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при то ка аутох то но про то-срп ско ста нов ни штвокао јед на ску пи на 
при пад ни ка ста рог ин до-ар јан ског на ро да ко ји се ка сни је у исто ри-
ји по ја вљу је под име ном „Сло ве ни“, („слав ни“, „пи сме ни“) Спо ри 
(Сбо ри, Сбе ра ти) и Ср би („они ко ји се са би ра ју и ко ји одр жа ва ју 
на род не са бо ре“),1) уста но ви ло је јед ну вр сту жи во та у пре те чи по-
ро дич не и се о ске за дру ге. У тим пра и сто риј ским на се љи ма вла да-
ла је јед на вр ста ге рон то кра ти је и чла но ви на се ља су ор га ни зо ва ли 
жи вот и рад на осно ва ма па жљи ве по де ле ра да, јед на ких  оба ве за и 
пра ва свих чла но ва по ро ди це и на осно ву дру штве не со ли дар но-
сти.2)У пре дан тич ком и ан тич ком пе ри о ду ста нов ни ци ма ових на-
се ља су се при дру жи ва ли у пе ри о дич ним се о ба ма њи ма срод ни3) 
ста нов ни ци Ку ба на и Ки мер ског Бос фо ра Син ти (Син ги, Си гу ни, 
Син ди)4) ко ји су, као и вин чан ски Ср би, би ли по зна ти по раз ви је ној 
ме та лур ги ји.5) Овим „срп ско-скла вин ским пле ме ни ма“, ка ко их је 

1) John Gard ner Wil kin son,DalmatiaandMontenegro, John Mur ray, Al be mar ble Stre et, Lon-
don,1848, pp. 7-12, цит. Plin. iv. 13. Ta ci tus, 46.: Исто ри чар и пу то пи сац Ђон Вил кин сон, 
про у ча ва ју ћи де ла Про ко пи ја, Ва ле ри ја на Кра син ског и Бо по ву ком па ра тив ну гра ма ти-
ку, на осно ву упо ред би ста ро сло вен ског је зи ка са ста рим пер сиј ским Зенд и Сан скрит 
је зи ци ма, свр ста ва ста ре Сло ве не у пра ста ри ин до-европ ски на род ко ји се на ла зио или 
по ме рао ка оба ла ма цр но мор ских ре ка и ко ји се ка сни је у исто ри ји по ја вљу је под име-
ном „Сло ве ни“ („Слав ни“ или „Слов ни“ - на род ко ји има „сло во“, „је зик“) и „Спо ри“, 
од но сно „Сбо ри, Сбе ра ти“ („Ср би“, „они ко ји се са би ра ју и ко ји одр жа ва ју на род не 
са бо ре“). 

2) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода,Књигапрва,стр. 11, цит. Дра го слав Сре јо-
вић, Ле пен ски Вир, стр. 141-150 и Za gor ka Le ti ca, „En se ve lis se ment et les ri tes fu ne ra i res 
dans la Cul tu re de Le pen ski Vir“, ValcamonicaSymposium 1972.

3)  Ga i us Pli ni us Se cun dus Ma i or,NaturalisHistoriaVI, 19: “...utri u mque in ostio Cim me ri um, 
qu od an tea Ser be rion vo ca ban tur.“ („на се ље Си ме ри ум на ушћу ре ке Дон ра ни је се зва ло 
Сер бе ри он“); Жи во јин Ан дре јић,ВладариТрибала, Цен тар за ми то ло шке сту ди је – Ра-
ча, Ко лор Прес, Ла по во, 2000., стр. 36-39, цит. Ми лан Бу ди мир, „О по ду нав ским Син-
ги ни ма“, ИсторијскичасописIX-X, Бе о град, 1969., стр. 21-33

4) Stra bo,Geography, 10. 3. 16; Mi o drag Gr bić, “Prec las si cal Pot tery in the Cen tral Bal kans 
- Con nec ti ons and Pa ral lels with the Aegea, the Cen tral Da nu be Area and Ana to lia”; Ma ri ja 
Gim bu tas, “An za, ca. 6500-5000 B. C.: A Cul tu ral Yard stick for the Study of Neo lit hic So ut-
he ast Euro pe”; Pe ter A. Di mi trov,ThracianLanguageandGreekandThracianEpigraphy;
M. M. Va sić, PreistorijskaVinča, I, sl. 97, a, s; Бран ко Га ве ла, „Про то и сто ри ски и ан тич ки 
Син ги ду нум“, стр. 6, цит. упор. Ма рић, Р., Београдустаромвеку, Бе о град, 1954, 8.

5) Бран ко Га ве ла, „Про то и сто ри ски и ан тич ки Син ги ду нум“, По се бан оти сак из Го ди-
шња ка Му зе ја Гра да Бе о гра да, књ. II, Бе о град, 1955., стр. 6, cit. Ro stov tzeff,Iranians
andGreeksinSouthRussia, Ox ford 1922, 12: Исто ри чар Га ве ла на осно ву ети мо ло шке 
ана ли зе пр вог де ла хи брид ног то по ни ма сма тра да је овај древ ни на род из гра дио на-
се ље Син ги ду нум  пре до ла ска Кел та и Ри мља на на то под руч је.Исто, стр. 6, cit. He-
ro dot,History, V, 9; Stra bon,Geography, V, 1, 6; Apol lo ni us from Rho dos, Argonauts, IV, 
320; 322:За њих су ан тич ки исто ри ча ри и ге о гра фи Хе ро дот, Стра бон и Апо ло ни ус са 
Ро до са пи са ли да су би ли  на род ко ји је „жи вео пре ко ре ке Ис трос, од но сно на ле вој 
оба ли ре ке Ду нав све до Ја дран ског мо ра“, „у пу сти њи по ред ре ке Ду нав“ и „на сте ни 
на ме сту где се ра чва Ду нав“. Они су у до ба пред-ан тич ког и ан тич ког па га ни зма са 
вин чан ским про то-Ср би ма де ли ли за јед нич ке кул то ве бо га Ду на ва или „ре ке Но је“ Ди-
о ни зи ја по зна тог још и по име ну Сар ба ти је Пре ма Хе ро до ту (History, 5.7.1) трач ки кра-
ље ви су сма тра ли Хер ме са сво јим прет ком и за чет ни ком сво је ди на сти је. У по не ким 
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на зи вао у сво јим за пи си ма ви зан тиј ски исто ри чар Мој си је Хо рен-
ски,6) при дру жи ва ла су се у да љим до се ља ва њи ма оста ла срод на 
пле ме на у до ба вла да ви не ви зан тиј ских ца ре ва Ју сти ни ја на Пр вог 
и Дру гог7) и ца ра Хе ра кли ја8) то ком пе тог, ше стог и сед мог ве ка и 
они су би ли део ста нов ни штва ко је је има ло сво је др жа во твор не 
за јед ни це у Ра шкој, Ду кљи (Зе ти), За ху мљу, Тра ву ни ји, По мо ра-
вљу и на Ко со ву и Ме то хи ји у пе ри о ду пре за сни ва ња је дин стве не 
срп ске др жа ве под вла да ви ном сред њо ве ков не ди на сти је Не ма-
њић. Бит на од ред ни ца на ци о нал ног иден ти те та Ср би је на кон по-
кр шта ва ња ста нов ни штва из рав но од Све тог Па вла, Ан дри је, Ти та 
и оста лих пр вих хри шћан ских апо сто ла9) би ло је хри шћан ство 

де ли ма Хер мес се по ја вљу је под на зи ви ма Сар мис (Сар бис, Сар бат), од но сно Сар мис 
Ва си ле ус „онај ко ји оре“, ка ко је за бе ле жен на ко ва ним ар ха ич ним дач ким нов ци ма, 
или Ар мис (Va le ri us Flac cus, Argon. VI. 530; VI II. 219; Dionysi us Per. v. 305; Ni cep ho rus 
Gre go ras, Ann.M. 6791-6836), за тим као Мер кур или Ала у ни ус (син Ала на) („Ала у-
нус“ - http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ala u nus) или Хер кул (Хе ра кло ид), или на под руч ју 
да на шње Ру му ни је као Јо ван Јор го ван, чи је име ко ре спон ди ра са грч ким име ном Ге ор-
ги ус, „по љо при вред ни ком“. (Ho ra ci Flac ci,Operaomnia, Ode XV, Vo lu me II, A. J. Valpy, 
Lon don, 1825, p. 714). (О име ну Сар ба ти је (Сар ба ти ус, Сар ма ти ус, Сер ва ти ус) ви де ти и 
Ni na Garsoïan 1967, „Po li ti que ou ort ho do xie? L’Arménie au IVe siè cle“, Re vue des Étu des 
Arméni en nes, n. s. 4, 1967 (désor ma is Po li ti que) et „Ar me nia in the Fo urth Cen tury – An 
At tempt to Re de fi ne the Con cepts ‘Ar me nia’ and ‘Loyalty ““, Re vue des Étu des Arméni en-
nes, n. s. 8, 1971., p. 92-93 n. 63.), бо ги ње Ар те ми де, ар хе о ло шких оста та ка и пи са них 
тра го ва.

6) Ми о драг Ми ло је вић, Старисрпскивек, Van da li ja, Be o grad, 2008., за из раз „ср бо-скла-
вин ске др жа ве“ цит. Мој си је Хо рен ски, Географија, 670. г.,Ва тро слав Ја гићиКон стан-
тин Пор фи ро ге нит. Та ко ђе ви де ти Ma u ro Or bi ni, IlregnodegliSlavihoggicorrottamente
dettiSchiavoni, Pe sa ro, 1601.: Ма вро Ор би ни је твр дио да је ет ни кум „Скла вин“ зна чио 
„Ср бин“.

7) ВизантијскиизворизаисторијународаЈугославијеI1955andII1959, Ви зан то ло шки 
ин сти тут СА НУ, Бе о град, cit. Chron. Pasch.:Chro ni con pascha le, rec. L. Din dorf, Bon nae, 
1832. Та ко ђе ви де ти A. N. Stra tos, Byzan ti um in the Se venth Cen tury, Vol. V, Adolf M. 
Hak kert, Am ster dam, 1980, p. 141: „Цар Ју сти ни јан Дру ги је одр жа вао до бре од но се са 
прин че ви ма Бу гар ске, Ср би је, Хр ват ске и Лом бар ди је ко ји су му би ли под ре ђе ни, али 
су ипак вла да ли не за ви сно од ње га и ни су му се ни кад за ме ра ли.“

8) Bra ni mir Bra ta nić, “Uz pro blem do se lje nja Ju žnih Sla ve na“, Zbornik radovaFilozofskog
fakulteta Sve u či li šte u Za gre bu, Za greb, 1951.; Ни ко ла Мо ра ча, Српскединастијеивла-
дари, Си ма Лу кин Ла зић, Кратка повјесница Срба од постања српства до данас; 
КраткаповјесницаСрба, Штам па ри ја Кар ла Ал брех та, За греб, 1894.; Ca ro li Du Fre sne 
Do mi ni Du Can ge, IllyuricumVetus&Novum, Ha e re dum Ro e ri a no rum, Po so nii, 1746.

9) Новизавет, „По сла ни ца Све тог Апо сто ла Па вла Ри мља ни ма“ (15.19); Ј. Gar de ner Wil-
kin son, DalmatiaandMontenegro,Vol. 1, p. 17, cit. 2 Ep. Tim. iv. 10.; „Hri šćan stvo na 
Bal ka nu“, Enciklopedijaživihreligija; Па вел Ша фа рик,ОименуСловена,цит.VitaS.The-
odos.ap.Pag.T.II. p. 9; I. Zo na ras,Hronika,  Ru ski Pre vod u Vo ko lo man skom Ma na sti ru. 
Na pe ce tan u Ct 31 Istor. I Drevn. Rus. U Moskv. Univ. 1847 god, str 58 Mi los S. Mi lo je vic, 
OdlomciistorijeSrba. Tom I. str 208-210, O. Lu ko vic-Pja no vić,Srbi…Narodnajstariji., 
AIZ Dosijе, Be o grad, 1990. str. 62-63. Ср би ја је та ко ђе има ла сво је пр ве све те му че ни ке 
– Све ти Стра то ник и Све ти Ер мил су по на ред би рим ског ца ра би ли уто пље ни у ре ци 
Ду нав. (Житијесветих,31.) С дру ге стра не,  Сло ве ни ко ји су жи ве ли ис точ но од Ср-
ба на под руч ју да на шње Ср би је, од но сно пле ме Иљ ме ни су у вре ме до ла ска апо сто ла 
Ан дре ја Пр во зва ног жи ве ли на се ве ру Цр ног мо ра ор га ни зо ва ни у јед ну вр сту се о ских 
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ста нов ни штва на че лу са вла да ри ма.10) Пре ма ори ги нал ним до ма-
ћим и стра ним из во ри ма пред до ла зак вој ске осман лиј ског Тур ског 
цар ства у Ср би ји су у вре ме вла да ви не ди на сти је Не ма њић би ли 
раз ви је ни ру дар ство, тр го ви на, за нат ство и по љо при вре да и здрав-
ство и кул ту ра, ка ко у до ба вла да ви не ди на сти је Не ма њић, та ко и у 
до ба вла да ви не ца ра Ла за ра11) и оста лих на след ни ка цар ске ло зе 
Не ма њић12) - ње го вог си на де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа13) и де спо-

оп шти на ко је ће ка сни је пре ра сти у кне же ви не. Д. Ни ко лић, „Сло вен ско пра во“, http://
www.rast ko.rs/rast ko-ukr/isto ri ja/dni ko lic-slo ven sko pra vo.html

10) Ан дри ја Ка чић-Ми о шић, Разговориугоднинародасловинског,http://www.ar chi ve.org/
stre am/raz go vo ru god nin00mi o go og/raz go vo ru god nin00mi o go og_djvu.txt, Jo van Ra jić,
Istorija raznih slavenskihnarodovnaipačeBolgar,Horvatov i Serbov...vo svet istoričeski
proizvedenaja JoannomRaičem, V Vi e ne 1794.: О срп ским вла да ри ма из тог вре ме на 
би ло је за бе ле же но да су би ли „вла да ри ко ји су вла да ли у хри шћан ском ду ху прав де 
и по ште ња и на род их је во лео.“ A. N. Stra tos, Byzan ti um in the Se venth Cen tury, Vol. V, 
Adolf M. Hak kert, Am ster dam, 1980, p. 141: Срп ски прин че ви су, иако под над ле жно шћу 
ца ра Ју сти ни ја на Дру гог, вла да ли не за ви сно од ње га и одр жа ва ли су до бре од но се са 
њим.

11) Ми ла дин Сте ва нов нић, „Пре сто ни ца крај Мо ра ве“,  Вечерњеновости,  24. фе бру ар 
2011. го ди не, Бе о град, 2011.; Ми ла дин Сте ва но вић, „Вла дар ка и све ти тељ ка кне ги ња 
Ми ли ца“, фељ тон Вечерњеновости, 22. март – 3. април,  Бе о град, 2009.

12) У ИсторијисрпскогнародаII, као и у срп ским ле то пи си ма Љ. Сто ја но вић, нав.дело,
200, 216—217. и про ло зи ма (ОхридскиПролог, 30.8) и дру гим књи га ма (Ми хаљ чић, 
Ра де (1989). Ла зар Хре бе ља но вић, Исто ри ја, култ, пре да ње. Бе о град: БИГЗ., стр. 52-
53. Д. То до ро вић, ПортрекнезаЛазараyРаваници,Ма на стир Ра ва ни ца, Спо ме ни ца 
ο ше стој сто го ди шњи ци (Бе о град 1981) 39—43) је за бе ле же но да је цар Ла зар не са мо 
пре ко вен ча не ве зе са ца ри цом Ми ли цом ко ја је би ла ро дом из ди на сти је Не ма њић 
не го и због сво јих лич них за слу га био про гла шен за на след ни ка вла да ра из ди на сти је 
Не ма њић. Сам кнез Ла зар био је пле ме ни тог по ре кла, на зи ван чак и „Прин чев син.“ 
(Јо ван Ра јић, Историјасловенскихнарода,Немањићи,Мрњавчевићи,Грбљановићии
Бранковићи,  Бе о град, 2003, стр. 301) За бе ле же но је да га је па три јарх Је фрем кру ни сао 
на др жав но цр кве ном Са бо ру у при су ству ца ри град ског па три јар ха Фи ло те ја и да се, 
за раз ли ку од оста ле срп ске вла сте ле, пот пи си вао као „са мо др жац“ или „са мо др жи-
ви го спо дин“ цр ве ним сло ви ма као и при пад ни ци ди на сти је Не ма њић. Као и ње го ви 
прет ход ни ци из ди на сти је Не ма њић, и кнез Ла зар је на ста вио да по ди же ма на сти ре-за-
ду жби не ши ром зе мље, од ко јих је нај по зна ти ја би ла ње го ва цр ква-за ду жби на у Ра ва-
ни ци. На фре ска ма у ма на сти ру Ра ва ни ца брач ни пар Ла зар и Ми ли ца има ју на се би 
вла дар ску оде жду – пур пур ни ди ви ти си он са дво глав ним ор ло ви ма у окер, по зла ће ним 
кру го ви ма, као и ка сни је њи хов син де спот Сте фан при ка зан на фре сци у ма на сти ру 
Ма на си ја, за тим при ка зи ван је на свом нов цу са кр стом на гру ди ма, што је би ла та ко ђе 
јед на од та да шњих озна ка вла дар ске фи гу ре и дао је да се до зи да при пра та – ег зо нар-
текс на ма на сти ру Хи лан дар, што је би ла при ви ле ги ја са мо вла да ра из ди на сти је Не ма-
њић. Та ко ђе, на др жав но цр кве ном са бо ру 1381. од лу че но je да ce кне зу Ла за ру омо гу ћи 
да по диг не храм Св. Ваз не се ња, од но сно да ce из јед на чи y пра ву с кра љем Сте фа ном 
Пр во вен ча ним и кра љемСте фа ном Де чан ским. (Ра до мир Ни ко лић, „Ка да је по диг ну-
та и жи во пи са на Ра ва ни ца“, Историја српског народа, Дру га књи га, Добаборби за
очувањеиобновудржаве(1371—1537), ур. Јо ван ка Ка лић, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град 1982., стр. 10-11; 311-312 или Исто, http://www.he ri ta ge.gov.rs/Dow nlo ad/Sa op-
ste nja/Sa op ste nje-XV-1983/Sa op ste nje_XV_1983_Ka da_je_po dig nu ta_i_zi vo to pi sa na_Ra-
va ni ca.pdf)  Та ко ђе у ма на сти ру Но ва Па вли ца, за ду жби ни бра ће Му сић, за ца ра Ла за ра 
пи ше да је био „са мо др жац све срп ске зе мље.“

13) Мар ко вић, Би ља на,ЗаконорудницимадеспотаСтефанаЛазаревића, Ва јат, Бе о град, 
1999.
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та Ђу ра ђа и Ла за ра Бран ко ви ћа. У до ба вла да ви не срп ских де спо та 
Ср би ја је, прем да у стал ној опа сно сти од оку па ци је осман лиј ске 
вој ске, има ла не са мо раз ви је ну вој ску, не го и кул ту ру и еко но ми ју 
у ран гу са вре ме них др жа ва у Евро пи тог вре ме на.14) Као и у ве ћи ни 
цар ста ва и др жа ва ко је су се вре ме ном фор ми ра ле са стро го од ре-
ђе ном фе у дал ном дру штве ном хи је рар хи јом, та ко је и у сред њо ве-
ков ној Ср би ји зва нич но фе у дал ни вла сте лин по мо ћу ви те зо ва и 
рат ни ка шти тио сво је се ља ке-на јам ни ке, а из над свих њих био је 
цар, од но сно краљ. Дру штве ни од но су су у до ба сред њо ве ков не 
не ма њић ке ди на сти је би ли за сно ва ни на не кој вр сти на род не са мо-
у пра ве се ба ра под упра вом вла сте ле и вла да ра и де цен тра ли зо ва-
них обла сти, жу па, кра ји шта, се ла и гра до ва са до де ље ним ауто-
ном ним пра ви ма, на ће лиј ским об ли ци ма ко лек тив ног жи во та на-
ро да са сво јим уста ље ним пра ви ма и на оби ча ји ма де мо крат ске 
упра ве и уза јам но сти као што су би ли ка ту ни, са бо ри и за дру ге. У 
по чет ку су се ља ци са сво јим по ро ди ца ма жи ве ли у по лу зе му ни ца-
ма и брв на ра ма, а ка сни је и у пра вим ку ћа ма по ред сред њо ве ков-
них ма на сти ра или фе у дал них гра до ва-утвр ђе ња. У Ср би ји је по-
сто ја ње се о ске за дру ге би ло за бе ле же но у де ло ви ма ра них сред њо-
ве ков них и сред њо ве ков них ака та ко ји су ука зи ва ли на за дру жни 
жи вот се ља ка, као и у са ку пље ним и за бе ле же ним од ред ба ма оби-
чај ног пра ва.15) На осно ву по ве ља срп ских сред њо ве ков них кра ље-
ва, као што је на при мер по ве ља о осни ва њу Срп ске ахри е пи ско пи-
је 1219. го ди не у Жи чи крај Кра ље ва, се о ска на се ља са це ло куп-
ним ста нов ни штвом, пла ни не и па шња ци и дру ги зе мљо по се ди 
би ли су пот чи ње ни и оку пље ни око гла вих ма на сти ра. Пре ма овим 
прав ним и да ро дав ним ак ти ма срп ских вла да ра та да шње дру штво 
се де ли ло на три ка те го ри је ста нов ни штва: вла сте ла, вој ни ци (ка-
сни је и вла стел чи ћи) и обич но ста нов ни штво, а по ми њу се још и 
„вла си“ и „зе мља ни“ или „зе маљ ски љу ди“, од но сно про фе си о нал-
ни сто ча ри и зе мљо рад ни ци.16) Као не ма њић ки вла да ри ко ји су из-

14) Мат. Ста ној ло вић, Мил. Ј. Га јић,ДеспотСтефанЛазаревић–Историјскарасправа, 
Из да ње оп шти не бе о град ске, Цар на ра ди кал на штам па ри ја, Бе о град, 1894, стр. 101; 
258-259.

15) Сто јан Но ва ко вић,Село, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1965. Ви де ти та ко ђе нај-
по зна ти ји срп ски сред њо ве ков ни прав ни до ку мент ЗаконикЦараСтефанаДушана,
Бистричкирукопис,Оде ље ње дру штве них на у ка,Изворисрпскогправа,IV, књ. II, СА-
НУ, Бе о град, 1981, чи ји се чла но ви 55, 65, 68 и 69 по себ но од но се на се о ску за дру гу, а 
за бе ле же но је да су се чак и у вре ме осман лиј ске ко ло ни за ци је тих про сто ра  по је ди ни 
де ло ви тур ског си сте ма од но си ли на ку ћу ука зу ју ћи на се о ску за дру гу. Та ко ђе ви де ти 
Јо ван Цви јић, Балканскополуострвоијужнословенскеземље, Са бра на де ла, Књижев-
неновине, књ. 2, Бе о град, 1987. го ди не 

16)  Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода, стр. 235, cit. Fra njo Mi klo sich,Monumenta
serbica,стр. 13; Ми лош Бла го је вић,Земљораднички закон– средњовековнирукопис, 
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ним но при да ва ли па жњу со ци јал ној за шти ти ста нов ни штва у на-
ро ду су по себ но би ли оми ље ни не зва нич ни „отац на ци је“ Све ти 
Са ва, краљ Ми лу тин17), краљ Сте фан Де чан ски и цар Ла зар ко ји је 
омо гу ћио се ља ци ма ре ла тив но ми ран жи вот и на осно ву ра ни је до-
де ље них им пра ва у до ба кра ља Ми лу ти на као „ба шти ни ка“ – сло-
бод них се ља ка до де лио се ља ци ма пра во да мо гу да „ба шти не“, тј. 
да на сле ђу ју сво ју зе мљу и имо ви ну.18) Све ти Са ва, на след ник за-
чет ни ка нај по зна ти је срп ске ди на сти је Не ма њић Сте фа на Не ма ње 
и пре сто ло на след ник чи је је све тов но име пре ње го вог за мо на ше-
ња би ло Раст ко Не ма њић (c. 1175-1236),  по знат је као за чет ник 
пи сме но сти, обра зо ва ња, осни вач срп ске др жа во твор но сти, ауто-
ке фал не Пра во слав не цр кве19) и прав них на у ка у Ср би ји. У на ро ду 
је остао упам ћен као сво је вр сни бри жни отац-про све ти тељ на ци је 
ко ји се ни је ус те зао на сво јим про пу то ва њи ма кроз Ср би ју да лич-
но уче ству је у град њи ма на сти ра20) и ку ћа, да учи се ља ке и њи хо ве 
же не кућ ним и се о ским по сло ви ма и да их под у ча ва ве ри, пи сме-
но сти и и мо рал ним вред но сти ма. Све ти Са ва се у тим сво јим про-

стр. 234-235, ци ти ра ју ћи Fra njo Mi klo sich,Monumenta serbica, 11-16; С. Но ва ко вић, 
Законски споменици, 571-575, Д. Син дик, Једна или двежичке повеље, ИЧ XIV-XV 
(1963-1965), 309-315; Г. Шкри ва нић, Жичкоепархијсковластелинство, ИЧ IV (1954), 
147-172.

17) Ми лош Бла го је вић, Земљораднички закон, стр. 294-295; Ра дош Љу шић, Кнежевина
Србија(1830-1839), Бе о град, СА НУ, 1986., цит. Законљудемцрковним у Повељима-
настиру Свети Стефан у Бањској (Светостефанска повеља): Овим за ко ном краљ 
Ми лу тин је озва ни чио ин сти ту ци ју се ља ка сло бод ног ба шти ни ка у од но су на ра ни ји 
по ло жај за ви сно сти се ља ка се бра од фе у дал ног вла сте ли на.

18) Сне жа на Бо жа нић, Чувањепростора,међе,границе–разграничењаусрпскојдржави
од13.до15.века,докторскадисертација, Од сек за исто ри ју, Фи ло зоф ски фа кул тет, 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, 2010, стр. 113; С. М. Ду ша нић и Д. По по вић, Приватан
животусрпскимземљамасредњегвека, Clio, Бе о град, 1984, стр. 112-114 Ми лош Бла-
го је вић, Средњовековнизабел, ИЧ XIV–XV (1966), 1–17 и ЛССВ, 453 (С. Ми шић): Се-
ља ци су удру же ним по ро дич ним и за дру жним на по ри ма га ји ли пше ни цу, овас, је чам и 
про со, во ће и по вр ће, об ра ђи ва ли ви но гра де, др жа ли ко шни це са ме дом, га ји ли сто ку, 
со ли дар но ра ди ли се зон ске по сло ве и мле ли жи то у за јед нич ким се о ским мли но ви ма. 
Нај ве ћи број мли но ва се на ла зио на Ко со ву и Ме то хи ји и у про се ку је три де сет и се дам 
по ро ди ца ко ри сти ло је дан млин.Ми ла дин Сте ва но вић, „Пре сто ни ца крај Мо ра ве“ У 
вре ме  пре окр ша ја срп ске и тур ске ото ман ске вој ске на Ко со ву у скла ду са пре у зе тим 
кон стан ти но пољ ским и све то сав ским прав ним на сле ђем цар Ла зар је по ка зао ви сок 
сте пен со ци јал не за шти те у др жа во твор ној по ли ти ци та ко ђе и ти ме што је збри нуо 
мо на хе и мно го број не из бе гли це из ју жних фе у дал них ре ги ја Ср би је и из су сед не Ви-
зан ти је и Бу гар ске.

19) Ста но је Ста но је вић, СветиСава,Хе рес, Бе о град, 1998. (фо то тип ско из да ње из 1935. 
г.) Си ма Ћир ко вић, ИсторијаСрба,стр. 301, ци ти ра ју ћи Остро гор ски, Автократори
самодржац, Глас 141-148 (Са бра на де ла IV), 323-327.: Одо бре њем ви зан тиј ског ца ра 
Те о до ра Пр вог Ла ска ри са и ва си љен ског па три јар ха Ма ној ла Са ран те на из Ни ке је Све-
ти Са ва је по стао пр ви срп ски  Ар хи е пи скоп 1219. го ди не.

20) Сту де нич ки крст Све тог Си ме о на“, YouTu be, http://www.youtu be.com/watch?v=7e5-
7ScdXek: За бе ле же но је да је у из град њи ма на сти ра на Хи лан да ру, Све ти Са ва и сам 
уче ство вао као је дан од рад ни ка у из град њи ма на сти ра.
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све ти тељ ским на по ри ма во дио на че ли ма хри шћан ског чо ве ко љу-
бља и кон стан ти но пољ ског прав ног на сле ђа, али на ње га је зна ча-
јан ути цај сва ка ко имао и од гој ње го ве мај ке Ане, по зна те по то ме 
што је, иако је би ла су пру га вла да ра Сте фа на Не ма ње и пре ма мно-
гим исто риј ским из во ри ма и са ма цар ског по ре кла, жи ве ла скром-
но по пут оста лих плем ки ња и се љан ки (се бран ки) тог вре ме на и 
би ла по зна та по бри зи о ку ћи и о обра зо ва њу и од го ју сво је де це, а 
при кра ју жи во та се и за мо на ши ла под име ном Ана ста си ја.21) Та-
квим мо рал ног по на ша ња јед не су пру ге вла да ра Не ма њи ћа во ди ле 
су се ка сни је и кра љи ца Је ле на Ан жуј ска, кра љи ца Те о до ра или 
ца ри ца Ми ли ца, та ко ђе по зна те у на ро ду по бри зи за си ро ма шне и 
не моћ не, по обра зов ној и фи нан сиј ској по мо ћи си ро ма шним срп-
ским де вој ка ма и по по ди за њу за ду жби на ма на сти ра и обра зов них 
уста но ва. Та ко је у ма на сти ру Пре чи ште код То пли це, у ко јем се 
за мо на ши ла мај ка Све тог Са ве Ана би ла осно ва на пр ва жен ска 
шко ла за раз не кућ не по сло ве – пле те ње, ве зе ње и слич но, а у ма-
на сти ри ма Ми ле ше ва, Пећ ка Па три јар ши ја, Ра ва ни ца, Со по ћа ни и 
дру гим ма на сти ри ма би ле су осни ва не ико но пи сне шко ле, пре пи-
си вач ке, прав не и умет нич ке шко ле и ка сни је и штам па ри је.22) Кра-
љи ца Је ле на Ан жуј ска (1236–1314.), мај ка бу ду ћих кра ље ва Ср би је 
Дра гу ти на и Ми лу ти на, оста ла је упам ће на у на ро ду као ве ли ка 
до бро твор ка. У то вре ме, ка да у чи та вој Евро пи ни је по сто ја ло 
мно го ин те ре со ва ња за шко ло ва ње си ро ма шних де во ја ка, по го то во 
де во ја ка ни жег ро да са се ла, кра љи ца је на свом дво ру у Бр ња ци ма 
у ста ром Ко ла ши ну осно ва ла пр ву жен ску шко лу у ко јој је обра зо-
ва ла се о ске де вој ке, под у ча ва ла их до ма ћин ским по сло ви ма, за на-
ти ма и руч ним ра до ви ма, а ка да би оне од ра сле и уда ле се, по кла-
ња ла им је ми раз. Кра љи ца је по ди за ла ма на сти ре и цр кве, ме ђу 
ко ји ма и ма на стир Гра дац на ре ци Ибар, ра ди ла је на обра зо ва њу 
на ро да и сло зи сво јих си но ва, по ма га ла си ро ти њи и пред крај жи-
во та се и она за мо на ши ла. По што у до ба вла да ви не Ца ра Уро ша 
Пр вог ни је би ло до вољ но об ра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта 
ко је би под ми ри ло пре храм бе не по тре бе ста нов ни штва у су шним и 

21) Pre drag Pu zo vić, „Go spo đa Ana, ne zna nog po re kla“, Srp sko na sle đe – Isto rij ske sve ske br. 
5, maj 1998. g.: Го то во сви исто риј ски из во ри по ми њу да је  мај ка Све тог Са ве би ла 
пле ме ни тог по ре кла. Не ки из во ри је про гла ша ва ју кћер ком фран цу ског или угар ског 
кра ља, док је од ре ђе на Жи ти ја про гла ша ва ју кћер ком ца ри град ског им пе ра то ра, па та-
ко До мен ти јан у Жи во ту све тих срп ских про све ти те ља Си ме о на и Са ве твр ди за мај ку 
Све тог Са ве да је би ла ве ли ка кне ги ња Ана, кћер ца ри град ског им пе ра то ра Ро ма на IV 
(1168-1171), а у Ака ти сту Све том Са ви пи ше да је Сте фан Не ма ња био „оже њен Аном, 
кћер ком грч ког ца ра Ро ма на.“

22) Дра го слав Сре јо вић, Кадсмобиликултурносредиштесвета, ТИА Ја нус, Ars li bri и 
Кре мен, Бе о град, 2001, Би бли о те ка Ла ви ринт, Књи га 10
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не род ним го ди на ма, кра љи ца Је ле на се лич но ста ра ла о ис хра ни 
на ро да уво зе ћи по вр ло по вољ ним усло ви ма од го ва ра ју ће ко ли чи-
не жи та ри ца из Ита ли је и Фран цу ске пре ко њој при ја тељ ски од ре-
ђе них гра до ва и тр го ва ца.23) Пре ма исто ри ча ру Ми ла ди ну Сте ва но-
ви ћу, кра љи ца Је ле на је име но ва ла по је дин це (ке фа ли је) да упра-
вља ју од ре ђе ним на се љи ма у не ма њић кој Ср би ји и раз ли ку од др-
жа ве кра ља Ми лу ти на и Дра гу ти на, др жав на упра ва кра љи це Је ле-
не би ла је ма ла и ефи ка сна, по де ље на на цен трал ну упра ву – ону 
ко ја је би ла оку пље на око ње ног дво ра и оба вља ла по сло ве од ин-
те ре са за це лу зе мљу, као и на те ри то ри јал ну упра ву ко ја је оба-
вља ла по сло ве од ин те ре са у жу па ма и гра до ви ма на од ре ђе ном 
под руч ју.24) Осим ви со ког сте пе на со ци јал не прав де и умет нич ких 
до стиг ну ћа ди на сти ја Не ма њи ћа је ура ди ла мно го и на ства ра њу 
тех но ло шких и ар хи тек тон ских  до стиг ну ћа као што су би ли си-
сте ми мле ко во да и ви но во да у бли зи ни ма на сти ра и на се ља где су 
би ли раз ви је ни сто чар ство и по љо при вре да, што је умно го ме олак-
ша ло жи вот обич ном ста нов ни штву и да ва ло по ти цај ло кал ној еко-
но ми ји.25) Сви ти на по ри вла да ра из ди на сти је Не ма њић учвр сти ли 
углед ди на сти је Не ма њић у на ро ду ко ји је жи вео ор га ни зо ван у 
раз ли чи тим те ри то ри јал ним об ли ци ма на род не са мо у пра ве и де-
цен тра ли за ци је (обла сти, жу пе, кра ји шта, се ла и гра до ви-на се ља 
са до де ље ним ауто ном ним пра ви ма) и у ће лиј ским об ли ци ма ко-

23) Де јан Ни ко лић, Српскекраљицеицарице, На род на шко ла Ре сав ска шко ла, Де спо то вац, 
1998.

24) Ми ла дин Сте ва но вић, „Вла да ви на му дре кра љи це“, фељ тон, Вечерњеновости,11. јун,  
2010.: Цен трал на упра ва је оба вља ла фи нан сиј ске и ца рин ске по сло ве, одр жа ва ње ре да 
и мо ра, по сло ве у ве зи са су сед ним зе мља ма и обез бе ђе ње и одр жа ва ње дво ра. По сло ве 
фи нан сиј ске при ро де (ца ри не, дру ги кра љев ски при хо ди, др жав ни рас хо ди, кра љев ска 
ри зни ца, за нат ство, тр го ви на, руд ни ци) оба вљао је кра љев ски слу жбе ник ка знац  ко ји 
је са сво јим по ве ре ни ци ма бо ра вио на дво ру кра љи це Је ле не у Бр ња ци ма. По сло ве одр-
жа ва ња ре да и ми ра оба вљао је ка пе тан ко ји је имао сво је ис по ста ве по жу па ма, док је 
ове ду жно сти по гра до ви ма оба вља ла ло кал на са мо у пра ва

25) Vlad. R. Pet ko vić,Stari srpski spomeniciu JužnojSrbiji, 1924, http://www.rast ko.rs/pro-
jek ti/cm/1/vpet ko vic-spo me ni ci_l.html, ta ko dje vi de ti Mla den Stan čić, “Taj ne mle ko vo-
da”, Novosti, 5. ja nu ar, 2009.; Op šti na Ne go tin,Vesti, 29.10.2007. “Ni tra ga od bla ga”, цит. 
aрхеолог и ди рек тор Исто риј ског ар хи ва „Рас“ у Но вом Па за ру Дра ги ца Пре мо вић-
Алек сић,  http://www.ne go tin.rs/ar tic le.php?lg=sr&id_ar tic le=1028.; Ми лош Лу ко вић, 
“Тра се сред њо ве ков них пу те ва на дур ми тор ском под руч ју“, Зборникрадовасанаучног
скупа (Плу жи не, 24–25. сеп тем бар 2006), Беране:Свевиђе-манастирЗаграђе 2010, 
стр. 177–178. http://www.epar hi ja.me/ri zni ca/11/Sce pan-po lje-i-nje go ve-sve ti nje-kroz-ve-
ko ve/Sce pan-po lje-i-nje go ve-sve ti nje-kroz-ve ko ve-171-194.pdf.; Acta Diurna, Бил тен 
Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, бр. 33, април–ав густ 2011, стр. 49, http://
www.ius.bg.ac.rs/bil ten/Ac ta%20Di ur na%2033%20za%20sajt.pdf, Та ко ђе о то ме ви де ти 
Je le na Ta sić, “Sjaj i be da Ora ho vač kog vi no gor ja”, Danas, 21. fe bru ar, 2010.: У до ба ца ра 
Ду ша на ви но гра ди Ме то ха хи лан дар ског у Ве ли кој Хо чи да ва ли су и до три де сет хи-
ља да то ва ра гро жђа и по ве зи ва ли Ора хо вач ко ви но гор је (Ве ли ку Хо чу и Ора хо вац) са 
При зре ном и цар ским дво ром.
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лек тив ног жи во та са сво јим уста ље ним пра ви ма и оби ча ји ма уза-
јам но сти и са бор не упра ве (ка ту ни, са бо ри, за дру ге). За жу па ма 
ис пре се ца ну сред њо ве ков ну Ср би ји би ле су ка рак те ри стич не и ин-
сти ту ци је жуп ских и се о ских збо ро ва, или „збо ро ва се ба ра“, као и 
др жав но цр кве них са бо ра. Ове су би ле по сте пе но под вр га ва не 
ауто ри те ту цен трал не по ли тич ке вла сти, од но сно упо ре до са ја ча-
њем по ли тич ке и вој не вла сти цен трал на власт је глав не управ не и 
суд ске функ ци је по ве ра ва ла др жав ним чи нов ни ци ма и вла сте ли-
ни ма - овла шће ним но си о ци ма хи је рар хиј ске вла сти.26) У до ба вла-
да ви не ца ра Ду ша на ад ми ни стра ци ја је би ла одво је на од су до ва и 
по сто ја ле су, по узо ру на кон стан ти но пољ ски за кон, цар ске су ди је 
ко је су су ди ле пре те жно у ве зи са зе мља ма и ка зне ним ства ри ма, а 
за гра ђан ску прав ду би ли су за ду же ни су до ви го спо да ра, цр кве них 
до ба ра и гра до ва ко ји су су ди ли пре ма прав ном на сле ђу за ко на ца-
ра Ју сти ни ја на, Про хи ро ну, Син таг ми, и пре ма те ста мен ти ма и 
обли га ци ја ма.27) Фор ми ра ње жу па као глав них по ли тич ких је ди ни-
ца је на ста ло та ко што је зе мљо рад нич ко ста нов ни штво за сво ја 
ста ни шта би ра ло углав ном одво је не и пре се ца не ра зним пре гра да-
ма пре де ле за об ра ђи ва ње зе мље, та ко да су та под руч ја чи ни ла 
ма ње ге о граф ске, при вред не и управ не це ли не - жу пе.28) О зна ча ју 
ре ка за жи вот сред њо ве ков них Ср ба све до чи и чи ње ни ца да су жу-
пе, ко је су пред ста вља ле осно ву по ли тич ке ор га ни за ци је, че сто до-
би ја ле име на по сво јим ре ка ма.29) Пре ла зак ис хра не про сом на ис-
хра ну жи том усло вио је по раст та да шњег ста нов ни штва, а ви шак 
зе мљо рад нич ких про из во да дао осно ву за спе ци ја ли за ци ју ра до ва 
и за нат ства, као на при мер грн чар ства и ко вач ког за на та и зла тар-
ства, ткал ство, из ра да спе ци ја ли зо ва не обу ће и оде ће и шта вље ње 
ко же, пче лар ство, те сар ски за нат, пра вље ње пре храм бе них про из-
во да од мле ка и ме да, итд., и на се лу су ме ђу сто ча ри ма би ли рас-
про стра ње ни ов чар ство, го ве дар ство и ко њар ство. Од је да на е стог 
ве ка тр го ви на на ки том, фи ном ке ра ми ком, коњ ском опре мом, ко-
ма ди ма оруж ја и по је ди ним ала ти ма и дру гим про из во ди ма из ме ђу 

26) Пе тар Ма тић, “Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Политичкаревија, 
2006, vol. 5, iss. 3, стр. 395.

27) Con stan tin Ji re cek, DasGesetzbuchdesserbischenCarenStephanDušan, XXII Bände des 
Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie 22, 1900. у Бо шко Су вај џић, „Пре пи ска Ила ри о на Ру вар-
ца и Кон стан ти на Ји ре че ка“,  

 Го ди шњак Ка те дре за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма  - По-
све ће но успо ме ни на др Жи ва на Жив ко ви ћа, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град, 2006, стр. 
203.

28) Си ма Ђир ко вић, Историјасрпскогнарода, стр. 357-358, ци ти ра ју ћи С. Но ва ко вић
29) Исто, стр. 165.
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се ла и гра до ва по ста ла је ин тен зив ни ја, у сло жним се о ским ку ћа ма 
су жи ве ле по три ге не ра ци је са про сеч но осам чла но ва по ро ди це, 
од ко јих су по ло ви ну чи ни ла де ца.30) У та квим се ли ма сред њо ве-
ков не Ср би је у ко ји ма су ве ћи ном жи ве ли зе мљо рад ни ци, сто ча ри 
и за на тли је вре ме ном су раз ви ја не и вред но ва не дру штве не вред-
но сти као што су по што ва ње Бо га као ство ри те ља зе мље и при род-
них по ја ва о ко ји ма је се љак не рас ки ди во за ви сио, по што ва ње ста-
ри јих љу ди као ауто ри те та у по ро ди ци и се о ској  за јед ни ци, те жак 
и по штен рад на по љу, сло га у за јед нич ким по сло ви ма се ља ка и 
при ја тељ ство и ме ђу соб но ис по ма га ње ме ђу се о ским ком ши ја ма.31)

ЗДРАВСТВЕНАЗАШТИТА
КАОБИТНАОДРЕДНИЦАСРПСКЕ

СРЕДЊОВЕКОВНЕДРЖАВЕ

У про у ча ва њу срп ске исто ри је и срп ског на ци о нал ног иден ти-
те та и прав них на у ка по себ но ме сто за у зи ма Законоправило Све тог 
Са ве, од но сно збор ник гра ђан ских и цр кве них про пи са Номока-
нон (гр. но мос – гра ђан ски за кон; ка нон – цр кве но пра ви ло) или 
Крмчија. Све ти Са ва је у свом де луКрмчија на осно ву вла сти тих 
хри шћан ских мо рал них на че ла, као и на осно ву Мој си је вог за ко-
на и ка но на Све тог Ва си ли ја Ве ли ког, Те о фи ла Алек сан дриј ског, 
Те о до си је вог за ко на, за ко на ца ра Ју сти ни ја на и на осно ву ка но на 
Сар ди киј ског, Кар та ген ског, Ан кир ског, Ган гр ског, Ан ти о ниј ског  и 
дру гих са бо ра ва се љен ске цр кве на пи сао ко ја ли ца и ко је ин сти-
ту ци је су би ли нај по зва ни ји да у ду ху чо ве ко љу ба во де бри гу о 
си ро ма шним, бо ле сним и сла бим ли ци ма у дру штву и др жа ви. Већ 
у увод ном де лу Све ти Са ва ис ти че по тре бу да се ство ри срп ско 
за ко но дав ство ко је се за сни ва на со ци јал ној прав ди, по ро дич ном 
пра ву и оба ве за ма дру штва пре ма по је дин цу.32) Он је од нос пре ма 

30) Си ма Ћир ко вић, Историјасрпскогнарода, стр. 164; Ра ди во је Ар сић, Животсељакау
средњовековнојСрбији,http://www.fi eld-ar cha e o logy.com/clan ci/ar sic/in dex.php

31) Исто: Гра ни це ме ђу жу па ма би ле су утвр ђе не и услов но по де ље не на два раз ли чи та и 
не јед на ка де ла – за јед нич ке и нео бра ђе не по вр ши не као што су па шња ци, шу ме, во де 
и су сед на бр да, ко је је це ло куп но ста нов ни штво мо гло нео ме та но да ко ри сти, док се 
у пре о ста лом де лу на ла зио сав пре о стао про стор по де љен из ме ђу зе мљо рад нич ких 
на се ља у жу пи. Сва ко се ло има ло је свој атар или по сед обе ле жен утвр ђе ним ме ђа ма 
ко је су сви по зна ва ли, при зна ва ли и по што ва ли. За јед нич ке не по де ље не и нео бра ђе не 
по вр ши не ко је се ни су мо гле или сме ле де ли ти и њи хо во пра во ко ри шће ња при па да ло 
је свим ме шта ни ма јед ног се ла, док је на дру гом де лу би ло об ра ди во зе мљи ште по де-
ље но из ме ђу зе мљо рад нич ких по ро ди ца од ре ђе ног на се ља.

32) М. Пе тро вић, КрмчијаСветогСавеозаштитиобесправљенихисоцијалноугрожених, 
Би бли о те ка Ре принт, Штам па ри ја Срп ске па три јар ши је, Бе о град, 1990, стр. 77.
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бо ле сни ци ма сме ште ним у бол ни ца ма. би ло да су мо на си или све-
тов на ли ца, би ло да су си ро ма шни или бо га ти, од ре дио јед ном из-
ри чи том на ред бом“… да не бри не мо са мо о се би, не го о бли жњем 
и ни ко да не ма ни шта ви ше од дру гог; ни го спо дар од слу ге, ни 
кнез над ко јим вла да, ни цар од вој ни ка, ни пре му дри од уче ног.“33) 
Пре ма овим прав ним од ред ба ма си ро ма шни, ожа ло шће ни и они 
над ко ји ма се вр ши ло на си ље и не прав да, ко ји ма је би ла по треб на 
ми лост и ко ји су због то га обра ћа ли се ца ру мо гли су да се обра те 
и цр кви, од но сно сла бе и си ро ма шне шти ти ли су цр кве ни ка но-
ни, а под њи хо вим ути ца јем и гра ђан ско за ко но дав ство.34) Пре ма 
од лу ка ма Кар та ген ског са бо ра цр кве ни по сла ни ци мо ра ли су да 
од бра не си ро ма шне од на си ља бо га тих, са чим се сло жио и цар 
Те о до си је Дру ги (408-450) ка да је 409. го ди не ука зом на ре дио да 
се цр кве ни по сла ни ци – ек ди ци по ста вља ју по што се уве ду у тај-
не пра во слав не ве ре, би ра ни од епи ско па, све ште ни ка, до сто јан-
стве ни ка, зе мљо по сед ни ка и по сла ни ка, а то су ка сни је у исто ри-
ји озва ни чи ли и цар Ата на си је Пр ви и ца ре ви Ју сти ни јан Пр ви и 
Дру ги.35) По себ на па жња у књи зи Крмчијаби ла је по све ће на бри зи 
за ста ри је љу де. По што се зна ло да ста рост че сто пра те бо лест, не-
моћ, си ро ма штво и ту га, во ди ло се ра чу на да стар ци као по себ на 
ка те го ри ја со ци јал них слу ча је ва бу ду по што ва ни и за ко ном шти-
ће ни.36) У том сми слу у 48. гла ви књи ге Крмчија под за гла вљем 
„О по што ва њу све тих ста ра ца“ био је на ве ден од го ва ра ју ћи де таљ 
из Мој си је вог за ко но дав ства: „Пред ли цем се до га уста ни и по штуј 
ли це стар ца“.37) Та ко ђе и пре ма љу ди ма са те ле сним ма на ма и уоп-
ште пре ма не моћ ним осо ба ма тра же но је да оп хо ђе ње бу де бес пре-
кор но и за оне ко ји се ру га ју та кви ма би ла је пред ви ђе на ка зна, а 
та ко ђе је љу ди ма са те ле сним ма на ма и не моћ ним осо ба ма би ла 
омо гу ће на за шти та и ма те ри јал но обез бе ђе ње, би ло им је да то пра-
во на след ства, њи хо ви срод ни ци – кан ди да ти за на след ство, ко је 

33) Исто, стр. 10-77.
34) Исто, стр. 77.
35) Исто, стр. 13, цит. Cod. Iust. I 55, 11. Исто, стр.. 14: У том сми слу за бе ле же но је да је 

цар Те о до си је Пр ви 385. го ди не пи сао ца ри град ском ек ди ку Те о до ру да тре ба да има 
„став оца пре ма на ро ду и да не до зво ли угње та ва ње зе мљо рад ни ка и гра ђа на по ре зи ма, 
да по ма же слу жбе ни ци ма у др ско сти ар хо на та, чу ва ју ћи по што ва ње њи хо ве ча сти... и 
да их шти ти као де цу...“ цит. Cod. Iust. I 55, 4 уп. I 55, 5.9 Стр. 16-17: У за ко но дав ству 
ца ра Ју сти ни ја на (527-565) пи ше од ред ба за ек ди ке да тре ба да осло бо де од зла оне 
ко ји ма се чи ни не прав да (цит. Cod. Iust. Nov. 15 (Про лог) и да цр ква тре ба да шти ти 
си ро ма шне. Цит. Cod. Iust. Nov. 15.1 и Епи лог)

36) Исто, стр. 21.
37) Исто, цит. Мојс. 19:32.
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су љу ди са те ле сним ма на ма и не моћ ни љу ди има ли пра во са ми 
да од ре ђу ју, нео гра ни че ни вре ме ном при ли ком по кре та ња тог или 
би ло ког дру гог прав ног по сла, би ли су ду жни да им по ма жу или у 
су прот ном ни су мо гли да на сле де њи хо ву имо ви ну.38) Ве ли ки зна-
чај био је при да ван и со ци јал ним оба ве за ма де це и ро ди те ља, као и 
за шти ту же на од не си гур но сти у бра ку, за шти ту си ро ма шних же на 
и же на ко је су тр пе ле не ку вр сту на си ља.39) У по гле ду за шти те пра-
ва су пру жни ка Крм чи ја се, за раз ли ку од рим ског пра ва, осла ња ла 
на гра ђан ско кон стан ти но пољ ско на сле ђе,40) од но сно за шти та по-
ро ди це је, за раз ли ку од рим ског пра ва, ста вље на на чвр шће прав не 
те ме ље.41)

По себ ну па жњу Све ти Са ва је у прав ном збор ни ку Крмчија по-
све тио обла сти здрав стве не за шти те ста нов ни штва, о че му ће кроз 
исто ри ју на ста ви ти да во де ра чу на и оста ли чла но ви ди на сти је Не-
ма њић. Та ко је за бе ле же но да је кнез Ла зар да ро вао бол ни цу на Хи-
лан да ру 1380. го ди не42)или да је на тлу Ср би је краљ Ми лу тин, ко га 
Да ни ло II на зи ва „Не за си ти зи да тељ“, у скло пу ско ро свих сво јих 
46 за ду жби на осни вао бол ни це са „на ро чи то ме ким по сте ља ма“, 
да вао бол ни ца ма „мно га се ла“ и „мно га зла та“, пла ћао „мно ге ле-
ка ре са мо да не пре ста но бу ду код бо ле сни ка“ и од ре дио на ро чи те 
ве ли ко до стој ни ке „кра љев ства му да ре дов но оби ла зе бо ле сни ке“, 
јер „ни је дан бо ле сник не тре ба ни на шта да се жа ли, но што тра жи 
да му се да де“.43) Краљ Сте фан Де чан ски, та ко ђе по зна то по до бро-
чин ству и за ду жби нар ству, по ма гао  је мно ге бол ни це и ма на сти ре 
и са по што ва њем се од но сио пре ма сво јим обич ним по да ни ци ма, 
о че му су, из ме ђу оста лих, и Ар хи е пи скоп Да ни ло II и би о граф 
Сте фа на Де чан ског Гри го ри је Цам блак оста ви ли пи сме ни по мен.  
Гри го ри је Цам блак је о бол ни ци Ви со ки Де ча ни ко ја је ра ди ла до 
сре ди не осам на е стог ве ка оста вио ова кав ис каз:  „...У бол ни ци је 
Краљ лич но вр шио ин спек ци ју, на ре ђи вао је да се ми ри си ма за ба-

38) Исто,стр. 21-23.
39) Исто, стр. 25-30; 38-39, цит. Мој си јев за кон, 8. и 9. Ка нон Сар ди киј ског са бо ра, 49. и 

22. Ка нон Све тог Ва си ли ја Ве ли ког, 11. Ка нон Ан кир ског Са бо ра
40) Исто, стр. 31, цит. Cod. Theod. III, 16.2, Cos. Iust. V, 17,8.9, Iust. Nov. 22,3-4, At ha na sii 

Nov. Ju stin. Tit. X(He imb, I 128) , Ba si lic XXVI II, 7.
41) Исто, стр. 76.
42) Здравствена заштита, Ван ред ни број 3, стр. 9: Do si je: Pr va srp ska bol ni ca ma na stir 

Hi lan dar 1198/99. Knez La zar da ru je bol ni cu hi lan dar sku 1380. go di ne* * Iz: „Spi si o Ko so-
vu“, str. 99-100.

43) Ра до је Чо ло вић,  „800 го ди на срп ске ме ди ци не и 140 го ди на Срп ског ле кар ског дру-
штва“, Пре да ва ње одр жа но на Дру гом на уч ном ску пу „800 го ди на срп ске ме ди ци не“, 
ма на стир Св. Про хор Пчињ ски, 9. до 12. ју на 2011. го ди не. http://www.rast ko.rs/cms/
fi les/bo oks/5062e026b6628, Str. 16:
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шу ри бол нич ки за дах, го во рио је са сва ким бо ле сни ком, јед но ме је 
да вао но ва ца, дру го га је те шио гр ле ћи и љу бе ћи га са очи ма пу ним 
су за. Че сто је Краљ Де чан ски чи та ве но ћи про во дио крај по сте ље 
ка кво га те шког бо ле сни ка“. Ова кав исто риј ски из вор на вео је срп-
ске ин те лек ту ал це на по чет ку два де се тог ве ка да се чу де и ди ве 
чи ње ни ци да је срп ски краљ Сте фан Де чан ски био „бол ни чар у 
сред њо ве ков ном ве ку су ро во сти“.44)

Пре ма зва нич ним исто риј ским из во ри ма за нај ста ри је срп ске 
ле ка ре сма тра ју се из ве сни Пр во слав (Per vo sla vus me di cus, 1281. и 
1298. г.) и Мен ца Ба ра нин (Men ca An ti ba ra nus, me di cus, 1330.г.).45) 
О да љем раз во ју срп ске ме ди ци не и здрав стве не за шти те, а ти ме 
и со ци јал не за шти те срп ског ста нов ни штва у до ба ди на сти је Не-
ма њић све до че ма те ри јал ни оста ци и исто риј ски за пи си о по сто-
ја њу на мен ских из гра ђе них про сто ри ја (бол ни ца/стра но при јем-
ни ца) при ма на стир ским ко на ци ма;по сто ја ње струч не и на уч не 
ли те ра ту ре, на срп ски је зик пре ве де них нај а у то ри та тив ни јих де-
ло ва ме ди цин ских спи са сред њег ве ка;по сто ја ње струч них ме ди-
цин ских из ра за као ди рек тан пре вод са ла тин ског на срп ски;по сто-
ја ње бол ни ца ор га ни зо ва них од стра не еснаф ских удру же ња или 
гра до ва, па и обич них гра ђа на;на лаз ме ди цин ских ин стру ме на та 
и по ма га ла; бри га за јав но здрав ство осни ва њем ле про за ри ју ма и 
ка ран ти на;осни ва ње јав не слу жбе при гра до ви ма ко ја се на не ких 
на чин ба ви ла спре ча ва њем епи де ми ја (нпр. ка ца мор ти); по сто ја ње 
апо те ка од ко јих не ке и дан да њи ра де;по сто ја њу за пи са них име-
на осо ба (ле ка ра/фи зи ку са, апо те ка ра) ко је су се ба ви ле ле че њем 
обич ног на ро да али и кра ље ва, ца ре ва де спо та;  раз не по ве ље о ма-
те ри јал ном обез бе ђе њу ле ка ра;по сто ја ње за кон ских од ред би про-
тив тро ва ча, вра ча ња и ба ја ња;за кон ске од ред бе за бри гу ста рих и 
оне мо ћа лих а на пу ште них, итд.46) О шко ло ва ним срп ским ле ка ри-
ма то ком че тр на е стог и пет на е стог ве ка све до че и за пи си из Хи-
ландарскогмедицинскогкодекса, ме ђу ко ји ма се по ми ње и из ве сни 
Ни ко ла Врач ко ји је у че тр на е стом ве ку пре вео је дан ме ди цин ски 
ла тин ски за пис „на срп ску књи гу“.47) У не ма њић ко до ба је за сно-
ва на по себ на ор га ни за ци ја бол ни ца и у оп ти ца ју су би ле та ко зва не 

44) Ра до је Чо ло вић,  „800 го ди на срп ске ме ди ци не и 140 го ди на Срп ског ле кар ског дру-
штва“, стр. 17, цит. Вла дан Ђор ђе вић

45) Ре ља Ка тић, „O le ka ri ma kod Sr ba u sred njem ve ku“, „700 go di na me di ci ne u Sr ba“, SA-
NU, 1971. Be o grad. У Здравственазаштита, Ван ред ни бр. 3, год. XXXVII, мај, 2008, 
стр. 26, цит. Ји ре чек

46) Иг њат Ре љин, „Сред њо ве ков на ме ди ци на у Ср би ји“, 800 го ди на срп ске ме ди ци не, у 
окви ру 15. Сту де нич ке ака де ми је, ју на 2010. го ди не

47) Ре ља Ка тић, „O le ka ri ma kod Sr ba u sred njem ve ku“
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„ле ка ру ше“ ко је су оби ло ва ле те о рет ским и прак тич но-ис ку стве-
ним са зна њи ма из на сле ђа кон стан ти но пољ ске и срп ске ме ди ци-
не.48) Цар Ду шан је сле дио за ко но пра ви ло Крмчија Све тог Са ве да 
др жа ва мо ра да се бри не о по је дин ци ма, бо ле сни ма, ста ри ма, си-
ро ма шни ма, не моћ ни ма, ду жни ци ма и за ро бље ни ци ма. Ме ђу тим, 
да је свест о ва жно сти со ци јал не за шти те у сред њо ве ков ном срп-
ском дру штву би ла ви со ка све до чи и чи ње ни ца да су на те ри то ри ји 
Ср би је и обич ни љу ди за ве шта ли сво ју имо ви ну ма на сти ри ма и 
бол ни ца ма.49)

У чла ну 28. Ду ша но вог За ко ни ка „О хра ни убо ги ма“ пи ше: „И 
по свим цр ква ма да се хра не убо ги, ка ко је упи са но од кти то ра, 
а ко их од ми тро по ли та или од игу ма на не ус хра ни, да се од лу-
чи од са на – ча сти“. За ко ном је ка жња вао на дри ле кар ство (члан 
20. Душановогзакона„О вра ча ци ма“ или члан 109. „О отро ви ма“ 
(„Ма ђи о ни чар и отров ник, ко ји се на ђе на де лу, да се ка зни по за-
ко ну све тих ота ца“), а за бе ле же но је да је 1342. го ди не цар Ду шан 
осно вао бол ни цу у ко на ци ма ма на сти ра „Све ти Ар хан ге ли“ у При-
зре ну ко ја је ра ди ла све док је ни је ра зо рио Си нан–па ша 1613. го-
ди не и осни вао је бол ни це (ста ци о на ре) за сме штај си ро ма шних и 
хро нич но обо ле лих и ку хи ње за бес плат ну ис хра ну си ро ма шних.50) 
Кнез Ла зар је усред тур бу лент них по ли тич ких при ли ка по кло нио 
бол ни ци у Хо лан да ру ви ше се ла да се од њи хо вих при хо да сва ке 
го ди не тро ши по 100 ун ги ја „за не го ва ње и уте ху бо ле сни ка“. У 
ма на сти ру Ра ва ни ца 1381. го ди не по ди гао је „бол ни цу за мо на хе, 
за стран це и ра сла бље не“, а део бо ле сни ка у Ра ва ни ци ле чен је и у 
обли жњем ма на сти ру Си со јев цу, за чи јег све тог Си со ја се сма тра 
да је по кро ви тељ ле ка ра и ме ди ци не у Ср би ји.51) Де спот Сте фан 
Ла за ре вић, ка ко је на пи сао ње гов би о граф Кон стан тин Фи ло зоф, у 
Бе о гра ду „...са зи да бол ни цу стран при јем ни цу за бол не на нај сла-
ђој во ди“, око ње „...за са ди сва ко ја ког иза бра ног во ћа и при ло жи 
се ла и на след ство мно го у ко јој бол не и стра не хра ња ше и олак-

48) Иг њат Ре љин, „Сред њо ве ков на ме ди ци на у Ср би ји“: Ле ка ру ше су са др жа ва ле са ста ве 
ле ко ва, на чи не за њи хо во спра вља ње, ме ди цин ску ин фор ма ци ју на ста лу из срп ске на-
род не ме ди ци не ко ја је за пи си ва на од стра не пи сме них ка лу ђе ра, оби ље прак тич них 
са ве та за не гу бо ле сни ка и упут ста ва за ле че ње, а по је ди не ле ка ру ше су са др жа ва ле и 
са ве те за не гу и ле че ње сто ке, га је ње пче ла, одр жа ва ње шу ма, пра вље ње ви на, о по дру-
мар ству и слич но. Мно ге ове ле ка ру ше пи са ли су на род ни ле ка ри, та ко да оне пред ста-
вља ју пи са ну до ку мен та ци ју њи хо ве ис ку стве но по твр ђе не ле ка р ске прак се.

49) Гру па ауто ра, Исто ри ја ме ди ци не и здрав стве не кул ту ре на тлу да на шње Вој во ди не, 
Ма ти ца Срп ска/СА НУ (огра нак у Но вом Са ду), Но ви Сад, 1994; стр. 159–160

50) Исто.; Ра до је Чо ло вић,  „800 го ди на срп ске ме ди ци не и 140 го ди на Срп ског ле кар ског 
дру штва“, стр. 17-20.

51) Ра до је Чо ло вић,  „800 го ди на срп ске ме ди ци не и 140 го ди на Срп ског ле кар ског дру-
штва“, стр. 18.
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ша ња њи ма да ва ше“ и по зна то је да је био вр ло ми ло стив пре ма 
гу бав ци ма.52) Жи ти је Сте фа на Де чан ског од Гри го ри ја Цам бла ка, 
Жи ти је Де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа од Кон стан ти на Фи ло зо фа и 
Ста тут гра да Ко то ра из 1616. са др же про пи се из ко му нал не хи ги је-
не, али са про па шћу срп ске сред ње ве ков не др жа ве до ме ти срп ске 
сред ње ве ков не ме ди ци не по че ли су да то ну у за бо рав и ле че ње су 
пре у зе ли ла и ци, тзв. на род ни ле ка ри (ви да ри, ра на ри, тра ва ри, али 
и вра ча ре и ва ра ли це.53)

Не ки по ли тич ки ана ли ти ча ри има ју оби чај да кри ви цу за да-
на шње из у зет но ло ше ста ње срп ске по ли ти ке, еко но ми је и кул ту ре 
пре ба цу ју на за ти ра ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та и др жа во-
твор но сти у до ба вла да ви не Осман лиј ског тур ског цар ства на те-
ри то ри ји Ср би је, пре не бре га ва ју ћи чи ње ни цу да је тај иден ти тет 
у сво јој из вор ној фор ми пре жи вео све до ства ра ња мо дер не гра-
ђан ске др жа ве Ср би је то ком де вет на е стог ве ка, ка да је прав ним 
за ко ни ма и ме то да ма и са ма по ли тич ка ели та Ср би је по че ла да ра-
ди на ње го вом уру ша ва њу. Основ но по ла зи ште за ста ње здра вља 
на ро да у том пе ри о ду би ли су ста ти стич ки по да ци - због тач ног 
ре ги стро ва ња у свр ху пла ћа ња по ре за 1834. го ди не ура ђен је пр ви 
по пис ста нов ни штва у Ср би ји, две го ди не ка сни је по ја ви ла се пр ва 
књи га из деч је ме ди ци не на срп ском је зи ку штам па на у Бу ди му – 
„Че до љуб или не го ва ње де це у пр вим жи во та го ди на ма“др Га ври-
ла Пе ка ре ви ћа, а три го ди не ка сни је зва нич но су уве де не ма тич не 
књи ге у Ср би ји ко је су се на ла зи ле код па ро хиј ског све ште ни ка.54) 
У мо дер ној др жа ви Ср би ји та ко ђе су осно ва не пр ве пе ди ја триј ске 
уста но ве као Дом за си ро ту де цу (1887.), Дом за глу во не му и сле-
пу де цу (1893.) и дру штво „Срп ска мај ка“, тзв. Ма те рин ско удру-
же ње (1904.)55) Ме ђу тим, пре ма ори ги нал ном ме мо ар ском за пи су 
се о ског ле ка ра Ла зе Ди ми три је ви ћа (1858-1899) Какоживинаш
народ из 1893. го ди не, си стем со ци јал не за шти те у прак си ни је 
до бро функ ци о ни сао. Срп ска др жав на власт је би ла по де ље на на 
по ли тич ке стру је ко је су по др жа ва ле две ди на сти је и не ко ли ко ме-
ђу соб но за ва ђе них пар ти ја, „чи нов ни ци ко ји су во ди ли по ли тич ки 

52) Исто, стр. 19.
53) Исто, стр. 20-21.
54) Сла ви ца Жи жић Бор ја но вић, „Па три јарх здрав стве не кул ту ре на шој де ци“, http://www.

rast ko.rs/cms/fi les/bo oks/5062e13ce3306, стр. 99, цит. Јо ва но вић М. Б. При род ни при ра-
штај ста нов ни штва Ср би је и ње гов би о тич ки зна чај. Бе о град: Би бли о те ка Цен трал ног-
хи ги јен ског за во да; 1932.

55) Pe šić, V D, Pa vlo vić B B, PrvipedijatriiprvepedijatrijskeustanoveuSrbiji, Gra fič ki ate lje 
„Bog da no vić”, Be o grad, 2006.
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жи вот“ и ло кал не и др жав не по ли тич ке ин сти ту ци је ни су ре ша ва-
ли про бле ме ин фра струк ту ре или за га ђе не пи ја ће во де по се ли ма 
и њи хо вој око ли ни. Због то га се се о ски на род ма сов но раз бо ље вао 
од сто мач них бо ле сти, али ни је имао од го ва ра ју ћу здрав стве ну за-
шти ту, а ста тус све штен ства је сла био у по ли тич ком и дру штве ном 
жи во ту, док је упо ре до са сла бље њем тра ди ци о нал не уло ге све-
штен ства и се о ских ло кал них за дру га и са мо у пра ва ра стао број 
ба ба вра ча ра, га та ња и враџ би на по се ли ма. Иако је књи га за пи-
са ле ка ра Ди ми три је ви ћа би ла рас про да та и до жи ве ла три из да ња 
и иако је Про свет ни са вет Кра ље ви не Ср би је од лу чио да се књи-
га до ста ви свим школ ским би бли о те ка ма,56) про бле ми о ко ји ма је 
пи сао ле кар Ди ми три је вић ни су би ли ре ша ва ни. Пре ма за пи си ма 
Ла зе Ди ми три је ви ћа здрав стве но пи та ње љу ди у се ли ма у око ли-
ни Ва ље ва, Шап ца, Ужи ца или Сме де ре ва ко је је ле чио да ле ко је 
над ма ши ва ло сва дру га пи та ња од др жав ног ин те ре са, јер услед 
не по сто ја ња од го ва ра ју ће здрав стве не за шти те и не ге се ља ци су 
за вре ме ду гих хлад них зи ма ма сов но уми ра ли од хлад но ће бу ду ћи 
да ни су има ли сред ста ва да при ба ве за се бе то плу оде ћу.57) Јед на 
од гре ша ка у про це су ус по ста вља ња мо дер не гра ђан ске Ср би је на 
осно ва ма ве стер ни за ци је, а не на осно ва ма над град ње нај бо љих 
те ко ви на срп ске сред њо ве ков не кул ту ре уз па ра лел ну по зи тив ну 
се лек ци ју и им пле мен та ци ју нај бо љих те ко ви на за пад не ци ви ли-
за ци је ко је ће обо га ти ти а не уни шти ти до та да шњу срп ску кул-
ту ру би ло је до но ше ње Грађанскогзаконика 1844. го ди не ко ји је 
са ста вио прав ник Јо ван Ха џић на осно ву Аустријскогграђанског
законика. Пре ма овом за ко ну за дру жна имо ви на је по ста ла су сво-
ји на за дру га ра и ви ше ни је би ла ко лек тив на не де љи ва це ли на.58) У 
исто вре ме при ме на тог За ко ни ка има ла је за по сле ди цу де о бу се-
о ске за дру ге и уру ша ва ње тра ди ци о нал них ло кал них по ли тич ких 
ин сти ту ци ја Ср би је (се о ских по ро дич них до ма ћин ста ва, се о ских 
за дру га и се о ских са бо ра)59) и не зва нич них дру штве них ин сти ту-

56) Ла за Ди ми три је вић, Какоживинашнарод, Ин фи ни тас, Бе о град, 2010, стр. 11.
57) Исто, стр. 12: Ла за Ди ми три је вић је твр дио да је здрав стве но пи та ње љу ди у се ли ма у 

око ли ни Ва ље ва, Шап ца, Ужи ца или Сме де ре ва ко је је ле чио да ле ко над ма ши ва ло сва 
дру га пи та ња од др жав ног ин те ре са. Опи си вао је да је при ли ком се ци ра ња умр лих се-
ља ка от крио да су им плу ћа би ла „од на зе ба то ли ко при ле пље на за ре бра да је мо рао да 
плу ћа це па ру ком одва ја ју ћи их од ре ба ра се ља ка “, јер ни су има ли сред ста ва да ку пе 
ни гуњ ни чак ши ре и са мо по не ки је имао око гру ди ко жух.“

58) Ми ро слав Ђор ђе вић, Уводуграђанскоправо, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, Бе о град, 2004, стр. 71, ци ти ра ју ћи Дра го љуб Сто ја но вић, Оли вер Ан тић.

59) Mi ro slav Đor đe vić, „Prav ni tran splan ti i Sr bi jan ski gra đan ski za ko nik iz 1844.“, Straniprav-
niživot, 2008, iss. 1, Be o grad, ци ти ра ју ћи Slo bo dan Jo va no vić, „Jo van Ha džić“ у  Političke
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ци ја (ауто ри те та оца по ро ди це, се о ског ста ре ши не, над ре ђе ног вој-
ног ста ре ши не и вла да ра др жа ве).60) На та кве по ја ве и про це се у 
срп ском дру штву на до ве за ли су се ре ги о нал ни и ве ли ки свет ски 
ра то ви у ко ји ма је ста нов ни штво Ср би је би о ло шки де сет ко ва но и 
од че га се по пу ла ци о но је згро још увек ни је опо ра ви ло. О ло шем 
ста њу здрав стве не за шти те у мо дер ној Ср би ји у до ба ра то ва до ста 
го во ри из ве штај кон сул тан та ру ског Цр ве ног кр ста у Срп ско-тур-
ском ра ту 1876. го ди не С. П. Ко ло мин ко ји је за пи сао „Ми смо се 
сре ли са на ро дом ко ји не ма на ви ку да се ле чи и ко ји и то ме ле че њу 
не при да је ни ка кав зна чај, по себ но му је би ла стра на опе ра тив на 
по моћ. До ра та у сва ком од 17 окру га кне же ви не по сто ја ла је ма ла 
бол ни ца, али ста нов ни ци су се рет ко обра ћа ли за по моћ, та ко да 
су те бол ни це има ле ви ше фор ма лан не го ствар ни зна чај. На род 
ни је имао ско ро ни ка квог пој ма о хи рур шком ле че њу, за то што је у 
Ср би ји и су ви ше ма ло хи рур га, и осим то га он је рет ко ви део тра-
у мат ске по вре де, због не до стат ка ме ха ни чар ских и сва ких дру гих 
фа бри ка. До шао је рат, и тај јад ни на род по чео је ма сов но да пла ћа 
ра на ма из ва тре ног оруж ја...“61)

Ста ње у по гле ду здрав стве не за шти те и уоп ште суд би не љу-
ди у Ср би ји ни је би ло ни шта бо ље ни у два де се том ве ку у до ба 
Бал кан ских и ве ли ких свет ских ра то ва. На кон Бал кан ских ра то ва 
у ко ји ма је уче ство ва ла и пре тр пе ла ве ли ке би о ло шке и ма те ри јал-
не гу бит ке Ср би ја је би ла осло бо ђе на од ви ше ве ков не Осман лиј-
ске вла сти, али и за ду же на, бу ду ћи да је но вац, уме сто у из град њу 
ин фра струк ту ре, са о бра ћај ни ца, здрав ство, школ ство и по љо при-
вре ду, био по тро шен на во ђе ње ра то ва и опо ра вља ње зе мље од 
рат них гу би та ка. С об зи ром да је у том пе ри о ду ми ли он срп ских 
вој ни ка ра то ва ло око го ди ну да на, за то вре ме био је за у ста вљен 
раз вој по љо при вре де и уоп ште при вре де у Ср би ји. Л. Д. Троц ког, 
ко ји је 1912. го ди не бо ра вио у Бе о гра ду, по тре сао је при зор „тра-
гич не осу ђе но сти на про паст“ мо би ли са них срп ских се ља ка ко је 

ipravnerasprave, Ge ca Kon, Be o grad, 1908. стр. 87 и Ми ро слав Ђор ђе вић Уводугра-
ђанскоправо, ци ти ра ју ћи Дра го љуб Сто ја но вић, Оли вер Ан тић

60) Ла за Ди ми три је вић, Какоживинашнарод, Ин фи ни тас, Бе о град, 2010, стр. 194-196, 
Mom či lo Isić, SeljankauSrbijiuprvojpolovini20.veka,  Оgledi br. 9, Hel sin ški od bor za 
ljud ska pra va u Sr bi ji, Za go rac, 2008. Be o grad, cit. Алек сан дар Pe tro vić, Banjane,socijal-
no-zdravstveneihigijenskeprilike,Be o grad, 1932, str. 118. и Ve ra St. Erich, n.d., str. 83, 90.; 
Mom či lo Isić, “De te i že na u Sr bi ji iz me đu dva svet ska ra ta”, у Srbijaumodernizacijskim
procesimaXIXiXXveka, Bi bli o te ka Hel sin ške sve ske br. 23, Be o grad, 2006. str. 157-159, 
cit. Isto rij ski ar hiv Niš, Na čel stvo sre za ra žanj skog, k-1, br. 954, 1919.

61) La tin ka Pe ro vić, „Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka“, Bi bli o te ka Hel sin-
ške sve ske br. 23, Be o grad, 2006., стр. 25, Cit. pre ma: RosskieoSerbiiiSerbah... s. 662
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је имао при ли ку да гле да док су ис пра ће ни му зи ком кре та ли на 
рат ни фронт оде ве ни у уни фор ме са опан ци ма од ли ке и са зе ле-
ним гран чи ца ма на шап ка ма.62) Иако је Ср би ја, пре ма ми шље њу 
Троц ког, ва пи ла за ми ром, ра дом и кул ту ром, пред ви ђао је да ће та 
мо би ли за ци ја, ко ја је об у хва та ла 300.000 здра вих му шка ра ца као 
кон цен три са не рад не сна ге зе мље, укљу чу ју ћи и не моћ не стар це 
и одој чад, ис тр ну ти на нео гра ни че но вре ме те љу де из при вред ног 
те ла зе мље и по тре сти осно ве по сто ја ња те мла де зе мље.63) Тим 
се ља ци ма до но ше ње европ ских за ко на као што је Српскиграђан-
ски законик на стао по мо де лу Аустриј ског гра ђан ског за ко ни ка 
1844. го ди не и ко ји је остао на сна зи све до 1946. go di ne, ни је до-
нео то ли ко по тре бан раз вој. Овај тзв. Грађанскизаконикје до не кле 
са чу вао об лик ра ни је се о ске за дру ге, али је про у зро ко вао по де лу 
тра ди ци о нал не срп ске ве ли ке фа ми ли је ко ја је бро ја ла од два де сет 
до че тр де сет чла но ва и отво рио је пут нео гра ни че ном усит ња ва њу 
зе мљи шног по се да. Та ко је пред из би ја ње Пр вог свет ског ра та две 
тре ћи не срп ских се о ских има ња ор га ни зо ва них у за дру ге рас по-
ла га ло ма њим зе мљи шним по се дом не го што је би ло нео п ход но 
за по кри ва ње ег зи стен ци јал ног ми ни му ма.64) Нај ма ње 5% се ља ка 
је тра жи ло до дат ни при ход из ван по љо при вре де, јер ви ше од по-
ло ви не ни је има ло пот пу ну за пре гу, тре ћи на ни је има ла плуг ни ти 
би ло ко ју зе мљо рад нич ку алат ку, 18% ни је има ло сво ју соп стве ну 
ку ћу, 28% је жи ве ло у из у зет но не здра вом сме шта ју, 30 % уве че 
ни је има ло све тла и 38% ни јед ном ни је спа ва ло у кре ве ту.65) У на-
ред них шест го ди на 35% це ло куп не по пу ла ци је је по ги ну ло, умр ло 
и би ло рад но оне спо со бље но,66) што је ујед но зна чи ло да је би о ло-
шки по тен ци јал ста нов ни штва био де сет ко ван за да љу бу дућ ност.  
Тра гич на по сле ди ца Пр вог свет ског ра та по Ср би ју би ло је по нов-
но би о ло шко де сет ко ва ње ње ног ста нов ни штва, од ко јег се ка сни-
је срп ско ста нов ни штво ни је зна чај ни је опо ра ви ло. Ср би ји је пред 
Пр ви свет ски рат, на кон до би ја ња ул ти ма ту ма из Бе ча и не га тив ног 

62) Ла тин ка Пе ро вић, „Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka“, Хел син шке 
све ске бр. 23, Бе о град, 2006, стр. 25, цит. Д. Троц ки,“Denj”, br. 3, 4. ok to bra 1912. Cit. 
pre ma: RusskieoSerbiiiSerbah... s. 500.

63) Исто, Л. Д. Троц ки, “Denj”, br. 3, 4. ok to bra 1912. Cit. pre ma: RusskieoSerbiiiSerbah... 
s. 500.

64) Ла тин ка Пе ро вић, стр. 18, цит. ан ке ту ко ју је ме ђу сво јим чла но ви ма спро вео Са вез 
срп ских зе мљо рад нич ких за дру га од 1910. до 1912. го ди не 

65) Исто, цит. Ma ri – Ža nin Ča lić, SocijalnaistorijaSrbije... s. 70.
66) Ла тин ка Пе ро вић, стр. 25, цит. (cit. Lju bo drag Di mić, Srbija1804–2004(suočavanjespro-

šlošću)u: Di mić, Sto ja no vić, Jo va no vić, Srbija1804–2004... s. 34.) 
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од го во ра та да шње срп ске вла де на ње га, об ја вљен те ле гра мом ко ји 
је сти гао ре гу лар ном по штом рат 28. ју ла.67) На кон ве ли ке тра ге-
ди је ко ју су срп ски на род и др жа ва пре тр пе ли у Пр вом свет ском 
ра ту, пре ма по да ци ма Кон фе рен ци је ми ра одр жа не 1919. го ди не 
у Па ри зу Ср би ја је у том ра ту из гу би ла 1.247.435 љу ди, од но сно 
28% од це ло куп ног бро ја ста нов ни ка ко је је има ла по по пи су из 
1914. го ди не. Од овог бро ја по ги ну ло је или умр ло од ра на и епи-
де ми је 402.435 вој ни ка, а уби је но је или умр ло 845.000 ци вил них 
ста нов ни ка, у ло го ри ма Аустро у гар ске се на ла зи ло око 40.000 љу-
ди  и кон фи ско ва не су за ли хе ме та ла из срп ских руд ни ка и за ли хе 
хра не.68) Пре ма про це ни де ле га ци је Кра ље ви не СХС на ми ров ној 
кон фе рен ци ји у Вер са ју, од но сно на пре го во ри ма у ле то ва ли шту 
Спа, рат на ште та Ср би је из но си ла је od 7 do 10 ми ли јар ди злат них 
фра на ка (по це на ма из 1914. го ди не), а то је би ла по ло ви на ње не 
та да шње укуп не на ци о нал не имо ви не. У исто вре ме, Ср би ја је у 
ра ту из гу би ла ви ше од 28% ста нов ни ка, од но сно 62% му шког рад-
ног ста нов ни штва (53% по ги ну ло и 9% трај них ин ва ли да) из ме ђу 
18 и 55 го ди на. Од тих гу би та ка, три че твр ти не се од но си ло на ужу 
Ср би ју и Ко со во и Ме то хи ју.69)

На кон још јед ног ра та и уве де них санк ци ја то ком де ве де се-
тих го ди на два де се тог ве ка, те на кон бом бар до ва ња Ср би је 1999. 
го ди не у Ср би ја је до дат но де сет ко ван број ста нов ни ка и у њој жи-
ве сто ти не хи ља да из бе гли ца и сто ти не хи ља да со ци јал но угро же-
них љу ди чи ја је еко ном ска пер спек ти ва вр ло су мор на. На ве ли ки 
про блем не рав но мер ног раз во ја и не за по сле но сти ста нов ни штва 
под јед на ко по гра до ви ма и се ли ма и на ве ли ке раз ли ке и не рав-
но мер ност у раз во ју ло кал них са мо у пра ва у ур ба ним и ру рал ним 

67) Бо јан Бил би ја, „Про на ђе на спо мен-пло ча пр вој жр тви Пр вог свет ског ра та“, Politika, 
16.03.2013., cit. Bo sko Sav ko vic

68) Сло бо дан Ву ко вић: ”Стра те ги ја ла жног ми ра у ку ћи (Еко ном ски од но си из ме ђу ре-
ги о на у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји)“,Sociološkipregled 2005, vol. 39, iss. 4, стр. 464-465, 
http://scin deks-clan ci.ceon.rs/da ta/pdf/0085-6320/2005/0085-63200504461V.pdf: При ли-
ком пре ла ска пре ко Ал ба ни је умр ло је 77.455 вој ни ка, у бор ба ма на Со лун ском фрон ту 
1916-18. го ди не 36.477, по би је но или умр ло у за ро бље ни штву 81.214, а 34. 781 вој ни ка 
умр ло од ра на или бо ле сти на те ри то ри ји Ср би је 1915. го ди не. Од 200.000 гра ђа на ко ји 
су по шли за вој ском пре ко Ал ба ни је по ги ну ло је или умр ло пре ко 140.000 љу ди. Епи-
де ми ја пе га вог ти фу са 1914/15 од не ла је 360.000 љу ди.

69) Исто: Пљач ка ње и мал тре ти ра ње Ср ба вр ше но је на свим те ри то ри ја ма на ко ји ма су 
би ли на се ље ни. Са мо у Ба на ту и Бач кој опљач ка но је око 6.000 срп ских по ро ди ца ко је 
су због те ро ра би ле при ну ђе не да из бег ну. Аустри јан ци и Нем ци у Ср би ји ре кви ри ра-
ју на ђе не за ли хе ба кра, ме син га, ни кла, цин ка, ву не, ко же, за тим жи та, бра шна, ви на, 
ра ки је, со ли, сто ке, пе тро ле ја, итд. Оку па ци о на власт за во ди дра кон ске ре пре сив не ме-
ре и вр ши де пор та ци је и узи ма ње та ла ца. Та ко, на при мер, у ма ју 1917. у ло го ри ма 
Аустро у гар ске на ла зи ло се око 40.000 љу ди.
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сре ди на ма ука зу ју и ре зул та ти нај но ви јег ис тра жи ва ња де мо гра фа 
Вла ди ми ра Ни ки то ви ћа из Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња 
Ин сти ту та дру штве них на у ка. Пре ма тим ре зул та ти ма удео ста нов-
ни штва Бе о гра да, Ни ша и Но вог Са да у укуп ној по пу ла ци ји др-
жа ве, услед сма њи ва ња ста нов ни ка у по гра нич ним ре ги о ни ма др-
жа ве, по го то во у ис точ ној, ју го и сточ ној Ср би ји и у Ба на ту, ра стао 
је ви ше од 50 по сто од по чет ка де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, 
и ду пло ве ћом бр зи ном од 2002. го ди не на о ва мо.70) Ста ти стич ки 
по да ци по ка зу ју и да око 200,000 де це у Ср би ји жи ви на гра ни ци 
си ро ма штва и не у хра ње но сти, са ма лим из гле ди ма да ће се њи хов 
ста тус у еко ном ском, кул тур ном и здрав стве ном по гле ду по пра ви-
ти.71) Ве ли ки про блем у све му ово ме је чи ње ни ца да про стор ко ји 
се да је зна ча ју и ак тив но сти ло кал них за јед ни ца ко ји мо гу да по-
ма жу гра ђа ни ма на раз не на чи не је не за слу же но ма ли у сред стви ма 
јав ног ин фор ми са ња у др жа ви или је на нео д го ва ра ју ћи или су во-
па ран на чин пред ста вљен и при бли жен гра ђа ни ма. Је дан од зна-
чај них про бле ма је и у чи ње ни ци да гра ђа ни у ве ли ком бро ју слу-
ча је ва не по зна ју прав не од ред бе ко је им омо гу ћа ва ју ан га жман у 
де ло ва њу ло кал не са мо у пра ве у њи хо вом не по сред ном окру же њу, 
че сто из раз ло га што су они са ми због све оп ште са да шње по ли тич-
ке си ту а ци је, од но сно због не за до вољ ства из бор ним си сте мом или 
про фи лом по ну ђе них пар тиј ских ка дро ва и ве сти ма ве за ним за ко-
руп ци ју, не по ти зам и дру ге дру штве не про бле ме не за ин те ре со ва ни 
за рад тих ин сти ту ци ја.

Ка да се са бе ру сви ста ти стич ки по да ци и раз вој по ли тич ких 
ин сти ту ци ја и си сте ма и ци ви ли за циј ских те ко ви на у ли не ар ном 
исто риј ском од ре ђе њу срп ске др жав но сти и дру штва и до би је јед-
на од ре ђе на сли ка да на шње  пре за ду же не,72) би о ло шки из у ми ру-
ће,73) по ли тич ким, оба ве штај ним, ме диј ским и еко ном ским ин те ре-

70) Н. Ко ва че вић, „Бе о град, Но ви Сад и Ниш – оазе у де мо граф ској пу сти њи“, Политика, 
12. мај, 2009. 

71) На да Ерац, “У Ср би ји 150.000 не у хра ње не де це“, Блиц, 12.12.2007.: У Ср би ји жи ви око 
150.000 не у хра ње не де це, а јед на тре ћи на де це пред школ ског уз ра ста је ане мич на, ре-
зул та ти су ис тра жи ва ња ко ји су пред ста вље ни на окру глом сто лу у Скуп шти ни Ср би је. 
Чак 200.000 де це жи ви на иви ци си ро ма штва, а 15 од сто њих сва ко днев но ко ри сти ци-
га ре те. Нај у гро же ни ја су ром ска де ца, за тим де ца из бе гли ца, де ца са се о ског под руч ја 
и де ца не за по сле них ро ди те ља. 

72) Јо ва на Ра бре но вић, „За ду жу је мо се да би смо се раз ду жи ли“, Политика, 14.5.2013, cit. 
Ми ро слав Здрав ко вић: Ра ни ја власт је  др жа ву за ду жи ва ла 53 евро у се кун ди, док но ва 
власт др жа ву за ду жу је тро стру ко ви ше – 181 евро у се кун ди.; Јо ва на Ра бре но вић, „Го-
ди шње нам тре ба 4,5 ми ли јар ди евра за вра ћа ње ду го ва“, Политика, 22.01.2013.

73) В. Ц. Спа со је вић, „У Ср би ји ми ли он љу ди мо ли за по моћ“, Новости, 19. април 2013.: 
У Ср би ји у ко јој ра сте број ста рих и не моћ них љу ди око 225.000 нај ста ри јих жи те ља 
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сним гру па ма ис пре мре же не74) и еко ном ски де ва сти ра не75) и са мо 
зва нич но по сто је ће др жа ве Ср би је мо же да се до ђе до за кључ ка да 
да на шњи на ци о нал ни и де мо крат ски ка па ци те ти Ср би је не мо гу 
да из не дре по ли тич ког ге ни је ми сли о це ко ји би ус пе ли да осми сле 
си стем со ци јал не за шти те ко ји би у да на шњој Ср би ји за шти тио 
чо ве ка и ње го ва угро же на људ ска пра ва, од но сно омо гу ћио му за-
шти ту у ду хов но мо рал ном, еко ном ском, тех но ло шком, прав ном, и 
ин сти ту ци о нал ном сми слу на осно ва ма чо ве ко љу бља и успе шног 
по ве зи ва ња тра ди ци је и мо дер но сти као што је то био слу чај са 
сред њо ве ков ном срп ском др жа вом. 
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SanjaSuljagic
SOCIALWELFAREASANIMPORTANTTRAIT

OFSERBIANNATIONALIDENTITY
INMEDIEVALPERIOD

Resume
Inthispaperauthormadeananalysisofemergence,de-
velopmentanddeclineofsocialwelfaresysteminSerbia
throughout history using an analytic-synthetic method.
Theanalysisstartedwithprehistoricperiodwhenproto-
SerbslivedinthevalleyoftheriverDanubeanditstribu-
tariesandformedasortofvillage-likecommunitieswhich
wereforerunnersoffamilyandvillagecooperatives.They
wereorganizedinsometypeofgerotoncracyandtheyli-
vedandworkedonthebasisofacarefuldivisionoflabor,
equalobligationsandrightsofallmembersofthevillage
communitiesonthebasisofsocialsolidarity.Accordingto
originalhistoricalsources,ftertheSerbswereconverted
intoChristianity in time ofPaul, Tit,Andrew and other
Apostleson their territory, they formeda typeof inheri-
tingmonarchywithprevailingharmonicrelationbetween
itsrulersandpeople.AfteramedievalNemanjicdynasty
membershadformedSerbianmedievalstateasanauto-
nomousmonarchy-stateandAutocephalousSerbianOrt-
hodoxChurch, theCrownheirRastkoNemanjicbecame
amonkandwroteacollectionoflegalrulesNomokanon
(Krmcija) based on benevolence and Constantinople’s
ChristianOrthodoxmoralandlegalheritageandcanons
ofEcumenicalCouncilsregardingoldpeople,peoplewith
physicaldisabilities,widows,poorwomenandpeoplewho
sufferedfromsomekindofviolenceandinjustice.Afterthe
rulesandproceduresfromthisbookbecameimplemented
andwidespread,variouskingsandqueensoftheNemanjic
dynasty exhibited a high level of benevolence providing
goodmedicalcareandother segmentsof socialwelfare
totheircitizens.However,aseveralcenturieslongreign
ofOttomanTurkishEmpireinthisregioncauseddisconti-
nuityinthispracticewhichhadbeenanimportanttraitof
Serbiannationalidentity.
FollowingdisintegrationoftheOttomanEmpirereignin
the territory of Serbia throughout 19th century, establis-
hmentofmodernSerbianstatewithitslegalreformsbased
onWesternandMiddleEuropeanlawscausedfurtherdec-
lineofSerbiantraditionalmedievalandpre-medievalso-
cialpracticesofjointsolidaryworkinthevillages.Italso
caused disintegration of traditional village cooperatives
andothertraditionalformsofsocialwelfare.Subsequent
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greatwarswhich tookplaceon this territory tookaway
millionsofhumanlivesandsuchturbulenthistoryof19th
and20thcentryhaslefttracesondevastatedeconomyand
sociallifeinSerbiain21stcentury.
Current stateofaffairs inSerbia reflects furtherdecline
of social welfare systemand so far there have not been
anygenius-likepoliticalphilosopherswhocouldenvision
andimplementprotectivemechanismsinthefieldofsocial
welfareforhundredsofthousandsofpoorpeopleinSerbia
onthebasisofbenevolenceandsuccessfulpolitical,cul-
turalandeconomicconnectionoftraditionandmodernity
asitusedtobecasewithSerbianmedievalstatebackin
thehistory..
KeyWords:socialwelfare,Nomokanon,medicalcare,Ne-
manjicDynasty,feudallocalself-government,Civilcode.

 Овај рад је примљен 5.јуна 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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