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Стефан Душан 

 

 

Стефан Урпщ IV Дущан Немаоић, ппзнат и кап Дущан Силни (пкп 1308 — 20. децембар 

1355) је бип српски средопвекпвни краљ (1331 — 1345) и први српски цар (1346—1355). 

Бип је син краља Стефана Урпща III Дешанскпг и птац цара Стефана Урпща V, у нарпду 

прпзванпг Нејаким, ппследоег владара из династије Немаоића. 

Дущан је са власти збацип свпг пца Стефана Дешанскпг, уз ппмпћ властеле незадпвпљне 

пплитикпм Стефана Дешанскпг према Бугарскпј и Византији, накпн битке кпд Велбужда. 

Дущан је знашајнп прпщирип границе српске државе према југу, све дп Кпринтскпг залива, 

искпристивщи унутращое немире у Византији. Пп псвајаоу великих византијских 

теритприја Стефан Дущан се 1345. прпгласип за цара Срба, Грка (тј. Рпмеја) и Бугара, 
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српску цркву је са ранга архиепискппијеуздигап на ранг патријарщије, да би га први 

српски патријарх Јпаникије 1346. крунисап. 

Ппзнат је и пп дпнпщеоу Дущанпвпг закпника, најзнашајнијег српскпг средопвекпвнпг 

правнпг акта. Заврщип је манастир Дешане, задужбину свпга пца, а оегпва најзнашајнија 

задужбина бип је Манастир Светих архангела кпд Призрена, где се налазип и оегпв грпб. 

Без пбзира на тп, Стефан Дущан је једини владар из династије Немаоића кпји није бип 

прпглащен за свеца ппсле смрти. 

Ппеван је у нарпдним песмама, али га нарпд није нарпшитп вплеп. 

Оегпва круна се држи у Цетиоскпм манастиру у Црнпј Гпри. 



 

Фреска из манастирске цркве у Леснпву, пкп 1350. гпдине Датум рпђеоа пкп 1308. Местп рпђеоа Скадар 

Датум смрти 20. децембар 1355. Местп смрти Цариград Грпб Манастир Светих архангела (ппсле 1927. 

гпдине црква Светпг Марка уБепграду) Титула Краљ и Цар Србије Перипд 1331 — 1346, краљ 1346 — 1355, 

цар Претхпдник/ци Стефан Урпщ III Дешански Наследник/ци Стефан Урпщ V Ппреклп и ппрпдица Династија 

Немаоићи Птац Стефан Урпщ III Дешански Мајка Тепдпра Смилец Супружник/ци Јелена Пптпмствп Стефан 

Урпщ IV 



 

Границе Дущанпвпг царства 



 

Границе Дущанпвпг царства (Немашка мапа) 

 

 

Младпст 

 

 

Краљ Стефан Урпщ II Милутин је збпг сукпба пкп власти са синпм Стефанпм Урпщен III 

Дешанским, пвпга ухватип и прптерап га у Скппље где је наредип да се пслепи (у средоем 

веку је ппстпјалп верпваое да слеп шпвек не мпже да впди државу па се пслепљиваое 

шестп кпристилп да се пнемпгући некпме да дпђе на власт). Ппсле делимишнпг 

пслепљеоа, Стефан је са женпм и двпје деце Дущицпм и Дущанпм прптеран на 

византијски двпр кпд Милутинпвпг таста цара Андрпника II Палеплпга у Цариград. На 

захтев Цркве Милутин дппущта Стефану да се врати уСрбију али задржава Дущана кпд 

себе, најверпватније кап тапца щтп је била шеста пракса у средоем веку. Ппсле 



Милутинпве смрти, Стефан је уз ппмпћ цркве иархиепискппа Данила ппстап нпви краљ 

ппд именпм Стефан Урпщ III а истпвременп је крунисан оегпв син Стефан Дущан кап 

„млађи краљ“. 

 

 

Сппменик Цару Дущану у Скппљу. 



 

Цар Стефан Дущан, фреска из манастира Дешани. 

 

 

Краљевић Душан 

 

Јпщ кап „млади краљ“ успещнп се супрпставип шетама бпсанскпг бана Стефана II 

Кптрпманића у Захумљу (1329.). Кпмандпвап је једним делпм впјске у главнпм нападу у 

бици кпд Велбужда (1330), у кпјпј се Србија избприла за впдећу улпгу на Балкану. Пднпси 

између старпг и младпг краља су се ппгпрщали јануара 1331. гпдине. 



 

Краљ Стефан Дешански са синпм Дущанпм, на икпни „Светпг Никпле“ из 1327. гпдине. Сукпб пца и сина 

У време битке кпд Велбужда (Ћустендил) Дущан се вепма истакап, па је краљ Стефан псећајући да му је син 

миљеник кпд властеле, те да би му мпжда мпглп пасти на памет да ппкуща да преузме краљевски престп 

јпщ дпк је пн жив, дпделип на владаое Зету кпја брзп ппстаје правп леглп незадпвпљства и бунтпвника. 

Властела пкупљена пкп Дущана непрестанп га је нагпварала да се ппбуни прптив пца и да узме власт. 

 

“Пви га данпнпћнп ппдстицаху да пдузме краљевствп из руку пца, кпји је збпг старпсти 

бип несппспбан за управљаое, и да се такп пбезбеди пд свпг брата Синище, кпга је оегпв 

птац имап с другпм женпм” (Маврп Прбин) 

На неки нашин Прбин ппкущава да баци кривицу на Стефана Дешанскпг збпг тпга щтп је 

имап са Маријпм Палеплпг синаСинищу кпјег је пп нагпвпру краљице Марије ппшеп да 

припрема за престплпнаследника, дпк је према Дущану пдједнпм пхладнеп. Вепма 

слишну верзију изнпси и Нићифпр Григпра. „Ппщтп се пак сам краљ, кпме је билп педесет 



гпдина, пжени нанпвп ћеркпм царевпм (из Цариграда), кпјпј је билп тек дванаест гпдина, 

а међутим не пжени сина, и ппщтп с тпм ћеркпм царевпм ппше и децу рађати, син краљев, 

младић дуще ватрене, ппдражен и ппдбуоиван пд врщоака свпјих, ппше смищљати 

пдметаое пд пца и буну прптив оега“. Ипак тп треба узети са резервпм, пснпвни ппкреташ 

Стефанпвпг пада није бип Дущан, већ искљушивп незадпвпљна властела збпг Стефанпвпг 

ппнащаоа накпн Велбужда када пн није искпристип плпдпве пве велике ппбеде не 

дппущтајући свпјпј властели задпбијаое нпвих теритприја и пљашку. 

Већ у јесен 1330. гпдине дпщлп је дп птвпренпг сукпба сина „младпг краља“ Дущана и пца 

краља Стефана Дешанскпг кпји је сакупип впјску и ущап у Зету, дпщавщи све дп Скадра. 

Сам Стефан је на скпрп идентишнпм месту ратпвап са свпјим пцем, краљем Милутинпм, из 

истих разлпга кап и пн сада са свпјим синпм самп у замеоеним улпгама. Кап щтп се и 

пнда син није супрптставип пцу и ппвукап прекп Бпјане, такп се и сада Дущан ппвлаши а 

Стефан разпри Дущанпв двпрац на пбали реке Дримца и ппљашка цеп тај крај. Стефан се 

верпватнп сетип свпје ппбуне када се истп такп ппвлашип пред Милутинпм, кпји га не на 

превару ухватип, пкпвап, пслепип и прптерап у Цариград па је ппкущап нещтп слишнп и 

ппшеп ппзивати Дущана на разгпвпр. Дущан ипак сазнаје да му птац спрема ликвидацију 

па се ппсле мнпгп нећкаоа на нагпвпр властеле ипак пдлушује да ппкуща да пбпри 

Стефана изненадним нападпм. Са маопм группм пдабраних впјника и верне властеле 

нападне Дущан свпга пца Стефана, дпк је пвај са ппрпдицпм бправип у свпм двпрцу 

Нерпдимљу. 

 

Напад на Нерпдимље 

 

“Ппщтп је, дакле, пптајнп сакупип впјску у пбе Зете и изврщип избпр најбпљих тампщоих 

ратника, впдећи спбпм и Каравида Фратнута и Ђурђа Илијића кап свпје саветнике птппше 

усиљен марщ пут Ращке, у кпјпј се налазип оегпв птац” (Маврп Прбин) 

Радилп се п дпбрп припремљенпј акцији у кпјпј су били самп пни кпји су били впјнишки 

најспремнији, прави изненадни напад. Краљ Стефан није мпгап верпвати да би Дущан бип 

у стаоу изврщити такп дрску герилску акцију и напасти са малим брпјем впјника у центру 

оегпве државе Србије (Ращке). 21. августа 1331. гпдине Дущан је напап Стефанпв двпр 

дпк је пвај бип у лпву кпд тврђаве Петерцп са некпликп слугу. Стефан на кпоу бежи са 

нещтп малп свпје властеле, забправивщи шак и на краљицу и децу, а Дущанпва пптера га 



без птппра ухвати у тврђави Петриш и затпши заједнп са целпм ппрпдицпм у тврђави 

Звешан. 

Круниса

ое Цара Дущана за цара Србије (истпшне римске империје). Делп славнпг шещкпг сликара Алфпнса Мухе из 

циклуса слпвенске епппеје. 

 

 

Крунисаое Душана 

 

 Накпн тпга ппшну припреме за Дущанпвп крунисаое без неких већих прпблема, такп да 

птппра у држави није билп. Стефан Дешански пшигледнп није бип пмиљен и оегпв пад 

није прпузрпкпвап никаква узнемиреоа, али имајући на уму улпгу Цркве и сампг 

архиепискппа Данила II у дпвпђеоу Стефана на краљевски престп, Дущан зампли Данила 

II да дпђе и да га крунище за краља. Пвај је мирнп примип пву смену на престплу и вепма 



свешанп, крунисап Дущана за краља свих српских и ппмпрских земаља на дан 8. 

септембра 1331. гпдине на двпру у Свршину. 

“И такп заппведи да буде сабпр Бпгпм сабрани пташства оегпва. И када је пвај 

препсвећени дпщап са Бпгпм дарпванпм му паствпм, епискппима и игуманима, и са 

целим клирпм црквеним, и када је бип сабран цеп сабпр српске земље у оегпву царскпм 

двпру Свршину, и када је бип славни празник Рпђеое пресвете Бпгпрпдице, и на навешерје 

ушинище хвалбена славпслпвља, какп је на ппхвалу славнпм празнику, и ппет нпћнп 

стајаое такпђе, и ујутрп, дан недеље, ушинище на пвпм благпшастивпм све пп закпнскпм 

уставу у цркви светпга Претеше, и препсвећени архиепискпп кир Данилп ушини мплитву, и 

узевщи царски венац у свпје руке, и пплпжи на свешасну главу оегпву, гпвпрећи: Пплпжип 

си на главу оегпву венац пд драгпг камеоа, и умпли пд тебе живпта и дап си му дужину 

дана на векпве векпва” (Данилпв ушеник) 

Неппсреднп накпн Дущанпвпг крунисаоа Стефан Дешански је умрп 11. нпвембра 1331. 

гпдине и сахраоен је у свпјпј задужбини манастиру Виспки Дешани. Пп Данилпвпм 

ушенику умрп је прирпднпм смрћу дпк други извпри тврде да је Дущан пппустип пред 

наваљиваоем мпћне властеле и пдпбрип, акп већ и није наредип, да се Стефан ппгуби. 

“Привплевщи се син оихпвим ппаким саветима, ппсла неке људе спремне да изврще 

таквп злпделп, те га пни удавище усред нпћи у решенпј тврђави”(Маврп Прбин) 

 

Женидба цара Дущана. Делп Паје Јпванпвића Легенда п прпклетству 

 



За смрт Стефана Дешанскпг везана је и легенда п прпклетству Дущанпвих каснијих 

пптпмака, а касније и целе српске државе. Наиме Стефан је, када су дпщли људи да га 

убију, прпклеп сина и оегпве пптпмке. Мада се пвп прпклетствп није испунилп на сину, 

палп је ипак на оегпва унука Урпща, кпји је изгубип царствп. Пва легенда је трајала мнпгп 

векпва, ппсебнп када је кнез Лазар са свпјим ратницима пап на Кпспву, а Србија пала ппд 

Турке. 

 

 

 

Први успеси краља Стефана Душана 

 

Гпдине 1332. дпщлп је дп ппбуне у Зети ппд впђствпм зетскпг впјвпде Бпгпја и арбанаса 

Димитрија Суме. Буна је убрзп угущена. Са нпвим бугарским царем Иванпм Александрпм 

су усппстављени савезнишки пднпси, па се краљ Дущан у прплеће 1332. гпдине пженип 

Јеленпм, сестрпм бугарскпг цара. Бпсански бан Стефан II Кптрпманић је желеп да псвпји 

целп Захумље, јер је самп деп Захумља псвпјип 1326. гпдине ппсле сукпба са 

Бранивпјевићима. У тпм сукпбу су ушествпвали и Дубрпвшани, заједнп са банпм Стефанпм 

II, и ппщтп је затрта ппрпдица Бранивпјевић, и ппщтп су Стефан и Дубрпвшани ппделили 

међуспбнп оихпве теритприје, Дубрпвшани су дпбили Пељещац са Стпнпм. Дубрпвшани за 

време краља Стефана Дешанскпг нису успели да легализују управу над Пељещцем и 

Стпнпм, па су тп ппкущали за време краља Дущана. 1333. гпдине, Стефан Дущан је издап 

ппвељу у Пплпгу, кпјпм је Дубрпвшанима уступип примпрје пд Стпна дп Дубрпвника, са 

пстрвпм Ппсредоицпм кпд ущћа Неретве, уз пбавезу да на рашун „стпнскпг дпхптка“ 

исплаћују 500 перпера, плус 8000 перпера кпје је требалп платити пдмах, дпк су се 

Дубрпвшани пбавезали да ће дпзвплити верску слпбпду правпславнпм станпвнищтву 

дпбијених теритприја. Дубрпвшани су суму пд 500 перпера плаћали и бпсанскпм бану, кпји 

је исте гпдине издап ппвељу кпјпм је пптврдип правп Дубрпвника на Стпн, те су на миру 

мпгли кпристити свпје нпве ппседе кпје су исте гпдине ппшели да утврђују. Услпв је бип и 

да у Стпну пстане „Српски ппп да ппје“, јер је тп епискппију пснпвап јпщ свети Сава, али су 

Дубрпвшани тп ппщтпвали самп дп 1349. гпдине када су дпвели катплишкпг свещтеника. 

Већ 1332. гпдине Дущан је псвпјип град Струмицу. Захваљујући саветима византијскпг 

пребегаСиргијана псвпјени су: Прилеп, Пхрид, дпк је сам Сиргијан псвпјип Кпстур. Пред 

напад на Сплун изврщен је атентат на Сиргијана, пд стране Сфранцеса Палеплпга, кпга је 

ангажпвап сам цар Андрпник III, те је Дущан пдустап пд бпрбе. Склппљени су савезнишки 

пднпси са царем Андрпникпм III (1334) јер су северне границе угрпзили Угари кпји су 



стигли дп Жише. Дущан је успещнп пптукап угарску впјску и усппставип границу на 

рециСави. Једнп време је у састав Дущанпве државе улазип и Бепград. 

У пвп време пада једна пд интимнијих слика из Дущанпвпг живпта. Будући да са Јеленпм 

није имап деце, радилп се на тпме да се пд ое растави и пжени Јелисаветпм, кћеркпм 

немашкпг цара Фридриха Леппг. Прегпвпре је1336. гпдине без сумое впдип Палман Брахт, 

впђа немашких најамника у Србији, такпзване Алеманске Гарде. Када је ппсланствп стиглп 

у Аустрију и када је млада кнегиоица шула за кпга треба да се уда, „у једну варварску 

земљу на истпку, за једнпг краља туђе вере и већ жеоена“ пала је у ппстељу из кпје није 

ни устала. Ппсле пвпг дпгађаја Јелена је ппжурила да рпди сина и такп умири Дущана. И 

заиста, у зиму 1336. или прплеће 1337. Јелена је на сумоив нашин дпбила сина Урпща, и 

такп ушврстила свпј пплпжај на двпру. 

Ппсле смрти византијскпг цара Андрпника III, на власт дплази оегпв малплетни син Јпван 

V, местп кпга је управљалп регентствп (патријарх, царица-мајка и велики дукс Алексије 

Аппкавк). Са пплитикпм регентства се није слпжип велики дпместик Јпван Кантакузин, 

кпји је пшекивап да регентствп припадне оему, кап најближем сараднику Андрпника III. У 

Византији је избип грађански рат. Кантакузин је у сукпбу са свпјим прптивницима 

претрпеп ппраз и ппвукап се у Србију. Дущан и Кантакузин су, ппд утицајем краљице 

Јелене, склппили савез и дпнели пдлуку да свакп пд оих двпјице задржи градпве кпје 

псвпји. Кантакузин је заједнп са впјскпм у кпјпј су се налазили впјвпда Враткп, пптпмак 

Немаоинпг сина Вукана, и Јпван Пливер претрпеп неуспех приликпм псвајаоа града Сера. 

Дущан је псвпјип целу Албанију, изузев Драша, кпји су држали Анжујци, и градпве у 

севернпј Гршкпј. Пднпси између Дущана и Кантакузина су се ппгпрщали када су аграрни 

феудалци из Тесалије признали Кантакузина за свпг цара (1343). Кантакузин је нпве 

савезнике нащап у Турцима Селчуцима, кпји су гпсппдарили западним делпвима Мале 

Азије. Неславна заслуга за дпвпђеое Турака у Еврппу припада Јпвану Кантакузину. Турци 

су прещавщи Хелесппнт (Дарданеле) ступили на еврппскп тле 1343. гпдине. Ппсле раскида 

веза са Кантакузинпм, Дущан је усппставип пријатељске пднпсе са регентствпм и Јпванпм 

V. Први сукпб између Турака и Срба десип се маја 1344. гпдине у бици кпд Стефанијане. 

Турци су лукавствпм извпјевали ппбеду такп щтп су оихпви лакп напружани пещаци 

ппбегли уз брдп, дпк су тещкп напружани српски кпоаници мпрали да сјащу и да кпое 

пставе ппд брдпм Турци су лакп сищли с друге стране брда, узјахали српске кпое и 

ппразили тещкп ппкретне, задихане српске витезпве, сада сведене на пещаке. Ппбедили 

су 1345. гпдине десппта (впјвпду из нарпдних песама) Мпмшила кпји се псампсталип у 

Рпдппима. 



Цар Стефан 

Дущан са ппрпдицпм. 

 

 

Уздизаое сербскпг краљевства на царствп 

 

Српска впјска је псвпјила град Сер 25. септембра 1345. гпдине. Псвпјена је и Халкидика, 

укљушујући Свету гпру Атпнску. Увидевщи да је Византијскп царствп пслабилп, Дущан 

пдлушује да на рущевинама Византије ппдигне империју једнпг младпг нарпда пунпг 

снаге. Накпн свих псвајаоа Стефан Дущан је пдлушип да се прпгласи за цара. Склппип је 



дпгпвпр са Светпм гпрпм, кпја је византијскпг цара пдувек сматрала за свпг јединпг и 

легитимнпг владара. Светпгпрски Прптат је пдлушип да се Дущанпвп име сппмиое у свим 

мплитвама ппсле имена византијскпг цара Јпвана V. За узврат, Дущан се пбавезап да ће 

ппщтпвати аутпнпмију Свете гпре. Краљ Стефан Дущан се прпгласип за цара пкп Бпжића 

(25. децембра 1345.) у граду Серу. Према устаљеним пбишајима цариградски патријарх је 

крунисап цареве на Истпку, а папа цареве на Западу. Ппщтп се није мпгап надати да ће га 

икп пд пве двпјице крунисати, српска архиепискппија је уздигнута на ранг патријарщије. 

Архиепискпп Јпаникије је ппстап први српски патријарх. 

Стефан Дущан је крунисан за цара Срба и Грка на Ускрс (16. априла 1346.) у тврђави 

Кале*1+ у Скппљу. Крунисаое су пбавили српски патријарх Јпаникије и трнпвски патријарх 

Симепн. Пбразлпжеое за пвај ппступак цар Дущан је нащап у ушеоу хрищћанске цркве. 

Све щтп је некада Гпсппд дарпвап првпм хрищћанскпм цару, Кпнстантину Великпм, 

прещлп је у Дущанпве руке. Мисли се на земље и велике градпве „гршкпг царства“. 

Дущанпва титула сада је гласила: Впљпм Бпжјпм, Благпверни и Христпљубиви цар 

Србљем и Гркпм и земље ппмпрске и свему дису (западу). 

 

 

Дплазак цара Дущана у Дубрпвник. Рад Марка Мурата. Дущанпвп царствп 

 

 

 



Душанпвп царствп 

 
Дущанпв сребрни царски динар 

 

Кантакузин је успеп да 1347. гпдине ппстане византијски цар. Пн кап и сви ушени Грци 

Дущана назива „српским краљем“, јер је сматрап да је у хрищћанскпј васељени једини 

цар – византијски цар. Међутим, на Истпку је већ пдраније ппстпјап бугарски цар, мада се 

оегпва титула на западу третирала кап краљевска. Прптив нпвпствпрене Српске 

патријарщије била је Цариградска патријарщија, шији су мнпгпбрпјни ппседи прикљушени 

Српскпј цркви. Цариградски патријарх Калист је, ппдстакнут пд цара Јпвана VI 

Кантакузина, бацип анатему на цара Дущана, патријарха Јпаникија и све српскп 

свещтенствп и исљушип их из заједнице правпславних хрищћана (1350.). Сама анатема 

била је вище пплитишке негп верске прирпде щтп се види из шиоенице да је башена пар 

гпдина ппсле дущанпвпг крунисаоа за цара. Пва анатема је скинута за време кнеза 

Лазара 1375. гпдине. Дущан је за свпг савладара пдредип сина Урпща и дпделип му титулу 

краља. Дущан је, кап цар, дпдељивап титуле и зваоа. Десппти су ппстали: Дущанпв 

пплубратСимепн (Синища), брат царице Јелене Јпван Асен, пптпм Јпван Пливер и Иванищ. 

Севастпкратпри су ппстали: муж Дущанпве сестре Евдпкије Дејан, птац Вука Бранкпвића 

Бранкп Младенпвић. Кесари су ппстали: Гргур Гплубић, Дущанпв впјскпвпђа Прељуб и 

Впихна. 

 

 

Цар Душан и Света гпра 

 

Накпн щтп је Атпс пптпап ппд власт цара Дущана 1345, пн је пптужип гршкпг прпту Нифпна, 

ппглавара свих манастира на Светпј гпри за месалијанствп (пднпснп бпгпмилствп), али је 

Нифпна пдбранип св. Григприје Палама. Сматра се да је пва пптужба пплитишки 

мптивисана, јер је Дущан хтеп да ппстави српскпг уместп гршкпг ппглавара.*тражи се извпр 

пд 12. 2013.+ 



Цар Дущан је Хиландару пптшинип цркву Светпг Никпле у Дпбрущти кпд Призрена, цркву 

Светих Арханђела у Штипу, цркву Светпг Никпле у Враоу са насељима и дпбрима. Крајем 

1347. гпдине цар Дущан и царица Јелена ппсетили су Хиландар. Присуствп жена на Светпј 

гпри је забраоенп, али су пне заједнп са децпм бправиле тамп за време ппсаде 

Каталанаца. Цар Дущан је Хиландару ппдарип нпвац, пбнпвип манастирску бплницу. 

Царици Јелени је дпзвпљенп да ппстане други ктитпр келије Светпг Саве у Кареји. 

Захваљујући дарпвима цара Дущана, Хиландар је ппстап највеће манастирскп 

властелинствп у Српскпм царству. 

 

Освајаое Епира и Тесалије 

 

 

Куга је пднела мнпге живпте у Еврппи 1348. гпдине. Пна је и плакщала псвајаое Епира и 

Тесалије пд стране српске впјске. Српскп царствп се прпстиралп пд Дунава на северу дп 

Кпринта на југу и пд Јадранскпг мпра на западу дп Егејскпг мпра на истпку. Дущанпв 

намесник у Тесалији, са седищтем у граду Трикали, ппстап је впјвпда Прељуб, а у Епиру, са 

седищтем у Арти, Дущанпв пплубрат Симепн-Синища, дпк је у јужним делпвима Албаније, 

са седищтем у Валпни, намесник бип Јпван Асен, царишин брат. Византија се свела на 

Цариград и Тракију, а пд псталих делпва царства јединп се држап Сплун кпји није билп 

мпгуће псвпјити самп са сува, већ је била пптребна флпта. Дущан је гпдинама ппкущавап 

да са Млешанима склппи савез прптив Византије, пбећавајући им целп Цариградскп 

предграђе Галату, кпју су држали непријатељи и стари супарници Млешана – Ђенпвљани, 

али је пвима мнпгп вище пдгпварала слаба Византија пд кпје су дпбијали мнпге 

ппвластице и кпје су мпгли да држе у щаци, негп снажна Србија. Дущан је намеравап и 

оих да псвпји. Нп, Цариград није мпгап псвпјити без ппмпћи на мпру. Венеција му је 

пдбила савезнищтвп, јер је била у рату са Ђенпвпм. 

 

Ппхпд прптив Бпсне 

 

 

Бпсански бан Стефан II Кптрпманић је заузеп Крајину између Цетине и Неретве и већи деп 

Захумља. Дущан је прпдрп у Хумску Земљу и наставип према Цетини и Крки 1350. гпдине. 

Дущан је дпщап дп Крке какп би ппмпгап сестри Јелени, кпја је била удата за Младена III 



Брибирскпг, гпсппдара Пмища, Клиса и Скрадина на Крки. Ппсле Младенпве смрти 

заинтереспванпст за оегпве ппседе исппљили су Угарска и Венеција. Ппсле вести п 

ппбунама на југу земље, Дущан је зауставип напредпваое ка западу. Бпсански бан је 

ппнпвп псвпјип Захумље. Кантакузин је псвпјип Верију и Впден, али не и Србицу, кпје је 

бранип кесар Прељуб. Дущан је ппвратип теритприје, а Кантакузин се ппвукап у Сплун. 

Стефан Дущан је пбећап ппмпћ легитимнпм цару Јпвану V, какп би се рещили 

Кантакузина, те се Византија ппнпвп нащла у грађанскпм рату. 

 

Турци Османлије на Балкану 

 

 

Ратници сукпбљених страна, Јпвана V, српскпг те бугарскпг цара са једне и Кантакузина и 

Прхана са друге стране, су се сукпбили кпд Дидимптике ујесен 1352. гпдине. Бугарска 

впјска се пре битке ппвукла, дпк је српска претрпела стравишне губитке. Ппсле јакпг 

земљптреса 1354. гпдине, Турци су заузели тврђаву Галиппље и ту изградили базу за даље 

прпдпре у Еврппу. 

 

Капетан хришћанства 

 

 

Дущан се специјалним ппсланствпм кпје је предвпдип Никпла Бућа, кптпранин и царев 

прптпвестијар (благајник) пбратип римскпм папи да га именује за капетана у бпрби 

прптив Турака и изразип спремнпст да римскпг папу призна за врхпвнпг ппглавара 

хрищћанске цркве. У ппвратку је Никпла Бућа среп ппсланике Чещкпг краља кпји је ищап у 

Рим да буде крунисан за светпг римскп-немашкпг цара, кпји је Дущану упутип писмп у 

кпме изражава задпвпљствп щтп Дущан жели да призна катплишку цркву за Unam Sanctam 

(Једину Свету) и да се јпщ вище радује щтп ће се у бпгпслужеоу мпћи задржати слпвенски 

језик кпји везује два нарпда. Папа је пристап на те услпве и упутип два ппсланика на шелу 

са бискуппм Петрпм Тпмпм, са писмпм (у кпме је Дущана назвап „краљем“, щтп се 

Дущану није мнпгп свиделп), да цара и оегпву ппрпдицу преведу у унијатску веру, јер цар 

није желеп да се ппкатплиши већ самп призна папу за врхпвнпг ппглавара цркве али да 

пстане правпславац. Међутим, малп пре дпласка папиних ппсланика угарски краљ је 

гпмилап впјску на свпјпј јужнпј граници и неппсреднп ппсле тпга изврщип упад (у летп 

1354), али је врлп брзп бип сузбијен, щтп пд српска впјске щтп пд неке заразе кпја се 



прпщирила угарским табпрпм, щтп је Дущана натералп на размищљаое јер је пд папе 

тражип безбеднпст пд свих катплишких владара, ппсебнп пд угарскпг краља; акп папа није 

мпгап да спреши једнпг катплишкпг владара у нападу на оегпве земље щта ће оему та 

унија? Пн није унију тражип јер га је мушилп некп теплпщкп питаое већ из пплитишких 

разлпга, а акп папа није мпгап да испуни свпј деп ппгпдбе пнда је унија била беспптребна. 

Папини ппсланици су стигли у летп 1355. гпдине у Скппље где их је Дущан са целпм 

свитпм дпшекап, и пдмах им ставип дп знаоа да је прпменип мищљеое у пднпсу на 

прпщлу гпдину. Наравнп катплишки свещтеници тп нису дпбрп примили и у ппвратку крпз 

угарске земље ппрушили краљу Лајпщу да буде немилпсрдан према „щизматицима“. 

 

 

Прпглащеое Дущанпвпг закпника. Делп Паје Јпванпвићаиз 1900. 



 
 

 

 

Душанпв закпник 

 

 

Дущанпв закпник*1+ (у старим преписима се назива Закпн благпвјернагп цара Стефана) је, 

уз Закпнпправилп*2+*3+*4+ Светпг Саве, најважнији закпн (устав) средопвекпвне Србије. 

Дпнет је на сабпру властеле и црквених великпдпстпјника, пдржанпм на Вазнесеое 

Гпсппдое, 21. маја 1349. гпдине у Скппљу, и дппуоен је на сабпру пдржанпм 31. августа 

1354. гпдине у Серу. Закпн је усвпјен са циљем да се српска држава уреди прпписима кпји 

би важили за целп царствп и ппдједнакп за све ппданике. 



 

Дущанпв закпник, један пд најстаријих преписа, Призренски препис из 15. века. Данас се налази у Нарпднпм 

музеју у Бепграду. 

 

 



 

Садржина Закпника 

 

 

 
Хиландарски препис 

 

Дущанпв Закпник је урађен на темељима Закпнпправила. У неким шланпвима Стефан 

Дущан директнп упућује на Закпнпправилп (шланпви 6, 8, 11, 101, 109 и 196). Једна 

трећина Закпника је урађена пп угледу на пдгпварајуће прпписе византијскпг права*5+. 

Велика је слишнпст шланпва 171 и 172 Закпника (кпји прпписују независнпст судства) са 

делпвима из византијскпг збпрника Василике (коига VII, 1, 16-17), кпје су биле византијска 

прерада Јустинијанпвпг збпрника*6+*7+. Првих 38 шланпва ппсвећенп је цркви, затим следе 

пдредбе кпје се пднпсе на ппвластице властеле и слпбпдних људи и оихпве дужнпсти, a 

пптпм пдредбе кпје гпвпре п пбавезама зависнпг станпвнищтва, себара (кметпви и 

земљпрадници). У наставку дплазе пдредбе п судству, п казнама за разлишите врсте 

кривишних и других преступа. Дущанпв закпник је садржап 201 шлан (према издаоу 

Стпјана Нпвакпвића из 1898. гпдине)*8+, али се, у зависнпсти пд сашуванпг преписа, састпји 

пд 135 дп 201 шлана. Закпник сашиоава јединствену правну целину заједнп са два 

византијска правна акта: Закпн цара Јустинијана (Јустинијанпв збпрник) и скраћена 

Синтагма Матије Властара. 

Рад на Закпнику је заппшет пдмах ппсле крунисаоа Дущана за цара Срба и Грка (у 

пригиналу: цар Србљем и Гркпм) 1346. гпдине. У сампм називу свпје титуле цар Дущан је 

истакап свпју намеру да буде наследник Византијских царева, а Српскп царствп је требалп 

да наследи Византијскп царствп. Србија је прекп Закпнпправила Светпг Саве већ 130 



гпдина примеоивала римскп-византијскп правп, а Дущанпв закпник је представљап 

пптпунп уједиоеое српскпг и византијскпг правнпг ппретка у шитавпј држави. Цар Дущан 

је желеп да са једне стране Закпникпм пјаша централну власт и ушврсти државу, а са друге 

стране да пбузда захтеве српске велике властеле, кпја се у дпба оегпвих псвајаоа 

прекпмернп псилила и свпјим децентрализмпм слабила државну власт. Детаљнп су 

уређена права и пбавезе ппјединих сталежа, кап и пднпси међу сталежима, да би се на тај 

нашин увеп ред у држави. Ппред прпписа кпјима је уређивап пплпжај српске цркве и 

властеле, Закпник је садржап и прпписе брашнпг права, грађанскпправне и 

кривишнпправне прпписе, кап и правила судскпг ппступка. С пбзирпм на щирину пбласти 

друщтвених пднпса кпје је уређивап, Закпник се мпже сматрати за устав средопвекпвне 

Србије. Нема ппдатака п реагпваоу српске велике властеле и п оенпм мпгућем 

прптивљеоу пвпм Закпнику. 

У свакпм слушају, ситуација у Србији се разликпвала пд ситуације у Чещкпј у истп време. 

Тамп се властела птвпренп и успещнп супрптставила закпнпдавнпм ппкущају Карла IV. 

Пдлушан птппр шещке велике властеле (панпва) спрешип је да Majestas Karolina буде 

усвпјена у Сејму. 

Иакп је Дущан убрзп ппсле прпглащеоа Закпника умрп (1355), a српска држава ускпрп 

дпщла ппд Псманскп царствп (1459), Дущанпв закпник је и даље у нарпду живеп, щтп 

најбпље дпказују мнпги преписи тпг правнпг сппменика све дп 18. века. Пригинал 

Дущанпвпг закпника није сашуван, али ппстпји прекп 20 преписа. Најстарији препис 

(верпватнп најближи пригиналу) пптише из Струге (14. век). Ппсле оега следи препис из 

Призрена (15. век), кпји је најппзнатији, а затим низ каснијих преписа кпји се садржинпм 

удаљавају пд старијих. Закпник ће бити упамћен кап врхпвни правни акт кпји је 

средопвекпвну Србију усппставип кап правну државу. 

 

О издаоима Душанпвпг закпника 

 

 

Прва вест п препису Дущанпвпг закпника пптише пд митрппплита Јпвана Рајића кпји га 

сппмиое у свпјпј Истприји. Оему су мпрали бити ппзнати и преписи кпје су израђивали 

гимназијалци у Карлпвцима, али ппщтп су тп били преписи са пшигледним пбележјем 

скпращопсти, нису му уливали ппвереоа. Издаваш Истприје Стефан Нпвакпвић је, без 

Рајићевпг знаоа, прикљушип оегпвпм делу и један препис Дущанпвпг закпника, кпји се 



налазип у ппседу браће Текелија. Пвп издаое је билп на пснпву лпщег преписа, али је 

пставилп дубпк утисак у тадащоем ушенпм свету. Пвп издаое је превеп на немашки Јпхан 

Кристијан Енгел 1801. Иакп Енгел није дпбрп ппзнавап српски језик, па му је и превпд 

врлп лпщ, прпбудип је интереспваое кпд щирпкпг круга шиталаца ушене Еврппе. У пптрази 

за другим преписима Дущанпвпг закпника првп је прпнађен ракпвашки препис, кпји је 

пбјавип Гепргије Магаращевић. И пвп издаое је билп лпще, али је далп пснпву за даље 

прпушаваое других преписа. 

Слпвак Павел Јпсеф Шафарик је 1831. пписап три преписа Дущанпвпг закпника 

(ракпвашки, раванишки и хпдпщки). Ускпрп је щтампап Закпник на ћирилици и латиници, 

кап и немашки превпд ракпвашкпг преписа, са извесним дппунама из хпдпщкпг. Пвп 

издаое је ппслужилп Стпјану Нпвакпвићу кап узпр за прпушаваое нпвих пткривених 

преписа Дущанпвпг закпника. Дп средине 19. века зналп се за десет преписа. Нпви пплет у 

прпушаваоу Закпника је дпнелп пткриваое Призренскпг преписа. Стпјан Нпвакпвић је 

1870. щтампап Дущанпв закпник према пвпм препису, али не у расппреду какав је 

затекап, већ га је слпжип у лпђишки ред, шиме је самп птежап оегпвп прпушаваое, а свпје 

издаое ушинип практишнп неупптребљивим. Срећпм, Тепдпр Зигељ је већ 1872. щтампап 

Дущанпв закпник на пснпву истпг преписа. Тп је билп пдлишнп издаое за пнп време. 

Призренски препис ће дугп пстати главна пснпва за утврђиваое текста Закпника. Тимптеј 

Флпрински је 1888. написап пбимнп делп п Дущанпвпм закпнику, у кпме је щтампап 

Закпник према струщкпм препису уз ппщирне кпментаре. 

Стпјан Нпвакпвић је 1898. щтампап свпје другп издаое Закпника, ппнпвп према 

призренскпм препису, уз дпдатак 12 шланпва из ракпвашкпг, али и са мнпгим дппунама из 

других преписа (кпје је сматрап маое вредним пд призренскпг). Теже разумљиве шланпве 

дап је у слпбпднпм превпду. Пвп оегпвп издаое је дп данас псталп пснпва за 

прпушаваое, па се увек ппнавља брпј шланпва и ред кпјим су ппређани, јер су се брпјеви 

ппвезали са прпписима. Ппследое је издаое Никпле Радпјшића из 1960, кпји се 

усредсредип на рекпнструкцију текста, кпја ће бити щтп ближа пригиналу. Оегпв превпд 

је пдлишан. 

Данас је ппзнатп да ппстпји 24 преписа Дущанпвпг закпника. Најстарији је струщки препис 

из 1373. Није сашуван цеп, већ самп пкп 100 шланпва. Следећи је атпнски препис (пкп 

1418), а из тпг времена је и студенишки препис. Из 15. века су хиландарски, бистришки и 

призренски препис кпји има најбпгатији текст. У Ракпвашкпм препису (пкп 1700) се јединп 

налази ппследоих 12 шланпва и Реш цара Дущана уз Закпник. 



 

Смрт србскпг Цара 

 

 

Цар Стефан Дущан је умрп 20. децембра 1355. гпдине, јпщ увек млад и у пунпј снази. 

Узрпк смрти је трпваое,и тп пд рпмејских идипта. Сахраоен је у свпјпј задужбини 

манастиру Светих Арханђела кпд Призрена. Ппсле Дущанпве смрти Српскп царствп је 

ппстепенп ппшелп да се распада.Када су 1927. гпдине врщена археплпщка искппаваоа на 

лпкалитету манастира, у југпзападнпм делу цркве је нађен мермерни грпб за кпји је 

устанпвљенп да је царев. Истраживаоа је врщип Радпслав Грујић. У грпбу су прпнађене 

испретуране кпсти кпје су пренете у Патријарщију у Бепград, а 1968. свешанп пренесене у 

цркву Светпг Марка у Бепграду где и данас ппшивају. 

 

Саркпфаг цара Дущана у цркви Светпг Марка у Бепграду. 



 

Грпб цара Дущана у манастиру Светих Арханђела у Призрену 

 

 

Наследници 

 

Са свпјпм женпм, Јеленпм, цар Дущан је имап једнп дете: 

Стефана Урпща V, кпји је наследип српски престп кап цар. 

Ппједини аутпри сматрају да су Дущан и Јелена, ппред Урпща, имали јпщ једнп дете, 

ћерку неппзнатпг имена, али се данас углавнпм сматра су имали самп једнп дете. 

Настпјећи да се у свему ппнаща кап прави цар Стефан Дущан је развип и щирпку 

закпнпдавну делатнпст. Дущанпв закпникврхунац је пвих настпјаоа. Закпник се, пп 

упбишајнпј нумерацији, сасатпји пд 201 шлана. Дпнет је на сабпру властеле и црквених 



великпдпстпјника, пдржанпм на Вазнесеое 21. 5. 1349. гпдине у Скппљу (135 шланпва), и 

дппуоен је на сабпру пдржанпм 31. 8. 1354. гпдине у Серезу (66 шланпва). Закпн је усвпјен 

са циљем да се српска држава уреди прпписима кпји би важили за целп царствп и 

ппдједнакп за све ппданике. У закпнику се цар Дущан декларище кап правпславни цар, 

защтитник и шувар вере, бранилац пд јеретика и кпме је припадалп правп да управља и 

црквеним ппслпвима. 

*** 
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Стефан Урпщ IV Дущан Немаоић Дущан Силни 
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