЛАВОМ III Градињиним ДРВЕНАРОВИЋ 

ХLII завршава се једна епопеја СРБског народа, која нам никада не беше довољно разјашњена и 

довољно обрађена у СРБској историографији.  

И оно мало што беше, беше тенденциозно, или склањано у приватне колекције и ризнице, 

архиве или у централну ватиканску архиву, или је било фалсификовано па уништено; или су германи и 

хрвати узимали и брисали СРБско име и на место њега писали Славен, а онда полако и стидљиво 

дописивали уз Славен-хрват; па брисали Славен и остављали Хрват. У томе им несебично помагаше и 

наши "највећи" и највиђенији Срби као Ђура Даничић, који 1832 године даде хрватима СРБски језик 

као њихов, на наговор језуита и остале ватиканске багре. Па онда Вук С. Караџић који докусури свој 

народ! Увијек су ми сметали људи са немачким и аустријским одличјима, или добијеним чак од 

Ватикана, а он их је баш превише имао. Па сам дошао до заиста фрапантног закључка да је он то 
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подобијао за заслуге њима учињене а не што је чинио за свој народ, јер он тако добро очисти СРБски 

језик, да нас одвоји од своје СРБске браће свугдије у свијету, од Балтика до Јадрана, Црног мора, 

Хвалијскога мора, и Сибира..., те нас они сада не разумеваху и не схваташе више. Тако Матица 

постаде страно тело на једном здравом СРБском организму, постаде уљез или нешто и горе!!! 

Надам се да ће бар неко од онијех закићених и заштићених академијама и осталим, стиснути 

петљу и загристи да бар мало одшкрину врата ВЕЛИКЕ ТАЈНЕ која се зове СРБски Народ. Ја сам 

неук, ја немам знања, ни методологију, ја не знам језике, нисам припадао естаблишменту, па ми је 

много, много теже, а понекад и немогуће да дођем до извора: 

 

"Задатак је см'јешна људска судба,  

Људски живот сновиђење страшно!  

Човјек изгнат за врата чудествах!  

Он сам собом чудо сочињава; 

Човјек бачен на бурну брежину  

Тајном руком смјелога случаја,  

Сиромашан, без надзиратеља,  

под влијањем тајнога промисла!"  

 

Луча М. (3-10) ЊЕГОШ 

 

И замислите мене неука, што успијева да све ово скупи, уради, прочита и научи, а како би било 

да сам бар мало учен и научен. Ех, када би бар једном у животу одбацили оно чиме су учени и 

задајани, и пустили СРЦЕ да им оно диктира и говори што да чине "... јер БОГ посла свога посрнула 

анђела, по имену Сатанаија, на Земљу, по казни, а да би казну и осетио одузе му СРЦЕ и тијело, а 

остави УМ, а да би још више патио своме изабраном народу СРБима даде тијело и СРЦЕ, и пусти их 

да заједно једно до другога ходају, а да се никада не споје...!" (Морача).  

Отуда толика мрзија од стране ватиканаца, тј. сатанаијине деце (Германа, Пољака и осталих), 

спрам СРБског народа. Када би бар једном себи дозволили да и помисле да би можда било добро да се 

откаче од бечко-берлинске школе, која им нуђаше само омразију спрам свога народа и разараше 

СРБско биће изнутра и споља. Па да заједно скопамо и поново ревитализирамо и обновимо СРБску 

АУТОХТОНУ ШКОЛУ, која би се искључиво бавила испитивањем ИСТОРИЈЕ СРБа ОД   И С К О Н 

А.  Па да објединимо све науке које нам могу помоћи у овоме СВЕТОМЕ задатку, као на пр. 

Лингвистику, Историју, Географију, Технику, Филозофију, Картографију, и све остале које могу 

помоћи у расветљавању ВЕЛИКЕ ТАЈНЕ, зване СРБи. 

 

"Колико сам ја посла имао,  

док сам време отео мракама,  

из њинога ланца и тавнице,  

пуштио га да лети свободно  

по опширној држави вјечности  

и по царству свијетлога лица!" 

 

Доласком НЕМАЊЕ на власт, некако се и тај круг тзв. космичке правде, почне затварати, јер 

НЕМАЊА би из лозе всликог СРБског цара СВЕВЛАДА, САМОВЛАДА или САМКА I, САМА I, који 

дође са својим СРБима чак из ЛУЖИЦЕ и то из великог СРБског племена МИЛЧАНА, и обнови 

СРБско царство на Балкану, 492 године. НЕМАЊА би из директне лозе СВЕВЛАДОВЕ од сина 

БОРИСА или БРУСА, најстаријег. И док ОНИ владаху све до негде 620 године, држава би моћна и 

силна, и народ би задовољан. Владали су чак и Италијом, па је и ТОТИЛО средњи син, СВЕВЛАДОВ 

чак и погребан у Павији. БРУС или БОРИС I СВЕВЛАДОВИЋ I владаше од (530 - 540 године). 

Пошто имаше такве славне претке, НЕМАЊА И НИЈЕ МОГАО БИТИ нешто друго, до оно 

ШТО ЈЕ ПОСТАО! А ја сам себи дао мало слободе, дао сам себи мало више духа, дао сам себи и мало 
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више воље и мало више љубави и вјере у свој СРБски народ. Оно што сам читао и што моје очи 

виђаше рука ми вукоше и исцртаваше, па ако сам и мало нетачности и непрецизности уносио, 

МОЛИМ ВАС ОПРОСТИТЕ МИ!!! Радих то чиста СРЦА, СРЦА пуна љубави за свој народ, и 

штовања за све оне миленије који прохујаше, а које издржа и опста до дана данашњег, мој народ; 

СРБски народ. Јер на свијету не знам постоји ли још један, сем свакако Китајаца, или Кинеза, народ 

који и поред све муке и страдања, протеривања са својих вјечних исконских огњишта, јама и 

мучилишта, стратишта и физичких и духовних, и идеолошких и вјерских, народ који све то издржа и 

запамти, а нажалост не врати!? И због тога као и због много чега другога не бојим се да ПОНОСНО и 

ГОРДО, пун себе кажем и ускликнем: 

 

"Да и ЈА сам СРбин, насљедник оних што цијелом свијету дадоше и слово, и ријеч, и државу, и 

законе, и вјеру, и УМ и НАУМ, и културу и историју, и дух, и љепоту, и све, ама баш све !!" 

 

И умјесто да нам благодаре и захваљују на поклоњеним даровима, они о нама најгоре, а што је 

тужније и циничније, највише нас нападаху и уништаваху, они које из глиба и ђубришта историје 

извукосмо и направисмо људима, и дадосмо им и државе и имена, а они логиком апсурда иду да 

униште све што би подсећало нас СРБе и име, и језик, и историју, и културу, и законе, и државе, и све 

остало, а ако то успију појавиће се и појављују се већ са оним што некада бејаше СРБско као својим, 

као на пример хрвати који добише СРБски језик као свој, а сада се свугде појављују са тим истим 

језиком као својим, или Немци који узеше наше градове, културу, бродоградњу, стакларство, историју 

горе несталим СРБским земљама на Северном мору и Балтском мору, и то сада приказују као 

историју, или узеше наше писмо и приказаше га као германске РУНЕ, а то беше чисто СРБско писмо, 

па онда прогласише Висиготе или Остроготе германима, а то беху СРБи из Лужице из племена 

великог МИЛЧАНА (а ЛУЖИЦА се још налази и на ИБЕРИЈСКОМ полуострву, и кроз њу протиче 

река ТАХО - ТАЈО). Да не улазим у дубљу историју, то је предмет једне друге тематике, о којој ћу 

касније. 

Нијесам стигао да много шта урадим, јер времена је мало, па онда непознавање језика (Грчког, 

Латинског), а на њима је највише података и чињеница, па тешко улажење у архиве и раритетне 

библиотеке, сем Матице СРБске Нови Сад, па им и овим путем кажем ХВАЛА! 

Оно што сам успио да сакупим и објединим је један мали број фотографија фресака и икона, на 

једном месту, баш где и треба да буду. Мислио сам да ће и овај мали број који се налази у књизи, 

"натерати" нашег човјека да се заинтересује за нашу баштину и културно благо, да се заинтересује за 

наше цркве и манастире-намастире, и почети да их похађа и дарива, да се то огромно Духовно и 

Културно благо бар мало сачува, као и да ће можда пробудити оне који одлучују о заштити и обнови 

наших Духовних и сакралних објеката и наших светиња. Да се ману ћорава посла и финансирања тамо 

неких ђамија или недај БОЖЕ, сатанаининих стецишта, тзв. катедрала и утврђења. 

Да ли ћу у томе успијети, не знам, али знам да морам да то покушам по сваку цијену, и да се 

нећу предати, јер ЈА ЗНАМ и ЈА ВЈЕРУЈЕМ!!: Према писању католичког надбискупа др ФРАЊЕ 

РАЧКОГ: 

 

- ПРУСКА, ХАНОВЕР, МЕКЛЕНБУРГ-ШВЕРИН, БРАНДЕНБУРГ, Стари СРБски 

БРАНИБОР, као и пруги градови и области, бејаху насељени: СРБским Племенима: ЉУТИЦАМА, 

РАТАРИМА, И МОРАЧАМА, и др. 

 

Ово је написано средином XIX века, и ја њему верујем, јер он нема разлога да СРБе уздиже, и 

да о СРБима говори са тим пијететом и у тако дубоку историју, много прије ИСУСА ХРИСТА, да их 

ставља и да још каже о њима: 

 

... Имали су своје градове, са огромним храмовима до тада невиђеним, а куће су зидали на 

спрат, тако да када су до њих почели стизати германи, мишљаше прво да су СРБи луд народ, јер 

зидаше кућу на кућу, имаше своја бродоградилишта, производише стакло, изузетно занатство имаше, 
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трговаше са ћилибаром, своје школе имаше а самим тим и писмо, те Феничани и остали народи који 

долазише у контакт са СРБима довођаше своју децу на СРБске школе, имаше и велике ливнице, 

бавили се кипарством,... , итд. 

Зар ово не говори нешто, па не рекох ЈА све ове тврдње, но један католик, и још рече да је 

СРБима владао ЦАР, баш тако!!! Може се помало и рећи откуда и Ја овђе, па мало горе беше и моје 

име, те сам се сматрао позваним, за реплику, мало шале! Мени је изгледа било писано да се у све ово 

упетљам, јер сам МОРАЧА, и још увијек тражим себе и свој идентитет, а једино што сигурно знам, а 

то је да сам СРБин. 

Има ту још по које чега, рецимо да сам један од ретких, који и поред забране СПЦ-е да се 

ишчитава и проучава Стари Завјет, то учиних и не покајах се. Проучих Ја и Нови Завјет, али ми нешто 

више леже онај Стари са порукама: 

 

"Око за око, зуб за зуб,...., !" 

 

У СРЦУ носим љубав, ГОЛЕМУ, ПРЕГОЛЕМУ, према својему народу, али ми други народи не 

сметају, док поштују моју земљу, и мој народ и наше законе, обичаје и остало. Јер Ја то исто радим у 

њиховим државама уколико их уопште имају. 

Значи, ЈА ЈЕСАМ, НАЦИОНАЛИСТА, али у оном најљепшем облику без мржње у СРЦУ, а ЈА 

НИЈЕСАМ, нити шовиниста, нити фашиста, а ни комуниста, јер они иду из крајности у крајност, а ЈА 

сам само једноставно СРБИН. 

Извињавам се ако у предговору не рекох нешто више о дјелу, али сам сматрао да ће оно само по 

себи говорити, а ЈА да искористим шансу и да ВАМ укратко речем оно што ме толико дуго тишти и 

мучи а немам коме рећи, људи као да је нестало "... гледам с' тугом за човјеком!", тако да сам себе бар 

мало олакшао. Још једном да подсетим на маестралног и великог СРБина и научника, кога сам са 

одушевљењем прихватио: г-дина Милоша С. Милојевића; онда дивног и храброг СРБина из Загреба: г-

дина Симеуна-Симе Лукин-Лазића, дивне жене и СРБске ХЕРОИНЕ, која је написала БУКВАР за 

васцијели СРБски народ "СРБи ... НАРОД НАЈСТАРИЈИ", проф. др. ОЛГА ЛУКОВИЋ-ПЈАНОВИЋ; 

Г-дина ИЛИЈЕ М. ЖИВАНЧЕВИЋА; а снаге ми дава и када ми би најтеже, уљеваше у ме нову и нову 

снагу његови стихови: прошлости, садашњости и будућности, једном речју за сва времена: Велики 

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ (Раде Томов), и једна Малена која и не знаде колико је судјеловала у 

овом раду. Можда никада и неће сазнати, али како год сам дизао поглед са рада, или уморан, или 

разочаран, или у недоумици и сумњи, сретао бих њен поглед, поглед затечене срне, а збуњени осмијех 

би се разлио са медних усана, обасјавајући њене малене пеге, које би тада засијале као хиљаде свитаца 

неке заборављене летње ноћи.  

Како су године пролазиле, утицај и сјај је на мене појачавао утисак и чврстио ме у вери да сам у 

праву, и да је то што радима права ствар. Љубоморно сам чувао тај мој свијет, па чак и када ми је 

украдена ташна са радним материјалом, старим мапама и једном изузетно вриједном књигом из 

приватне збирке г-дина Др. Бијелића, "Историја СРБа" Ст. Станојевић, изд. Београд година 1904, ни 

тада нисам посустао, но уз пратњу тих очију затечене срне, бацио сам се поново да реконструишем по 

сјећању овај рад. И успијело је! Пошто сам са Њом измењао на милијуне ријечи и мисли, у стварном 

животу за 4-5 година од како знам за њу, не прозборисмо једва стотину, кажем јој једно просто и 

обично, ХВАЛА! 

 

"Медна јој уста слатка,  

А ангелски обрашчићи!  

Од тисуће што чувствујем,  

једне незнам сада рећи!" 

 

ЊЕГОШ 
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Можда сам мало и претерао пишући о оваквим личним стварима, али верујте да то није 

претеривање, јер иза свакога успијеха човјека је, жена, било да је супруга, или сестра, или фикција, 

или што друго, и то треба признати. ПОШТЕНО, Зар НЕ!? 

 

СРБин СРБаковић II. 

 

 

 

КРАЋИ ПРЕГЛЕД СРБСКИХ ЗЕМАЉА  

НА КАРТАМА  

ОД IV ПРЕ Н.Е. ДО VIII ВЕКА НОВЕ ЕРЕ 

 

Тако уместо да отпочнемо једну вербалну одбрану дела маестралног Илије М. Живанчевића, и 

његових тврдњи о старости и аутохтоности СРБског народа на тлу данашње Европе, а самим тим и 

Балкана, ја ћу у наставку представити неколико карата, као сведочанство његове тврдње. Мислим да 

ће ових пар карата бити речитије, но да сам томове исписао, објашњавајући и објашњавајући. 

 

 
1. * Карта узета из "Срби народ најстарији" Том II, Др. Олга Луковић - Пјановић, изд. 1990 г. 

 

Прва изложена карта, узета из "The Atlas of the World History, The Classical World". По учењу 

које нам се сервира, задњих век и по интеизивно, од стране бечко-берлинске школе и Ватикана, а то 

значи по службено усвојеним историјским и географским појмовима, на једној карти из 300 година 

пре рођења Христова, не би уопште требало да буде Срба или Словена. А ми их овде налазимо у срцу 

старе Европе, док су Германи само на територији данашње Данске. У далеко предхришћанско доба, 
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истородни Балти (или Лужички Срби) и Келти, још нијесу били издвојени као нека нова етничка 

скупина, но су били истородни или истокрвни. Такође ни Јитланд није био Јитланд, но се у тадашње 

доба звао СРБиленд или СеРБоленд, па му и само име каже је ли био германски или не, поготово што 

је та огромна територија била цела насељена ПротоСРБима (после 6. века п.е. СРБи се из многих 

разлога интензивно почињу називати Словенима или ПротоСловенима), што нам потврђује име 

Балтичког мора, па језеро Балатон у централној Европи, и многи други слични примери. Да додам још 

и ово, да онај истобојни део јужно од "СРБе", све до црноморских и јадранских обала, такође треба да 

буде означено црно са "СРБе". 

 

 
 

2. Србске земље под римљанима 

 

Друга карта "Атласа светске историје" приказује право стање у Европи, 145 год. пре н.е. На њој 

је избрисана "граница" између Балта и СРБа, а Германи се још увек приказују на територији Јитланда, 

некадашњег "СеРБоленда" и мало јужније од њега. Чак и најновија историја Немачке не може да 

пренебрегне историјску чињеницу и појаву Германа у каснијој Германији, а тадашњој полабској и 

балтичкој СРБији, односно данашњој Немачкој, ставља у 143. год. прије Христа, када су СРБи у свим 

тим северним областима имали своје градове, своје храмове, своје вере и Богове, као и уређен 

породични живот на највишем етичком нивоу. Тако Милош С. МИЛОЈЕВИЋ каже: "... да када су први 

Германи почели долазити и мешати се са СРБима, те када су видели куће на спрат, да мишљаше да су 

СРБи луд народ, јер стављају куће на куће..." О томе пише и говори и сам надбискуи др Рачки Фрањо, 
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и описује величанственост српских храмова, културе, индустрије, везаности за земљу, да су се 

Германи и остале европске придошлице учили и дивили величини СРБске културе на свим пољима, те 

су том својом супериорношћу изазивали љубомору и завист других. 

Јачањем римскога царства, њиховим изванредним војним устројством, централистичком 

апсолутном уређењу, СРБи су добили великог и немилосрдног непријатеља, који није ишао да их само 

покори, но је ишао и да их утамани. Не може се рећи да му у томе не помагаше старе СРБске особине, 

као неслога, непризнавање централистичке власти, и сл. Тако да Западно Римско Царство, покори и 

готово утамани, не само СРБска царства, но и сам народ, те након велике победе над СРБима, послије 

229 године прије. Христа, завладају целокупним Балканом, и формирају римски протекторат, над свим 

СРБским земљама, и на источној обали Јадрана и над њиховим залеђем. Послије 167 године прије 

Христа, долази regnum Illyricum, Илир. краља Генцији под контролу Рима, а новим освајањима шири 

се и сам појам Илирика. 

 
 

3. * Карта узета из "Срби народ најстарији" Том II, Др. Олга Луковић - Пјановић., изд. 1990 г. 
 

Следећа карта по реду је прва Птоломејева карта из 2. века нове ере, која показује део 

Балканског полуострва, на коме су и данас као и некада СРБске државе, Голим оком се може видети 

име једног насеља по имену СеРБинум јужно од Саве, са основом СРБ у имену, а и данас постоји под 

именом СРБац. Ова карта, као и остале приложене у овој студији, представљају предмет посебних 

испитивања и студија, јер се само једним упорним и стрпљивим радом, и студиозним приступом 

овоме послу, могу објаснити и разрешити грчко-римске петљавине са нашим именима, као на пример: 

СаРДоате (увек од наше основе имена СРБ), СоГоРа, ДРакВина, Виана, СеВаЦес, ДРаГодуру, 

НоВиДуну, ДРВсомагус, Лугионум, Дана, ВиРунум, а врхунац свега су имена: Сванете, Раниката, 

итд...  
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4. * Карта узета из "Срби народ најстарији" Том II, Др. Олга Луковић - Пјановић, изд. 1990 г. 

 

Ова друга карта Птоломејева ја из II века после Христа па ако се и овлаш погледа, опет се не 

може видети нигде ни трага о именима Хрвата и Албанаца, али се и на једној и другој може видеши 

име једне велике СРБске области, а то је Далмација, коју тако безочно својатају они са "тисућљетном 

државности", И на место стародревног имена, стављају своје новокомпоновано. 

 
5. Српске земље под римљанима 
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Диоклецијановом реформом илирицум постаје један од четири префектуре Римског Царства, 

која је обухватала готово читав Балкан, а да је управно била подијељена на дијацезе Illuricum 

occidentale.. Уоквиру те префектуре којој је касније Константин Велики, прикључио још и: Епир, 

Ахају и Македонију; подручје некадашње провинције Иллурицума, било је подијељено на три мање 

провинције, и то: Dalmatia, Praivaletana и Epirus novu. Оваква подијела је остала све до пропасти 

Великог Хунског царства, по смрти Атиле (453 год.) и његовог сина Денгезита (469 год.), када су 

СРБска племена почела да се буде и уједињују, да би их све ујединио и обновио СРБско царство: 

СВЕВЛАД, САМОВЛАД или САМКО I, САМО I, кога отац посла са војском да васпостави посрнуло 

СРБско царство, на балканском полуострву. Иако га сатанини изасланици, представници бечко-

берлинске школе, као и наши "кадрови ", назваше Готом, Он то не беше, но беше Лужички СРБин, из 

великог племена МИЛЧАНА. Дољном картом, даје се приказ СРБских земаља под римљанима, негде 

око IV века по Христу, а по Ст. Станојевићу "Историја СРБа" изд. 1904. г. 

Да би се лакше пратило шта говорим и о чему пишем у следећим текстовима извукао сам само 

ове три карте и приложио их. Ту су дата три временска периода, када су наводно СРБи однекуда пали 

на Балкан, и по њима се види сва аутентичност тврдње о нашој постојаности и државности и у Европи 

и на Балкану. Карте су узете из "The Atlas of World History, The Classical World" претпоставља, како 

стоји испод саме карте, и то: 

 
6. * Карта узета из "Срби народ најстарији" Том II, Др. Олга Луковић - Пјановић, изд. 1990 г. 

 

Ове карте показују присуство СРБа по цијелој Европи, а иначе је ово историјски период на 

коме је СИПРИЈАН РОБЕРТ (Cyprien Rober), засновао своје тврђење, да је: 

 

"... у доба Карла Великог све са оне стране Рајне, што није било франачко, било је СРБско- 
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словенско". 

 

Историја је коначно схватила, да су СРБи "свуда по Европи", на југу чак до Пелопонеза и по 

њему, сежући северно у непрекинутој линији до Балтичког мора, будући да још није било Маџарске, 

ни Аустрије, ни Румуније, а азијатски Бугари се још не беху превише удаљили од Дунава. 

 

 
 

7. * Карта узета из "Срби народ најстарији" Том II, Др. Олга Луковић - Пјановић, изд. 1990 г. 

 

Из датих карата се види да су глупости и фалсификати тврдње, о некој тзв. "Великој сеоби 

народа", захваљујући којој су се СРБи нашли уз аварско-татарске хорде и тако стигли или залутали у 

Европу, коју протежира и форсира бечко-берлинска ватиканска школа. На самој карти "арабског 

калифата" , из 740. године се јасно уочава да су се Авари нашли у окружењу од СРБских племена, која 

од скоро почеше називати и Словенима, док се Бугари још увек држаше по страни, а Маџари су далеко 

од њихове данашње територије којом су пресекли прастаре СРБске земље. СРБи, по овој карти, дакле, 

не налазише се ни на репу, а ни на глави азијатских освајача. Они су једноставно свугде: и на југу, и на 

северу, на западу и на истоку. Чак су стигли и на Атлантик, гдје су их Римљани предвођени Цезарем, и 

буквално утаманили у Галији, у њиховој прастарој постојбини Галицији. Да је то истина, говори нам и 

језик Баска, који садржи бар 40% СРБских речи. 
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И следећа карта говори сама за себе, тако да је и не треба пуно коментарисати, сем да се дода да 

чак по овој карти СРБи држе велики део  Европе.  

 
 

8. * Карта узета из "Срби народ најстарији" Том II, Др. Олга Луковић - Пјановић, изд. 1990 г. 

 

 
 

Карта је власништво господина Georgijusa Fejéra. 

 

Када сам добио, а да ни сам не знам како, ову карту размишљао сам да ли да је приказујем или 

не?! Да ли је уопште њено место у оваквом делу или не?! И онда се одлучим, да завршим онако како 
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сам и почео. А почео сам са картама од прије Христа. Ова карта баш показује Европу онаква каква је 

средином XV века, или тачније 1449. год. Пошто је штампана у Будиму 1840. године за "Tabulu 

Geograficu", у аустријској монархији, а говори о Русији XV в. и од католика, немам разлога да јој не 

верујем и да је не користим. На њој се јасно види, где је: Славонија, Алба СеРБлија, тј. Бела СРБија, 

онда Сервија -СРБија,..., итд (оп. аут.) 

 

 

ДИНАСТИЈА САМОВЛАДОВИЋА ИЛИ  

СВЕВЛАДОВИЋА (492 - 620 године) 

 

 
Династија Свевладовића или Самовладовића 

 

Свевлад, Самовлад или Самко I. Само 

(492 -530) 

 

 

I Свевладовић VII. 

          Борис (Брус) I. Свевладовић I.       Тотило, Татило         Стројило, Остројило, Стројимир II 

цар у свим србским земљама  цар Срб. зем. у Италији   цар у србским земљама 

(530 - 540)             (540 - 552)    (540 - 552) 

 

 

Теја или Реја(Теомир) Свевладовић VIII.  

Нема података за династију Свевладовића   (552-564) Свевлад, Самовлад, Стријим. Свевладовић III 

за период 540-836, за директну линију       (552 – 564) 

 

 

Властимир, Велики Жупан Рашки      Селимир I Свевлад, Самовић IV  

(836 - 843)          (564  585) 

 

  

Нема поузданих података па је претпоставка     Владан I Селимиров Свевладовић V  

да су из Немањина рода директни потомци Самка I     (585  610)  

         

 

 

Бијела Урош, око 1120       Радомир I Владанов Свевладовић VI 

Велики Жупан Рашки        (610-620) 

 

 

 

Вишеслав I Свевладовић IX 

 

 

Чедомил, Велики Жупан  Тјехомил, Завид, Деса  Н. шћер   Радослав I Свевладовић Х  

Велики Жупан    

 

Просигој I Свевладовић XI 

Страцимир  Мирослав  Немања, рођ.око 1114  

Велики Жупан око 1160 

 

 

Стефан Прво и Правовенчани   Вукан   Растко 

потоњи Св. Сава 

 

Н. Морача 
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01. СВЕВЛАД, САМОВЛАД или САМКО I, САМО I 

владао од (492 -530 год.) 

 

А. 01. цар СРБски, владао је непуних 38 година. Послије смрти АТИЛЕ великог Хунског цара, 

453 године, као и његова сина ДЕНГЕЗИТА 469 год. долази до превирања и до јачања 

међуплеменских веза, нарочито међу СРБским племенима. Осећала се потреба за уједињењем 

разбијених и расцепканих племена, као и недостатак личности која би могла да то уради без већих 

потреса, пошто су СРБи били познати као велики индивидуалисти и да нису признавали никоме 

предност и владавину над њима самима, јер су ОНИ сами хиљадама година владали другима, те нису 

могли замислити да може неко ко им није раван, да влада њима. И у том периоду превирања и 

тражења, појави се САМОВЛАД или СВЕВЛАД, кога отац посла да успостави посрнуло СРБско 

царство. Да му војску и испрати га са благословом на свети пут. Не случајно, странци и представници 

бечко-берлинске школе, као и наши домаћи "кадрови", назваше га Готом, а ОН стварно беше СРБин и 

то ЛУЖИЧКИ СРБин из великог лужичког племена МИЛЧАНА. А да су прави СРБи у то не треба ни 

сумњати, и да су сами себе називали СРБима МИЛЧАНИМА, то потврђује и сам ДИТМАР: 

 

ДИТМАР I, б: Pagus Milzeni sire Micentuit pars, SaRaBorum, it notat reineccius etc.. - Народ 

Милчани се зна, да је у Мицениту, од Сораба, како бележи Реинације...). 

 

 
 

Лужички СРБи су под њиховим царем СВЕВЛАДОМ, основали СРБску државу која је по 

многима била основана и четири кољена пре но су дошли на Балкан уралски Бугари. Почео је владати 

око 492 године по Христу, те историчари за њега говоре да је почео владати у доба папе Гелалие (491 - 

496 год.) и императора Анаста (владао 491 - 518 год.). САМКО I, 530 године умире оставивши за 

собом богату и плодоносну владавину, као и три сина, и то: БОРИСА или БРУСА - најстаријег, 

ТАТИЛУ или ТОТИЛУ - средњег, и СТРОЈИЛА или ОСТРОЈИЛА - најмлађег. Његова владавина је 
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трајала 38 год. а владао је од: Старе Планине, РИЛЕ, па до Јадранскога Мора, од ниже АВЛОНЕ 

(ВАЛОНА) па до испод ТРИЕСТА (ТРСТ). 

 

02. БОРИС или БРУС I СВЕВЛАДОВИЋ или САМОВЛАДОВИЋ I  

владао од (530 - 540 године) 

 

А. 02. цар СРБски, владао је свега 10 година. По наследном праву, оца наследи најстарији син 

му БОРИС или БРУС I СВЕВЛАДОВИЋ II. Цар БОРИС остане у очиним земљама, а два млађа брата 

ТОТИЛУ и ОСТРОЈИЛА пошаље са војском да за њега ослобађају остале СРБске поробљене земље, 

што од Гота, што од Авара, а и од источних римљана или Грка, тј. Цариграђана. Пошто на Јадрану 

нису контролисали највећи и најважнији град тога доба, СОЛИН или САЛОНУ, они крену прво њега 

да ослободе од подложника цариградскога, некога Мунда, пошто му у једној бици убију сина. 

Ослободивши СОЛИН убију у њему и тога Мунда, пређашњег Теодориковог издајника (ТЕОДОРИК 

Готски цар, на кога касније крену). Даље очистише цијелу ПАНОНИЈУ и ИЛИРИЈУ, све до ДУНАВА. 

Све се то дешавало у вријеме владавине Императора Јустинијана, који чим чује шта се догодило, 

одмах пошаље нову, већу, и боље опремљену војску под командом војводе Константина, на браћу 

СВЕВЛАДОВИЋЕ. Константин се извезе на обалу Далматинску, а 540 године, умрије цар БОРИС, те 

његово место заузме најмлађи брат, ОСТРОЈИЛО или СТРОЈИЛО. Он одмах своју престоницу 

настани у ПРЕХВАЛИ на данашњој ШАР-Планини, Гостиварска нахија. Тако се СРБско царство увећа 

још и са САЛОНОМ и од реке САВЕ до њена утока у ДУНАВ. 
 

03. ОСТРОЈИЛО I СВЕВЛАДОВИЋ III  

владао од (540 - 552 год.) 
 

А. 03. цар СРБски у овоме периоду, владао је свега 12 година. У самоме овом дељењу, што 

СТРОЈИЛО или ОСТРОЈИЛО I као млађи син остаје на огњишту и у кући очинској, јасно се види чист 

СРБски обичај: да се при деоби најмлађем сину или мезимцу остави за живота кућа и корени баштине. 

Ово је обичај и у осталих СРБских племена, не само у ЛУЖИЧАНИМА. Тај се обичај, да се најмлађем 

брату остави кућа, одржао и до данашњих дана у СРБском народу. 

За то вријеме, старији му брат ТАТИЛО или ТОТИЛО, са силном војском, крену пут Италије, 

да и тамо диже и уједињава СРБска племена, као и да сам себи створи државу, у чему му је несебично 

помагао млађи брат СТРОЈИЛО I. 

СТРОЈИЛО I се утврди на ШАР-планини, у својој престоници ПРЕХВАЛИ, а у дан. 

Гостиварској нахији. ПРЕХВАЛА и ДУПЛИВАН или ДУПЉАНИН су два престона града, од којих је 

један: летња престоница, тј. ПРЕХВАЛА или ПРЕВАЛИЦА, а ДУПЛИВАН или ДУПЉАНИН. зимска 

престоница. Чим заврши са утвривањем, крену на побуњене римске градове, као Спљет, Трогир, Раб, 

Крк и разори Рагузу, а мало ниже оснује нови СРБски град и прозва га ДУБРОВНИК. ОН прође и 

очисти све земље СРБске од данашњег Беча или старе СРБске, ВИНДОБОНЕ или ВАНДАНИШЕ, па 

све до до ниже АВЛОНЕ или ПОЉАНЕ, и у томе простору поново насели СРБе, и то оне који су 

дошли још за живота његова оца из ЛУЖИЦА, а које по његовом позиву. Отуда велики број имена 

као: ЛЕКА, ЛЕКИЋИ, итд. од данашње Грчке до и у Италију. Сада се његово царство просторало од 

ВИНДОБОНЕ, сав поменути простор између ДУНАВА и ЈАДРАНСКОГ МОРА, између реке 

ВОЈУШЕ, ТЕСАЛИЈЕ, до СТАРЕ Планине и реком ИСКРОМ, до ДУНАВА. 

Затим посла свог сина САМОВЛАДА II са силном војском да очисти и присаједини и тзв. 

ЗАГОРЈЕ (ТРАНСМОНТАНА), који је лежао између реке ИСКРА, СТАРЕ планине и планине 

БАЛКАН. Цариграђани не смедоше да се супротставе СРБској војсци, но се реше и мучки нападну са 

огромном војском на цара СТРОЈИЛА, јер сазнаше да са њиме не остаде много војске. Искрцаше се 

код СКАДРА или ДРАЧА. У тој неравноправној битци, цар СТРОЈИЛО се држаше храбро, и јуначки 

отпор пружи много јачем и снажнијем непријатељу, буде тешко рањен, па од многобројних рана 

премине, а војску му тада разбију.  
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ОСТРОЈИЛО I. СВЕВЛАДОВИЋ Ш. владао од (540-552 год.) 

 

Грци беху пресрећни због ове за њих велике победе, но се уплаше снаге и моћи СРБске војске, 

која се враћала из победоноснога похода, те брже боље побегну назад. То се догодило 552 године, када 

се Велики Цар СРБски СТРОЈИМИР, СТРОЈИЛО I СВЕВЛАДОВИЋ III представи. Владао је свега 12 

година, на опште задовољство народа свога, те његовом погибијом остаде велика туга, јер га народ 

вољаше, а где год је стизао испуњавао је вечне жеље предака својих и уједињавао разједињени народ 

свој, тај Велики и Напаћени истородни и истокрвни народ, а био је од најплеменитијег рода СРБског, 

био је ЛУЖИЧКИ СРБин из великог племена МИЛЧАНА! 

 

04. СВЕВЛАД или САМОВЛАД II Стројимиров СВЕВЛАДОВИЋ III  

владао од (552 - 564 године) 

 

А. 04. цар СРБски, владао је свега 12 година. Када је чуо шта су му Грци урадили од оца и од 

земље и неких градова, одмах крену са војском и све и буквално све до Вандобоне, Јадранскога мора, 

реке Искре и Дунава, очисти од превртљивих и покварених источних римљана. На овоме своме 

ратничком путу освете, немилосрдно је прогањао и уништавао Хришћане, јер му Хришћани тј. 

источни римљани-цариграђани убише оца. Но због преране смрти, која га задеси 564 године, не 
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заврши започето и намерено, да потпуно уништи Источно римско царство. Њега замени син 

СЕЛИМИР I. 

 

05. СЕЛИМИР I Свевладов Свевладовић IV  

владао од (564 - 585) 

 

А. 05. цар СРБски, владао је свега 21 годину. Имао је прилике да види шта му Грци Хришћани 

учинише са његовим ђедом и како им се његов отац осветио. Иако је био идолопоклоник, нијесу му 

сметали бракови једноверника са хришћанима. Он је све примао са посебном и очинском љубави, 

поготово што му је отац и СРБска племена хришћанске вероисповјест, био прогањао, те тако почеше 

да долазе све нове и нове колоне СРБских племена и са Црног мора, Дњестра, и Дњепра, потискивани 

од све нових и нових дивљих чорди бугарских, онда Јархуна или лажних Авара. По речима 

ЈОРНАНДА око 552 године око Црнога мора живело је СРБско племе АНТА, које се тако звало од 

границе до крајине, јер сама ријеч АНТА, и у нас и на САНСКРИТУ, значи једно те исто, тј 

УЗВИШЕНО МЈЕСТО и ГРАНИЦУ: 

 

- Antes qui sinteorum forttissimy, qui Ponticum mare curvatur, a denastra extenduntur usque ad 

Danaprum, quam flumina multus mansianibus ab irvi ceniabsunt, 

 

- Анти, који су од њих најјачи, који су становали код Понтског мора, дуж целе десне стране, све 

до Данапра, која је ријека многих рукаваца, док их унутра нема. 

 

А тако нешто исто и ПРОКОПИЈЕ говори за те наше БЕЛО СРБе или АНТЕ, у којих бејаше 

град Београд, дан. АКЕРМАН у Бесарабији, као и СМЕДЕРЕВО (развалине у Молдавији, код 

Романова), престоница. А остале пак СРБске земље од ИСКРЕ и ИБРА, дан. МАРИЦА, па до Црнога 

Мора, већ су одавно настањивала СРБска племена, која су непрестано прелазила ДУНАВ, које бежећи 

од лажних Авара, а која опет светећи се Грцима (већ сасвим римљанима који су изнемогли, и у којих и 

нема и не беше снаге за уживање, а камоли за одбрану). СЕЛИМИР I Свевладов СВЕВЛАДОВИЋ IV 

умре владавши срећно и мирно 21 г. 

 

06. ВЛАДАН I Селимиров Свевладовић V  

владао од (585 - 610) 

 

А. 06. цар СРБски, владао свсга 25 година. За време његове владавине Авари су увелико почели 

заузимати СРБске земље. Тачно се не зна када су почели плаћати данак аварском Хакану, већ се 

предпоставља да је то почело у периоду од 590 - 595 године, наиме тада је аварски Хакан, Бахан, 

послао СРБима своје изасланике са захтевом да му се СРБи покоре и плате данак. 

Но његови изасланици својим дрским и арогантним понашањем, дубоко увреде СРБе и 

њиховог цара ВЛАДАНА I, те им он одговори речима: 

 

"Ко је тај који би нас на силу приморао да му се покоравамо ?! Ми смо народ који се навикао да 

покорава друге и да други нама плаћају данак и да отимамо туђе земље, а не да своје уступамо 

другима! Тако ће у нас бити док год устраје рата!!". 

 

На то их Хаканови изасланици још више увреде, те их СРБи за пример побију. Чувши за овакав 

исход и крај његових изасланика, аварски Хакан крену огромну војску, до тада незапамћену, на СРБе, 

од којих 60.000 пређу ДУНАВ из правца дан. Маџарске, попали данашњу Босну и Херцеговину, 

СРБију чак до ДРАЧА. Видевши ту силу, СРБски цар ВЛАДАН I се обавеже да ће Хакану плаћати 

данак и да ће му признати врховну власт. То се догодило негде око 605 или 606 године. Али се никада 

не смири и бораше се све до своје смрти против мрских му Авара, а представи се 610 год. Владао је 

мудро и племенито, те га народ вољаше. 
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07. РАДОМИР I Владанов Свевладовић VI  

владао од (610 - 620 годинe) 

 

А. 07. цар СРБски, владао је свега 10 година. Прославио се прогоном хришћана, па макар то 

били и СРБи, који су почели све масовније да прихватају Хришћанство. Јер СРБи су једини народ као 

скупина која је од почетка прихватила Хришћанство као своју вероисповијест, (Св. Павле је са својим 

учеником АНДРОНИКОМ ширио Хришћанство по овијем крајевима, по Македонији још од 20 - 30 

године н. ере.). 

 

СОЛУЊАНИМА ПОСЛАНИЦА ПРВА Св. Апостостола Павла 

Гл.1 

 

Ст. 7.  Тако постадосте углед свима који вјерују у Маћедонији и у Ахаји.  

Ст. 8.  Јер се од вас промче ријеч Господња, не само у Маћедонији и у Ахаји, него и у 

свако мјесто изиђе вера ваша у Бога тако да нам не треба што говорити. 

 

Та лоше вођена политика и процена РАДОМИРОВА, натера да највећи део његова народа, 

пошто преузе Хиршћанство, почне да се склања у брда и шуме, док су остали само СРБи 

идолопоклоници и СРБи дошљаци из такозване Ђерманије, из ПРИБАЛТСКЕ СРБије, тзв. ЛУЖИЧКИ 

СРБи. Готово је само по томе и остао познат, а послије његове смрти владаше СРБијом још четворица 

владара, али нам их поп ДУКЉАНИН не остави, јер су се прославили прогоном Хришћана, а нарочито 

својих једнородника и једноплеменика. Сами их не можемо именовати. Међу последњим од те 

четворице, може бити по свој прилици Порфирогенитов:  

 

10. ВИШЕСЛАВ;  

 

11. РАДОСЛАВ;  

 

12. ПРОСИГОЈ; то је толико из лозе СВЕВЛАДОВИЋА, тако да је из те лозе од 492 - 620 године за 

нешто од 128 година владало у овим СРБским земљама укупно 11 царева и плус ова двојица у 

Италији, то је укупно 13 СРБских владара. 

 

 

СРБИ У ИТАЛИЈИ И ПРОПАСТ ЗАПАДНОГ РИМСКОГ ЦАРСТВА 

 

 

01. ТАТИЛО или ТОТИЛО I Самков Свевладовић VII  

владао од (541 - 552 године) 

 

А. 01. цар СРБски у Италији, владао је свега 11 година. Пошто се одвојио од брата, кренуо је пут 

Италије, и успут у мањим чаркама потуче Готе, а они осетивши силину његове СРБске војске, 

склањаше му се куд год је пролазио. И сада замислите ту глупост и опскурност у тврдњи ватиканаца и 

бечко-берлинске школе и њихових подлигуза, да је ТАТИЛО уствари био војсковођа Готског краља 

Теодорика. Из разлога данас видљивих и знаних, тада завлада нека чудна теорија, коју међу првима 

прихвати наш несој и моралне сподобе, и пропагираше ту историјску нетачност и заблуду, и све се 

чињело и радило да се докаже, да СРБи нијесу оно што јесу, већ нешто као "репа без корена" и сл. 

глупости. Навешћу ту глупост и злочиначку тезу, коју су и наши "уважени", а ја бих додао 

белосветски "научници", пропагирали и пропагирају и даље, сем појединачних случајева, који као 

луча свијетле нашим небом, као нпр. г-ђа проф. др. ОЛГА ЛУКОВИЋ - ПЈАНОВИЋ. За оно што је 

ОНА учињела за васколико СРБство, ВЈЕЧНО ЈОЈ ХВАЛА!!! 
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Ево шта те интелектуалне амебе пропагирају: 

 

"По Теодорику, готском краљу, који је завладао Римом, ступи на престо Иљдебалд, па када се Готи 

међусобно поубијаше и он погибе, изабраше Ругијанци, ЕРАРИКА, који такође послије пет месеци 

погибе, те на његово место Готи изабраше неког Теодориковог војсковођу, по имену војвода 

ТАТИЛО, негде око 541 године,..." 

 

Колико је то озбиљан извор, говори нам и сама чињеница, да ТАТИЛО и браћа му са оцем 

САМКОМ, никада у животу нити су били, нити су могли бити Готима, нити су живјели са њима, јер 

стигоше са Балтика, као ЛУЖИЧКИ СРБи из великог племена МИЛЧАНА, што и сами немачки 

извори исто тврде. 

Истина је да је ТАТИЛО ишао да се туче са Готима, и да их туче, а не да га они постављају да би 

поробљавао свој народ. У Италију је стигао са огромном војском да уједини разбијена СРБска племена 

и да их ослободи Готско источноримског јарма, а не да их оснажује и да ратује за њих, ГЛУПОСТ!! 

ОН је сам био ПУНОВЛАСНИ ГОСПОДАР, не над поквареним и већ деморалисаним у Риму Готима, 

већ на одабраном СРБском војском, састављеном од најчистијих, и славом овејаних и најбољих СРБа, 

као што је и сам био. 

Победивши код ФАЕНЦЕ - FAENZE, цариграђане, пође даље, да покорава и Готе и Римљане, па 

чак дође и до КАЛАБРИЈЕ, те освоји и сам НАПУЉ. ТАТИЛО је својом праведљивишћу, својим 

благим понашањем, којега нигде не беше у готскоме народу, као и осталим прекрасним својствима, 

која красе СРБски народ, застидео, тзв. цивилизирани свијет, источне римљане или Грке. Њихов цар, 

чувши за свој пораз, пошаље опет истога војсковођу Велизарија, али са недовољно војске, те овај не 

ослободи Напуљ, већ брзо оде за Рим, да бар њега одбрани. ТАТИЛО опседне Рим 546 године, па га и 

освоји. Дубока човечност коју ТАТИЛО покаже одушеви римљане те он брзо ствари и град доведе у 

ред, заједно са римљанима. Они благосиљаше СРБина ТАТИЛУ, јер одавна не запамтише овакве 

доброте и човечности, као и ред што га он заведе. Но источни римљани не одустајаше тако лако, па 

скупивши огромну војску нападну на РИМ, разруше га и спале, те тако пропадне сва стара римска 

архитектура, због Грка, а не због СРБа. 

Када Велизарије оде за Цариград, ТАТИЛО 549 године опет ослободи Рим, а са житељима је 

поступао још блаже него претходни пут. Тада заузме и Сицилију, захваљујући флоти, коју је у 

међувремену саградио, но га источни римљани натерају да се повуче у Италију. Тада заузме и Јонско 

море, Корзику, Сардинију и опљачка нека приморска места. Ускоро Грци ударе на СРБе, огромном 

војском, те СРБи изгубе 6.000 изабраних јунака, а и сам ТАТИЛО буде рањен и ускоро умрије, и то 

552 године и би погребан у ПАВИЈИ, оставивши на својој самрти за цара СРБскога свога сина, 

ХТЕОМИРА, ТЕЈУ или РЕЈУ. 

Судбина је хтела да ТАТИЛО утамани Рим и његову империју, као што то доцније учини 

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА, утаманивши Пољску и њену државу. Тако дакле и на једном и на другом 

месту, СРБски народ врати и једном и другом: 

 

" ЖАО ЗА СРАМОТУ!" Отуда је пословица у СРБском народу: "СРБина нема у паклу стога што се 

он још за живота свога на земљи за све наплатио, било за ЗЛО, било за ДОБРО!". 

 

02. ХТЕОМИР, ТЕЈА или РЕЈА I Татилов Свевладовић VIII  

владао од (552 - 563 године) 

 

А. 02. цар СРБски у Италији, владао је свега 11 година. За своје владавине, показао је чудо као 

војсковођа својом мудрошћу. Успевао је увијек побјеђивати и обмањивати Грке, који успијеше да 

разбију ТАТИЛА, и војску му. ТЕЈА уједини опет војску, која је била раздвојена. 

Када га Грци најзад опколе под ВЕЗУВОМ, он се утврди тако добро да му ништа нијесу могли. 

И ништа му неби могли да га не издаде командант флоте. Грци, знајући у каквоме је тешком положају, 

поштујући га као борца и витеза, предложе му частан излаз, тј.: да се преда или бори. И поред тога 
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што не имадоше хране, ОН настави да се бори. Првога дана наставка борби Хтеомир, погине јуначки, 

а остали СРБи наставе да се боре таквим јунаштвом и са песмом, да су задивили храбре Грке, па им 

ови предложе частан МИР: 

 

- да се свако може вратити своме дому 

- да задрже своја имања и сопствена добра. 

 

СРБи овакав мир и приме, сем 1.000 најхрабријих ратника који са мачем у руци прокрче пут 

кроз Грке, и оду у Сјеверну Италију, Французима и Алеманима. 

 
 

 ЛЕГЕНДА: 
 

 11-то годишњи пут Татила Свевладовића и његова владавина у Италији 

  

+ Павиа ... Место смрти Татилове 552 г. Н. е. 

  

+ Везув ...Место смрти Хтеомира Теје 563 год. Н. е. 

  

 Фаенза ... Место Татилове победе над Римљанима 

 

Те исте 563 године Нерзес разбије сва СРБска племена и покори их, те га император источног 

римског царства за ту услугу постави за намесника цијеле Италије. Владавина СРБска у Италији 

трајала је од 541 - 563 године. 
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И дан данашњи се око РИМА могу наћи имена са чисто СРБским именом као: МАЊАНИ и 

КОЛАЧИ у Вили Платинској (Magnani et Collaci), даље ВРАТНИЦЕ, пут ЛАБИЧАНИ (porto et via 

LABICANU), ПРЕНЕСТЕ ВРАТНИЦЕ старе КОЛИНЕ (Colina), пут истога имена САЛАРИЈА 

(Salaria), планина ГРАНА (monte del GRANO), развалине СЕЛЦЕ (terra Selci), БРАТИЦА (Pratica), 

итд., итд. 

 

 

Н. архонт (кнез) из времена цара   

Ираклија (610-641) + око 680 

 

Н. Архонт (кнез) 

 

Н. Архонт (кнез)   

 

Вишеслав, кнез (око 780) 

 

Радослав, кнез 

   

Просигој, кнез   

 

Властимир, кнез (око 850) 

 

 

 

Мутимир, кнез  Стројимир    Гојник   Н. ћерка 

+ 891/92         Δ Крајина, кнез, син Белоја, 

    Клонимир, претендент  Петар, кнез   жупана Травуније 

     (897/98) + 897/98   (892/93-917/18) 

Δ Н Бугарка    *око 870  Хвалимир 

 

Часлав, кнез 

(927/28-око 950)     Чучимир 

 

 

 

 

Прибислав, кнез   Бран (Борен),   Стефан          

(891/92-892/93)   Претендент (895/96)  * око 870. пом. 880  

*пре 867    *пре 867. пом. 880  

  

Захарије, кнез   Павле, кнез  

(921-924)    (917/18-921) 

 

 

 

 

 

ДРУГО ДРЖАВНО И НАРОДНО ПРЕСЕЉЕЊЕ СРБСКЕ  

ВЛАСТИ У ОВЕ ЗЕМЉЕ ПОД ДРВАНОМ ИЛИ  

ДРВЕНАРОВИМ СИНОМ (од 632 -1160 године) 
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ДРУГО ДРЖАВНО И НАРОДНО ПРЕСЕЉЕЊЕ СРБСКЕ ВЛАСТИ  

У ОВЕ ЗЕМЉЕ ПОД ДРВАНОМ ИЛИ ДРВЕНАРОВИМ СИНОМ 

 

Када је већ издисала СРБска држава, основана СВЕВЛАДОМ, и када Авари докусурише то што 

остаде од ње, и досегоше врхунац моћи и снаге, а Рим или Грци лежаше у праху и ништавности пред 

ногама Парса, онда се појави СРБски цар из ДУКЉЕ на КАРПАТИМА, или из Велике Ђерманије - 

Ђерманске СРБије, те посла свога сина ЗВОНИМИРА, око 630 године да обнови и подигне 

пропадајуће СРБско царство, и да крај учини СРБским бедама и невољама овде у овим Балканским 

земљама, као и у Апенинским земљама. И да се као птица ФЕНИКС поново роди и препороди СРБски 

род. 

 

"Ano SO DERVANUS, dux gentis Surbium qui ex genere Sclavorum erant et ad Regnum Francorum 

jem olim aspexerant, se et regnum Samoni cum suis tradidit"  

 

- "Године Сунчане Дерваније или Дерван, вођа народа Срба, који је од рода Словена био и са 

области краљевства Франака, а који се види да је обновио нешто од краљевства Самова..." 

 

FREDEGAR adh. 

 

"DERVANUS duz qui urbibus (SouRBis ili SRBis), praeerat Sclavorum, que usque ad in tempus 

Francis paruerant rebus, se ad caeteoris transfert Sclavos."  

 

"Дерваније (Дерван) вођа који градове (Сурб или Срб) што од Словена потиче, још за времена 

Франака установи, тако брзо пребаци словене..."       

   

AINON 

 

Они јасно одређују да је ДРВАН био владар СРБски, и то у бившој САМОВЛАДОВОЈ држави 

(али иза Карпата). 

 

01. ЗВОНИМИР I Дрванов или ДРВЕНАРОВ I  

владао од (632 - 675 године) 

 

А. 14 цар СРБски у овоме периоду, владао свега 43 године. Дошао је у ове СРБске земље, 

пошто га отац пошаље са огромном војском, да поново успостави посрнуло СРБско царство, из Дукље 

али са КАРПАТА. Борио се са Аварима, ослободио све земље СРБске, и у Македонији дан. оснује 

престони град СРБицу, мало ниже у југу од реке Бистрице, која протиче границом Маћедоније и 

Тесалије. Из СРБице је престоницу пренио у град Десник - Зворник, на реци Десници или Деснику, у 

дан. тзв. Албанији средњој, који је назвао својим именом, и у коме је сахрањен око 675 године. Зна се 

о њему да је био изванредно мудар владар и војсковођа, тако да су га непријатељи са 

страхопоштовањем помињали.  

Иако је био идолопоклоник, нијесу му сметали ни Хришћани, но напротив, по понашању се не 

разликоваше од њихових идеја, али не хтеде да изневери и одбаци своју прађедовску веру и 

прађедовске обичаје, које су тадашњи попови, долазивши из Цариграда, забрањивали и покушавали да 

утамане, и избаце из сјећања СРБском народу. Ту је био тврд и штитио народ од попова, када би 

узимали Хришћанство а задржавали своја веровања и обичаје стародревне (даћа, Икона, славе, итд). 

Умре 675 године, те га наследи син му БУДИМИР. 
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Династија Дрванића или Дрвенаревића 

 

Звонимир I, Дрванов Дрванић I 

 (632-675) 

 

 

Будимир II Звонимиров Дрванић  

II (675 - 680) 

 

Светолик I Будимиров Дрванић III  

(680-692) 

 

Владислав I Светоликов Дрванић IV  

(692 - 709) 

 

Томислав I Владислављев Дрванић V  

(709 - 722) 

 

Себислав I Томислављев Дрванић VI  

(722-749) 

 

Заједничка владавина синова Себислављевих  

 

 

Разбивој I Себислављев Дрванић VII   Владимир I Себислављев Дрванић VIII 

(746-753)       (746-753) самостално (753 - 773) 

 

Вишеслав, В. Жупан Рашке  

(739-770)       Хранимир I Владимиров II Дрванић IX 

(773-782) 

Радослав, В. Жупан Рашке       

  

Просигој Радосављев,       Тврдослав I Хранимиров Дрванић Х 

В. Жупан Рашке         (782-787)   

     

  

Властимир Радослављев,       Стројило I Владимиров II, Дрванић XI 

В. Жупан Рашке         (787-791)  

 

Мутимир I Властимиров 

Талимир I Стројилов Дрванић XII 

(791 -799) 

 

Прибислав, књаз   Стројимир   Гојник    Н. Шћер Предислав I Талимиров Дрванић XIII 

          (799 - 805) 

  

Крепимир I Предислављев Дрванић XIV   

(805 - 830) 

 

Светозар I Крепимиров Дрванић XV 

          (830- 835) 

  

Радослав I Светозаров Дрвановић XVI   

(835 - 850) 

 

 

 

Часлав (Честислав) I Радослављев Дрванић XVII   Петрислав I Радослављев Дрванић XVIII 

(850-862)          (864-879) 

 

              Н. Морача 
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02. БУДИМИР I Звонимиров ДРВЕНАРОВИЋ II  

владао од (657 - 680 године) 

 

А. 15. цар СРБски, владао свега 5 година. У договору са Грчким царем КОНСТАНТИНОМ 

ПОГОНАТОМ (668 - 685 год.) и папама Адеодатом, Доном и Агатоном, утврди своје границе и ојача 

их. Тада БУДИМИР I сазва СРБски САБОР на Дувљанском или Дупљанском пољу, више дан. 

ГОСТИВАРА. Дванајест пуних дана је САБОР вијећао о различитим стварима, и доносио одлуке 

којих се цар МОРАО придржавати и понашати у складу донешених одлука на САБОРУ. Јер СРБски 

САБОР је старо и обичајно право, да се најважније одлуке у интересу СРБског народа, МОРАЈУ 

доносити само на све-НАРОДНОМ СРБском САБОРУ, и те се одлуке МОРАЈУ поштовати и по њима 

се понашати и Врховни свештеници и Цареви, и Краљеви и сви остали припадници једнороднога 

народа. 

САБОР тада дозволи, те цар БУДИМИР узме Хришћанство, из много разлога а неки су; њега је 

већ и његов отац у томе подржавао и усмерио, онда Грци прихвате да га признају за цара ако се венча 

са круном, те он то и уради и они га признаше и потврдише му сви сада границе. Сада је могао и 

лакше управљати државом, која се простирала од: 

 

- дан. Италије, тј. Венецијанског краљевства, па све до ријеке ВОЈУШЕ, и од ријеке СРБице до 

Јадранског мора, и РАШКЕ на Балкану, која се излива у Ибар дан МАРИЦУ, па до ове 

захватајући стару ДАРДАНИЈУ, ПЕЛАГОНИЈУ или још и КАЛЕГОНИЈУ или нашу РАШКУ, 

по старој МАЋЕДОНИЈИ, на граници са ТЕСАЛИЈОМ, а овде опет ВОЈУШОМ до у Јадранско 

море. 

 

Да би ефикасније и боље владао својим царством БУДИМИР I реши да царство издијели на 

Покрајине које назва: - Велика и Мала Жупанства, Бановине, Кнежевине, Покрајине, Крајине, Сатније, 

итд. 

Навешћемо само основну подјелу Царства му: 

 

01. ДОЊА ДАЛМАЦИЈА 

 

Овај део СРБског царства је захватао: земље међу дан. Италијом (и то један повелики комад 

данашње Италије), реком САВОМ до њена утока у ДУНАВ, Јадранским морем до под Спљет, а више 

овог и утока Цетине, као и реком Цетином и Врбасом до његова утока у САВУ, и реком ДРАВОМ до 

утока у ДУНАВ, па онда ДУНАВОМ. 

 

02. ГОРЊА ДАЛМАЦИЈА 

 

Земље које се дан. називају ЗЕТА и АЛБАНИЈА, тј. земље захватајући простор од испод 

ДУБРОВНИКА, до река ТАРЕ и ПИВЕ, преко ЛАБЕ, реке Црни ДРИМ ниже Љеша, па све доле ниже 

реке ВОЈУШЕ и Авлоне, Јадранском обалом, назове: ГОРЊОМ ДАЛМАЦИЈОМ, још се овај простор 

називао и ДЕДИНА а у НЕМАЊИЋА и ЗЕТА. 

 

03. СРБИЈА 

 

Осталу земљу назва СРБИЈОМ, и она се простирала на простору од: САЛОНЕ, реком 

ЦЕТИНОМ до реке ВРБАС до његова утока у реку САВУ, а овом до њена утока у ДУНАВ, а њиме све 

до дан. ВИДА, па даље реком РАШКОМ на БАЛКАНУ, па све до СРБице у Маћедонији, границом са 

ТЕСАЛИЈОМ и од ове граничећи се са ГОРЊОМ ДАЛМАЦИЈОМ и реком Црни ДРИМ и његовим 
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утоком до у ДРИМ, до реке ТАРЕ и ПИВЕ, до испод ДУБРОВНИКА и Јадранским морем до под 

СПЉЕТ, назову ову земљу СРБИЈОМ. 

А онда њу издијели на: 

 

а. БАНСТВО БОСНА, и 

б. ВЕЛИКО ЖУПАНСТВО РАШКО. 

 

03.а. БАНСТВО БОСНА 

 

Земљу од ЦЕТИНЕ, реком ВРБАСОМ до његова утока у реку САВУ, ИВАН Планином, до реке 

ДРИНЕ и њена утока у САВУ, назва Банство БОСНА. 

 

03.б ВЕЛИКО ЖУПАНСТВО РАШКО 

 

Остатак земље одузете за БАНСТВО БОСНА, од СРБИЈЕ, назва ВЕЛИКО ЖУПАНСТВО 

РАШКО, и то: Од САЛОНЕ, реком ЦЕТИНОМ, ИВАН-планином, до реке ДРИНЕ и њена утока у реку 

САВУ, и њена утока у реку ДУНАВ, па њиме до ВИДА, ИСКРОМ и РАШКОМ која се уљева у 

МАРИЦУ, македонских планина, са ДАРДАНИЈОМ, ПЕЛАГОНИЈОМ и старим и правим границама 

ове са ТЕСАЛИЈОМ, до ниже Бистрице, Црним ДРИМОМ и границом са ГОРЊОМ ДАЛМАЦИЈОМ, 

до испод ДУБРОВНИКА и Јадранским морем до САЛОНЕ, назва: ВЕЛИКИМ ЖУПАНСТВОМ 

РАШКИМ. 

Но источни римљани да би му признали и ову поделу државе као њену величину, сем 

крунисања поставе и још један услов, који је цар БУДИМИР I морао да прихвати, а то је да прими на 

свој двор и у своју земљу двојицу епископа са кардиналом Хоноријем на челу из Рима, да их држи код 

себе. Једног епископа одмах постави за Митрополита, ДОЊЕ ДАЛМАЦИЈЕ, и одреди му столовање у 

САЛОНИ, а другога задржи поред себе у ДУКЉИ. 

Првоме се одреде епископије: Спљет, Скрадин, Араузонска, Задарска, Енонска, Арбска, 

Опсарска, Вељска и Епидаурска или Дубровачка.... 

Другоме се одреде следеће епископије: Барска, Будванска, Которска, Улцињска, Свачка, 

Скадарска, Дибарска (Дривотска), Полетска, или Полонска (Авлонска), Требињска, Захумска и друге 

идући према истоку, а сам епископ је столовао заједно са царем у ДУКЉИ. 

Када је то завршио, цар се окрете унутрашњем сређивању и организовању, те постави одмах: 

Банове, Велике и Мале Жупане, Кнезове, Крајинаре, Сатнике, и ост. 

Велика Жупанства и Бановине раздели својој браћи и најближим рођацима, а у осталим 

деловима, постави своје удаљене рођаке и најверније људе, као и најодабраније људе из народа. 

Велике Жупаније су биле сачињене из седам сатнија, а што је најважније, све се радило и понашало по 

писаним законима. 

Дакле БУДИМИР или касније погрешно назван СЈАТОПЕЛЕК, тј. Свето Дијете што је као 

први велики СРБски цар примио и званично Хришћанство, још у VII веку, иако је више од половине 

његова царства било Хришћанско, докле Он и сам не узме као државну веру, није се рачунало. Он је 

имао уређену државу, законе и писмо. То је била ПРВА СРБСКА ХРИШЋАНСКА ДРЖАВА, и остала 

СРБска племена се почеше угледати на њу и стварати своје јединствене државе, да се више нигди и 

никада не буду свадили међусобно и трли, те се онда по неким карактеристикама назову РУС, а своју 

државу и земљу РУСИЈА, те посташе не само ред и поредак, но још и даље и сила и слава и моћ и 

величина. 

Њихово државно име беше РУСИ и РУСИЈА, а сва та СРБска имена истина изгубише своја 

посебна племенска имена, добијена по својим прародитељима, као што су нпр.: ВЈАТИЋИ од ВЈАТА, 

РАДИМИЋИ од РАДИМА, итд. 

БУДИМИР I, уредивши тако све своје државне ствари, пренесе престо свога оца ЗВОНИМИРА I, 

из ДЕСНИКА, на реци Десници у дан. Албанији у ДУКљу, у средину дан. ШАР-планине, већ 
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помињане Гостиварске нахије, која постане столица осталих СРБских владара из породице 

ДРВЕНАРОВИЋ. 

БУДИМИР I ДРВЕНАРОВИЋ II умре 68о године, а на престо СРБски дође: 

 

 
 

СРБИЈА ЦАРА БУДИМИРА 

Подела СРБске Царевине; на Бановине и Жупанства; од VI века 

 

03. СВЕТОЛИК I Будимиров ДРВЕНАРОВИЋ III  

владао од (680 - 692 године) 

 

А. 16. цар СРБски, владао свега 12 година. Све што се за овога цара зна је да се крунисао и 

миропомазао, у цркви Св. Марије у Дукљи, где му је и отац погребан. Зна се још и да су великаши за 

његове дванајестогодишње владавине, меке и благе, у својим покрајинама велико зло народу чињели. 

 

04. ВЛАДИСЛАВ I Светоликов ДРВЕНАРОВИЋ IV  

владао од (692 - 709 године) 

 

А. 17. цар СРБски, владао је свега 17 година. Врло млад је ступио на престо, тако да на њега 

извршише велики утицај властелини, те он рђаво такође поступаше као и они, са народом. Додуше био 

је изузетно храбар, те га видимо у рату и војевању са побуњеним дубровчанима, који су хтели да се 

одвоје од СРБске царевине. На жалост, погибе у лову. По његовој смрти на СРБски престо ступи, по 

попу ДУКЉАНИНУ, брат му, а по другим изворима и син му. У овоме случају, поверење бих 

поклонио попу Дукљанину, јер је ВЛАДИСЛАВ I врло млад дошао на СРБски престо, а владао свега 

17 година а са сигурношћу се може тврдити да је ТОМИСЛАВА I наследио његов син, те када се све 
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то успореди, онда је ипак ТОМИСЛАВ рођени брат цара ВЛАДИСЛАВА I. Те да сада тече млађа лоза 

ДРВЕНАРОВИЋА. 

 

05. ТОМИСЛАВ I Светоликов II ДРEВЕНАРОВИЋ V  

владао од (709 - 722 године) 

 

А. 18. цар СРБски, владао свега 13 година. Видевши како му брат са властелом нечовечно 

поступа према народу своме, усаветова се њиховим поступцима, те да би бар мало повратио 

неповерење народно и мржњу што је носише протеклих 17 година, он постаде одвећ добар и благ 

владар, а одликовао се праведношћу, те га размажена властела не вољаше баш много, али му не 

могаше ништа јер је био велики јунак. Војевао је са Аварима у Панонији или СРБској земљи између 

ДУНАВА и Драве, те је као велики јунак и погинуо у боју са Аварима, у дан. Маџарској, где је пошао 

да протера Аваре. Од задобијених рана умре 722 године, и иза себе остави сина СЕБИСЛАВА. 

 

06. СЕБИСЛАВ или ЗБИСЛАВ I Томислављев ДРEВЕНАРОВИЋ VI 

владао од (722 - 746) 

 

А. 19. цар СРБски, владао је свега 24 године. Он настави очеву политику и народ са њиме би 

задовољан. Поред Авара сада се појаве као непријатељи и лукави Грци. Пошто се бојаше да ратују са 

СРБима на сувоме, они почну нападати са мора, искрцају се на СКАДАР на Бојани. У договору са 

Грцима нападну истовремено и Авари и избију на ДУНАВ. СРБски цар потуче Грке на Скадру и пође 

на Аваре. Чувши да се са великом војском приближава СРБски цар СЕБИСЛАВ I, Авари попале и 

попљачкају СРБске крајеве и побегну поново одакле су и дошли. ОН изненада умре 746 године и иза 

себе остави два сина да заједнички владају СРБским царством. 

 

07. РАЗБИВОЈ I и ВЛАДИМИР Себислављев ДРEВЕНАРОВИЋ VII  

владали од (746 - 753 године) 

 

А. 20. цареви СРБски, владали заједно пуних седам година. Но ипак су морали да подијеле 

своје царство, али само на управу, и то РАЗБИВОЈЕ I добије да управља цијелим Приморјем, од 

Италије до АВЛОНЕ, старом ИЛИРИЈОМ и приморјем СРБским. 

Брат му ВЛАДИМИР I доби на управу остали дио СРБског царства, све до смрти РАЗБИВОЈА 

I. Пошто он не имаде наследника, наследи га рођени брат, те се СРБске раздељене земље поново 

безболно уједине, те ВЛАДИМИР I поста: 

 

08. ВЛАДИМИР I Сербиславов ДРEВЕНАРОВИЋ VIII 

владао од (753 - 773 године) 

 

А. 21. цар СРБски, владао свега 20 година. До ове диобе коју је био извео њихов отац 

СЕБИСЛАВ I или ЗБИСЛАВ I владао је у СРБским земљама или СРБској држави, свеједно, издани 

закон на пољима ДУКЉАНСКИМ, а од ове деобе започиње старо СРБско зло; деоба државе и земаља 

СРБских међу синовима владара СРБских. По овоме се види да су ДУКЉАНСКИ ЗАКОНИ за основ 

имали Римске и Грчке државне централистичке законе. 

Још за братова живота ожени се шћери аварског Хакана, па је се са те стране обезбедио. Умре 

773 године оставивши више синова и шћери. 

 

09. ХРАНИМИР I Владимиров ДРEВЕНАРОВИЋ IX  

владао од (773 - 782 године) 

 

А. 22. цар СРБски, владао је свега 9 година. Због обесности властеле био је веома строг према 

њима, а ови наговорени од франачких и алеманских старешина дигну народ у ДОЊОЈ ДАЛМАЦИЈИ 



 38 

на устанак 782 године. ХРАНИМИР I крене војску на побуњенике и у том срамном сукобу противу 

сопственога народа погибе глупо на пољанама Пљеваљским. Од овога догађаја грчки историчари 

почињу да спомињу Велике Жупане РАШКЕ, и то жупана ВИШЕСЛАВА, са својом столицом у 

РАШКОЈ на дан. БАЛКАНУ, код вароши Илиџе. ВИШЕСЛАВ је био директни потомак 

БУДИМИРОВ, и Вишеслав је управљао од: (739 - 770 год). 

 

10. ТВРДИСЛАВ I Хранимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ Х 

владао од (782 - 787 година) 

 

А. 23. цар СРБски, владао је свега 5 година. Својом благошћу, мудрошћу, и праведношћу 

уразуми залуделе старешине Доње Далмације, а са њима и преварени народ. То му поврати 

посвеобшту власт и заблуделе овчице да уведе у лоно опште среће и заједнице СРБске. Умревши 787 

године не остави наследника. Свестан и зрео СРБски народ не даде место сплеткама и интригама 

својих властелина, него се сазове свенародна Скупштина или познатија као ВЕЛИКИ СРБСКИ САБОР 

У Дукљи, на ШАР-планини и ови на гробовима својих царева изаберу, за свога цара СРБског, синовца 

ТВРДИСЛАВА, ОСТРОЈИЛА. 

 

11. ОСТРОЈИЛО II или СТРОЈИЛО II Владимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XI 

владао од (787 - 791 године) 

 

А. 24. цар СРБски, владао је свега 4 године. Није остављено о њему бог зна шта, сем да је већ 

био веома стар када је дошао на власт. Наследи га син ТОЛИМИР. 

 

12. ТОЛИМИР I Остројилов ДРЕВЕНАРОВИЋ XII 

владао од (791 - 799 године) 

 

А. 25. цар СРБски , владао је свега 8 година. О њему исто нема пуно података, сем да је владао благо и 

праведно, и да "Се је веселила всја СРБска земља ..." његовом владавином. Њега наследи син 

ПРЕДИСЛАВ. 

 

13. ПРЕДИСЛАВ I Толимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XIII  

владао од (799 - 805 године) 

 

А. 26. цар СРБски, владао свега 6 година. Сплетке које му правише ватикан, франачке и 

алеманске старешине, опет подбуне Доњу Далмацију и Банство БОСНУ противу централне СРБске 

власти. Када је кренуо на ове издајнике своје земље, са великом војском, они га мучки и кукавички 

убију, учинивши тако ужасно дело као најобичнији зликовци и баце га у реку. Овако грозно и 

нељудско, дивље дело не могаше урадити добрим за све СРБске земље. 

 

14. КРЕПИМИР I Предислављев ДРЕВЕНАРОВИЋ XIV 

владао од (805 - 830) 

 

А. 27. цар СРБски, владао свега 25 година. Чим је чуо за то грозно дело скупи силну војску, 

покори побуњене крајеве и строго казни све непријатеље СРБске. Овај мудри строги цар СРБски, 

започео своју мудру, праведну и срећну владавину победом против изрода и несоја. Али Алемани, 

Франци, у сарадњи са Аварима почну поново кидисати на СРБске земље у дан. Словенији, Крајини, 

Истрији, Норику, Доњој Далмацији, итд. Борба је дуго трајала, али је велики цар са својим дичним 

народом СРБским, побеђивао све непријатеље, и овде као и у Великој Ђерманији. Тако је започела 

велика борба СРБског народа за опстанак, која и данас траје, од истих непријатеља. 
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15. СВЕТОЗАР I Крепимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XV 

владао од (830 - 835 године) 

 

А. 28. цар СРБски, владао свега 5 година. Још за живота свога народ га изузетно заволи, због 

његове дивне СРБске душе, праведности и мудрости, те једва дочека да он дође на власт, тј. да 

самостално влада. Нажалост кратко владаше. 

 

16. РАДОСЛАВ Светозарев ДРЕВЕНАРОВИЋ XVI 

владао од (835 - 850 године) 

 

А. 29. цар СРБски, владао свега 15 година. Био је врло строг, али праведан владар. Мудро је 

водио свој народ кроз то смутно доба, али је био несрећан са својим сином ЧАСЛАВОМ или 

ЧЕСТИСЛАВОМ, који да би се докопао престола, тајно уз помоћ увијек истих непријатсља свога 

народа, подигне побуну у Доњој Далмацији против оца свога. РАДОСЛАВ својом добротом умири ову 

побуну, но га син превари те поново подиже народ на побуну. Видевши оволику поквареност сина 

свога, а да не би невини страдали, дубоко повређен и увређен, РАДОСЛАВ I Светозарев 

ДРЕВЕНАРОВИЋ XVI заувијек напусти своју земљу и свој народ 850 године. Из ЛАСТВЕ најпре оде 

за Пуљу, а из ове оде у РИМ, где га примише исти они који радише на уништењу његовоме и његове 

државе и народа, колике ли покварености и цинизма!? РАДОСЛАВ се у Риму настани и у њему 

умрије, оставивши сина ПЕТРИСЛАВА за собом. 

 

 
"Историја Срба", Ст. Станојевић, изд. 1904. год. 

 

Легенда: 

 

  Вероватне границе државе Часлављеве око 860. г.  

 

Граница између Загорских и поморских земаља  

             

Границе између појединих области 
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Радослав I 

 

 

Часлав, Честислав  Петрислав Радосл. 

Радосл. Дрванић  XVII Дрванић XVIII 

(850 - 862)   (862 - 879) 

 

Павлуш (Бела)  

Петрислављев Дрванић XIX 

(879 - 910) 

 

Жена Белина Дрванић XX 

(910 - 930) 

 

Тресимир I Белин Дрванић XXI  

 

 

Прелимир I Тресимиров Дрванић ХХII     Кресимир 

 

 

Ставан  Легет I Крешимиров 

Дрванић XXIV 

Хвалимир I Прел.  Болеслав  Драгослав Свевлад    (986-989) 

Дрванић ХХIII           

(982-986)   Силвестер I, Болесл.  

Дрвановић XXV 

Петрислав   (989-993) 

(управљао Зетом) 

Тугомир I Силвестров  

Мирослав   Дрванић XXVI 

(управљао   (993 - 998) 

Подгорјем)  

Хвалимир II Тугомиров 

Дрванић XXVII 

(997 - 1003)  

 

 

Петрислав II, Хвалимиров   Драгомир I Хвал. II    Мирослав 

 Дрванић XXVIII    Дрванић XXX 

(1003-1010)     (1016-1019) 

 

Јован Владимир 'Свети' 

Петрисл. Дрванић XXIX   Стефан Војислав   

(1010-1015)    Драг. Дрванић XXXI 

(1019 – 1055) 

 

 

Гојислав  Михајило I Војислав II,  Сагалек  Радослав II Вој. III   Прелимир  

(1055-1057)  Дрванић XXXIII     Дрванић XXXIV 

(1057-1073)      (1073-1089) 
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                                                         деца од прве жене 

 

 

Владимир  Пријеслав  Сергије, Срђа        Зарија      Гаврило   Мирослав    Бодин  

III Михајлов              I Михајлов I 

Дрванић ХХХVII          Дрванић XXXV 

(1102-1114)    деца од гркиње      (1089-1100) 
 

 

 

Доброслава    Петрислава     Нићифор  Тодор  

 

Михајло  Ђорђе, Ђурђе      Арлирица      Томо 

   Бодинов 

Дрванић XXXVI 

(1154 - 1117)                  

 
                                                                                                                                                           (1124 - 1143) 

 

Бранислав  Хвалимир  Кочопар  Доброслав  Н. шћер  Н. шћер  Н. шћер  

 

Градислав  Стањег  Гојислав  Пизељак  Н. шћер  Н. шћер 

 

 

 

Предихња  Петрислав  Градиња Бран.     Тврдислав  Драгиња Добросл.  Грубеша. Бран. 

Дрванић XL    Бранисл.   Дрванић XXXIX 

(1143-1154)    Дрванић XXXVI  (1117-1124) 

         (1100-1102)  

Радослав III Градињин  

Дрванић XLI  

(1154-1160)          Н. Морача 

 

 

17. ЧАСЛАВ или ЧЕСТИСЛАВ I Радослављев ДРЕВЕНАРОВИЋ XVII  

владао од (850 - 862 године) 

 

А. 30. цар СРБски, владао свега 12 година. Ратовао са Аварима и побеђивао их, па чак и 

њиховог заповедника некога КИША убио. Жена тога КИША, пошто ЧАСЛАВ послије победе 

распусти војску, сакупи своју разбијену и провуче се кроз СРБске земље и изненада нападне на 

ЧАСЛАВА и убије га те тако освети свога мужа. А што је страшније ухвати га на спавању са свим 

рођацима, а њега веже у кврге и баци у САВУ реку. Од тога тренутка заувијек неста Старе СРБске 

Царевине. 

Но СРБе не утамани баш жена тог КИША, она је само ударила тачку по овоме питању. Јер су 

већ годинама са свију страна нападали на ЧАСЛАВА и његову државу и комадали је и смањивали све 

више и више, и Гали, и Франци, и Готи, и Бугари, који се у међувремену појавише на Балкану и 

помешаше са староседеоцима СРБима и доби се нека нова раса, и од источних римљана или Грка, а од 

Авара поготово, те бележимо. 

840 год. Аварски Хакан или вођа Пресхан, напада на СРБску царевину, но га Велики Жупан 

РАШКИ потуче до ногу и протера са СРБских земаља. По његовој смрти и његов син Бирхан, нападне 
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на Велику Жупанију, по смрти Великог Жупана, јер се надаше старој СРБској бољци неслози, јер иза 

великог поч. Жупана остадоше три сина: МУТИМИР, СТРОЈИМИР И ГОЈНИК. 

Авари на њих ударе тада са до сада незабележеном војском, али СРБи као СРБи потуку га тако 

страшно, да му униште потпуно војску. И уместо да га гоне и униште до последњег човјека, да више 

никада са њима неимају проблема, они му опросте и са њиме сачине мир (чиста племенита СРБска 

душа !!!). 

 

18. ПЕТРИСЛАВ I Радослављев ДРВАНОВИЋ XVIII  

владао од (864 - 879 године) 

 

А. 31. цар СРБски, владао свега 15 година. Он долази из Рима као директни наследник цара 

РАДОСЛАВА I и оснива млађу лозу ДРЕВЕНАРОВИЋА. Какав је био, нема поузданих извора, нити је 

ко оставио трага, има само прича у народу, да је цар ПЕТРИСЛАВ I морао са сином ПАВЛУШЕМ или 

БЕЛОМ да умакне за ТРЕБИЊЕ. Не зна се поуздано разлог његова бегства. 

 

19. ПАВЛИМИР I или БЕЛА I Петрисављев ДРЕВЕНАРОВИЋ XIX  

владао од (879 - 910 године) 

 

А. 32. цар СРБски, владао је свега 31 годину. Умро је оставивши жену теретну или бремениту, 

али без имена. Какав је владар био незнам, јер нисам успео наћи поузданих података, те га остављам 

другима да га објасне. 

 

20. жена БЕЛИНА (без имена), ДРВЕНАРОВИЋ XX  

владала од (910 - 930 године) 

 

А. 33. цар СРБски, тј. владала је свега 20 година. Зна се да је онако бременита, тј. теретна 

свеједно, узела власт у своје руке и владала доста дуго. Зна се да је родила посмрче ТРЕСИМИРА, 

кога Требињци отхране као свога насљедника, тј. наследнога владара. 

 

21. ТРЕСИМИР I Белин ДРВЕНАРОВИЋ XXI  

владао од (930 - 960 године) 

 

А. 34. цар СРБски, владао свега 30 година. Зна се да се оженио шћери ГОДИМИРА бана 

доњодалматинског, која му роди два сина: ПРЕЛИМИРА И КРЕШИМИРА. 950. године шаље 

КРЕСИМИРА са огромном војском, против Бана Босанскога, а ПРЕЛИМИРА на Жупана 

ПРЕХВАЛСКОГ. КРЕШИМИР освоји БОСНУ и поврати је у очину државу, у окриље матице из које 

је изашла. А сам ТРЕСИМИР I са сином ПРЕЛИМИРОМ осваја Велико Жупанство ПРЕХВАЛСКО и 

доживи да га поново види и поврати у окриље матице, Иако је био неколико пута рањаван, био је и 

срећан што у окриље матице поврати део СРБских земаља. Ипак од последица рањавања и умрије 960 

године. 

 

22. ПРЕЛИМИР I Тресимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXII  

владао од (960 - 982 године) 

 

А. 35. цар СРБски, владао свега 22 године. Крунише се царском круном 976 године. По смрти 

Грчког цара Цимискија, освајача Бугарске, крене се са силном војском и ослободи Велико Жупанство 

РАШКО од Грка, присаједини га царству СРБском, и даде на управу своме тасту, као и Великом 

Жупану. Владао је мудро и правично, зато га народ и властела поштоваше и вољаше. Имађаше четири 

сина, и то: ХВАЛИМИРА, БОЛЕСЛАВА, ДРАГИСЛАВА и СВЕВЛАДА. И по старом СРБском 

обичају подели царство њима. Брат му КРЕСИМИР владаше у БОСНИ, па када му таст умрије без 

мушкога порода 958 године, и тај део старих СРБских земаља се поново присаједини матици, те се  
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полако опет ујединише СРБске земље. Кресимир је имао сина СТЕВАНА и копилета ЛЕГЕТА, којега 

је раније био послао своме синовцу БОЛЕСЛАВУ у Требиње, где овај одрасте и ожени се девојком 

Славицом. 

 

23. ХВАЛИМИР I Прелимиров Древенаровић XXIII  

владао од (982 - 986) 

 

А. 36. цар СРБски, владао свега 4 године. Чим погреба оца у цркви Св. Петра, крунише се 

царем и попне на СРБски престо. Он строго поступаше са браћом и народом, што ову строгост 

искористи ЛЕГЕТ, те народ побуни противу цара. У овој несрећној буни изгину браћа 

ХВАЛИМИРОВА са својом децом, као и сам цар, те тако зликовац и разбојник ЛЕГЕТ ступи на 

престо и завлада. 

 

24. ЛЕГЕТ I Крешимиров ДРВЕНАРОВИЋ XXIV  

владао од (986 - 989 године) 

 

А. 37. цар СРБски, владао је свега 3 године. Раздели земље синовима и сам се настани у 

Которском заљеву, у коме оснује град, и владаше преко синова 3 године. БОГ казни и њега и синове 

му, ужасне грешнике и неваљалце тако и поводљиви народ, који уби свога цара. Куга га помори, као и 

много народа. А од ужасног Легетовог покоља, спасао се само БОЛЕСЛАВОВ син СИЛВЕСТАР, 

којему мајка беше Дубровчанка, те су били успели утећи за Дубровник. 

 

25. СИЛВЕСТАР I Бољеславов ДРЕВЕНАРОВИЋ XXV  

владао од (989 - 993 године) 

 

А. 38. цар СРБски, владао је свега 4 године. Он је благо и добро владао народом и земљом 

СРБском. Његова блага владавина остала је у памћењу, али на жалост не задуго. Претпостављам да ће 

озбиљнији истраживачи о њему и сину му ТУГОМИРУ рећи много више. 

 

26. ТУГОМИР I Силвестров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXVI 

владао од (993 - 997 године) 

 

А. 39. цар СРБски, владао свега 4 године. 

 

27. ХВАЛИМИР II Тугомиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXVII 

владао од (997 -1003) године) 

 

А. 40. цар СРБски, владао свега 6 година. О њему се зна да је добро владао и да је иза себе 

оставио три сина, и то: ПЕТРИСЛАВА, ДРАГОМИРА, и МИРОСЛАВА, те им издијели земљу тако 

што додијели: 

 

- ПЕТРИСЛАВУ: додијели сву ЗЕТУ, тзв. ГОРЊУ ДАЛМАЦИЈУ, почев од утоке Црног 

ДРИМА у ДРИМ, па до ријеке ВОЈУШЕ, ниже АВЛОНЕ, 

 

- ДРАГОСЛАВУ: ТРЕБИЊЕ и ЗАХУМЉЕ, и 

 

- МИРОСЛАВУ: од реке ИСКРЕ, па до тзв. СРБског Загорја, као и до некадашњег Великог 

Жупанства РАШКОГ. 

 

28. ПЕТРИСЛАВ II Хвалимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXVIII  

владао од (1003 -1010 године) 
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А. 41. цар СРБски, владао свега 7 година. О њему се зна да је мудро владао и да је разједињене 

СРБске земље опет ујединио, јер се МИРОСЛАВ удавио у Скадарском језеру, што он искористи те и 

ДРАГОСЛАВА примора да се врати у матицу и призна врховну власт. 

 

29. ВЛАДИМИР СВЕТИ II Петрислављев ДРВЕНАРОВИЋ XXIX  

владао од (1010 -1015) 

 

А. 42. цар СРБски, владао свега 5 година. За њега се зна да је био добар владар и да је благо и 

праведно поступао са народом. Ратовао је са бугарским царом САМУИЛОМ I и онај га на превару 

побједи и зароби. Бацивши га у тамницу у ПРЕСПУ, СРБско царство му се покори и призна власт. Док 

је ВЛАДИМИР СВЕТИ тамновао у тамници цара САМУИЛА, буде га видела прељепа шћер цара 

САМУИЛА и смртно се заљуби у њега, као и он у њу. Видевши ту љубав цару би мило те их 

благосиља, па се они узеше, а таст му онда поврати све покорене СРБске земље. Прелијепа царева 

шћер се звала КОСАРА и заслужила је да јој име помињемо. По смрти великог бугарског цара 1014 

године, на престо му седне син РАДОМИР, и он ратоваше са Грцима непрестано, но Грци не би били 

Грци да не смислише подвалу и на превару покоре Бугаре тако што наговоре Владислава сина 

Ароновог, а брата од стрица РАДОМИРОВОГ, да овога убије, што овај покварењак и зликовац учини. 

У томе гнусном чину је активно учествовао и лично сам грчки цар Василије. А онда се у поквареном и 

превртљивом Владиславу појави страх од РАДОМИРОВОГ зета СВЕТОГ ВЛАДИМИРА, те он на 

наговор подмуклих и покварених источних римљана реши да и њега убије. 

Позове га у госте, али ВЛАДИМИР не вероваше ни њему, а поготово источним римљанима, па 

одби. Овај се окористи подлошћу те позове КОСАРУ, САМУИЛОВУ шћер, у госте што она прихвати 

и још и СВЕТОГ ВЛАДИМИРА наговори да иду заједно. Тешка срца прихвати и крете пут судбине. 

Успут избегну заседу разбојника, који су били унајмљени од стране Владислава, те га овај лично уби 

на прагу цркве у Преспи, на црквеним двијерима. Тако погибе СВЕТИ ВЛАДИМИР од подле и 

покварене бугарске руке, и то се догоди на дан: 22. 05. 1015 г. Пошто СРБи освете свога СВЕТОГ 

ВЛАДИМИРА и убију поган од Владислава, жена му Косара пренесе тијело и погреба га у манстиру 

међу обронцима планине БЕЛГОСТА и ГРАБА, а при реци КУЋИ, северозападно од ЕЛБАСАНА, 

СРБи убивши ВЛАДИМИРОВА убицу, ослободе од превртљивих бугара и ДРАЧ. 

Додуше Бугари и дан данас својатају и: Св. ВЛАДИМИРА, као и СВ. МИЛУТИНА, који је 

погребан у дан. СОФИЈИ иначе СРЕДЦУ, онда својатају и Св. ПЕТКУ, Св. Прохора, као о све остале 

СРБске свеце и називају их Бугарским, као нпр. "Свети цар ЈОВАН ВЛАДИМИР бугарски", итд. 

КОСАРА се закалуђери и остаде у манастиру све до своје смрти. А Свети ВЛАДИМИР га је 

изградио за живота, о свом трошку. 

 

30. ДРАГОМИР I Хвалимиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXX  

владао од (1015 -1019 године) 

 

А. 43. цар СРБски, владао свега 4 године. Стриц покојнога СВЕТОГА ВЛАДИМИРА, и под 

ДРАЧОМ са великом војском СРБи потуку и побију Бугаре осветивши се тако за свога цара. Док су се 

СРБи светили, ни Грци не мироваше те опет нахушкаше Которане и побуне их, те ДРАГОМИР окрете 

војску на њих. Которани буду саветовани од Грка, те се покоре лично ДРАГОМИРУ и пусте га у 

Котор са свом свитом. Ту га почасте и при највећој части и весељу убију са свом свитом! Не могаше 

СРБи без наиве, тако Грци опет завладају СРБским царством, без БОСНЕ, која им се није дала и тако 

оста све до 1036 године када на престо ступа син убијеног на превару ДРАГОМИРА I. 

 

31. ДОБРОСЛАВ или ВОЈИСЛАВ I Драгомиров ДРЕВЕНАРОВИЋ XXXI 

владао од (1036 -1055) 
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А. 44. цар СРБски, владао свега 19 година. По очевој мушкој погибији склонио се у БОСНУ, а 

из ове оде у Цариград, код Грка, па се послужи њиховом тактиком. Није им се представио ко је и шта 

је, но је био под другим именима. Почне он њих саветовати како да победе СРБе, тако их упути у тајне 

владања над СРБима, да их народ тек тада омрази. Искористи тренутак врати се у Србију и дигне буну 

на Грке, а ови нијесу знали шта их стрефи, тј. побије их и завлада СРБским земљама, а да они и не 

сазнаше ко их је поразио, јер ОН користише из предострожности многа имена, да би заварао траг 

непријатељима. Завладавши већим делом СРБије народ га извика за цара и призна за свога господара. 

Грци још увијек незнајући са киме имају посла крену на њега велику војску коју лично предвођаше 

њихов цар Константин МОНОМАК, са око 70.000 војника. ВОЈИСЛАВ I и његови синови буду 

спремни и дочекају Грке код дан. Бара.  

 
 

Битка је била страшна и ужасна, а нарочито за источне римљане, јер их СРБи готово униште, 

тако што им побију преко 40.000 војника, а остале обогаље. Командовао је грчки војвода Михајило 

префект ДРАЧКИ. И прије овога сукоба ВОЈИСЛАВ I је имао пар мањих сукоба са војском и самога 

Грчког војводе Ђорђа Превата, утаманивши је. Тада су Грчкој војсци били савезници Велики жупан 

РАШКИ, бан босански, као и бан Захумски. ОН и њих такође побиједи и уништи им војску, па опет 

поврати отуђене СРБске земље у МАТИЦУ. Послије ових пораза Грка као и њихових савезника 
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глупих изрода СРБских, нико више за дуго не смеде да нападне на ВОЈИСЛАВА I те се он са женом 

НЕДОМ, иначе унуком бугарског поч. цара САМУИЛА, окрену сређивању стања у самој држави. Са 

њоме је имао пет синова, и то: ГОЈИСЛАВА, МИХАЈИЛА, САНГАЧУ, РАДОСЛАВА и 

ПРЕДОМИРА. По старом СРБском обичају раздијели земљу синовима на управу, а ОН остаде 

врховни ГОСПОДАР. 

 

- ГОЈИСЛАВ и ПРЕДИСЛАВ, добише на управу: Требиње и Грбље, 

- МИХАЈЛО; доби на управу: Обливну, Папратњу и Црмницу, 

- САНГАЧА; доби на управу: Горску Жупанију или дан. Горњи Дукађин (Васојевићи и  

Метохија - део њен), југозападно од ПРИЗРЕНА, Купресник и Борице,и 

- РАДОСЛАВ; доби на управу: Луку, Подлужје, дан. Кичевска нахија са околним земљама  

Дибарској, Охридској, Прилепској, Велешкој и Скопској нахији Праве СРБије, и још једну 

Жупу и град БУДВУ. 

 

По смрти ВОЈСЛАВА I наследи га на престолу, по старини, најстарији син ГОЈИСЛАВ, који 

због болешљивости не могаше сам владати, те заједно са њим владаше његова мати НЕДА. 

Карта исцртана по читању текста пронађеног извора, а не по бечко-берлинској школи, као што 

је дата карта из "Историје СРБа" Ст. Станојевића, изд. Београд 1904. год. 

Границе су се стално померале због ратова који су вођени врло учестано, тако нема баш 

поузданих и сталних граница. 

Тако је и дошло до апсурдне ситуације, да је царство много мање и немоћније од њених 

некадашњих жупа и бановина. 

 

 

32. НЕДА I и ГОЈИСЛАВ I Војислављев ДРВЕНАРОВИЋ XXXII 

владали од (1055 -1057 године) 

 

А. 45. владаоц СРБски, владао-ла је свега 2 године. ГОЈИСЛАВА болна и немоћна на постељи 

убију, као и брата му малога ПРЕДИСЛАВА, побуњени Требињци, под вођством некаквога Доманика, 

који је највероватније био мутивода и сплеткарош, цариградски, да се све ово сруши што је Велики 

цар ВОЈИСЛАВ I створио из ничега за ово кратко вријеме од петнајестогодишњс владавине његове. 

Остала браћа прогнају овога и умире Требињце оставивши им САНГАЧУ да овај уреди стање по 

њиховом одласку. Но и САНГАЧА мораде убрзо да побегне да не би прошао као његова браћа, 

почивша, од истога сплеткароша. Браћа ce договоре те уступе Требиње РАДОСЛАВУ, да га овај 

очисти од тога Доманика и његових присталица, што овај то убрзо и учини. Те по реду се зацари 

следећи син МИХАЈИЛО I Војислављев II. 

 

33. МИХАЈИЛО I Војислављев II ДРВЕНАРОВИЋ XXXIII 

владао од (1057 -1073 године) 

 

А. 46. владар СРБски, владао свега 16 година. ОН наследи трагично погинулу браћу, а Грци све 

чињаше да му се додворе и преваре, као што су то досада много пута чинили. Тако му даваше 

разноразне титуле, као нпр. "Протоспатарија", као и друге глупости и гадости су чињели, па су му чак 

и неку цареву рођаку подметнули за жену. 

МИХАЈИЛО I je од своје прве жене имао седам синова, и то: ВЛАДИМИРА, СРЂА, 

ПРИЈЕСЛАВА, ЗАРИЈУ, ГАВРИЛА, МИРОСЛАВА и БОДИНА. 

А од Гркиње доби још четири сина, и то: ДОБРОСЛАВА, ПЕТРИСЛАВА, НИЋИФОРА, и 

ТЕОДОРА. Свима по старом СРБском обичају подијели земљу на управу а пошто му то би мало он од 

свога рођенога брата РАДОСЛАВА оте његову земљу, па за то недело буде тешко кажњен, тако 

сурово као нико никада. Сви му синови помреше без порода, сем: ВЛАДИМИРА, БОДИНА И 

ПЕТРИСЛАВА. 
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У међувремену Бугари одушевљени младим краљевићем БОДИНОМ, затраже од цара 

МИХАЈИЛА I да им да младога краљевића за свога КРАЉА, и да их он поведе у борбу за ослобођење 

Бугарске од грчког јарма. МИХАЈИЛО I им изађе радо у сусрет, те Бугари зацаре БОДИНА и назову га 

ПЕТРОМ. БОДИН или ПЕТАР I МИХАЈИЛОВ ДРВЕНАРОВИЋ I у Бугарским земљама, онда подиже 

народ на устанак против Грка. У директном судару их БОДИН I разби, али га цариграђани на превару 

ухвате и заробе и одведу у АНТИохију у заточење 1073 године. Не убише га јер су се бојали освете 

СРБа. Он ту остаде све док га стриц РАДОСЛАВ II не ослободи сужанства. Цар МИХАЈИЛО I умре 

1073. године и би погребан у цркви Св. Влаха у ДУКЉИ. 

 

34. РАДОСЛАВ II Војислављев III ДРВЕНАРОВИЋ XXXIV 

владао од (1073 -1089 године) 

 

А. 47. цар СРБски, владао је свега 16 година. Запамћен је као изузетно благ и тих владар. 

Ослободи свога синовца БОДИНА из сужањства грчког и да му за уживање жупу Будванску, као и сам 

град БУДВУ, онда жупу Грбаљску са градом ГРБЉЕМ. Но незахвални БОДИН се дигне на стрица и 

добротвора свога и прогна га са пријестола. Тако РАДОСЛАВ насилно и неблаговремено оде са 

пријестола за Требиње, где живљаше до своје смрти, и где би погребан. Иза себе остави осам синова и 

четири шћери, и то: БРАНИСЛАВА, ГРАДИСЛАВА, ХВАЛИМИРА, СТАЊЕГА, КОЧОПАРА, 

ГОЈИСЛАВА, ДОБРОСЛАВА И ПИЗЕЊКА. А најстарији син му БРАНИСЛАВ, је имао шест синова: 

ПРЕДИХЊУ, ПЕТРИСЛАВА, ГРАДИЊУ, ТВРДИСЛАВА, ДРАГИЛА, и ГРУБИШУ или ГРУБЕШУ. 

 

35. БОДИН I Михајлов ДРЕВЕНАРОВИЋ XXXV 

владао од (1089 - 1100 године) 

 

А. 48. цар СРБски, владао је свега 11 година. Чим је ступио на престо народ му се покори и 

призна га за свога цара. То не учинише синови стрица му РАДОСЛАВА II, као и његови унуци, те 

велику штету народу СРБском наносише сталним трвењем и неслогом и нетрпељивошћу према 

БОДИНУ I. Та је штета за народ СРБски трајала толико дуго док их Архиепископ Барски не измири. А 

звао се је ПЕТАР. 

Онда БОДИН скупи војску и покори Велико Жупанство РАШКО, и да се више не би силили, 

раздијели га на два жупанства: 

 

- Сјеверно Жупанство РАШКО: је захватало све земље СРБске на југо-истоку од реке Лабе 

- Јужно Жупанство РАШКО: је захватало све земље СРБске, од реке Лабе па до ДУНАВА и 

САВЕ. 

 

За жупана Сјеверног Жупанства РАШКОГ, постави некога ВУКАНА (СТЕФАНА). 

За жупана Јужног Жупанства РАШКОГ, постани неког МАРКА. У међувремену БОДИН I 

освоји и БОСНУ, те је даде некоме СТЕВАНУ на управљање, тако исто освоји и област ДРАЧКУ од 

Кармана, насљедника Роберта Гвискара, који је умро 1085 године. 

На наговор своје жене Јаквинте, БОДИН свеза и у тамницу баци браћу БРАНИСЛАВА и 

ГРАДИСЛАВА, као и синове овога, онда ПРЕДИХЊУ, а који су му дошли у госте у СКАДАР, где му 

је била престолница, по његову позиву. Тако да зла крв у породици опет проради, те се они и побише 

међусобом, и у једној битци КОЧОПАР убије неког рођака Јаквинтиног. Због тога ова вештица 

наговори БОДИНА те овај поби све сужње што их је држао у тамници, и то уради пред стенама 

градским ДУБРОВАЧКИМ, где су се били склонили и остали његови рођаци од њега и Јаквинте. Он 

не одступаше од опсаде ДУБРОВНИКА док се и један његов рођак налазише у њему. Они одоше прво 

за СПЉЕТ, а из овога у АУЛИЈУ, а из ове у Цариград. Тада се ДУБРОВНИК преда БОДИНУ, што Он 

не искористи да се граду освети, но га још сустиже грижња савести, за почињене злочине према 

рођацима својим, и ускоро умрије, не опростивши самоме себи, за то што је чинио. 
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"Историја Срба", Ст. Станојевић, изд. 1904. год. 

 

Легенда: 

 

                    Границе Бодинове државе 1101. г.  

-------------  Границе између поморских и Загорских земаља  

................... Границе између појединих области 
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Са Јаквинтом, шћери барскога војводе АРЛИРА, је имао четири сина, и то: МИХАЈИЛА, 

ЂУРЂА, АРЛИРИЦУ, и ТОМУ. 

БОДИН је један из плејаде великих СРБских царева, који се појавише и владаше на овијем 

просторима. Био је изузетан војсковођа, и бојали су га се и Бугари, и Грци и сви остали који би му се 

замерили. 

Био је и велики градитељ, јер је подизао цркве и манастире, и давао им повеље и хрисовуље и 

тако их обезбеђивао. Онда је водио и преписку са свом Европом, и то на латинском, грчком и 

СРБском. Водио са папама личну преписку, но му све то ништа не вредоше, када није успио да доведе 

у ред своју злу жену Јаквинту, те народ СРБски почне и њега не вољети због неваљаштва жене му. 

Из разлога тога не хтедоше ни његова сина и Јаквинтинога, на престо да изаберу, МИХАЈИЛА, 

него се договоре и тајно доведу из Цариграда и поставе за цара ДОБРОСЛАВА II Бранисављева сина. 

То не урадише из неке мржње према великом цару БОДИНУ I Михајловом Дрвановићу XXXV већ из 

мржње према Јаквинти, која не заслуживаше да буде на пријетолу СРБском народу. 

 

36. ДОБРОСЛАВ II Бранислављев ДРВАНОВИЋ XXXVI 

владао од (1100 -1102 године) 

 

А. 49. цар СРБски, владао свега 2 године. Његова владавина би запамћена по заиста хрђавом 

владању и понашању према онима који га кришом доведоше, према народу, тако да не оправда 

народни избор за цара. Остала браћа и родбина се са дозволом Грчкога цара, извезу за ДРАЧ. 

ТОМИСЛАВ се овде настани са синовцима, где се и ожени и окући. КОЧОПАР оде Великом Жупану 

РАШКОМ - Јужноме, и у договору са овиме удари на ДОБРОСЛАВА II. Сударили су се на реци 

БИСТРИЦИ код Призрена. Противници цареви, заробе цара и одведу га у РАШКУ. Онда њих двојица, 

КОЧОПАР И ВЕЛИКИ ЖУПАН РАШКИ ВУКАН, заузму све цареве земље и изврше деобу земаља. 

По деоби КОЧОПАР добије ЗЕТУ, а ВУКАН све остале земље. Тада наста велика омраза међу њима, 

те КОЧОПАР сазнавши да му Вукан ради о глави, остави ЗЕТУ и оде БОСАНСКОМЕ БАНУ, где се и 

ожени његовом шћери. Босански Бан СТЕФАН их благосиља и даде му војску да ратује за њега, јер је 

овај био познат као велики јунак. Но судбина му не беше наклоњена те ОН погибе у једноме боју код 

Лијевна. Тако пошто народ опет оста без свога изабранога цара, по старом обичајном праву СРБскога 

народа, скупи се на пољима ДУПЉАНСКИМ, око дан, ГОСТИВАРА, и изабере за цара ВЛАДИМИРА 

сина МИХАЈИЛОВОГ! 

 

37. ВЛАДИМИР III Михајилов ДРВАНИЋ XXXVII 

владао од (1102 -1114 године) 

 

А. 50. цар СРБски, владао свега 12 година. За разлику од цара РАДОСЛАВА, потпуно је 

оправдао народно поверење и народни избор начињен на стародревном СРБском САБОРУ. Управљао 

је благо и праведно, тако да СРБија и СРБски народ процвета под његовом управом, а све своје 

прогнате рођаке позва назад у земљу, и свакоме подари комад земље на управљање и уживање. 

Оженио се шћери Јужно-Велико РАШКОГ Жупана ВУКАНА, те му по венчању таст ВУКАН, посла 

као поклон, у РАСИ заточеног ДОБРОСЛАВА II. Но ВЛАДИМИР бојећи се овога, јер му је знао ћуд, 

нареди да се он и даље држи у тамници сматрајући да је тако боље и за државу, и за народ, као и за 

њега самога. Да је био у праву потврђују следујушчи догађаји: 

Јаквинта сазнавши где ДОБРОСЛАВ II тамнује, искористи његову неопрезност и несмотреност, 

мисли се на ВЛАДИМИРА III те га отрује, а ДРАГОСЛАВА спасе тамнице и закалуђери у цркви С. 

Влаха и Срђа, и тако силом натури народу СРБском цара, свога другога сина ЂУРЂА. 

 

38. ЂУРАЂ I Бодинов ДРЕВЕНАРОВИЋ XXXVIII 

владао од (1114 -1117 године) 
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А. 51. цар СРБски, владао свега 3 године. Није се прославио ни као владар ни као човјек, јер 

наследи мајчину злу крв. Чим ступи на престо на превару похвата и утамничи све своје рођаке, сем 

БРАНИСАВЉЕВИХ синова, који побегну у ДРАЧ, стрицу ГОЈИСЛАВУ, Ђурађ је успео да ухвати чак 

и ГРУБЕШУ и да га затамничи у Скадарску тамницу. На то ГОЈИСЛАВ измоли од Грчког цара Кало 

Јована КОМНЕНА војску, те удари на Ђурђа не би ли спасао родбину заточења. Одсудни бој се збио 

под зидинама града СКАДРА, у којој Ђурађ изгуби готово сву војску, а он се једва спаси побегавши са 

малом дружином. Победилац уђе у Скадар са војском и триумфално ослободи заточеног ГРУБЕШУ из 

тамнице. 

 

39. ГРУБЕША I Бранислављев II ДРВАНОВИЋ XXXIX 

владао од (1117 -1124 године) 

 

А. 52. цар СРБски, владао свега 7 година. ГРУБИША или ГРУБЕША владаше под очигледним 

грчким упливом, јер се осећао обавезним зато што га они ослободише и поставише за цара. Али не би 

био СРБин ако се не би полако осамостаљивао што ОН и учини, када га изненада из РАСИЈЕ нападне 

Ђурађ, побиједи га код БАРА, и насилно се опет прогласи царем СРБским. ГРУБЕШУ I сахране у 

САБОРНОЈ ЦРКВИ СВ. ЂОРЂА у Бару. 

 

40. ЂУРАЂ I Бодинов ДРВЕНАРОВИЋ XL 

владао од (1124 -1143 године) 

 

А. 53. цар СРБскп, владао свега 19 година. За владање употреби оно што је и могао највише да 

наслиједи од своје мајке, зле Јаквинте, па опет употреби лукавство да домами своје рођаке, и то: 

ТВРДИСЛАВА и ДРАГОЈЛА, којима да добре земље и градове на управу и уживање. За њима се не 

полакоми и превари ГРАДИЊА, који се био оженио у РАСИЈИ и страшан био цару. Ђурађ онда скупи 

велику војску и крену на ГРАДИЊУ, побије га и отме му РАШКУ, коју да затим на управу Урошу. 

ГРАДИЊА са својим синовима: РАДОСЛАВОМ, ВЛАДИМИРОМ, и ЛОБАРОМ побегне за 

ЗЕТУ, брату ДРАГОЈЛУ, који је истина био веран цару Ђурђу I али ни своју корист није заборављао. 

ГРАДИЊА у ЗЕТИ доби још неколико синова: ПРВОСЛАВА, ГРУБЕШУ, и СИРАКА. Видевши да 

ови лијепо живе, цар ЂУРАЂ побоја се њихова напредовања, те ухвати на превару Драгојла и 

Михајила, синове цара ВЛАДИМИРА, те их баци у тамницу. Када то виде ГРАДИЊА, шта Ђурађ 

ради, измакне се из земље и удари на Ђурђа уз помоћ Грка који су били увијек спремни да помогну 

СРБску неслогу. Грчком војском је командовао војвода ПРИГОРД, и она дође до градова БАРА и 

ВРАЊИНА. Но тада овога војводу смене и дође други војвода АЛЕКС, са новом војском, те опколи 

Ђурђа I. Овај претрпевши пораз, побегне за АВЛОНУ, где се и предаде. Окована га Грци одведу у 

Цариград, где и умре и буде погребан.  

Овај цар Ђурђе ће бити исти онај цар Загорски и Епирски у Љетопису попа ДУКЉАНИНА, као 

и старо СРБским, који се помиње, да је владао у доба НЕМАЊЕ! А звао се: И СРБски, и словенски, и 

Епирски. У љетописима Старо СРБским и града Епира или Пирота, краљ или цар Ћурађ, са којим је не 

само НЕМАЊА ратовао, него и његов син СТЕФАН ПРВО и ПРАВО ВЕНЧАНИ, војевао, надбио га је 

и узео му све ЗАПЛАНИНСКЕ земље (а из Шар-планина) на југу и истоку, све од Нишаве до Вида, 

реке ИСКРЕ, Старе планине, Риле, до границе Маћедоније и ТЕСАЛИЈЕ! 

 

41. ГРАДИЊА I Бранислављев ДРВЕНАРОВИЋ XLI 

владао од (1143 -1154 године) 

 

А. 54. цар СРБски, владао свега 11 година. Трудио се да поправи поремећено стање у СРБији и 

СРБским земљама и да поврати пређашњу славу. Зато позове рођаке да се врате у земљу, и да заједно 

владају. 

 



 51 

42. РАДОСЛАВ III Градинин ДРВЕНАРОВИЋ XLII 

владао од (1154 -1160) 

 

А. 55. цар СРБски, владао свега 6 година. Све је покушавао не би ли наставио традицију својих 

предака, но му то не пође  за руком. Ишао је чак и у Цариград да измоли, да учврсти своју власт 

пропадајућу. Но не успије умилостивити грчког цара МАНОЈЛА, да му овај помогне. Лукави Грк је 

играо на другу карту, те по пропасти СРБског царства и лозе ДРВЕНАРОВИЋА, Грчки цар подржа 

другога. 

* * * * * * 

Тако се распаде полако али сигурно СРБско царство, под лозом ДРВЕНАРОВИЋА, у којој 

владаше 42 СРБска цара и владара, што се зна да су оставили трага у животу СРБског народа. 

 

Банство БОСНА је од смрти Великог Бана СТЕФАНА, постала потпуно независна, те се заувијек 

одвоји од своје МАТИЦЕ, од СРБије. 

А на Приморју, најСРБскији град, ЗАДАР, паде у руке Маџара, те се и њихов краљ крунише и 

као краљ ДОЉНЕ ДАЛМАЦИЈЕ, коју наши "научњаци" или умници (мало-), називају данас и 

хрватском ?! Што апсолутно није тачно, а да је глупост показује и римска карта из IV века, онда 

Птоломејева карта и други докази, по којима се нигде не види натпис који би одговарао имену те 

покрајине. Тако и та Покрајина оде Маџарима и католицима за дужи период. 

Не можемо рећи да су ДРЕВЕНАРОВИЋИ криви баш, што до овога дође али да су 

припомагали својим гложењем, трвењем, свађама и борбама за власт што у директној, што у побочној 

лози, е то морамо прихватити као чињеницу. 
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ДИНАСТИЈА САМОВЛАДОВИЋА - СВЕВЛАДОВИЋА,  

ПРЕДСТАВЉЕНО КРОЗ ЛОЗУ НЕМАЊИЋА  

од (1160 -1371 године) и 

 

ДИНАСТИЈА МРЊАВЧЕВИЋА - МРЊАЧЕВИЋА  

од (1355 -1395 године) 
 

 
Грб Неманића 

 

 

01. СТЕФАН НЕМАЊА СВЕВЛАДОВИЋ или САМОВЛАДОВИЋ XIV 

владао од (1160 -1195 године) 

 

А. 56. цар СРБски или крунисани владар, владао свега 35 година. Један из плејаде великих 

СРБских царева и владара, иначе родоначелник Лозе НЕМАЊИЋА, а потомак славних 

СВЕВЛАДОВИЋА. Да је од те лозе, чисто је и јасно, да чистије не може бити, када се узме: да 

летописци његову старину доводе још из V века нове ере, док се одмах потом јављају 

СВЕВЛАДОВИЋИ или САМОВЛАДОВИЋИ, у V в. н. е. па се и ми држимо тога; да је НЕМАЊА био 

од те СВЕВЛАДОВЕ ЛОЗЕ, и да настаља традицију ВЕЛИКОГ СРБског племена МИЛЧАНА, који су 

стигли овамо чак из ЛУЖИЦА да обнове старо СРБско царство и културу на БАЛКАНУ. 

Као први свој задатак НЕМАЊА себи одреди да среди државно стање у тадашњој распарчаној 

земљи СРБској, као и да проба да опет послије толико времена поврати бар делимично сјај СРБском 

царству. 

Па иако је БОСНА била слободна, Он се упути у њу и истреби, делимично Богумилску јерес, те 

са војском продужи по Дољној Далмацији и тамо прогањаше католике, тј. протеривашe 

римокатоличке свeштeнике и васпостављао некадашње стање. Иако су му пружали отпор ОН спроведе 

своју намеру тако добро да се морао и сам папа да умеша и спасе што се спасити може. 
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Лоза Немањића, манастир Дечани, припрата, око 1345. 
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У тренутку послије смрти Манојла Комина, коме је остао веран све до његове смрти, 1180 

године, јер га ОН на неки начин и поставио и све време своје владавине помагао. НЕМАЊА искористи 

шансу те се прошири и на запад и на север, и на југ, и на исток. СРБска држава се сада простирала од: 

реке ЦЕТИНЕ, до иза УНЕ, до њене утоке у САВУ, захватајући већи део Славоније, до реке ДРАВЕ до 

њена утока у ДУНАВ, па Дунавом све до ВИДА и реке ИСКРА, а од ових Старом Планином до на 

Балкан до иза Рашке; а на истоку од реке Рашке до иза више утоке у реку Марицу, ниже Филипоља; а 

одавде Марицом до више Филипоља и преко ове на Орбелинске планине; па по планинама, 

захватајући пола ВЕЛЕСА, опет ниже Радовића, Стоба, Градца, итд. на Ниш или Ниџ-планину, а са 

ове преко реке Бурине и планина на реку Бистрицу све до реке Војуше - Виљуше до ниже АВЛОНЕ, 

до у Јадранско море, а одавде морем Јадранским, до утоке реке Цетине у њега. СТЕФАН НЕМАЊА 

назва РАСУ столним градом, на сред СРБске земље. РАСУ даје најстаријем сину СТЕФАНУ, а млађем 

ВУКАНУ даје ЗЕТУ, плус све земље приморја од више ДУБРОВНИКА до ниже АВАЛОНЕ, а тако 

исто ХУМ и ЗАХУМЉЕ. 
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ЛЕГЕНДА: 

 

                   Границе државе Немањине пред Немањин силазак с престола  

.................  Привремена освајања Немањина 
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Немања Стефан Свевладовић  XII или XIV   

(1160-1195) 

 

 

Стефан I Прво и Правовенчани Растко, монах Сава,   Н. шћер удата за 

(1195 -1228)    потоњи Свети Сава   Манојло Анђела  

   (1175 -1236)   (Цар Илирски) 

 

Вукан, велики Кнез Зете     Вука, монахиња Ефимија    Н.шћер, удата  

за Н. Асена 

 

 

 

 

     

Стефан II Радослав, краљ      Стефан III Владислав, краљ  Стефан VI Урош I краљ 

(1228-1234)     (1234-1243)     (1243-1276) 

 

Комнина, удата за      Предислав, Епископ Захумски, 

Севаст Гргур Комнина  Архиепископ Србски Сава Н. 

 

                      

 

Драгутин, Стефан Урош I   Брнуа (Брњуа) Прнча Стефан, пог. 

Краљ Србски (1272 -1275)    1275 -1282(1321)   у манаст. Студеница 

(Био познат као "Сремски краљ" 

од 1275-1313. Умро 1316) 

 

     Стефан Урош II Милутин, краљ  Н. шћер  

    

 

Владислав, краљ Сремски  Стефан Урош III Дечански     Зорица 

(Послије 1325. му се губи траг)   (1321 -1331) 

 

Ана (Неда, Доминика)                Стефан Константин 

                уд. за М. Шишмана, Буг. краља                пог. 1821 

 

 

 

Стефан Урош IV. Душан Силни Немањић VIII         Симеон - Синиша Урош       Тодора, монахиња 

Свевладовић ХХII или XXIV        Палеолог, краљТесалије   Евдокија 

(1331 -1355)      (1359 -1372) 

 

Душан (Душица)         Јелена, удата за                                      

Младена III Шубића  

 

                                             

Стефан Урош V. цар         Н. шћер  

Свевладовић XXV            пог. 1351  

(1355 -1371)            Н. Морача 
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            Завида 
 

 

Тихомир, велики жупан   Стефан Мирослав велики кнез хумски   

 између 17. јула 1190. и 1199. 

Δ Н.сестра босанског бана Кулина, жива 1199. 

Стефан Првослав, жупан 

 око 1220. 

 

Страцимир  после 25 нов. 1189.              Стефан Немања, монах Симеон (Свети Симеон 

                              Мироточиви), велики жупан (1166 -1196). * 1113. 

                 Рибница, 13. фебр. 1199. гроб у Студеници 

                     Δ Ана, монахиња Анастазија   21. јуна (јула?) 

(?) године, гроб у Студеници 

 

 

Тољен, пом. 1189.  Андрија, велики кнез хумски,  око 1250.    Петар (?)             

  

 

 

Брајко, пом. 1363.  Богдан, жупан,  Радослав, жупан,  Драгослава 

    пом. 1247 -1249.   после 1254.   Δ пре 1283. 

Драго де Маре 

 

Петар, први пом. 1319.  Ђорђе  после1280.    Вукосава, жива 11. јан.1296.  

последњи пом. 1327.        Δ Барбо Крусић (Barbo de Crosio), 

 пре 1282. 

 

 

Никола                        Тољен, пом. 1298.    Петар       Андрија         Слава 

Катарина (Каталена), ћерка  Кира Лена (Chatalena),     Мадије Михе 

Стјепана I Котроманића,         пом. 1348.      (Madius Miche), 

пом.1338.  1355         дубровачки  

властелин, 

                         пре 1316. 

Владислав,   Богиша, 

први пом. 1342.   посл. пом. 1363.    

посл. пом. 1363.      Твртко, жупан, пом. 1282 -1285 

(види Николићи II)      

     Петар   Богдан, жупан, пом. 1312. 

први пом. авг. 1319. 

посл. пом. фебр. 1327. Твртко, жупан, последњи пом. 1320. 

 

 

 

 

Стефан Првовенчани     Вука, монахиња   Н. ћерка,  око 1216. 

(види Немањићи II)   Ефимија (?)  Δ Манојло Анђео, деспот, 

касније цар епирски 

 

Вук (Вуксан), велики кнез,   Растко, монах Сава           Н. ћерка,                                     

дукљански краљ,  пре јуна 1208   (Свети Сава),    Δ Н. Асен 

Н. ћерка гроб у Студеници (?)   архиепископ српски, 

Н. из дукљанске династије (?)         *1175. 14.јан.1236.    

у Трнову    Константин Тих Асен, 

бугарски цар (1257 -1277) 
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Ђорђе, краљ 1208, улцињски кнез 1241,         Стефан,            Димитрије, монах Давид     Вледин (Bladinus)  

дукљански велики кнез 1242,                        дукљански краљ       (128б), жупан 

краљевску титулу носио још 1248,  

гроб у Сопоћанима 

                                                                                

     Вратислав  Растко, монах Теодосије                                 

13.дец. (?) године, 

                                                 гроб у Студеници  

Димитрије Вратко, кнез,  

10. мај око 1360. 

 

 

Никола, жупан      Милица 

Лазар, кнез (види Лазаревићи) 

"Родословне таблице и грбови"  

Група аутора 

 

Не издржавши терет година и обавеза, закалуђери се 25. 03. 1195 године, као духовник именом 

СИМЕОН, те послије своје смрти 13. 02. 1200 год. доби назив Св. СИМЕОН, поживевши дуг и 

тегобан, али веома богат и вјечан живот: "...Благо Оном ко довијека живи...!" Његош. А ОН се имао 

рашта родити. 

СТЕФАН НЕМАЊА је још на почетку своје владавине показивао благонаклоност према цркви. 

Своју ктиторску дјелатност започео је изградњом манастира Св. НИКОЛА, код дан. Куршумлије, као 

и цркве Св. Богородице на ушћу реке Косанице, саградио је Ђурђеве Ступове, СТУДЕНИЦУ и 

ХИЛАНДАР на СВЕТОЈ ГОРИ, заједно са сином РАСТКОМ или СВЕТИМ САВОМ. 

Иначе по запису његовог сина и биографа СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ, родио се у Рибници у 

ЗЕТИ, где се нашао његов отац кога браћа изагнаше послије велике побуне која је настала у СРБији, 

Дукљи, Д. Далмацији и Травунији у његову постојбину Дукљу, где му се и син Немања родио. 

 

Ово је још једна карта из арсенала, оних који и сами не знадоше колико мрзише свој народ, и све што 

је СРБско, но и када читају, не читају СРБским језиком, но неким туђим и страним, који ни сами не 

разумеваху али га зато знадоше да употребе да униште и најмање сјећање на величину и славу 

СРБског народа. Иако у изворима пише да се СРБска држава простирала од: реке Цетине, Славоније, 

Дунава, Старом и Рила планином, до испод Авлоне и Јадранским морем до утоке Цетине у њега, ево 

шта они нама дају "Илустрована Историја СРБа" ИЛУСТРОВАНА ОД групе аутора (Палавестра, 

Самарџић,... итд). 

 

02. СТЕФАН I Немањић СВЕВЛАДОВИЋ XV 

владао од (1195 -1228 године) 

 

А. 57. цар СРБски, владао свега 27 година као Велики Жупан, а онда се закраљи и последњих 

година, свега 6, владаше као краљ. Ово цар не одражаваше стварно звање и вредност његове титуле но 

хипотетички приказ владања. СТЕФАН I је имао пуно непријатеља око себе, тако да је стално био у 

опасности, те га у једном чудном савезу нападну: 

1208 године, бугарски цар Борис, заједно са Хенриком Фландријским, грчким императором, 

сином Балдуша Фландријског, са Срјезом, братом Кало-Јована, с Михајилом перфектом драчким 

(Префект ДРАЧА), и краљем Маџарским Андријом. Ове ратове прекрати РАСТКО, кога сви слушаху. 

Прва жена СТЕФАНОВА била је шћи Алексеја III, ЕВДОКИЈА, који је 08. 04.1195 године 

постао византијски цар, и свога зета обдари високом титулом Севастократора. Други пут се оженио 

Аном Дондоло, унуком млетачког Дужда Енрика Дондоле, да би се обезбедио од католичких претњи, 

које су биле сталне. Чак му се био и брат ВУКАН покатоличио и мучки га напао, у савезу са оним 
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пробисветом белосветским, сатанаининим изаслаником, папом и краљем Угарским Андријом. 

Ударајући изненада са свију страна на земље СРБске покушаше затрти СРБство, но их СТЕФАН 

побије. Али онај сатанаинин изасланик не буде задовољан те нареди скупљање велике крсташке војске 

на све СРБске земље, обећавши им велику пљачку и клање до миле воље, а све по "вољи" божјој, а на 

заповјест "свете столице".  

Видевши опасност која му пријети, и њему и народу његовоме, СТЕФАН I затражи да га папа 

венча њиховом круном, што овај то учини врло радо. Пошто увиде да СТЕФАН озбиљно мисли, онај 

га и венча и посла му два своја бискупа и они га покатоличе, а папа тада распусти крсташе, јер више 

није била потреба за њима. То се десило 1217. године, када папа Хонорије III посла СТЕФАНУ 

краљевски венац. Чувши за то РАСТКО НЕМАЊИЋ, са круном Никејских царева долази и превенчава 

свога брата, и тада га позива: "ПРАВО И ПРВОВЕНЧАНИМ". Но Андрија Угарски краљ нападаше и 

даље СТЕФАНОВЕ СРБске земље, те РАСТКО пође њему и не само да га одговори од ратовања, но га 

још и преведе у Православну веру и назва га СТЕФАН. 

А СТЕФАН "ПРАВО И ПРВОВЕНЧАНИ" звао је се: 

 

"СТЕФАН по милости БОЖЈОЈ венчани краљ и Самодржац све СРБске земље и Поморских", 

тако се потписивао: 

"Велики краљ, Намјесни ГОСПОДИН све земље СРБске и Диоклеције и Далмације и Травуније 

и Хумске земље". 

 

 
 

ЛЕГЕНДА: 

 

Границе Дубровачке Републике, непромењене до пропасти (1808 год.) средином ХIII в. 

(ВЕКА) и цифре означавају време кад је дотични крај присаједињен Републици 1233/42, 

припадало између (1233 и 1242 год.) 

 
* Карта узета из "Историје Срба", Ст. Станојевића, изд. 1904 г. 

 

Пошто Растко успије у Никеји 1219. године, од цара Теодора I ЛАСКАРИСА и Патријарха 

Манојла Сарантена Харитопула, да добије акт о Аутокефалности СРБске цркве, њега су хиротонисали 

у ПРВОГ СРБСКОГ АРХИЕПИСКОПА и именовали га на ЦВЕТИ 1219. године, РАСТКО реши да 

оснује 12 епископија, да би и на тај начин ојачао СРБску државу и нацију. 
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01. у СТОНУ и ЗАХУМЉУ, 

02. у ЗЕТИ, у Дукљанском поморју, ниже од ЉЕША, 

03. у ДАБРЦУ, дан. Дабрица, Охридска нахија, 5 час. хода од Охрида, 

04. у БУДИМЉУ, дан. развалина града па планини Брчин, југо-западно од дан. КОРЧЕ, ниже  

      Преспанског језера, 

05. у СТУДЕНИЦИ, ХВОСТАЊУ, Пећка нахија, 

06. у ПРИЗРЕНУ, 

07. у ГРАЧАНИЦИ, 

08. у ТОПЛИЦИ, дан. Бањи, 

09. у БРАНИЧЕВУ, сва земља од данашње обале МОРАВЕ, па до старе планине, 

10. у БЕОГРАДУ, у дан Белградчику, Видинска нахија, 

11. у МОРАВИЦИ, дан, КУМАНОВСКА нах. 

12. у РАСИ. 

 

Послије изненадне смрти СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ, 24. 09. 1228. године, на СРБски 

престо је дошао прворођени син СТЕФАНОВ, РАДОСЛАВ рођен у браку са ЕВДОКИЈОМ, шћери 

Алексије III. Тако да се уопште није постављало питање наслеђивања. Пред саму смрт, СТЕФАН 

ПРВОВЕНЧАНИ се замонаши, узевши име СИМОН. 

 

 

 

Стефан Првовенчани, велики жупан (119б - 1217}. 

као монах Симон  24. септ. 1228. гроб у Студеници 

Δ 1)1191. Јевдокија, ћерка византијскиг цара Алсксија III Анђела  

(1195 - 1203), одагната  1201/2;  

преудата за Алексија V Дуку Мурцуфла ( 1204).  

а затим за Леона Згура ( 1208) 

   2)1204 - 1207, Н. 

   3)1207 - 1208. Ана, унука дужда Енрика Дандола ( 1.јуна 1205),  

 пре 1217. гроб у Сопоћанима 

 

 

 

(1) Комнина     (2) Предислав, 

Δ 1) Димитрије,      епископ захумски. 

син Прогонов,  око1215.    архиепископ српски  

2) Севаст Гргур Камона    Сава II (1263 - 1274) 

 

(2) Н. Ћерка 

Δ Голем, господар Кроје 

и Елбасана, пом. 1252/53. 

 

 

 

(1) Стефан Радослав,  (2) Стефан Владислав  I, краљ (1234 - 1243),      (2) Стефан Урош I, краљ (1243 -1276), 

монах Јован краљ (1228-1234)  затим краљ у приморју.      као монах Симон, 1.маја. 1277. 

*око1192. + после 1235. гроб  последњи пом. 1267.  11. нов. (?) године  гроб у Сопоћанима 

у Студеници (?)   Δ Белослава,  ћерка бугарског цара Асена II  Δ Јелена Анжујска, рођака Карла I 

Δ крајем 1219. почетком 1220.        анжујског, краља Сицилије и Напуља, 

Ана Комнина, Ћерка Теодора I        8. фебр. 1314. Брњаци                          

(Комнина Дуке) Анђела, деспота  

и солунског цара (1215 - 1230) 

Деса, пом. 1281. и 1285.      Н. ћерка 

        Δ Ђура Качић ( Comes Jurra),  

омишки кнез, пом. 1239 - 1274.  
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Брича   Н. ћерка (?)  Стефан, гроб  

Брњача, Прича    у Студеници 

 

 

 

Стефан Драгугин,   краљ (1276 - 1282),      Стефан Урош   II Милутин, краљ.  

краљ у северним  областима (1282-1316),       (1282 - 1321). * око 1253.  29. окт. 1321. 

12. марта 1316.        Δ 1) Јелена, Српкиња властеоског рода,  

Δ око 1268. Катарина (Каталина), ћерка      одагната 1282. 

угарског краља Стефана V (1270-1272)      2) 1282. 11. ћерка севастократора Јована I  

и супруге Јелисавете Куманске       Анђела (1268 - 1289), господара Тесалије, 

одагната крајем 1283.  

         3)1283. Јелисавета,   ћерка угарског краља  

Јелисавета    Н. ћерка Урса (?)        Маргарита (?) Стефана V (1270-1272), одагната 1284.  

+ 1331   Δ пре 1300.     * 1254/5.    1313 - 1326. у Напуљу 

Δ 1284. Стјепан I  Павле Шубић         Катарина (?)  4) пре 11. августа 1284.  Ана, ћерка бугарског  

Котроманић         цара Георгија I Тертера (1280 -1292), 

(види Котроманићи II)       одагната 1299. касније преудата за епирског  

деспота Михаила Кутрула 

       5) с пролећа 1299. Симонида, ћерка  

Стефан Владислав   II,       византијског цара Андроника II Палеолога 

краљ (1321 - око 1325),     Урошиц,  као    (1282 - 1328) и Ирине (Јоланте) од  Монферата, 

жив 1326. или 1336.  монах Стефан.    * 1293. жива 1340. у Цариграду, монахиња 

 у Угарској    гроб Ариље 

Δ 1) 24. авг. 1293. Констанца  

    Морозини, 

2) 1309. Н. ћерка Ладислава  

    Апора, ердељског војводе 

 

 

 

 

(1) Стефан Урош   III (1) Ана (Неда Доминика)     (3) Царица (Зорица)   (?) Стефан Константин,     

Дечански  * после 1275.  после 1346; Δ 1) Н. 2) Н. 3) 1308.   противкраљ 1321.  

(види Немањићи III)  као прогнаница живела у  преговори о удаји за Карла,    (погинуо) 1321. 

Дубровнику (1337 - 1346)  сина Карла од  Валоа  

Δ Михаило Шишман,    (брата Филипа IV Лепог) 

господар видински, касније 

бугарски цар (1323- 1330)  

 (погинуо) 28. јула 1330. 

 

 

 

                                                                               

Стефан Јован (Људевит), 1338. у Напуљу. 1341. у Цариграду,         Шишман,  у Дубровнику 

1361/2  у Апулији. 1363. у Сицилији.  (погинуо) 1373. у Напуљу 

 

 

 

03. РАДОСЛАВ IV Стефанов Немањић II СВЕВЛАДОВИЋ XVI 

владао од (1228 -1234 године) 

 

А. 58. владар СРБски, владао је свега 6 година. О његовој владавини зна се толико, да је подпао 

под утицај своје жене и њенога оца, грчког владара Теодора Анђела. Пошто је до младости био 

васпитаван у духу Висантије пала му је на ум идеја и да узме и њихово презиме ДУКА, што и учини. 
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По приближавању Охридској архиепископији и њеном поглавару Димитрију Хоматијану навуче сада 

на себе и гњев свештенства, пошто га властела није цијенила. Послије битке код Клокотнице када је 

Теодор I Анђел потучен од трновског цара Јована II Асена, побуњена СРБска властела збаци 

РАДОСЛАВА IV. 

То се десило у касну јесен 1233 године. РАДОСЛАВ IV са супругом Аном напушта Србију и 

склања се у ДУБРОВНИК. Том приликом 1234 године издаје познату повељу којом дубровчанима 

обећава велике повластице ако се икада врати на СРБски престо. Њега на престолу наслиједи други 

СТЕФАНОВ син ВЛАДИСЛАВ II. 

 

 
 

ЛЕГЕНДА: 

 

Границе за Краља Огевана Првовенчаног 

 

Привремена освајања Стевана Првовенчаног 

 

Граница сталних освајања Краља Уроша I 

 

Привремена освајања Уроша I 
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04. ВЛАДИСЛАВ II Стефанов НЕМАЊИЋ III СВЕВЛАДОВИЋ XVII 

владао од (1234 -1240 године) 

 

А. 59. владар СРБски, владао свега б година. ВЛАДИСЛАВ II је био ожењем Белославом, 

шћери цара Јована II Асена, па се у политици ослањао на Бугаре. Због повеље и гостопримства 

његовоме брату РАДОСЛАВУ, дође до неспоразума између ВЛАДИСЛАВА II и ДУБРОВАЧКЕ 

Републике. Тај неспоразум се реши 1235 године новим мировним уговором. 

Штитећи ХУМ од херцега Доњо Далматинскога Коломана, ВЛАДИСЛАВ II поново ослободи 

те старе земље СРБске, све до Сплита. У међувремену је постао познат као зачетник рударства у 

СРБији, и то у Новом Брду, где је ковао и свој новац. Када јуна 1241. године умре његов заштитиник и 

таст, бугарски цар Јован II Асен, он се не задржа дуго на престолу. Како дође, тако и оде са њега, 

збаци га сопствена властела, која га је и довела на њега. Па попеше трећег сина СТЕФАНА 

ПРВОВЕНЧАНОГ, УРОША I. 

 

05. УРОШ I Стефанов III НЕМАЊИЋ IV СВЕВЛАДОВИЋ XVIII 

владао од (1240 -1272 године) 

 

А. 60. владар СРБски, владао свега 32 године. Неки извори говоре, да је његова владавина 

почела, наводном смрћу ВЛАДИСЛАВА 1237 год. Неки извори говоре да је почео владати 1243 

године, ја сам се приклонио изворима које користи Рајић и маестрални Милош С. Милојевић, а то је 

1240 година. СТЕФАН УРОШ I био је ожењен ЈЕЛЕНОМ рођаком Карла Анжујског, краља Сицилије 

и Напуља. Са ЈЕЛЕНОМ је имао два сина, и то будуће краљеве СРБске: ДРАГУТИНА и МИЛУТИНА. 

Прославио се копањем руде, ливењем новца, онда довођењем немачких рудара, познатих под 

именом САСИ (био је први владар на све ту, који је увозио радну снагу која је плаћена, што би немци 

рекли, тзв. гастарбајтере). Они су са собом донели нове технике проналажења, експлоатације и 

прераде руда племенитих метала, прије свега: сребра, олова и бакра. САСИ су развили руднике у: 

Брескову, Трепчи, Руднику, Рогозни, Новом Брду и другде. Његова владавина је била тиха и мирна. 

СРБија никада не имаше тако дуг, миран живот и развој као под његовом руком. Сваку свађу са 

суседима би решавао мирним путем.  

Иако се био обезбедио са свију страна, ипак је маштао да нападне на Висантију и да је заувијек 

покори. Десет година је вршио припрему за одлучујући напад, но се никада не усуди да га изведе. 

Старијег сина ДРАГУТИНА ожени са шћери угарског краља СТЕФАНА V, Катарином, те још за 

живота обећа да ће дати престо своме сину ДРАГУТИНУ. Угарски краљ за мираз да зету: Срем, 

Мачву и Банат. Но их УРОШ I превари и не хтеде дати престо. Тада СТЕФАН V угарски краљ да 

огромну војску ДРАГУТИНУ, своме зету и овај отворено нападне на оца. Битка се одиграла код 

Гацког, где је УРОШ претрпео пораз, повуче се по једнима у Хумску земљу, по другима буде прогнан  

у ДРАЧ, по трећима повуче се у област око Рудника. По једнима у ДРАЧУ умре те исте 1272. године, 

док по другим изворима умре замонашен, 01. 05.1277. године. Тело му је касније пренето у његову 

задужбину, манастир СОПОЋАНИ, где је и положено у цркви Св. Тројице. 

 

06. ДРАГУТИН I Урошев I НЕМАЊИЋ V СВЕВЛАДОВИЋ XIX 

владао од (1272 -1275 године) 

 

А. 61. владар СРБски, владао је свега 3 године. Нешто због грижње савести што онако 

нечовечно поступи са оцем својим, нешто због несрећног пада са коња, углавном ДРАГУТИН уступи 

место своме ратоборнијем брату МИЛУТИНУ. За живота је сазидао: Ариље, Рачу, Троношу, 

Дежеву.... Повуче се у своје Сремске земље, а пре тога брату преда престо по старом СРБском обичају 

на САБОРУ, у ДЕЖЕВИ. Многи су га називали "Сремским краљем ДРАГУТИНОМ", а када дође до 

зближавања МИЛУТИНА са Висантијом, дође до отвореног сукоба међу њима двојицом, што потраје 

све до 1312 или 1313 године, када МИЛУТИН захваљујући најамничкој војсци победи брата и нагна га 
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на покорност. Мало прије своје смрти на САБОРУ, Свештенства и Властеле, ДРАГУТИН преда власт 

у својим земљама сину ВЛАДИСЛАВУ, па се онда замонаши под именом Теоктист, и умрије 1316. 

године. 

 

07. МИЛУТИН I Урошев II НЕМАЊИЋ VI СВЕВЛАДОВИЋ XX 

владао од (1275 -1321 године) 

 

А.62. владар СРБски, владао је свсга 46 година, тј. 39. год. зависно од извора. Измиривши се са 

Висантијом, изазва отворени сукоб са рођеним братом ДРАГУТИНОМ. Победи га и не сачекавши 

његову смрт 1316. године, ухвати и затвори његова сина ВЛАДИСЛАВА, а његове земље присаједини 

Матици. Када зато сазна угарски краљ Карло Роберт, скупи војску по продре у СРБске земље и 

долином Колубаре уђу дубоко у СРБију. У контра-удару МИЛУТИН разбије Угаре и натера их у 

бегство, те још и неке земље које су они покоравали стави под своју управу. Да не би долазило до 

даљних ратних сукоба, нагоде се и МИЛУТИН уступи Карлу Роберту МАЧВУ, те се тако тај сукоб и 

заврши. Владислав који је носио титулу краља потпуно нестаје са сцене негде око 1325 године. 

И поред свих сукоба са Дубровчанима, МИЛУТИН је ипак излазио на крај и са њима и у 

коначном збиру, увијек је био победник. Период његове владавине је забележен тако: да ниједна 

крунисана глава из династије НЕМАЊИЋА- СВЕВЛАДОВИЋА није толико урадила да за собом 

остави градитељски и уметнички траг као МИЛУТИН. А какве глупости пише Станоје Станојевић у 

освит двадесетога вијека, за великог владара: 

 

"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 СРБски народ до снаге која му је дала доминантан положај на Балканском полуострву". 

 

стр 154 "Историја СРБског народа"  

Ст. Станојевић изд. 1904 године 

 

Како протумачити оно "... није био великих могућности" и све што овај велики владар учини за 

својих 46 година владавине. Ово остављам без даљих коментара, сем да је бечко-берлинска школа и 

овде пружила своје пипке и да све што је СРБско неваља!? 

Велики краљ МИЛУТИН I је богато даривао и цркве, а сам је обновио и подигао главну цркву 

манастира ХИЛАНДАР, цркву Св. Ђорђа у Старом Нагоричану, Богородицу Љевишку (у Призрену), 

Грачаницу, Бањску, па је захваљујући томе, овај "незасити зидатељ Божанствених цркава", не задуго 

послије смрти проглашен "Светим Краљем". Потписивао се са: 

 

"СТЕФАН УРОШ у Христа бога благовјерни и христољубиви краљ и самодржац СРБских 

земаља". 

 

Неколико пута је ратовао са Висантијом, да би у другој половини осме деценије ХIII в. 

ослободио Пореч и околне крајеве. Пред сам крај века, још једном креће на истог непријатеља и тако 

убедљиво их порази да је повратио све окупиране територије и ставио их под Матицу, а приде добија и 

висантијску принцезу СИМОНИДУ за жену, 1299 године. И МИЛУТИН је имао муке са 

наследницима. Сину СТЕФАНУ УРОШУ II је дао Зету на управу, овај "млади краљ", каква му је била 

титула, незадовољан нападне оца, буде поражен и за казну ослепљен и протеран за Цариград, са 

целокупном породицом и будућим Великим СРБским Царем ДУШАНОМ СИЛНИМ, код Андроника 

II цара Висантијског где је провео пуних седам година у изгнанству. 
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Држава Драгутинова, Милутинова и Стевана Дечанског. 

 

Карта искоришћена из књиге "Историја СРБа ", 

од Ст. Станојевића издање Београд, 1904. године. 

 

ЛЕГЕНДА: 

 

Граниде државе Милутинове 

 

Границе "СремскеКраљевине" Краља Драгутина 

 

Границе државе Стевана Дечанског  

 

Привремена освојења Краља Милутина 
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Карта Краља Милутина I, Уроша II, Немањића VI, Свевладовића XX 

 

08. СТЕФАН УРОШ III Милутинов НЕМАЊИЋ VII СВЕВЛАДОВИЋ XXI 

владао од (1321 -1331 године) 

 

А. 63. владар СРБски, владао свега 10 година. Иако је био полуслијеп искаже се као претсндент 

на пријесто, а у исто вријеме се јаве још двојица и то: други МИЛУТИНОВ син Константин, кога је 

отац спремао за наследника, као ВЛАДИСЛАВ, син краља ДРАГУТИНА, на основу договора свога 

оца, Маџарског краља и краља МИЛУТИНА. Тако је започео грађански рат, јер сва тројица узимају 

краљевске титуле. СТЕФАН предложи КОНСТАНТИНУ да буде до њега, но овај то одби. У 

међувремену СТЕФАН УРОШ III се крунише "благодаровнијем вијенцем краљевства србског" у 

ЖИЧИ на БОГОЈАВЉАЊЕ, 06. 01.1322 године, а истога дана ДУШАН се крунише за "младога 

краља", тек послије крунисања дође до боја и ту Константин погибе. Истовремено долази и до сукоба 

унутар Висантије, између АНДРОНИКА II и његовога унука Андроника III где поможе Андронику II.  

Он је то свесно урадио, иако је знао да стари цар нема никаквих шанси против унука, али није 

могао да заборави године пријатељства и заштите коју му је стари цар пружио и њему и његовој 

породици, када га је отац МИЛУТИН био ослепио и протерао из СРБских земаља. Јер ОН је још 1309 

год. као син СТЕФАНА МИЛУТИНА, као "млади краљ" добио Зету на управу. Но послије помирења 

МИЛУТИНА и ДРАГУТИНА, СТЕФАН УРОШ III је сматрао да му је угрожено право на наслеђивање 

МИЛУТИНА па је са зетском властелом покушао да збаци оца. Његов план је осујећен, а он ухваћен и 

по очином налогу послат у "главни град Скопје", где је ослепљен, а након тога буде предат цару 

Андронику II са свом његовом породицом, међу којима је био и будући Велики СРБски цар ДУШАН 

СИЛНИ, буду отпремљени у Цариград, где проведу пуних 7 година. По смрти очевој обзнани да није 

потпуно слијеп и истакне кандидатуру на пријесто. Све му је то пролазило кроз главу док је решавао 

да помогне старога цара. Иако је њихова страна поражена, СТЕФАН УРОШ III ослободи многе 

СРБске градове и присаједини их Матици, и у Маћедонији и у Тесалији. Ослобођено је тада: Велес, 

Просек, итд.  

Није њему био само Андроник III непријатељ, већ и бугарски краљ Михајило Шишмановић, за 

кога је била удата његова сестра НЕДА. До сукоба је дошло када је овај бугарски краљ отерао НЕДУ. 

Тада се ова двојица уједине и нападну на СРБију и дубоко продру у њу, све палећи и уништавајући 

пред собом. СТЕФАН УРОШ III их дочека и побије, да би их у одлучујућем сукобу, 26. 07. 1330 

године код ВЕЛБУЖДА, потпуно уништио и заувијек решио питање и проблеме са Бугарима. Сам 

Михајило Шишмановић погине у боју. У овом сукобу се веома "прослави млади краљ": према 
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ДАНИЛУ II писцу житија СТЕФАНА УРОША III ДЕЧАНСКОГ. Већ крајем године долази до 

отвореног сукоба између оца и сина, што ДУШАН искористи и зароби оца у тврђаву ПЕТРИЧ.  

 

Стефан Урош  III Дечански, краљ (окт. 1321. - септ. 1331),   

*око1274.  11.нов.1331. гроб у Дечанима   

Δ 1)1299-1305. Теодора, ћерка бугарског цара Смилца,  окт.1322. гроб Бањска 

2) 1324. Марија, ћерка паниперсеваста Јована Палеолога и Ирине Метохит,  

* око 1312.  7. апр. 1355. као монахиња Марта 

 

 

(1) СтефанУрош IV Душан,  (2) Симеон (Синиша) Урош  (2) Јелена  * до1330. 
 
 

краљ (1331 -1345),    Палеолог, цар у Тесалији    после1355. 

цар (1345 -1355),   (1359-1372)     Δ окт. 1347. Младен III Шубић, 

* 1308 (1312?)    * до 1330.  прe новем. 1372.  господар Омиша, Клиса 

 20. дец. 1355. гроб манастир  Томанда. ћерка Јована II   и Скрадина,  маjа1348. 

Св. Арханђела код Призрена  Δ Орсинија и Ане Палеолог 

Δ јула1332, Јелена, ћерка  

деспота Страцимира, сестра 

бугарског цара Ивана        Младен IV Шубић 

Александра Асена (1331-1371),  

монахиња Јелисавета, *око1310. 

 као схимонахиња Јевгенија,  

7. нов.1376. 

(1) Душман (Душица),  (2) Тодора, монахиња 

*до пролећа 1314,   Евдокија,  после 1381. 

     у Цариграду   Δ Дејан, деспот 
(види Дејановићи) 

 

 

Стефан Урош  V, цар (1355 -1371),* 1. септ.              ? Н. ћерка   

1336-31. авг. 1337.  2. или 4. дец. 1371.                     пом. 1351. 

Δ  Јула1360. Ана (Анка, Анча),   монахиња Јелена, 

ћерка влашког војводе Александра Басарабе 

  

 

   

Јован Урош Дука Палеолог,  Марија Ангелина Дукена Палеологина  Стефан Дука, господар 

савладар од 1359/60,   * 1353/54,  28. дец. 1394.    Фарсале,* око 1355. 

цар од нов. 1372.    1)1366. Тома Прељубовић,    Н. ћерка Франческа 

до јуна 1373.                               деспот јањински     Ђорђија, маркгрофа                                                 

монах Јоасаф од 1381,   (1382 -1385)  (убијен) 23. дец. 1385. Бодонице 

* око 1350,      2) најраније 1386. Исаил  

 пре фебр. 1423              Буонделмонти (Esau Buodelmonti),                                      

деспот јањински од 1385.  1403.  

 

Н. ћерка 

 

(1) Ирина  1374.     (1) Н. син 

 

"Родословне таблице и грбови"  

Група аутора 
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За своје кратке владавине СТЕФАН УРОШ III је учврстио државу, повративши крајеве у 

Бугарској, које је његов отац био дао као мираз Михајилу Шишмановићу, ратовао и средио стање са 

увијек немирним Дубровчанима, који га признаше и вратише се у окриље Матице, онда делове 

ХУМА, СТОН и ПЕЉЕШАЦ, повратио је Македонске области и градове све до Тесалије. Започе 

зидање манастира Дечани као своје задужбине, 1328 год. но га у томе прекинуше немили догађаји по 

њега и његову другу жену: МАРИЈУ ПАЛЕОЛОГ, шћери панхиперсеваста Јована, синовца 

византијског цара Андроника II и њихову ђецу. Под недовољно разјашњеним околностима СТЕФАН 

УРОШ III умрије 13. 11. 1331 год. у Звечанској тврђави. 

 

09. СТЕФАН УРОШ IV Немањић VIII СВЕВЛАДОВИЋ XXII ЦАР ДУШАН СИЛНИ 

владао од (1331 -1355 године) 

 

А. 64. владар СРБски, владао свега 24 године. Крунисао се за краља 08. 09. 1331. године. Из 

незнано којих разлога га многи наши "еминентни научници", тзв еуропејци, белосветски 

интелектуалци као и остали следбеници бечко-берлинске школе, подцењују и ниподаштавају и 

сматрају просечним и човјеком и владарем, као и државником, да наведем само један цитат од Ст. 

Станојевића из његове књиге "Историја СРБског народа", издање 1904 стр. 168... 

 

 "...дубоке политичке мудрости у њега није било, али ОН је имао природне бистрине да схвати 

потребу и корист добре организације, мада сам није био добар организатор....",  

 

и шта рећи на овакву глупост и идиотлук!? Тако нешто рећи за човјека који је обновио СРБско 

царство, устројио га на најмодернијим начелима и узорима, које је сам постављао не копирајући 

никога!! Који је васпоставио старо СРБско Право, васкрсао стару СРБску самоуправу, обновивши 

институцију СРБског СаБоРа, племенитост која се огледа у толиким ставкама ДУШАНОВОГ 

ЗАКОНИКА, штовање које Законодавац показује према пређима и Светим Оцима, обзир према 

сиротанику или сиротану, брига за моралне вредности и обавезе, уздизање вере, духовности, духовних 

отаца, једнакост пред Законом без обзира на класу, по Сталешким начелима која потиче још од 

прадавних времена. 

Нажалост уместо западни свет да упознају са стварним чињеницама и фактима, као нпр. да се у 

СРБској држави јело есцајгом, а на двору краља МИЛУТИНА (владао 1281 -1321 године), јело 

виљушкама и кашикама од сребра и злата, дотле се у Енглеској виљушка увела у употребу тек крајем 

XVI века за време владавине Хенрика III па је од овога направљен Национални Празник, наши тзв. 

"умници" (без или са додатком мало-), пишу и објављују такве гадости и одвратности да је нормална-

човјека СРБина више мука од њих. Но да се вратимо нашем Великом Цару ДУШАНУ СИЛНОМЕ. 

Убрзо по ступању на престо ДУШАН се ожени сестром бугарског краља Јована Александра, па 

обезбедивши се са те стране, одмах почне нападати Висантију, Галицију, Истрију,... једном речју све 

поробљене СРБске земље пође да ослобађа. Ослободи читаву Маћедонију, што му Висантинци и 

признају 1334. године. Од 1336. године ослободи читаву Доњу ДАЛМАЦИЈУ, покори сву ГРЧКУ, 

поврати и Горњу ДАЛМАЦИЈУ, ослободи ВЛАШКУ, МОЛДАВИЈУ, БЕСАРАБИЈУ, ГАЛИЦИЈУ, 

ИСТРИЈУ, ... једном речју ослободи све покорене СРБске земље и владао је од Црног Мора 

(Бесарабије, Мала Русија и Крим), до Јадранског мора, скоро свом малом Азијом. Сам себе је називао: 

 

"Император, Грка, Бугара, СРБа, Угро-Влахије", а када је потукао и Татаре, придодао је још и 

"...Имеператор Маџара и Руса..." 1352. године.  

 

Те исте године заједно са Бугарима је имао први сукоб са Турцима на реци Марици, где је 

поражен, али га то не опомену и он настави освајања, те освоји и МАЧВУ и Београд. Крајем 1355 

године изби рат између ДУШАНА и Млетачке Републике са једне стране, а Угарске и Босне са друге 
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стране, али тек што рат почне ДУШАН СИЛНИ изненада умрије 20. 12. 1355. године, под зидинама 

цариградским, не освојивши га. Рат се заврши послије три године. Послије његове смрти свако поче 

кидисати на СРБско царство, те Угарска одмах окупира Доњу Далмацију, са Дубровником. 

 

 
 

А. Душаново царство, географска карта, према нацрту М. Благојевића. 

Карта је узета из "Историје Срба" Том III 
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Б. Држава ДУШАНОВА 

 

Карта искоришћена из књиге "Историја СРБа ", 

од Ст. Станојевића издање Београд, 1904. године. 
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Душаново царство 
 

Легенда: 

 

01. Истра 

02. Доња Далмација     

03. Горња Далмација 

04. Банство Босна 

05. Славонија 

06. Срем 

07. Банат 

08. Влашка 

09. Молдавија 

10. Карпати-Галиција 

11.Грчка 

12. Бугарска 

13. Мала Азија 

14. Крим 

 

Карта рађена на основу писаних података о походима и ослобађањима ДУШАНА СИЛНОГ. 

Зна се да је од 1336 године. до 1355 године, 20. децембра када испусти изненада своју племениту 

душу, ослободио: читаву Доњу Далмацију, поврати од Грка Горњу Далмацију, покори ГРКЕ, ослободи 

ВЛАШКУ, МОЛДАВИЈУ. ГАЛИЦИЈУ, ИСТРИЈУ, ... једном реченицом; владао је од ЦРНОГ мора 
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(Бесарабије, Мале Русије и Крима), до ЈАДРАНСКОГ мора, а касније и "Император ГРКА, БУГАРА, 

СРБа, УГРО - ВЛАХИЈЕ, МАЏАРА и РУСА'', 1352год. 

 

 
Ц. Карта Душановог царства 
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Карта А. рађена је на основу писаних података о походима и ослобађањима ДУШАНА 

СИЛНОГ. Зна се да је од 1336. године до 1355. године, 20 децембра када испусти изненада своју 

племениту душу, ослободио: читаву Доњу ДАЛМАЦИЈУ, повратио од Грка Горњу ДАЛМАЦИЈУ, 

покори ГРКЕ, ослободи ВЛАШКУ, МОЛДАВИЈУ, ГАЛИЦИЈУ, ИСТРИЈУ,... једном реченицом; 

владао је од ЦРНОГ мора (Бесарабије, Мале Русије и Крима), до ЈАДРАНСКОГА мора, а касније и 

"Император ГРКА, БУГАРА, СРБа, УГРО-ВЛАХИЈЕ, МАЏАРА и РУСА", 1352. год. 

Цар ДУШАН СИЛНИ, СТЕФАН УРОШ IV Немањић VIII СВЕВЛАДОВИЋ ХХIII изненада и 

напречац умрије, баш када је заратио противу Угара и Бановине Босне. У томе започетом рату, 

савезник му је је била Млетачка Република а тај рат му тада не беше добродошао, зато што је са 

силном војском већ био под зидинама Цариградским. Но како је био велики и владар и војсковођа, он 

би тај проблем успешно решио на задовољство народа свога и окупираних СРБских земаља, под 

католицима и Угрима. Овако га изненадна и тајанствена смрт пресече на пола пута и ОН изненада 

испусти своју велику и племениту душу, 20. 12.1355 године. 

Сви су били затечени његовом смрћу, и краљеви, и деспоти, и кнежеви, и банови, и жупани, и 

црква, и властела, и војни команданти и војска, и народ, ..., сви су плакали за својим великим царем. И 

онда ван сваке логике одлуче да се повуку и одустану од напада на Цариград. Додуше беше неких који 

никако нијесу хтели да одустану од идеје и сна ВЕЛИКОГ ЦАРА, да Турке врате одакле су и стигли у 

Европу, као што беху браћа МРЊАЧЕВИЋИ: краљ ВУКАШИН, деспоти УГЉЕША и ГОЈКО; царев 

рођени брат СИМЕУН - СИНИША, краљ Тесалије и Епира, и Балшићи Зетски владари, и многи други. 

Но превлада мишљење да се повуку; те они то учине, повуку се и оду сваки у своје земље, где 

започеше интриге и сплетке у борби за упражњени престо. Но ВЕЛИКИ ЦАР не би био велики да то 

није предвидео, па као да је осећао близак крај, беше одредио ко ће му чувати и пазити супругу царицу 

ЈЕЛЕНУ и малолетног сина УРОША V наследиика престола, те одреди најбоље и најверније своје 

властелине, браћу МРЊАВЧЕВИЋЕ или МРЊАЧЕВИЋЕ, свеједно. То не беше право многима, а 

нарочито најмоћнијим властелинима као што беше; нпр. Вук Бранковић, син великог Севастократора 

Бранка Младеновића, на двору ЦАРА ДУШАНА СИЛНОГ, најближег до Цара; сестрића, Николу 

Алтомановића ВОЈНОВИЋА, и других. Тако легендарни ВЕЛИКИ ЦАР оде у легенду и народну 

приповијест и пјесму. 

 

Напомена: Дате су четири карте Душанова царства, и то: 

 

Стр. 93: Карта из јединствене књиге Ст. Станојевића, "Историја СРБа" издање 1904. године 

Београд, типичан изданак Бечко-Берлинске школе. (нема ту) 

Стр. А: Карта према нацрту М. Благојевића из књиге "Ил. Историја СРБа" групе аутора. 

Стр. 95: Карта из књиге "Родословне таблице и грбови" СРБских династија и властеле, групе 

аутора: Душан Спасић, Александар Палавестра и Душан Мрђеновић, издања 1987, 1991 год. Београд, 

која је још гора и полтронскија но и претходна. (Лично верујем да ће у следећем издању овог 

памфлета свести Душаново Царство на Београдски пашалук оп. аутора). (нема ту) 

Стр. Ц: Моја карта цртана по писаним чињеницама и самим називима великог цара и 

Императора, без икаквог додавања и одузимања, а да је то тако говори и податак да је Велики Цар 

умро под зидинама Цариграда, што значи да је владао свим земљама до зидина Цариграда, или како се 

називао "Император свих: Грка, Бугара, Срба, Угро-Влахије, Маџара и Руса". 

 

10. СТЕФАН УРОШ V Душанов IX НЕМАЊИЋ IX СВЕВЛАДОВИЋ XXIII 

владао од (1355 -1371 године) 

 

А. 65. цар СРБски, владао је свега 16 година, што под намесништвом, што као сувладар са 

краљем ВУКАШИНОМ МРЊАЧЕВИЋЕМ. Столовао је у престоном граду Скопју, и као син 

ДУШАНА СИЛНОГ прозове се ИМПЕРАТОРОМ, јер је већ био крунисан за краља на СРБском 

САБОРУ у Скопљу, 1346 године. Са непуних осамнајест година наследио је огромно и моћно царство. 

Непосредно по смрти оца и његовог војсковође и Намесника у Тесалији, ћесара ПРЕЉУБА, деспот 
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Нићифор Орсини му оте део Тесалије и јужни Епир. Тамо се прогласи за цара свих СРБа, брат цара 

ДУШАНА, Симеон-Синиша, јер СРБски сабор у Скопљу 1357 године да ПРАВО законитом 

наследнику, првенство на престо. Симеон љут 1359 год. се одвоји са својим областима Тесалијом и 

Епиром, те створи засебне државе. Тако се СРБско царство раздвоји надвоје: - на УРОШЕВО и стрица 

му СИМЕОНА. 

 
 

Српско царство 1359, географска карта, према нацрту Р. Михаљчића. 

Карта је узета из "Историје Срба" Том III 
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Због немогућности да се одупре самовољи поједине властеле, цар УРОШ V призна за сувладара 

краља ВУКАШИНА МРЊАЧЕВИЋА, и не погреши. Они најлакомији и најпохлепнији великаши 

убрзо замрзну браћу МРЊАЧЕВИЋЕ, јер они не дозвољаваху даље распарчавање СРБског царства, јер 

су били верни УРОШУ V, и били су моћни и велики јунаци. Најпроклетији су били: Вук Бранковић,  

Никола  Алтомановић-Војновић,  и  неки  Лазар  Прибичев Хребељановић. Видевши да је царица 

ЈЕЛЕНА слаба да држи СЕРСКУ област, Деспот УГЉЕША МРЊАЧЕВИЋ је преузима на Управу, 

тако да се и са те стране обезбеде границе царства. Мудро је владао, све док браћа МРЊАЧЕВИЋИ не 

погинуше на реци МАРИЦИ, те одмах за њима, послије непуна два месеца и потоњи СРБски цар, цар 

СТЕФАН УРОШ V испусти своју племениту душу. То се деси или 02. или 04.12.1371. године. 

 

 
 

Грб Мрњавчевића из Фојчичког гробника 
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01. ВУКАШИН I МРЊАВЧЕВИЋ или МРЊАЧЕВИЋ I 

владао од (1356 -1371 године) 

 

А. 66. владар СРБски, владао је свега 15 година, и то увијек као други, јер: Од 1355-56. године, 

са царицом ЈЕЛЕНОМ беше НАМЕСНИК младом нејаком УРОШУ V. Пошто је био малолетан, 

УРОШ V фактички није владао већ мајка му и краљ ВУКАШИН. Он је потпуно оправдао поверење 

које је у њега имао ВЕЛИКИ ЦАР ДУШАН СИЛНИ, на силно незадовољство једнога дела племства, 

које је осетило да може да ушићари на рачун СРБске царевине, тако што ће комад по комад да одваја и 

припаја својим територијама. Краљ ВУКАШИН се енергично супротставио племству, које су на 

почетку предводили: Никола Алтомановић-Војновић, сестрић Цара ДУШАНА СИЛНОГ, као и Вук 

Бранковић син великог Севастократора на двору Цара ДУШАНА СИЛНОГ, Бранка Младеновића. 

Млади цар УРОШ V видевши ко му је стварно пријатељ, призна краљу ВУКАШИНУ његову 

краљевску титулу и 1365. године, га призна за себи равна. Но он то не злоупотреби, но је увијек и на 

сваком кораку истачињао да је ОН само краљ, а млади УРОШ цар. Тако да краљ ВУКАШИН није 

никакав узурпатор, и да су те оптужбе плод сплетки оних великаша што не могаше да се пуно 

окористе и разбију СРБско царство, сведоче и следећи примери: 

 

- краљ ВУКАШИН је увијек стајао са леве стране цара УРОША V а зна се да у то доба онај који 

признаје царску врховну власт, увијек стоји са цареве лијеве стране, онда се да закључити да је 

краљ ВУКАШИН ПРИЗНАВАО ВРХОВНУ ВЛАСТ ЦАРА УРОША V. 

 

- други пример је ковани повац; на новцу краља ВУКАШИНА, који је узгред ковао у царевој 

ковници на Новом Брду, поштујући га као врховног господара па није хтео да има своју 

ковницу, на лицу новчића је био лик цара УРОША V и писало је "UROSIUS IMPERATOR", а са 

наличја "краљ ВУКAШИН", што исто говори о поштовању према младоме цару УРОШУ V. 

 

- нажалост ова фреска коју сада наводим се налази у манастиру ПСАЧИ а он више није наш, но 

бугарски, где се добро види ко како стоји. 

 

Непосредна опасност од најезде турских хорди није забринула остале великаше, јер су се они 

бацили на сплетке и међусобне борбе за власт и превласт, па су тако МРЊАЧЕВИЋИ са нејаким царем 

УРОШЕМ V остали усамљени, против немани која је почела да се надвија над Балкан. Краљ 

ВУКАШИН са браћом Деспотом УГЉЕШОМ и ГОЈКОМ, је свашта покушавао да уразуми неразумну 

СРБску властелу, објашњавао каква опасност свима прети од Турака, и да се окупе и заједно заувијек 

протерају Турке. Чак је и рођеног брата Деспота УГЉЕШУ послао на СВЕТУ ГОРУ да задобије 

благослов за поход, а и надавши се да ће онда пристати уз њега и остала заслепљена и заглупљена 

СРБска властела. Посетивши ВАТОПЕДУ и ХИЛАНДАР, Деспот УГЉЕША измоли БОЖЈИ 

благослов противу "неверника", те овај буде проглашен за ВЕРСКИ ПОХОД. Но ни то не успије да 

увери проклете губаве душе, међу којима се поче издвајати кварношћу и сплеткарењем Лазар 

Прибчев-Хребељановић или Грбљановић, Вук Бранковић, Никола Алтомановић-Војиновић и др. О 

истинитости догађања говоре и Светигорски запис ПРОТАТСКОГ поменика из XIV века, где се 

изричито подсећа на смрт БЛАЖЕНИХ: деспота УГЉЕШЕ и ГОЈКА, и краља ВУКАШИНА 

МРЊАВЧЕВИЋА "и са њима погинулих ХРИШЋАНА против БЕЗБОЖНИХ Турака". 

Увидевши да ништа не могу да учине да опамете непаметну властелу СРБску, браћа 

МРЊАЧЕВИЋИ ПРЕДВОЂЕНИ КРАЉЕМ ВУКАШИНОМ, и са 15.000 одабраних коњаника, елитних 

СРБских ратника крену у сусрет смрти у сусрет Турцима. Није им недостајало ни храбрости, ни 

витештва, само им недостајаше помоћ и подршка истородне браће своје, која их издаше у тако 

судбоносном тренутку за васцијели СРБски народ и државу. Добро су знали да иду у сигурну смрт, а 

ипак су са песмом на уснама, а тугом у срцу отишли, надавши се да ће њихова смрт можда освестити 
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заглупљену и заслепљену СРБску властелу, и да ће их ујединити и повести у СВЕТИ РАТ, против 

муслимана. Нажалост сан остаде сан, и послије њихове погибије тек настаде грабеж. Сва тројица 

МРЊАВЧЕВИЋА, и: краљ ВУКАШИН, и ДЕСПОТ СЕРСКИ УГЉЕША, и Деспот ГОЈКО, погинуше 

истога дана на Марици код Черномена, дана Господњег 26. 09. 1371 године. Та битка буде записана у 

историји као МАРИЧКА БИТКА. 

 

Мрња (?) 

 

 

 

Вукашин, жупан, деспот,   Угљеша, серски деспот,   Јелена  јесен 1358 - јесен 1364. 

краљ од 1365.     (погинуо) 26. септ. 1371.   око 1350. Никола Радоња  

 (погинуо) 26. септ. 1371.   у маричкој бици   (види Бранковићи) 

у маричкој бици    Δ Јелена, монахиња Јефимија,  

ћерка кесара Војихне,  

господара Драме,   Н. ћерка    Н. ћерка 

 после 1405.    јесен 1358    јесен 1358 

јесен 1364.   јесен 1364. 

Угљеша (Деспотовић) 

 пре апр. 1371. 

 

  

 

Марко, краљ  (погинуо)    Андрија  Иваниш    Милица (?) 

17. маја 1395. на Ровинама    (Андрејаш)   (погинуо) 1385.  

Δ 1) пре 1371.Јелена* око 1358,    пре 1399. 

ћерка Радослава Хлапена и Ирине  

(удовице кесара Прељуба)     Оливера    Дмитар 

2) Тодора, жена Гргура Бранковића (?)  Δ пре 1364. Ђурађ I Балшић  жив 1407. 

3) поново Јелена, до 1374/75;     1378.   

1380. преудата за Балшу II Балшића,   (види Балшићи) 

 пре септ. 1382.   

 

"Родословне таблице и грбови"   

Група аутора 

 

 

 

Ускоро умрије, кроз два месеца, последњи СРБски цар СТЕФАН УРОШ V Немањић IX  

СВЕВЛАДОВИЋ XXIII и то 02. или 04.12.1371 године, његовом смрћу држава НЕМАЊИЋА престала 

је да постоји "Сконча се царство СРБско". 

Још и ово да додам за краља ВУКАШИНА, да је имао сем "младог краља" МАРКА, за синове 

ЈОШ и: АНДРЕЈАША, ИВАНИША и ДМИТРА. Њега наследи "млади краљ" МАРКО, у народу 

познатији као КРАЉЕВИЋ МАРКО. 
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Н. Морача 

СРБИЈА УОЧИ МАРИЧКЕ БИТКЕ 
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Српско царство уочи маричке битке, географска карта, по нацрту, Р. Михаљчића. 

Карта је узета из "Историје Срба" Том III 

 

 

 

02. МАРКО I Вукашинов МРЊАЧЕВИЋ II 

владао од (1371 -1376 године) 

 

А. 67. владар СРБски, владао свега 5 година. Разједињена и глупа и похлепна СРБска властела, 

као да једва дочека уништење МРЊАЧЕВИЋА, на МАРИЦИ, те почеше отворену борбу за власт и 
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превласт правећи чудне савезе једних противу других. Њима наравно, ни на крај памети не беше да 

признају МАРКА за краља, а камоли за цара. 

 

 
 

МАРКО је био ожењен ЈЕЛЕНОМ, шћери РАДОСЛАВА ХЛАПЕНА, обласног господара у 

северној Грчкој. Пошто увиде да ниоткуда нема помоћи, Он прихвати вазални статус од Бајазита 

турског султана, те се врати у свој првобитни столни град у ПРИЛЕП. Простране земље краља 

МАРКА брзо подијелише браћа Јован и КОНСТАНТИН ДРАГАШ, а самоме МАРКУ оставише 

стешњену област у западној Македонији, са његовим столним градом ПРИЛЕПОМ. 

Поставши турски вазал Он дође у сукоб са браћом те му двојица браће: АДРЕЈАШ и ДМИТАР, 

оду у Угарску да се боре за Угаре а противу оних који им сметају. Мислише да је лепши и бољи 

угарски јарам од турског. АНДРИЈАШ погине негде око 1399 год. а ДМИТАР надживе сву браћу те га 

видимо од 1404 -1407 год. да је "велики жупан ЗАРАНДСКИ и краљев кастелан у граду ВИЛАГОШУ. 

ИВАНИШ по МАВРО ОРБИНИЈУ, је отишао у ЗЕТУ, БАЛШИ II, и тамо погинуо у битци на 

САУРСКОМ ПОЉУ, 1385 године. 

Све у свему то је било тешко доба сплетки и смутњи, па чак и на духовном САБОРУ, под 

покровитељством СРБског патријарха, који је по карактеру био никакав карактер и човјек, ЈЕФРЕМА I 

и човјека ограничених могућности, а уз то врло побожна, те се деси апсурд и уместо јединог законитог 

насљедника круне НЕМАЊИЋА, он на наговор покварене властеле, потврди избор неког Лазара 

Прибчева Хребељановића, или да продужи МАРКУ владавину, јер он и беше закруњен, као СРБски 

краљ. 

Не изабравши законитог насљедника НЕМАЊИЋА, СИМЕОНА - СИНИШУ, полубрата 

ДУШАНА СИЛНОГ, а стрица СТЕФАНА УРОША V пореметише точак историје, поготово што је 

СИНИША имао и своје законите насљеднике. 

И тако хтео не хтео Краљ МАРКО, у народу познат као "Краљевић МАРКО", остављен од свих 

мораде да постане турски вазал, и као такав погине у битци на Ровинама 17. 05. 1395 године, где 

погибе и Константин ДРАГАШ, властелин који му оте део земље, погибе заједно са њиме. Да буде још 

тужније, погинули су против Влашког војводе ЈОВАНА МИРЧЕ који уста против турске силе, и био је 

православне вероисповести. Но краљевић МАРКО, остаде вечно да живи у народним песмама и 

причама. 

Али се лоза МРЊАЧЕВИЋА угаси за навијек. 
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ДИНАСТИЈА ЛАЗАРЕВИЋА  

(1375 -1426 године) и 

 

ДИНАСТИЈА БРАНКОВИЋА  

(1426 -1459 године) 

 

 

Прибац Хребељановић, 

логогет цара Душана (1340), велики слуга 

 

 

Лазар Хребељановић,    Драгана, монахиња Теодосија  Н. ћерка 

кнез (1372 - 1389)      пре 1389.     Δ Алтоман, син деспота 

* око 1329. у Прилепцу,     Δ Муса, челник,  пре 1388  Иваниша 

 (погинуо) 15. јуна1389.          

на Косову Пољу  

Δ око 1353. Милица, монахиња Јевгенија      Иваниш 

(први пом. 7. дец. 1395), схимонахиња Јефросина  

(између 12. септ. и 11. нов. 1405.),  

ћерка кнеза Вратка (види Немањићи I).  11.нов.1405. 

 

 

 

Мара,     Оливера    Вук, кнез   Јелена (Јела) 

монахиња Марина  (Деспина Хатум)   (погубљен    марта,1433.  

 12. апр. 1426.  * око 1378.    6. јула 1410)   Δ 1) 1386. Ђурађ II  

Δ око 1371.   посл. помен 1444.      Страцимировић 

Вук Бранковић  Δ 1390. Бајазит I,       (види Балшићи) 

(види Бранковићи I)   турски султан      2) 1411. Сандаљ Хранић 

1403.       Косача (види Косаче I) 

    

 

Стефан (Високи),    Драгана        Теодора  пре 1405. 

кнез (1389 -1402),     Δ око 1386. Иван Шишман       Δ око 1387. Никола II  

деспот (1402 -1427),     бугарски цар (1371 -1393)        Горјански (Млађи), 

* око 1377.  19. јула 1427.    * после 1348.          син Николе I Горјанског, 

Гроб у Ресави     17. маја 1395.        мачвански бан (од 1387), 

Δ 1405. Јелена, ћерка Франческа             хрватски бан (од1394),  

Гатилузија (1384 - 1404)              угар. палатин (од 1401), 

       марта 1443. 

 

 

Александар,      Фружин           Кераца      Никола III,   Катарина 

потурчен      први пом. 1425.     1401-1435    око1460 

после1393.     жив 1444.      Δ Маргита Чех    Δ 1407. Хенрик IV 

 1418.     у Угарској           од Горице 

као намесник      Н. деца    (1376 -1454) 

у Малој Азији  Н. Асен    Катарина 

 

Шишман      (?)              "Родословне таблице и грбови" 

Група аутора 
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Грб Лазаревића 

 

 

01. ЛАЗАР I Прибчев ХРЕБЕЉАНОВИЋ I 

владао од (1375 -1389 године) 

 

А. 68. владар СРБски, владао је скоро 14 годипа. Пренесе престо из ПРИЗРЕНА у КРУШЕВАЦ, 

због сталног сплеткарења против законитог наследника НЕМАЊИЋКОГ престола, СИМЕУНА - 

СИНИШЕ, и законитог наследника краља ВУКАШИНА МРЊАЧЕВИЋА, СРБског краља МАРКА. У 

то вријеме у СРБским земљама су били само два наследна и крунисана краља, и то краљ МАРКО 

МРЊАЧЕВИЋ и Босански краљ ТВРТКО КОТРОМАНИЋ. 

Уствари испада да је његов долазак на СРБски престо незаконит и да је дефинитивно уништио 

и СРБску државност и СРБски народ, јер је изазвао невиђени отпор и код народа и код властеле, а 

нарочито властеле високог рода, јер је Лазар син Прибца који је на двору НЕМАЊИЋА био "логогет", 

што значи најнижег рода, а то је касније и сам био и код цара ДУШАНА СИЛНОГ, као и код цара 

СТЕФАНА УРОША V. То је на крају резултирало раздором и распадом на мање земље, које нису биле 

способне да се самостално бране и одбране. Још за време сувладарства цара УРОША V и краља 

ВУКАШИНА, кнез Лазар се осамостаљује и не поштује више двор и заједно са жупаном НИКОЛОМ 

АЛТОМАНОВИЋЕМ, као један од најистакнутијих представника РАШКЕ властеле, иступа као 

противник браћи МРЊАЧЕВИЋ, да би се послије МАРИЧКЕ битке, потпуно осамосталио и чак 

проширио на рачун погинулих јунака и мученика.  

1373 године уз помоћ босанског краља ТВРТКА победи и свога пријатеља жупана Николу 

Алтомановића, те њих двојица подијеле Алтомановићеве земље. Онда се окрену на РАДИЧА 

БРАНКОВИЋА, покори га и припоји и његове земље својој кнежевини, те се почне потписивати са 

"Самодржавни Господин СРБљем и Подунавију, СТЕФАН кнез Лазар"; звање "самодржац всем 

СРБљем" употпунио је именом СТЕФАН, што је био заштитни знак НЕМАЊИЋА.  

Једно време је био угарски вазал, но се ослободи те зависности послије смрти угарског краља 

Лудовика I, 1382. године. Измири нашу цркву са цариградском и наведе их да она призна ПЕЋКУ 

ПАТРИЈАРШИЈУ 1375. године, те га у цркви вољаше пуно и изгласаше за престо СРБски. Онда је 

подигао многе манастире, као и цркве: манастир РАВАНИЦУ као своју задужбину, дворску цркву 
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посвећену Св. СТЕФАНУ, позната као ЛАЗАРИЦА, био је ктитор манастира ХИЛАНДАР, подигао је 

спољну припрату главне манастирске цркве. 

Због мешања у међудинастичке борбе на угарском двору, довеле су дотле да је угарски краљ 

Жигмунд Луксембуршки одлучи на отворени сукоб, но га у томе спречи Никола Горјански Лазарев 

зет, а Мачвански бан, у прољеће 1389. године. Али не успедне избећи бој са Турцима на Косову Пољу, 

Петнајестога (28.) јуна. 1389. године, на дан Светога мученика ВИДА. Тада увиде шта је урадио 

МРЊАЧЕВИЋИМА, када их остави саме, јер уз њега стадоше само Вук Бранковић и Влатко Вуковић, 

босански војвода. 

Иако су по свим извештајима и показатељима СРБи тешко поразили турску војску, била је то 

Пирова победа, јер су сами СРБи изгубили и свеколико племство, а и цвијет своје младости, тако да је 

то већи пораз за нас но за њих. 

Тако испада, да Лазар I Хребељановић I не би грамзив за влашћу, и да је поштовао наследно 

право НЕМАЊИЋКЕ лозе, да послије смрти Великог цара ДУШАНА СИЛНОГ, па онда његова сина 

СТЕФАНА УРОША V Душанова НЕМАЊИЋА IX СВЕВЛАДОВИЋА XXIII, дође законити 

насљедник СИМЕУН - СИНИША I Душанов НЕМАЊИЋ Х СВЕВЛАДОВИЋ XXIV, не да уз помоћ 

колебљивог Патријарха Јоаникија отме престо, ко зна шта би било ??! Овако је било што је било! 

Лазар Прибца Хребељановић или Грбљановић, је на двору цара ДУШАНА СИЛНОГ, био 

ситнији властелинчић, "логогет" или "ставилац", што је био и у цара УРОША V. Рођен је 1329 године 

и Прилепцу код Новог Брда, где се налази баштина Хребељановића. Оженио се Милицом шћери 

"великог кнеза" Вратка (који је ту титулу носио наследно, као праунук најстаријег сина СТЕФАНА 

НЕМАЊЕ ВУКАНА). 

Шћер Драгану удаје за Мачванског бана НИКОЛУ ГОРЈАНСКОГ МЛАЂЕГ; док Јелену даје за 

ЂУРЂА СТРАЦИМИРОВИЋА БАЛШИЋА, а послије његове смрти 1414 године крајем те године 

преудаје за великог војводу САНДАЉА ХРАНИЋА; најмлађу шћер ОЛИВЕРУ удаје за турског цара 

БАЈАЗИТА I. 

 

02. МИЛИЦА Враткова Хребељановић II НЕМАЊИЋ Х СВЕВЛАДОВИЋ XXIV 

владала од (1389 -1405) 

 

А. 67. владар СРБски, владала свега 26 година. Кнегиња МИЛИЦА, или како је народ из 

милоште прозва ЦАРИЦА МИЛИЦА, је доста интересантна и трагична личност у историји СРБског 

народа. Владала је у најтрагичнијем периоду за све СРБе, а поготову за њу, јер остала је само са малом 

ђецом, са нејачи, старцима и женама, јер цвијет СРБски оста на Косову Пољу. По савету Патријарха и 

СРБског САБОРА, а за спас свеколикога СРБства, жртвова се као мајка и своје нејачи и васколике 

СРБске нејачи мајка, и као владар, и даде своју мезимицу и најмлађу шћер ОЛИВЕРУ, турскоме цару 

за супругу како би спасила "стадо христоименито". И поред тога била је обавезана да буде вазал и да 

учествује у походима на страни турској. Тако је послала и сина СТЕФАНА да предводи СРБску 

војску, на страни Бајазита а противу влашког војводе Јована Мирче, 1395. године, иако је овај био 

малолетан јер је рођен 1377. год. У тој битци 17. 05. 1395. године су учествовали и: 

Краљевић МАРКО и Констатин ДРАГАШ, исто као турски вазали, и обојица погибоше истога дана. 

За своје владавине, је била и буквално СРБска мајка, па народ незнајући како да јој се захвали, 

назва је ЦАРИЦОМ. 

 

03. СТЕФАН II Лазарев Хребељановић III СВЕВЛАДОВИЋ XXV 

владао од (1402 -1427 г.) 

 

А. 68. владар СРБски, владао је свега 25 година. Послије очеве погибије на Косову Пољу, он 

наследи титулу кнеза. Владати није могао, јер је био премлад, те је мајка његова, кнегиња МИЛИЦА 

владала у име његово. Као турски вазал, а и као Бајазитов, често су и он и брат му млађи Вук 

учествовали у Бајазитовим походима. Тако су учествовали и у боју код Ангоре, а прије тога и на 

Ровинама, 1395 год, а следеће 1396. год. код НИКОПОЉА, противу угарског краља Жигмунда 
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Луксембуршког и његовог вазала Вука Бранковића. Захваљујући њему Бајазит порази Угаре и у знак 

захвалности своме шураку додијели највећи део земље Вука Бранковића, који беше ухваћен и у 

ропству и умрује, октомбра 1397 године.  

 

 
Држава Кнеза Лазара 

 

Легенда: 

 

Држава Кнеза Лазара 

 

Привремена освојења Кнеза Лазара  

 

Држава Вука Бранковића вазала Лазара 
 

Суседне Српске државе: 

 

I   Босанска краљевина  

II   Браће Балшића  

III  Краља Марка IV  Дејановића 

 



 85 

 
Карта области кнеза Лазара и Вука Бранковића. 

 

Провала монголске војске под вођством Тимур Ленка или ТАМЕРЛАНА, учини да се за 

тренутак нађоше на истој страни СТЕФАН и ВУК ЛАЗАРЕВИЋ -ХРЕБЕЉАНОВИЋ и ГРГУР и 

ЂУРАЂ Бранковић, а на страни Бајазита. И поред фантастичне храбрости и витештва СРБске војске, 

што задиви и самога Тимур Ленка, те он дозволи да се СРБи извуку и врате у своје земље, Бајазит би 

заробљен и његова војска потпуно уништена. То се десило 1402. године код АНГОРЕ, 28. јуна на дан 

Светога ВИДА. На дан, када је поразио СРБе, и сам би поражен и уништен.  

СТЕФАН и ВУК се у повратку сврате у Цариград, где га савладар византијског цара Манојла II 

Палеолога, Јован VII Палеолог, обдари титулом ДЕСПОТА, а поред тога се уговори и брак између 

Јелене, кћери Франческа II Гатилузија господара острва ЛЕЗБОСА, који ће се и остварити 1405 

године. 
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Нетрпељивост тих уклетих СРБских породица кулминира на пољу Косову новембра, 1402. год. 

недалеко од Грачанице. Послије победе над Бранковићима браћа се повуку на Ново Брдо, где се 

посвадише и разиђоше, ВУК оде турцима, Сулејману, те их мајка МИЛИЦА једва измири. 

Деспот СТЕФАН ВИСОКИ почетком 1404. год, прихватити вазални однос са угарским краљем 

Жигмундом, те му овај у знак захвалности поклони Мачву и Београд, а касније и велике поседе у самој 

угарској, јер му би обезбеђено врло високо место у угарској племићкој хијерахији. 

1408. године, при самоме крају дође до отвореног сукоба између СТЕФАНА и брата му Вука, 

који жељеше да подијеле власт и СРБију, а пошто то овај не дозволи, Вук уз помоћ Сулејмана и 

Бранковића, почне га нападати почетком 1409. године. Деспот се повуче и да им јужне делове СРБије, 

те ови одмах признају врховну турску власт. 

1410. године Деспот СТЕФАН поможе принца МУСУ, у борби за турски престо, но они тада 

буду поражени, те турски цар Сулејман посла Вука Лазаревића и Лазара Бранковића у СРБију да 

стигну прије Деспота СТЕФАНА и преузму власт, у томе их спрече МУСИНЕ присталице, ухвате их и 

погубе, те Деспот СТЕФАН ВИСОКИ поново присаједини отргнуте на силу крајеве. У повратку му у 

Цариграду цар Манојло II приреди величанствени дочек. 

1412. год. Муса заборави шта му је Деспот жртвовао да би га довео на власт, те када умре 

Сулејман а он постаде цар, нападне на СРБију, почне је палити и пљачкати, па продре све до Новог 

Брда. Деспот скупи војску и крену на МУСУ, а овај знајући га какав је јунак и ратник брже боље 

побеже из СРБије. 

 
Карта „Српске земље почетком XV века" 
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СРБске земље почетком XV века, географска карта, према нацрту М. Благојевића 

* Карта узета из "Илустрована историја Срба" Том VII/19 

 

Из истога разлога Деспот СТЕФАН понуди ЂУРЂУ Бранковићу руку измирења, што овај као 

мудар и правичан владар оберучке прихвати. Следеће године Деспот СТЕФАН успостави везу са 

МУСИНИМ братом Мехмедом и позва га да пређе у европски део, како би удруженим снагама, уз 

помоћ Угарске, напали заједничког непријатеља. Као врховног команданта СРБске војске именује 

ЂУРЂА Бранковића и до битке дође 05. 07. 1413. год., код села Чаморлу, под планином Витошом. Ту 

поразе Мусу и он погине бежећи, а Мехмед II преузме власт, и у знак захвалности додели Деспоту 

СТЕФАНУ град Копријан код Ниша, покрајину Знепоље и још нека друга добра, и остаде добар са 

Мехмедом. 

Када на СРБском двору умре БАЛША III. 28. 04. 1421. године, сестрић СТЕФАНОВ, његове 

земље припадну СРБској Деспотовини, а сам Деспот себи дода и "Господин всем СРБљем и 

Подунавију и Посавију и чести угарскије земљи и босанскије, ештеже и Приморију Зетскому". 
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Држава Деспота Стевана Лазаревића 

Размер 1:4.000.000 

ЛЕГЕНДА: 

 

Држава Деспота Стевана Лазаревића 1427. г.  

 

Границе државе Кнеза Стевана и Кнегиње Милице иза косовске битке 

 

Градови и тргови  

* Карта узета из "Историје Срба", Ст. Станојевића, изд. 1904 г. 
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Утврђења 

 

Тргови и градови 

 

      Цркве и манастири 

 
СРБска ДЕСПОТОВИНА 1423, географска карта, према нацрту М. Благојевића 

* Карта узета из "Илустрована историја Срба" Том VII/19 
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Пошто Венеција искористи смрт БАЛШЕ III да све градове Зетске приморске запоседне, 

Деспот СТЕФАН са војском, августа 1421. године стигне у Зету и одмах опседне СКАДАР, а послије 

краћег одмора ослободи БАР и ДРИВАСТ. Рат се завршио 12. 08. 1423. год. "скадарским миром", где 

доби и БУДВУ. Све преговоре је водио ЂУРАЂ Бранковић, и ти се окончају тек априла 1426. год. 

споразумом у ВУЧИТРНУ. Те исте године Деспот СТЕФАН сазва СРБСКИ САБОР у СРЕБРНИЦИ 

код СТРАГАРА и пред властелом и црквеним старешинама, именује ЂУРЂА Бранковића за свога 

јединога наследника. 

Следеће године: 19. 07. 1427. године, заврши се животни пут Великог Човека, Великог Ратника, 

Великог Песника, Великог Државника, Великог Заштитника Уметности и Културе, и свега осталога, у 

сред његове Шумадије код места званог Главица, од срчане капи. Поседовао је једну од највећих 

европских библиотека, сам је написао многа велика дела, као; Натпис на косовском мраморном стубу, 

и СЛОВО ЉУБВЕ (РЕЧ О ЉУБАВИ), песничка посланица у десет строфа. 1403. год, обновио је 

велику цркву у Београду, а између 1407. и 1418. год. подигнута је и живописна црква Св. Тројице у 

Ресави, задужбина и маузолеј Деспота СТЕФАНА. Сахрањен је у својој задужбини манастиру 

МАНАСИЈА. 

 

 

 
Грб Балшића из Фојничког гробника 

 

БАЛШИЋИ (1360 -1421 год.) 

 

Први пут се помињу, као властеоска породица, у повељи коју је цар Урош V дао Дубровнику, 

1360. године, где им дозвољава "да греду с тргом и сваком купњом свободно у земљу царства ми, и на 

вјери царства ми да греду или на Зету на Балшиће, или на државу кнеза Војислава...". 
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О првом познатом БАЛШИЋУ, родоначелнику овс породице, БАЛШИ I, дубровачки историчар 

Мавро Орбини, говори да је за вријеме "цара Стефана, држао само једно село". Према истом извору, 

први град који су поседовали бејаше Скадар, а тек касније се проширују све до Котора. Балша I је 

имао три сина, и то: Страцимира, Ђурђа I и Балшу II. Да би показали своју самосвојност и 

самосталност према централној СРБској власти и цару Урошу заједно са кнезом Војиславом 

Војиновићем, прихватају да постану грађани Републике Св. Марка или Венеције, и то: кнез Војислав 

добије свечану повељу којом се одређује златни печат, а за повељу Балшићима сребрни печат. Због 

тога га је цар Урош сматрао одметником, али се та ситуација изменила захваљујући посредовању и 

мешању сувладара Уроша V, краља Вукашина Мрњавчевића или Мрњачевића.  

Краљ Вукашин је сматрао да Балшићи нису непријатељи СРБском царству, но Војиновићи-

Алтомановићи, Бранковићи и још неки ситнији властелинчићи. А да је у то био сигуран, говори и 

податак да је Ђурђе I био ожењен његовом шћери Оливером. Тај сукоб између похлепне властеле, са 

једне стране и цара Уроша, краља Вукашина, младог краља Марка, деспота Угљеше и Гојка, са друге 

стране, доведе и до отвореног сукоба међу њима. Тако наследник кнеза Војислава Војиновића, кнез 

Никола Алтомановић нападне на слабијег од себе, на Балшиће, те овима лично краљ Вукашин, са 

младим краљем Марком притекне у помоћ, почетком 1371. године. Ту они зауставе Алтомановића, али 

буду спречени и да се дефинитивно обрачунају са њиме и да учврсте СРБско царство са те стране, јер 

у међувремену Турци упадну у серску област, и запрете освајањем исте. Апел краља Вукашина на 

измирење и памет не уроди плодом, те он пошаље и брата деспота Угљешу на Свету Гору, где буду 

благосиљани и овај рат буде назван СВЕТИМ РАТОМ, али ни то не поможе, но Алтомановић још и не 

дозволи пролаз СРБских војски у помоћ краљу Вукашину, које послаше краљ Твртко Котроманић и 

кнез Ђурађ Балшић.  

Послије славне погибије Мрњавчевића на реци Марици, наста грабеж од стране великаша, као 

Алтомановића, Вука Бранковића, Лазара Хребељановића, и осталих, те Ђурађ I уграби прилику и 

припоји себи Метохију, што изазва још већу мржњу за себе од стране Алтомановића. Радо поможе 

краљу Твртку и кнезу Лазару, да униште Николу Алтомановића те за награду добије: Драгичевце, 

Конавље и Требиње, а примора да му Дубровник плаћа 2.000 перпера годишњег данка. Најмлађи 

Балша се у међувремену жени са Комнином, шћери деспота Јована Комнина Асена, брата Душанове 

жене Јелене, те у мираз добијају градове: Берат, Валону (Авлону) и Ксимару, те се поново обнови 

Горња Далмација у својим старим границама. Те су Балшићи постали једна од најмоћнијих СРБских 

властелинских кућа, те када победе и краља Твртка и одузму му Драч и Невесиње, докажу свој примат 

међу СРБским племством. СРБском краљу Твртку у Босни, одбију да признају крунисање за 

свеСРБског краља, на које је овај имао права по сродној линији са Немањићима.  

Ђурађ I Балшић умире 13.01.1378. године, те га наслеђује најмлађи брат Балша II, који се 

одузимањем Драча краљу Твртку, и сам назва "дуком драчким". Ратујући са Турцима стално, знао је за 

њихову снагу, те је од Венеције затражио помоћ у галијама, да би могао да се надолазећој опасности 

супротстави, али га у међувремену претече смрт, јер погибе у боју са Турцима на Саурском пољу код 

Берата. Наследи га удовица Комнина са шћери Руђином, и одмах одваја албанске градове и подијели 

Горњу Далмацију на Зету и јужну Албанију, док Метохију Бранковићи ставише под своју управу. 

Балшићима оста на управу само Зета и крајеви данашње северне Албаније, са градовима: Скадром, 

Дривастом и Љешом. Власт је припала најстаријем Балшићу, Ђурђу II, који себе назва "благовјерни и 

самодржавни господин Ђурађ свој Зети и приморској земљи" и за своје седиште узима Улцињ. Иако је 

био ожењен Јеленом, шћери кнеза Лазара, не учествује у боју на Косово пољу и не поможе тасту, тако 

да Лазару и Николи Алтомановићу, на најбољи могући начин би враћен дуг, што издаше и продаше 

Мрњачевиће Турцима и уништише СРБско царство за много и много вијекова, и не би случајно тај 

"дуг" враћен баш од Балшића.  

Због много разлога Ђурађ II, од папе Бонифација IX узима католицизам и обећава му своје 

земље у случају да не буде имао наслсдника. Године 1395. од Турака отима Дриваст, Скадар, трг Св. 

Срђа, а Дањ од свога рођака Константина Балшића, турског вазала. Приближивши се угарском краљу 

Жигмунду Луксембуршском, добија од њега 1396. године титулу господара Албаније. Ђурађ II 

Стратимировић Балшић умире половином априла 1403. године. Њега наследи син Балша III (1403 - 
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1421. године). Он главну опасност виђаше од Млетака, те поведе огорчену борбу противу њих у чему 

му помагаше Турци, а ко би други. Када му се мајка Јелена Лазаревић Балшић, удаје за војводу 

Сандаља Хранића, крајем 1411. године, он то искористи и узме Бар, и поврати Скадар и Дриваст. 

Мржња према католицизму и Млецима га је држала све до смрти. Он тешко болестан одлази ујаку 

СРБском деспоту Стефану Лазаревићу 1421. године, где на њсговом двору и умире, оставивши у 

наслеђе ујаку своју државу.  

Тако се Зета опет врати у окриље матице, те ће се Стефан Лазаревић од тада називати 

"господин всем СРБљем и Подунавију и Посавију и чести Угарскије земли и босанскије, ештеже и 

Поморју зетскому". 

На вијест о Балшиној смрти млетци су као лешинари скочили на приморске градове зетске и 

тада настаје сукоб са Деспотовином СРБијом и њеним владарем деспотом Стефаном Лазаревићем. 

 
 

 

Територија Балшића у време Страцимира и Ђурђа I 

* Карта узета из "Илустрована историја Срба" Том V/63 

 

Своју владавину у Зети Балшићи су обележили знатном градитељском делатношћу: 

Богородички манастир на острвцету Старчеву, на Скадарском језеру изградио је Ђурађ I Балшић до 

1378. године, цркву Св. Ђорђа на остврцу Горици, саградио је Ђурађ Страцимировић Балшић, уз 

помоћ супруге Јелене. Највећа манастирска црква на Скадарском језеру, Богородица Крајинска, 

обновљена је 1403. године у доба Балше III, а најмлађа (помиње се 1417. године), Богородична црква 

на острву Морачнику, такође је задужбина Балше III Балшића. Како је у браку са Бољом шћери Које 

Закарија, Балша имао само шћери, угаси му се са њиме династичка власт и лоза. 
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Балша I 

 

 

Страцимир    Ђурађ I     Балша II 

умро 1372.    умро 1378.     погинуо 1385. 

1. ж. Јерина, кћи   1. ж. Оливера, кћи    ж. Комнина, кћи валонског 

Прогона Дуклина   краља Вукашина    деспота Јована 

2. ж. Милица, кћи   2. х. Теодора, кћи  

краља Вукашина   севастократора Дејана,   Руђина 

удовица Жаркова,    умрла после 1421. 

Ђурађ II    умрла као монахиња   муж Мркша Жарковић, 

зетски господар   Ксенија     од 1391. 

1385  - 1403. ж. Јелена, 

кћи кнеза Лазара,  

преудата 1411. за  Јелисавета   Јевдокија   Константин   Ђурађ 

Сандаља Хранића,  умрла1443.   умрла после 1428. погубљен 1402.  незаконит 

умрла 1442.      муж Есау деи ж.  ж. Јелена, кћи  пом.1392. 

Буонделмонти  Карла Топије 

  Н (кћи)    Аћајуоли, 

Балша III       јањински деспот      

зетски господар           

1403-1421.         Стефан де  

1. ж. Мара, кћи         Марамонте ? 

Никите Топије,    Ђурађ   Н (син) 

од 1407. 

1.ж. Боља, кћи Које 

Закарије, од1413, 

умрла после 1456. 

 

 

 

Н (син)   Јелена рођ. 1407   Теодора (Доротеа)  

умро 1415.   умрла 1453.    умрла после 1445. 

муж Стефан Вукчић   муж босански властелин 

Косача    Петар Војсалић 
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Грб Брaнковићa из Фојничког грбовникa 

 

01. ЂУРАЂ II Бранковић I 

владао од (1427 -1457 г.) 

 

А. 69. владар СРБски, владао свeга 30 година. Рoђен је око 1375. г. тако да су Он и СРБски 

Деспот СТЕФАН Лазаревић, готово врсници, а његова мајка МАРА и СТЕФАН су рођени брат и 

сестра. Послије много неспоразума и свађа, чак сукоба који се одвио 21. 11. 1402. године на Трипољу 

код ГРАЧАНИЦЕ, МАРА је успела на своју Велику СРЕЋУ да измири ујака и сестрића и да од њих 

створи најбоље пријатеље. То се десило у јесен 1412. год. Од тада су били као једно и логично и 

нормално је било да га Деспот СТЕФАН Лазаревић I Немањић XI Свевладовић XXV прогласи за свога 

јединога наследника. Додуше по побочној линији мајчиној, тј. бабиној по мајци, и ЂУРАЂ припада 

макар мало НЕМАЊИЋИМА, тј. СВЕВЛАДОВИЋИМА, па би по томе негов наслов - име гласило: 

ЂУРАЂ II Бранковић I Хребељановић IV Немањић XII Свевладовић XXVI (по женским линијама). 

Но није све ишло баш глатко јер је тек у прољеће 1429. године, од византијског цара Јована VIII 

Палеолога добио знаке Деспотства. Исте године, 11. 09. 1429. године издаје повељу светогорском 

манастиру Есфигмену, коју је потписао као "Милостију Божиеју Господин СРБљем деспот Ђурађ". 

Пошто је морао да краљу Жигмунду врати Београд, исте године почиње зидање нове престонице 

СМЕДЕРЕВА. Изградњом је водио Јован Кантакузен, брат ЂУРЂЕВЕ жене Јерине, она је била готова 

1430 године, позната под називом Мали Град, а на јужној кући Малог Града биће исписано: 

 

"В христа БОГА благоверни деспот Ћурађ господин СРБљем и Поморију зетском повеленијем 

јего сазида се град сији в лето 1430" 

 

1439. год, Турци га нападну и заузму СМЕДЕРЕВО, 18. августа. Мурат II лично предвођаше 

турску војску и заробио ЂУРЂЕВЕ синове Гргура и Стефана, а сам деспот је пребегао преко Дунава у 

Угарску. 08. 05.1441. год, оба брата су ослепљена у граду Токату. Падом Новог Брда 27. 06. 1441. год. 

ЂУРАЂ изгуби цијелу СРБску деспотовину, без Зете. 12. 06. 1444. године, Сегединским споразумом 

ЂУРЂУ буду враћено 24 града, као и оба ослепљена сина из заробљеништва. 

Као турски вазал учествовао је у паду Цариграда 29. 05. 1453. године, иако је био и лични 

пријатељ византијског цара. Следеће године турци нападају и СРБску деспотовину, и Мехмед 

"расипа" Борач и Островицу, а 1455. године дефинитивно пада и Ново Брдо. Осетивши опасност од 
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Османлија, јер већ стигоше и под зидине Београда под водством лично Мехмеда Освајача, Хришћани 

скупе војску по Средњој Европи, под вођством Италијана фрањеваца Јована Капистрана. Битка се 

водила у јулу месецу, где и сам турски цар буде рањен те нареди повлачење (??) Папа Каликст III 

установи празник у име велике Хришћанске победе. Но ускоро крсташку војску десеткова глад и куга, 

од које умрије и сам Јован Капистран. Исте године "в лето 1456, месеца декемврија, 24. дана, престави 

се Господин деспот Ђурађ в граде Смедереве". 

ЂУРАЂ Бранковић се оженио 26. 12. 1414. године Ирином-Јерином, КАНТАКУЗИН, од оца 

Теодора, који је био син Матије Кантакузина, дакле унука самог цара Јована КАНТАКУЗИНА. 

ИРИНА је имала три брата: Андроника, Георгија и Тому као и сестру Јелену, тако да је и она била 

племените лозе царске. 

 
 

СРБска ДЕСПОТОВИНА 1441-1451, 
географска карта, према нацрту М. Спремића 

*Карта узета из «Илустроване историје Срба» Том VII/22 
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 Н. 

 

 

 

Младен, војвода, савременик Стефана   Никола, жупан, пом. 1329. 

Дечанског и Стефана Душана 

 

 

Бранко Младеновић, севастократор у    Ратослава 1347. Алтоман, велики жупан 

Охриду. посл. пом. 1365.      (види Војиновићи) 

 

 

 

Гргур  пре 16.јула1398.     Теодора (Војислава) 

Δ Теодора, преудата (?) за     Ђорђе Топија, господар 

краља Марка       драчки (1388 - 1392), 

(види Мрњавчевићи)      син Карла Топије 

 

 

Никола Радоња (Радохна), (од краја 1365),  Вук  6. окт. 1397. 

малосхимник Роман       Δ око 1371. Мара, монахиња Марина, 

великосхимник Герасим (од 1376/7)    ћерка кнеза Лазара.  12. апр. 1426. 

 3. дец. 1399.  

Δ око 1350. Јелена, сестра Вукашина и  

Угљеше Мрњавчевића,  јесен 1358 - јесен 1364.  

 

 

Н. ћерка   Н. ћерка  Гргур   Ђурађ, кнез,    Лазар  (пог.) 

 јесен 1358 до јесен 1358   13.марта 1408. деспот (1427 -1456)   12.јула1410.  

јесен 1364.   јесен 1364.  као монах  *око 1375.    код Једрена 

 24.дец.1456. 

Δ 1) Н. трапезунтска принцеза,  

сестра цара Јована IV Комнина 

2) 26. дeц. 1414. Јeрина (Ирина)  

Кантакузин ћeрка Тeодора Кантакузина. 

 3.маjа 1457. 

 

 

 

?(1) Јeлeна  (1) Мара*око   (2) Тодор   (2) Гргур, дeспот(?) 

пом.1408. 1401.  15.сeпт.  *1415.   * 1416/17. 

1487. у Јeжeву,   1428.    као калуђер 

гроб Косиница     Герман у Хиландару 

код Драме     16.окт.1459. 

4. септ. 1435.        (?) Δ Н. 

Мурат II, турски?      

султан, 

 5. фебр. 1451. 
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(2) Лазар, савлалар (од   (2) Катарина (Кантакузина)  (2) Стефан, дeспот 

нов, 1446), деспот     *1418/19. (1458-1459)   *1420. 9. окт.1476.  

(1456 - 1458)* 1421.      1490 -1492. гроб   (види Бранковићи II) 

 20. Јан. 1458.    Конча, код Струмице 

Δ 18.дeц.1446. Јeлeна    Δ 20. апр. 1433. гроф Улрих 

Палеолог, * око 1432, ћeрка   Цељски, син Фридриха II и 

морејског деспота Томе и    супруге Јелисавете Модрушке. 

Катарине. Ћеркe ахајског кнeза  * око 1406.  (убијен) 9. нов.  

Центуриона II Закарије,   1456. у Београду 

 као монахиња Хипомона 

7. нов. 1473. у Санта Маури    

Вук, деспот (1459-1485) од 1464.  

у Угарској, *око 1438. 1- 16. апр. 1485.  

Варвара, ћерка Сигисмунда Франкопана.  

преудата за Фрању Бериславића од  

Грабарја, јајачког бана,  око 1508.  

 

 

 

Јелена (Јелача) Ирина   Милица  Херман IV  Георгије  Јелисавета *1443. 

Марија * око 1447.  Δ Јован  1. маја 1463.   1452.  1445.  (верена најпре 

 после 1498.  Кастриота  (у Дубровнику)     са Иваном 

Δ 1.апр.1459.    Леонард III Токо     Горичким,   

Стефан     војвода од Санта     затим са Матијом    

Томашевић,     Мауре 1455.     Хуњадијем)   

српски деспот од        

21. марта 1459, 

босански краљ 

(1461 -1463)  

 јуна 1463. 

 

 

 

02. ЛАЗАР II Ђурђев Бранковић II  

(1456 -1458 г.) 

 

А. 70. владар СРБски, владао свега нeпуне двије године. Оженио се Јеленом, шћери морејскога 

деспота Томе ПАЛЕОЛОГА. Женидбом је добио и деспотску титулу, 1446 године. Но тек је 

"Господарем" или "Господином СРБљем" постао: 24. 12. 1456. године, тренутком смрти свога оца 

ВЕЛИКОГ СРБског ДЕСПОТА. До средине јануара следеће године склапа уговор са турским 

султаном Мухамедом Освајачем II 15. 01. 1457. године, а добија назад све очине земље под условом да 

редовно плаћа харач. Мехмед му тада чврсто обећа и потврди да до његове смрти неће бити нападан и 

диран. ОН то искористи, па током те године успева да од Угара ослободи Ковин, а априла већ је 

запосео све СРБске Дунавске тврђаве. Нажалост не поживе довољно дуго, но на несрећу СРБскога 

рода умрије 20. 01. 1458. године. Како у браку са Јеленом не имаде синова, по шћери почетком 

фебруара исте године би образовано наместиштво под управитељством Михајила Анђеловића, 

ЛАЗАРЕВОГ слепог брата СТЕФАНА и деспотице Јелене. 
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Стефан, деспот (1458 - 1459) *1420.   9. окт.1476.  

Δ 1460. (у Скадру) Ангелина, ћерка Аријанита Комнина,  

 као монахиња Агелина 30. јула1520 

 

 

Ђорђе деспот (1486 - 1496),   Јован, деспот (1494-1502)   Марија, 

монах Максим (1497/8)    *1462.  10. дец. 1502.  *око 1465. 12. авг.1495. 

митрополит београдски,    Δ Јелена, ћерка Стефана  Δ јула 1485, Бонифације  

*1461.  18. јан. 1516..    Јакшића. 1503. преудата за   Палеолог, 

сахрањен у Крушедолу    деспота Иваниша Бериславића,  маркгроф од Монферата, 

Δ Изабела, из арагонске напуљске    после 1529.     1493. 

династије  

Виљем  Ђорђе 

 

 

Деспина Милица  Марија  Јелена  Марија Магдалена  Хана  

 1554.   1540    пре1546.   после 13.јула 1571.  2. фебр. - апр.1578.  

1504-1506.   ΔФердинанд  Δ после 28.  Δ1) 1525-1535. Иван   Δ 1) пре 1537. Федор 

Неагоје VI   Франкопан,  јуна 1529. Михаилович    Андрејевич 

Басараб,   син   пре 1536. Вишњовјецки,   Волођимјерски- 

војвода влашки  Бернардина  Петар IV господар    Сангуско, маршал 

од 1512. 1521.  (1453-1530)  Рареш,  чечерски и пропојски  волински (1535) 

Лујзе,   господар  (1536)  око 1542.    9. нов. 1547 

принцезе молдавски 2) пре1546. Александар -18. јан. 1548. 

арагонске.  (јан. 1527 Федорович Чарторијски 2) пре 6.марта 1533. 

1527.  до18.септ. кнез, војвода волински  Николај Андрејевич 

1538. и (1566) пре 13.јула 1571.   Збарски, кнез, 

19. фебр.       25.мај – јули.1574. 

1541      

 окт. 1546.  

- окт. 1546.) 
     (види  

Бранковићи) 
 

 

Стефан  Катарина  (1)Андреј  (1)Јарослав   (1)Федора  

Франкопан  Франкопан   Сангуско, кнез,  Сангуско, кнез  пре 1575. 

 1577.  Δ 17.јуна 1543.  око 1522.    4. септ. 1564.  Δ пре 20.авг.1549 

Δ Катарина  Никола IV         Пјотр Захаровски 

Ек де   Шубић Зрињски 

Хунгершпах (Сигетски) IV 

*1508. (или 1518),   (1) Димитри   (1) Роман   (1)Марина  

 (погинуо)    Сангуско кнез,  Сангуско кнез,   после 

7. септ. 1566.     3.фебр.1554.  војвода  19.маја 

код Сигета          брацлавски (1566), 1549. 

ратни атаман 

литвански (1569) 

          *1537.(?) 12.маја1571. 
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Теодосије  Стана         Роксанда  

*пре1512.      *пре1512.  *после 1512. 

 1512. 

Јован              Петар            Ангелина 

 *1512-1517.   *1512-1517.  *после 1517. 

              пре 1522. 

  

  

 

(1) Андреј    (1)3игмунд    (2) Михаил  

Вишњовјецки, кнез,   Вишњовјецки,   Чарторијски, 

војвода волински   кнез.  млад 1552.  кнез,  после 

(1576)  1586.       22. фебр. 1582. 

 

(1)Константин  (1) Александра  (2) Марина  1570. 

Вишњовјецки,    после маја 1569.   Δ пре 18. окт. 1569. 

кнез,  пре јула   Δ 1555. Јан Шимковић,  Андреј Сапјеха 

1574.    маршал литевског двора  

 

 

03. Деспотица ЈЕЛЕНА ПАЛЕОЛОГ Бранковић  

(1458 год.) 

 

А. 71. владар СРБски, владала неколико месеци. Зна се да је из куће ПАЛЕОЛОГА, и да је са 

ЛАЗАРЕМ имала шћер, коју је понудила босанском краљевском двору, да би покушала спасити 

СРБију од пропасти. Последњи живи крунисани СРБски краљ, краљ све БОСНЕ, радо то прихвати, јер 

је као побочни имао права наслеђивања велике Лозе НЕМАЊИЋА, пошто су и прабаба, као и ујна 

ТВРТКА I КОТРОМАНИЋА I директна лоза НЕМАЊИЋА. Јер ћерка најстаријег сина УРОША II 

Немањића ДРАГУТИНА, беше прабаба Твртка I Котроманића а ТВРТКОВА мајка, била је сестра 

Младена III Шубића, чија је пак супруга рођена сестра СРБског цара СТЕФАНА УРОША IV 

ДУШАНА СИЛНА Немањића. Тако да је босански краљ ТОМАШ I Остојић, сматрао са правом да и 

он полаже право на Немањићки престо. Док су ти разговори вођени, СТЕФАН слепи на наговор 

племства и народа пристане да са деспотицом привремено влада. 

 

04. СТЕФАН Ђурђев Бранковић IV  

(1458 -1459 год.) 

 

А. 72. владар СРБски, владао свега неколико месеци, када га отера са престола, син босанскога 

краља ТОМАША I Остојића, СТЕФАН Томашевић. Чим се веридба прихватила по њиховим условима 

21. 03. 1459. године, СТЕФАН ТОМАШЕВИЋ се 01. 04. 1459. године и венча са шћери ЛАЗАРА 

Бранковића ЈЕЛЕНОМ - Јелачом. 

А шта се десило са СТЕФАНОМ Бранковићем, познатијим као слепи СТЕФАН Бранковић. 

Када га имењак прогна без игде ичега, оде сестри Катарини, удовици грофа Урлиха Цељског, а потом 

пређе у данашњу Албанију, некадашњу Горњу Далмацију, где се ожени АНГЕЛИНОМ шћери 

Аријанита Комина, који је господарио области КОЊУХА - Елбасана. Овом брачном везом постаје 

сродник Великог СКЕНДЕРБЕЈА, са чијим препорукама одлази у Венезију. Највише времена проводи 

у ФУРЛАНИЈИ, где је заједно са сестром КАТАРИНОМ купио град БЕОГРАД, од Грчког грофа 
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Леопарда, негде око 1465. године. Тамо је живео мирно неколико година, тачније десет, подижући 

своју децу. Међу њима је будући деспот Ђорђе, рођен 1461 године у Албанији, као и ЈОВАНА и шћер 

МАРИЈУ, и тако Бранковићи наставише и даље да живе. 

 

01. СТЕФАН I Томашевић II  

(1459 год.) 

 

А. 73. владар СРБски, владао свега 2-3 месеца. Чим се венча са ЈЕЛЕНОМ шћери 

ЛАЗАРЕВОМ, 01. 04. 1459 године, све припреми да би већ 08. 04. 1459 год. отерао и протерао, без 

игде ичега, слепога СТЕФАНА Бранковића, прогласивши се за СРБског деспота и преузевши 

"начелство СРБско". За нешто више од два месеца СМЕДЕРЕВО дефинитивно паде турцима у руке, те 

СТЕФАН ТОМАШЕВИЋ побеже за Босну. Где послије смрти оца преузе престо и настави грчевиту 

борбу против Турака. 

 

 

 

ДИНАСТИЈА СРБСКИХ ВЛАДАРА У БОСНИ  

КОТРОМАНИЋА (1290 -1463 године) 

 

 

 
Грб Котроманића 

 

ВЛАДАРСКА ЛОЗА КОТРОМАНИЋА КОЈА ВЛАДАШЕ  

СРБСКОМ ДРЖАВОМ У БОСНИ ОД XIII - XV ВЕКА 

 

По свим пронађеним изворима, родоначелник лозе КОТРОМАНИЋА је био Босански бан 

ПРИЈЕЗДА I који је био рoђак са vеликим босанским баном МАТЕЈОМ НИНОСЛАВОМ, владао од 

(1232 - 1250 године), погребан нeгде око 1290. год. ПРИЈЕЗДА га је наследио и био бан од (1250 - 1287 

године), и имао је три сина и једну непознату шћeр: СТЕФАНА, ПРИЈЕЗДУ II, и ВУКА. По смрти оца, 

1287 год. па све до 1290 године заједно су владали и СТЕФАН и ПРИЈЕЗДА II. Послије 1290 године 

ПРИЈЕЗДА II се не помиње нигде, само као владар СТЕФАН I. 
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Пријезда I 

бан босански (1250 - 1287),  рођак бана Матеје Нинослава (1232-1250),  пре 1290. 

 

 

Стјепан I Котроманић, Пријезда II, бан (1287) сам,   Вук, пом. 1287.  Н. ћерка 

бан босански   са братом Стјепаном (1290)     Δ Стефан Водички 

(1290-1310),  пре 1314.          (Бабонић) 

Δ 1284. Јелисавета, ћерка   

краља Драгутина,  1331.  

  

 

 

Стјепан II  Котроманић,     Марија (Н)инослав,    Н. син 

бан босански (1314-1353)        Δ 1352. Н.  пом. 1310. 1314.  пом. 1333. 

Δ 1) Н. ћерка Мајнхарда Ортенбуршког 

2) пре 1329. Н. ћерка бугарског цара 

3) 1329. Јелисавета, ћерка Казимира,       Катарина (Каталена) 

кнеза кујавског          пом 1338.  1355. 

Δ Никола 
(види Немањићи I  

и Николићи I) 
Владислав, кнез (1326 -1354) 1354.  

Δ 1338. Јелена, ћерка 

брибирског кнеза Ђорђа,  Стефан Дабиша, краљ  

    сестра Младена III   (фебр. 1391 - септ. 1395) 

Шубића,  после 1378.   Јелена (Груба), краљица 

         (септ. 1395 - мај 1398) 

 

 

Вук                 (3)Катарина     Стана. пом. 25. авг. 1395.  Стојсава      Н.син 

 за живота  Δ 1361. Херман I 

очева     Цељски, гроф, 

 21.марта 1385    Владика, пом. 1395.  

Ђурђ Радивојевић 

 пре 1415. (види Влатковићи херцеговачки) 

(3) Јелисавета  јан. 1387.                                                           

Δ 20. јуна 1353. Лудовик I Анжујски,                                        

угарски краљ (1342 -1382),  1382.  СтефанТвртко I, бан босански   Стефан Вук,  

(1353 -1377), краљ Србије   бан (1354 -1377) 

(26. окт. 1377 -1391) * око 1339. 

Катарина  Јадвига * 1372.  1399.          10. марта 1391.                Марија Δ 1351. Улрих од 

пом. 1374.  Δ Јагело, краљ Пољске  Δ 1374. Доротеја (Дорослава),  Хелфенштајна 

и Литве (1386 - 1434)  ћерка видинског цара  

Страцимира,  пре 1382. 

Марија*1370.  1395.           

Δ Жигмунд Луксембуршки,  Стефан Остоја  Твртко II, краљ (мај 1404 - фебр. 1409.  

угарски краљ (1387 1437)      (види Котроманићи II) и мај 1421- нов. 1443)  средином нов. 1443. 

 1382.        Δ јула 1428. Доротеја, ћерка бана Јована  

Горјанског, нећака угарског краља Жигмунда,  

 септ. 1438. 
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Босна у доба дана Матије Нинослава 

* Карта узета из "Илустрована историја Срба" Том VI/22 

 

 

01. СТЕФАН I Пријездин КОТРОМАНИЋ I 

владао од (1290 -1302 године) 

 

А. 74. владар СРБски, владао свега 12 година, у СРБској Бановини БОСНИ. Њега помињем и 

сврставам у крунисане СРБске владаре из разлога тога, што се оженио са шћери "Сремског краља" 
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ДРАГУТИНА I сина СРБског краља УРОША I Немањића V СВЕВЛАДОВИЋА XIX и по тој линији 

ушао у краљевску кућу - лозу НЕМАЊИЋА. 

Од СТЕФАНА I, владалачка кућа КОТРОМАНИЋА се везује побочном или женском линијом 

за краљевску и царску лозу НЕМАЊИЋА - СВЕВЛАДОВИЋА, са ПРАВОМ. Сам СТЕФАН је и даље 

носио титулу Бана, јер не хтеде да употребљава женидбу са НЕМАЊИЋИМА за своје личне 

промоције. 

Пошто се тако обезбеди са истока крене на запад на МЛАДЕНА I ШУБИЋА, но овај га потисне 

негде око 1302 године, и завлада Босном. Послије смрти Младена I на босански престо дојде 

МЛАДЕН II син Павла Шубића. 

СТЕФАН I умрије нешто прије 1314 године, а његова супруга ЈЕЛИСАВЕТА са синовима 

одлази на сигурно у ДУБРОВНИК. Но пошто Младен II беше јако неугодан човјек и прек, да би 

смилостивио и племство и народ, да остане на власти, он узима за штићеника сина 

ЈЕЛИСАВЕТИНОГ, СТЕФАНА II и поседа га на престо. 

 

02. СТЕФАН II Котроманић II НЕМАЊИЋ XII, СВЕВЛАДОВИЋ XXVI 

владао од (1318 -1353 године) 

 

А. 75. владар СРБски, владао заједно са Младеном II ШУБИЋЕМ од (1318 -1322 године), а онда 

се осамосталио: од (1322 -1353 године). Био је велики владар, а по смрти "Сремског краља" 

ДРАГУТИНА, свога деде, припоји Жупе: УСОРУ и СОЛИ, године 1326, припоји део Хума и изађе на 

мора. Тако Хума и залеђа, Босански Бан буде стварни господар, али СТОН са својим полуострвом га 

не призна, но признаваше врховну власт краља СРБије и изгласавао се његовим. 

1343. год. Стеван II нуди Млецима савез, а 1346. године измири се са Царем ДУШАНОМ 

СИЛНИМ, под условом да Цару врати Хум, а овај се обавеже да ће му документовати да је ХУМ 

његов, а не Стеванов, Сва величина Царства се види и у томе што не хтеде да се прољева невина 

СРБска крв но да се мирним путем договоре. 

1450. године, ипак изби сукоб између њих двојице, те ЦАР ДУШАН разљућен ослободи ушће 

Неретве, ослободи градове: ТРОГИР, САЛОНУ, ШИБЕНИК И ЗАДАР, и огњем и мачем продире до 

утврђеног града БОБОВЦА, где га затече вијест о немирима у Македонији, које изазиваше 

Цариграђани предвођени Кантакузеном. Побуна се проширивала готово све до престолног града 

СКОПЉА. Тако СТЕФАН II имађаше среће те не осети сву жестину љутине праведнога Цара 

ДУШАНА СИЛНОГА, као што осетише побуњени Грци и Македонци, но још то искористи да поврати 

све земље које му Цар ДУШАН узе. На жалост СРБскога народа, за његове владавине страшно ојача 

утицај католика, који се "прослављаху" ужасним прогонима "јеретика", тј. патарена и православаца. И 

због тога га БОГ казни те не имаде мушкога порода, иако се трипут женио. Са ЈЕЛИСАВЕТОМ шћери 

Кијевског кнеза КАЗИМИРА, имао је двије шћери: Јелисавета, и КАТАРИНА. 

 

03. ТВРТКО I Владислава КОТРОМАНИЋ III Немањић XIII СВЕВЛАДОВИЋ XXVII 

владао од (1353 -1377 године) као Бан Босне (1377 -1391 године) као краљ Србије 

 

А. 76. владар СРБски, мајка му беше сестра Младена III ШУБИЋА, а чија је супруга била 

рођена сестра Цар ДУШАНА СИЛНОГ. На власт дође врло млад, па прве године 1353/54, владаше 

заједно са оцем, а послије са мајком ЈЕЛЕНОМ, кћери, Јурја Шубића. Једно вријеме буде лојалан вазал 

угарског краља Лудовика I но се убрзо сукобе око ХУМА, те овај уступи Хум ТВРТКУ I. 

1363. године, угарски краљ нападне поново Босну и буде опет потучен, а 1366. године, изби 

побуна његове властеле против њега под вођством млађег брата Вука. ТВРТКО I онда мораше бежати 

са мајком у Дубровник. 

1371. године одмах по смрти потоњег СРБског цара УРОША V, ТВРТКО I Котроманић III 

Немањић XIII СВЕВЛАДОВИЋ XXVII, појави се као претендент на СРБски престо, истичући своје 

сродство са НЕМАЊИЋИМА, са ПРАВОМ. 
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Размер 1:4.000.000 

Држава краља Твртка 

"Историја Срба", Ст. Станојевић, изд. 1904. год. 

 

Легенда: 

 

Граниџе државе краља Стефана Твртка  

 

Западна граница земаља Николе Алтомановића припалих Босни 1374,1379. год.  

 

Готово стална граница између Босне и Рашке од 1170-1325. год. 

 

 

1373. године, заједно са Лазарем Прибичевим Хребељановићем, нападну Николу 

Алтомановића, потуку га и подијеле његове земље. ТВРТКО I тада доби на управу Подриње са 

манастиром МИЛЕШЕВА и Гацко. 
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26. 10. 1377. године, ТВРТКО I на Митровдан, крунише се круном СРБске краљевске куће - 

"сугубим" (двоструким) венцем - за краља" СРБљем и Босни и Приморију и западним Странама". 

Поред краљевске титуле узима и име СТЕФАН, што беше заштитни знак НЕМАЊИЋА, на шта имаше 

потпуно ПРАВО за разлику од кнеза Лазара. 

1388. године, ТВРТКО I има први сукоб са Турцима код Билеће, где је његову војску преводио 

војвода Влатко Вуковић, и где потпуно уништи Турке. 

1389. јуна 15, судари се војвода ВЛАТКО други пут са Турцима на КОСОВУ ПОЉУ, где се 

ТВРТКО представљао као "СРБски краљ, обавезан да штити земље родитеља и прародитеља својих 

господе СРБске". В. Вуковић побегавши са КОСОВА ПОЉА, лажно извести ТВРТКА I да су СРБи 

побeдили -Турке, те овај брже боље обавести Европу о својој фантастичној победи, и прогласи се 

"краљeм РАШКЕ, БОСНЕ, ДАЛМАЦИЈЕ и Приморја. ТВРТКО I умре 10. 03.1391. годинe. 

Био је ожењен Доротејом, шћери бугарског-видинског краља Страцимира који је био заточен 

од стране Угара у једном замку у Босни са свом својом породицом. ТВРТКО I је случајно видео 

његову шћер, и тада се заче једна од дивних прича, никада недовршених. 

Додавши себи име СТЕФАН, ТВРТКО I не навуче на себе гњев ни народа ни властеле, ни 

држава са којима имаше контаката, већ напротив подржаваху га јер једини беше из рода 

НЕМАЊИЋА. Чак га, рецимо: Венеција и Дубровник на свим важнијим документима писаше и зваше 

"rex RASSIAE". Као велики СРБски краљ у успону, прими у своје окриље приморске градове који 

послије распада ДУШАНОВОГ ЦАРСТВА припадаше угарској, и то: 02. 06. 1390. године СПЛИТ; 08. 

06. 1390. год. ТРОГИР; па за њима, ШИБЕНИК, па БРАЧ, ХВАР, и КОРЧУЛУ. 

Те му мораде Млетачка Република 08. 07.1390. године "весела Срца" честитати и примити 

вијест о овим догађајима и његовим победама. У трогирској повељи од: 10. 07. 1390 године, први пут 

се помиње и јавља његова титула "краљ Рашке, Далмације, Босне и Приморија". У његовој држави 

налазило се целокупно подручје некадашње Доње Далмације, без ИСТРЕ и Кварнера тј. од Зрмање до 

КОТОРА сем Задра и Дубровника. На северу је његова област допирала до Саве и Уне, на истоку до 

ДРИНЕ и ЛИМА и МОРАЧЕ. Али како то увијек бива, када је био у најбољим годинама, задеси га 

изненадна смрт и он испусти своју племениту душу 17. 03. 1391. године. у својој 52 години живота. 

Наслиједи га синовац ДАБИША. 

 

04. СТЕФАН ДАБИША I Котроманић IV Немањић XIV СВЕВЛАДОВИЋ XXIX 

владао од (1391 -1395 године) 

 

А. 77. владар СРБски, владао свега 4 године. Крајем 1391. и почетком 1392. године, нападну га 

Турци, но Он успије да их разбије, и сузбије натраг одакле су и дошли. Тада се нарочито истакне 

војвода Хрвоје. 

Нешто прије Јула 1391. године војвода Хрвоје и брат му Вук беху добили од угарског краља 

Лудовика за себе назив Бан за оне територије које су они имали у своме поседу на северу Босне и 

нешто преко Саве. Те називе им потврди и сам босански краљ ДАБИША, за верност његовој 

династији КОТРОМАНИЋА. По неким изворима лично је краљ ДАБИША I молио угарског краља да 

им подијели ова звања, јер је поштовао то што су они католици, па је врло радо потврдио добијене 

титуле зато што су ипак ОНИ били његова властела. За исказану верност ДАБИША I додијели Вуку на 

управу и уживање велики део некадашње Доње Далмације, тј. њен Приморски део са градовима, а 

његов брат ХРВОЈЕ ХРВАТИНИЋ, добије на управу и уживање остали део Доње Далмације који не 

контролише краљ ДАБИША I. Претпоставља се да је та област под његовом контролом и добила име 

по самоме Бану Хрвоју, тако да се од тада називаше Хрвојева област-бановина, или ХРВАТ-инова 

област-бановина, тј. да скраћено и назва Хрватска (оп. аутора) 

11. 07. 1393. године, краљ ДАБИША I призна угарску власт за врховну, и чак пристане да по 

његовој смрти Босном буде владао угарски краљ. Многе су га околности на то натерале, као и сама 

неслога међу великашима, близина турских хорди, и сл. 
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Босна на почетку XV века, географска карта, према нацрту 

* Карта узета из "Илустрована историја Срба" Том VI/46 
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Босанска краљевина у XV веку. 

"Историја Срба ", Ст. Станојевић, изд. 1904. год. 

 

Легенда: 

 

Границе Босанске краљевине у XV веку  

 

Границе држава појединих династа 

 

I    Држава Хрвоја Вукчића  

II    Држава Павла Раденовића  

III    Држава Сандаља Храњића 
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Њега су великаши сами изабрали на стародревном СРБском САБОРУ за краља, и у почетку 

прве три године су били уз њега, и тада ОН ојача и прошири БОСНУ и подиже јој углед и она постаде 

најмоћнија СРБска држава на овим просторима. Но то не трајаше дуго, но се понови оно старо СРБско 

проклетство звано, НЕСЛОГА, те се великаши ојачавши, почеше силити, као нпр: војвода Влатко 

Вуковић, његов наследник и синовац Сандаљ Хранић, у источној Босни Павле Раденовић са својим 

синовима Павловићима, у западној Босни Хрвоје и Вук Хрватинић-Вукчић, све учинише да ослабе 

његову централну власт. Као и увијек, њима свима је ипак главна опасност долазила као и увијек од 

Угара. У међувремену краљ ДАБИША I КОТРОМАНИЋ III умрије, и то 07. 09. 1395. године и би 

сахрањен у Сутјесци. Наследи га по дозволи угарске његова супруга, краљица ЈЕЛЕНА. 

 

05. ЈЕЛЕНА I Дабишина КОТРОМАНИЋ V 

владала од (1395 -1398 године) 

 

А. 78. владар СРБски, владала је свега 3 годинс. Када властела потпуно ојача, преузе власт у 

своје руке, тако да се не зна тачно када је краљица ЈЕЛЕНА свргнута и под којим условима. Уствари 

ништа се не зна о томе периоду њене владавине. 

 

06. СТЕФАН ОСТОЈА I Котроманић VI Немањић XV СВЕВЛАДОВИЋ XXX 

владао од (1398 -1404 године) 

 

А. 79. владар СРБски, владао свега 6 година. Био се једно вријеме ставио на страну Ладислава 

Напуљског у угарској династичкој борби, а противу Жигмунда краља угарске. Због тога га краљ 

угарски Жигмунд отера и постави ТВРТКА II за краља Босне, ТВРТКО II беше нелегални син 

ТВРТКА I. 

 

07. СТЕФАН ТВРТКО II Твртков Котроманић VII Немањић XVI СВЕВЛАДОВИЋ XXXI 

владао од (1404 -1409 године) 

 

А. 80. владар СРБски, владао свега 5 година. У почетку ТВРТКО II буде веран угарском краљу 

ЖИГМУНДУ, док не учврсти власт. Но се у њему буђаше прађедовска крв па се све више одвајаше од 

Угара, да би 1407. год. угарски краљ затражио благослов од папе да нападне и свргне ТВРТКА II. Овај 

то дозволи те Угри са силном војском упадну у Босну палећи и пљачкајући све пред собом. Пред том 

силином краљ ТВРТКО II са својим верним војводама Сандаљем Хранићем и Хрвојем Вукчићем 

повуче се у брда где су били непобедиви. 

1408. године, га изда прво Хрвоје Хрватинић-Вукчић, који то уради помало, или мало више по 

католичкој линији, и покори се Жигмунду. 

1409. године га напусти и Сандаљ Хранић, те је сада било лако да га смакну и доведу поново 

ОСТОЈУ I као покајника. 

08. СТЕФАН ОСТОЈА I Котроманић VIII Немањић XVII СВЕВЛАДОВИЋ XXXII 

владао од (1409 -1418 године) 

 

А. 81. владар СРБски, владао је свега 9 година. Збацивши ТВТРТКА II за верност награди 

браћу Радивојевиће, Ђуру и Вукића, давши им ОМИШ са Приморјем, све до Жрновице, област Луку 

на Неретви и цео крај на десној обали Неретве, од Радобоље и Блата до Имотског. 

Остоја се сурово обрачунао са својим неистомишљеницима, уз обилату помоћ Угара. По 

многим изворима, лично је краљ Жигмунд погубио 171 властелина СРБског, тако што их је са зидина 

града Добоја бацао у реку Босну. А да би себи решио проблем БОСНЕ, Жигмунд натера ОСТОЈУ I да 

подијели Босну на више области, а централну краљевску област остави као најмању и 

најбеспомоћнију. 1415. године сукобе се СРБска војска краља ОСТОЈЕ I и угарска војска краља 

Жигмунда са једне стране и турска војска са сруге стране и ови буду страшно потучени од стране 
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турака (по једним изворима), а по Владимиру Ћоровићу; Турци се из незна се тачно којих разлога у 

пролеће 1415. године повуку из Босне, но ипак им остадоше босански крајеви покорни "давајући данак 

господину цару турском да би се сачували". То покушаше да искористе Угари и почеше под Добојем 

скупљати војску противу Турака. На њихово изненађење нађоше сву босанску властелу противу себе, 

чак су се измирили и љути противници Сандаљ и Хрвоје. Сви су били сложни да им султан потврди 

ОСТОЈУ I за краља а не ТВРТКА II јер им овај није био по вољи.  

 

 

Стефан Остоја, 

краљ (мај 1398 - мај 1404, и окт. 1409 - септ. 1418 1- септ.1418  

Δ 1) Витача 

2) Кујава одагната 1415.  после 15. дец. 1434 

3) лето141б. Јелена, удовица херцега 

Хрвоја Вукчића  око 1350. + 1416) 

 

 

(1) Стефан Остојић,   Радивој, кнез од Врандука   СтефанТомаш, краљ 

краљ (1418 - јули 1421).,  противкраљ    (нов. 1443.-јули 1461) 

 пре априла 1422.  (1432-1435.1443-1446)     10.јула1461. 

     (погубљен) јуна1463.   Δ 1) Војача, одагната 1444. 

Δ Маргарета, ћерка Николе   2) маја 1446. Катарина,  

Величког, преудата око 1470.  ћерка херцега Стефана 

    за Ивана Сенчеја,    Вукчића Косаче, * 1425/26. 

славонског властелина  25.окт.1478.(у Риму) 

    

 

Твртко,    Матија,  Ђурађ,   

+ (погубљен)   пом. 1465.  пом. 1455. 

јуна1463. 

  

 

(1) Стефан Томашевић,    (2) Сигисмунд *априла1449. (2) Катарина *1460.   

деспот српски (21.март1459),  заробљен од Турака 1463;  заробљена од Турака  

краљ (јули 1461 - јуни 1463)   примио ислам, као Исак   1463. примила ислам 

 (погубљен) јуна1463.    санџак - бег у Малој Азији 

Δ 1. апр. 1459. Јелена (Јелача, Мара),  (1487. и 1493) 

ћерка деспота Лазара Бранковића. 

 после1498. 

 

(1) Н. син     (1) Н.син 

пом 1445.     пом. 1445.   

    

Маџари су морали да се изјасне, јер им веран од босанске властеле оста само Владислав 

Дубравчић, господар града усорског Ковача, а други се здружише са турцима тако да почетком августа 

1415. год. дође до тешког угарског пораза. Све њихове главне вође допадну ропства. СРБски великаши 

добише замаха у борби противу Угара и офанзивног католичанства, добијају новог савезника, који је 

био вољан да их помогне јер и сам имаше интереса, и Босну планираше као одскочну даску у 

продирању на запад 23. 08. 1415. године на скупу властеле на Сутјесци, на Порсној Пољани, 

предвођени краљем ОСТОЈОМ I они сви заједно убију Павла Раденовића, а његова сина Петра свежу и 

пошаљу у блиски Бобовац. Априла 1416. год. умире Хрвоје, а његову удову Јелену узме краљ ОСТОЈА 

I за жену да би учврстио своје позиције, а пусти 
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своју жену КУЈАВУ. Ујесен 1418. године умире и краљ ОСТОЈА I.  

 

09. СТЕФАН СТЕВАН III Остојин Котроманић IX Немањић XVIII СВЕВЛАДОВИЋ ХХХIII 

владао од (1418 -1420 године) 

 

А. 82. владар СРБски, владао је свега 2 године. Био је слабог здравља, а као владар мале 

личности и вредности, а уз све то плаховит и доста непромишљен, Свугде око себе је стицао 

непријатеље, па је за његове владавине вођен грађански рат, јер Сандаљ Хранић поче повраћати све 

одузете му области од стране почившег краља ОСТОЈЕ I. Пошто то немогаше учинити сам позва 

Турке као савезнике, што они врло радо прихвате, јер их баш и небеше брига коме помажу, но да 

пљачкају и разарају. Скопљански намесник Исак поможе Сандаља и овај победи Петра Павловића и 

потисну краља СТЕВАНА III Остојића, те доведе уз благослов Турака ТВРТКА II. Са тиме се 

сложише и Дубровчани. 

 

10. ТВРТКО II - друга владавина 

владао од (1420 -1433 год.) 

 

А. 83. владар СРБски, владао свега 13 година. Ово му беше друга владавина. Иако га Турци 

доведоше, он убрзо окрену ћурак наопако и стане се борити противу њих. У јесен 1425. године би 

одржан састанак два краља, и то: СРБског краља ТВРТКА II и Угарског краља Жигмунда, и договоре 

се за заједничку борбу противу Турака. Са тим разговорима је био упознат и СРБски Деспот СТЕФАН 

ЛАЗАРЕВИЋ, који је дао пристанак за борбу. Султан сазнавши за ове разговоре, исте године нападне 

СРБију, а то искористи ТВРТКО II те на превару нападне и освоји пребогату Сребреницу, од Деспота 

СТЕФАНА ВИСОКОГ. Када овај то чу, окрете своју војску на ТВРТКА II те ова "јуначина" видевши 

силну СРБску војску предвођену лично ДЕСПОТОМ СТЕФАНОМ, коме су се и Турци клањали због 

храбрости и јунаштва, побеже и затвори се у утврђени град Бобовац ђе сачека Великог ДЕСПОТА и 

мољаше га за милост. И доби милост од Милостивог и Великог СРБског ДЕСПОТА ВИСОКОГ 

ЛАЗАРЕВИЋА. Но му ђаво не даде мира, па 1432. године поново нападне Сребреницу где га Деспот 

Ђурађ Бранковић научи памети и 1433. године уз помоћ турака доведе на престо Радивоја I Остојина 

сина. 

 

11. СТЕФАН РАДИВОЈЕ I Остојин II Котроманић XI Немањић XX СВЕВЛАДОВИЋ XXXV 

владао од (1433 -1435 године) 

 

А. 84. владар СРБски, владао је свега 2 године. Када га је свргнуо, свргнути краљ ТВРТКО II уз 

помоћ угарске војске. У међувремену умре и његов велики и моћни заштитник Сандаљ Хранић, 1435. 

године кога наследи Стефан Вукчић. 

 

12. СТЕФАН ТВРТКО II - треће владање 

владао од (1435 -1443 године) 

 

А. 85. владар СРБски, владао свега 8 година. За време његове владавине договори се са 

Турцима да им плати 25.000 дуката годишње, а да му овај да гарантије да ће остати признат и 

поштеђен. Ма како та веза са Турцима успије да га приближи Стефану Вукчићу, не успије да га 

приволи да га призна. Но још овај измоли неку немачку титулу херцога, па се њоме и закити и назва 

Херцог Стефан Вукчић, а области којима је господарио назваше се Херцеговином по њему. Онда 

херцог и краљ заједно нападну и оробе земље Радослава Павловића са градом Требињем, и подијеле 

их. ТВРТКО II умрије новембра 1443. године. 

 

13. СТЕФАН ТОМАШ I Остојин III Котроманић ХIII Немањић XXII СВЕВЛАДОВИЋ XXXVII 

владао од (1443 -1461 године) 
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А. 86. владар СРБски, владао свега 18 година. Један из плејаде вреднијих краљева СРБских. 

Велики му је противник био СТЕФАН ВУКЧИЋ, те краљ ТОМАШ I одмах прихвати борбу са њим. 

Придружи му се и син Радослава ИВАНИШ ПАВЛОВИЋ. Средином маја 1444. године краљ ТОМАШ 

I. отме турцима град Сребреник. Онда продре у ХУМ и заузме трг ДРИЈЕВА. Средином маја 1446. 

године краљ ТОМАШ I се ожени Катарином, шћери Стефана Вукчића. Али не лези враже, СРБи не би 

били СРБи да се не заваде међусобно, и то учинише 1448. г. те зарате СТЕФАН ТОМАШ I и Деспот 

Ђурађ Бранковић, те га овај порази код Сребренице, 15. 09. 1448. године. Овакви међусобни ратови су 

економски исцрпљивали и онако већ исцрпљене и раскомадане СРБске државице, но они то у својим 

лудим и похлепним главама не видеше, но се још више и упорније исцрпљиваше. Лакше им је било да 

пријатељују са странцима него међусобно, тако је и краљ ТОМАШ I имао са новим Угарским краљем 

Матијом Корвином веома добре односе. 

У јесен 1448. године завади се краљ СТЕФАН ТОМАШ I са херцогом Стефаном Вукчићем, и 

овај одвоји своју Херцеговину из краљевства Босанског. То се тешко дојмило краља ТОМАША I, те 

он одлучи и постане католик, што му у народу не донесе баш популарност. Од Угара и Ватикана доби 

и одобрење да његов син као католик буде СРБски деспот. 

Почетком 1458. године, послије смрти Деспота СРБског Лазара Бранковића, краљ ТОМАШ 

заузме 11 градова који су припадали СРБији и приброји их БОСНИ, али већ у фебруару у Босну 

упадну Турци. 

У априлу се измири са султаном, а убрзо се помири и са херцогом СТЕФАНОМ ВУКЧИЋЕМ. 

Истовремено уговори женидбу између његовога сина и шћери покојног Деспота СРБског Лазара 

Бранковића. 21. 03. 1459. године СТЕФАН ТОМАШЕВИЋ стиже у СМЕДЕРЕВО и прими "начелство 

СРБско". Титулу СРБског Деспота му потврди угарски краљ Матија Корвина. Но ускоро турски 

султан Мехмед I изби под зидине СМЕДЕРЕВА. 

У јулу 1461. године умрије СРБски краљ у БОСНИ СТЕФАН ТОМАШ I под чудним 

околностима, јер је од пада СМЕДЕРЕВА, до смрти прогањао босанске јеретике и насилно их 

покрштавао. То је исто чинио и са Православним СРБима. 

 

14. СТЕФАН ТОМАШЕВИЋ Котроманић XIV Немањић XXIII СВЕВЛАДОВИЋ XXXVIII 

владао од (1461 -1463 године) 

 

А. 87. владар СРБски, владао свега 2 године. Поставши СРБски Деспот у граду СМЕДЕРЕВУ 

столоваше непуна два месеца, кад султан Мехмед I Освајач изби под зидине СМЕДЕРЕВА. Нови 

Деспот СРБије понесе се кукавички и преплашено понуди град СМЕДЕРЕВО без борбе Турцима. 

Договорише се са њима и Турци им отворише пролаз за њега и деспотицу и пратњу му. Турци уђоше у 

град СМЕДЕРЕВО, 20. 06. 1459. године, и тако се угаси велико и старо СРБско царство за дуга 

времена. 

Ујулу 1461 године, када умрије СРБски краљ у БОСНИ СТЕФАН ТОМАШ I наследи га син му 

СТЕФАН ТОМАШЕВИЋ, СРБски ДЕСПОТ и СРБски Крунисани краљ у БОСНИ. Он беше последњи 

крунисани, тј. краљ и Деспот венчан СРБском круном и још из лозе НЕМАЊИЋА - 

СВЕВЛАДОВИЋА. Њега Турци послије двогодишње исцрпљујуће и тешке борбе опколе у граду 

КЉУЧУ, те га заробе и убију. Тако се угаси СРБска држава у Босни, као нешто раније и у Србији. 

 

 

И НАСТА ВИШЕВЕКОВНИ МРАК!!! 
 

* * * * * 

 

Апропо свега напред реченог да испричам једну причу преузету од великог СРБина и научника 

МИЛОША МИЛОЈЕВИЋА КОМЕ И ЗА ОВО ДЕЛО ИМАМ ЗАХВАЛИТИ: 
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"По смрти Деспота СТЕФАНА ВИСОКОГ ЛАЗАРЕВИЋА, дође на престо СРБских царева, син 

Вука Бранковића из Орида, над ког су гробом (Вуковим), турци у Крушевцу, пошто су га у знак 

завалности за издају задавили, подигли турско тулбе и увек му упалили за црну и погану 

издајничку душу, лојање свијеће у вече својих свију петкова. 

СРБи ослободише Крушевац под Књазом МИЛОШЕМ ОБРЕНОВИЋЕМ, разасули су ту 

и одвратну балијску тулбу, свога издајника, због кога су више од 4 вијека робовали, и који још 

робују и ратују за своју слободу, извадили су кости подле издајице Оридске и спалили их; па 

пепео развејали по ваздуху, и на месту где су лежале три дана јс сва војска ишла на двор." 

 

(Боље да то нијесу чињели, тј. развејавали пепео, јер су га тако добро развејали и нађубрили, да 

се БОГУМИ и те како примио кроз ову нашу јадну и напаћену земљицу, СРБијицу, па данас има више 

бранковића но нас осталијех, опаска аутора 1994 године.) 

И тако нестаде нетрагом велико СРБско царство, које се од памтивијека протезало и 

простирало од Галиције на Иберијском полуострву и реке Тајо-Тахо, до Балтика, река Одре, Лабе, 

планинских масива КАРПАТА, Апенинског полуострва, Балканског полуострва, Јадранског мора, 

Црног мора као и Хвалијског или Каспијског мора, до СиБиРа или СиРБирије.... 

У овоме малом и скромном делу су обухваћени само цареви, и владари који су оставили трага у 

СРБском народу и државности. Тако да нијесам стигао да обухватим и оне кнезове, жупане, велике 

жупане, банове, деспоте, о којима нијесам наишао трага, или који не остављаху трагове за дела због 

којих би требало да се нађу међу овијем великанима, што не значи да их нећу пронаћи и што рећи и о 

њима, као и допунити ове са новим информацијама.  

Још једном молим за опрост, што можда нијесам више страних извора користио, али требате 

разумијети да ја нијесам ни УК, ни НАУК, и да нијесам никада учио ни Грчки, ни Латински, а 

поготову не немачки, а то су језици који имају највише информација о нама, СРБима као и о осталим 

народима. Користио сам само оно што је преведено на Српски, а не СРБски, језик, помало изворе из 

Русије, или што би ми пријатељи и истомишљеници, као г-дин Павле Станојевић директор архива 

Војводине, г-дин арх. Хаџи-Девић Војислав, г-дин Петровић Александар, и многи други, преводили 

или назначавали. Но ипак највећу захвалност дугујем једној дивној особи и СРБској Хероини, г-ђи др. 

ОЛГИ ЛУКОВИЋ-ПЈАНОВИЋ која ме је научила свему, и која је нашему народу поклонила књигу 

која би требала бити као БУКВАР за свакога нашега човјека, а то је 

 

"СРБИ ... НАРОД НАЈСТАРИЈИ"  И зато ХВАЛА !!!! 

 

СРБин СРБаковић II. 
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