


За нашу стручну јавност, али и ширу 
публику заинтересовану за профил и 
домете српске средњовековне исто-

рије, одавно је јасно да личност и епоха 
краља Стефана Уроша II Милутина пред-
стављају један од најзначајнијих сегмената 
те историје. Поготову после историограф-
ских продора и синтеза из осамдесетих го-
дина прошлог века или самог почетка овог 
столећа, као и истовремених историјско-у-
метничких и књижевно-историјских ис-
траживања. Али тек је раскошни и синхро-
низовани мултидисциплинарни приступ 
многих прегалаца, који са ових неколико 
редова закључујемо, до краја отворио мо-
гућност једног смелијег приступа наслеђу 
које је оставио велики краљ.

Ако се изузме сасвим посебно место ду-
ховника какав је био свети Сава и у жижу 
посматрања стави сој световних владара 
лозе Немањића, као одлучујућег чиниоца 
у животу средњовековне Србије кроз више 
генерација, онда је јасно због чега Стефан 
Немања и Стефан Душан заузимају сасвим 
посебно место у представама данашњег чо-
века о том времену. Стефан Немања је уда-
рио темеље самодржавности Србије, иако 
без употребе одговарајућег апелатива, као 
и јединству српских земаља. Истовремено, 
извео је одлучујући преокрет у креирању 
православног карактера земље, везујући је 
судбински, упркос ранијим (и будућим) су-
кобима, за царство у Цариграду и, с друге 
стране, за светогорски извор православља. 
Овај идеолошки приступ био је до те мере 

жив да је прва генерација његових твораца, 
и са српске и са византијске стране, дожи-
вљавана као присутна и пар деценија после 
упокојења. Светородност лозе Немањића 
намах је постала израз ових историјских 
токова, иако њено идеолошко порекло није 
имало византијске корене. Најзад, Стефан 
Душан је свој трон довео у врх византијског 
света, уздижући га у царски ранг, интерна-
ционализујући тако на јасан начин обличје 
српског света. Оно је у потпуности дефини-
сано стварањем чврстог и свеобухватног за-
конодавног оквира и Патријаршије која ће 
вековима, по нестанку државе, имати дво-
струку улогу, духовну и световну, у очува-
њу идентитета српског народа. Уобичајену 
канонизацију, међутим, није добио све до 
нашег времена, будући да је пун значај учи-
њеног почео да бива схватан тек од 17. века.

У овако посматраним оквирима српске 
историје краљ Милутин заузима, данас је 
то видљивије него икад, равноправно ме-
сто са двојицом великана између којих 
временски пада његова владавина. Он је 
био, неупоредиво више од осталих српских 
краљева, спона која је спајала у логичну це-
лину наизглед тако удаљена прегнућа Не-
мањиног и Душановог доба. Без Милутина 
не би могло до краја бити уобличено Не-
мањино наслеђе, нити би био отворен пут 
ка Царству, то јест врховима византијског 
света. И то упркос чињеници што је читава 
прва половина његове дуге владе, најдуго-
трајније у српској средњовековној исто-
рији, протекла у сложеним околностима 
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