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Увод 

 

У време када се савремена српска државност темељи скоро искључиво на 

нововековним основама, постављеним током Првог српског устанка (поч. 1804) и даље 

изграђиваним током ХIХ века, спремност да се спозна, на достојан начин обележи и 

истакне наша најранија прошлост и знаменитим личностима тога времена поклони 

брига и пажња коју они недвосмислено завређују, делује скоро као својеврсна 

авангарда. Изузетци у том погледу, бар када се он поима са становишта званичних 

институција, толико су ретки, да заиста потврђују неславно правило, које би, ван сваке 

сумње, требало оспоравати и мењати када год је то могуће и колико је више могуће. 

Илустрације ради, довољно је поменути само државне празнике, називе институција, а 

затим се надовезати са званичним знамењима, додати представе на новчаницама итд., 

да би се схватило да је са тог аспекта средњовековна српска државност сасвим 

померена у страну, скрајнута и неоправдано запостављена. Само неколицини 

знаменитих личности из наше средњовековне прошлости у земљи су подигнута спомен 

обележја: Светом Сави, цару Стефану Душану, кнезу Лазару, кнегињи Милици, 

Милошу Обилићу и деспоту Стефану Лазаревићу, што је у потпуној несразмери у 

односу на нововековне. Недовољно за утеху, а о похвали да се и не говори. Упркос 

наведеном, као освежење делује добра воља и жеља представника власти Града Чачка 

да на се достојан начин односи према најранијој прошлости и одужи кнезу 

Страцимиру, подизањем споменика.*  

________________ 
* 
Замисао о подизању споменика кнезу Страцимиру у Чачку први пут смо изнели 17. маја 2013. 

године након промоције часописа Стари српски архив у Међуопштинском историјском архиву у Чачку. 

Иако се тада није указала прилика да наш предлог и образложење саопштимо представнику градског 

органа власти, директор архива, госпођа Лела Павловић је са великом пажњом и разумевањем саслушала 

нашу идеју. Истом приликом је обећала да ће предлог пренети помоћнику градоначелника, господину 

Александру Дачићу, и да ће му предложити да одржимо заједнички састанак. Свега десет дана касније, 27. 

маја 2013. године на Филозофском факултету у Београду одржан је састанак коме су присуствовали 

помоћник градоначелника господин Александар Дачић, директор Архива госпођа Лела Павловић, проф. др 

Андрија Веселиновић и наша маленкост. Том приликом смо укратко изнели и образложили наш предлог, 

који је наишао на велико разумевање и одобравање представника градске власти. Тада се већ могло јасно 

закључити да ће постојати добра воља и жеља код представника Града да се приступи реализацији једне 

такве замисли, без чега остварење оваквог пројекта не би било могуће. Три и по месеца касније добили 

смо допис господина Дачића у коме смо званично позвани да израдимо овај елаборат. 
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На овакав начин се само додатно појачава утисак да се у Чачку пажљиво води 

брига о његовој најранијој прошлости, о чему речито сведочи податак да је 18. 

децембар, дан када је далеке 1408. године први пут у сачуваним изворима поменут 

Чачак постао Дан града. Чини се да је управо на том трагу и однос градских 

представника према замисли која ће бити изложена у овом елаборату. Мало је градова, 

и то не само у Србији, који имају прилику да своју најдаљу прошлост засновано вежу 

за личност која је рођена пре целих девет векова, и да то на достојан начин истакну и 

обележе. 

 

О кнезу Страцимиру 

 

О животу и делатности кнеза Страцимира могуће је говорити тек на основу 

неколико фрагментарних изворних података који су до данас сачувани. И поред тога, 

може се рећи да се радило о личности високог ранга у српској средњовековној држави 

последњих деценија ХII века, која је по угледу и значају, како ћемо видети у наставку, 

стајала одмах иза тадашњег српског владара, великог жупана Стефана Немање, на шта 

сваки од тих података недвосмислено упућује. 

Судећи према сачуваним изворима Страцимир је имао тројицу браће, старијег 

по имену Тихомир, и двојицу млађе, Мирослава и Немању. Из записа сачуваног на 

чувеном јеванђељу, писаном „великославном кнезу Мирославу, сину Завидину“1, 

посредно се сазнаје и име Страцимировог оца. Како је најмлађи брат Немања успео да 

у политичком смислу претекне своју старију браћу, да освоји власт у читавој српској 

држави и постане владар, разумљиво је зашто у сачуваним изворним сведочанствима о 

приликама у тадашњој српској држави њему поклањана највећа пажња. И поред тога, 

ти подаци су од велике користи, јер сведоче о историји владарске породице којој је 

припадао и Страцимир. Иако се до краја не може поуздано утврдити генеалогија, 

извесно је да је Завида био у блиским родбинским везама како са рашком тако и са 

дукљанском владарском породицом.2  

За време једног великог метежа, односно нередовних прилика у Рашкој, Завиду 

су његова браћа протерала из земље, и он је бежећи са породицом доспео у своју родну 

Дукљу. Овде му се 1112–1113. године родио најмлађи син Немања. Имајући у виду 

наведено, други по реду Завидин син, Страцимир, по свој прилици је рођен нешто пре 

1110. године. Пред крај прве половине ХII века, Завида се са породицом вратио у 
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Рашку. Тада је његов најмлађи син Немања по други пут крштен, овог пута у Расу, по 

православном обреду, пошто је у Дукљи примио прво крштење од латинског попа.3  

У време када се Завида са породицом вратио у Рашку, на великожупанском 

престолу се налазио Урош II. У науци постоји мишљење да је Немања, најмлађи од 

браће, 1158–1159. године примио чест отачаства својег, односно део државне 

територије на управу.4 Најраније у то време је и Страцимир могао добити свој део 

отачаства, чије језгро је чинило Западно Поморавље. 

Стефан Немања је рашки великожупански престо преузео 1166. године, 

збацивши са власти свог најстаријег брата Тихомира. У таквим околностима, збачени 

владар, заједно са осталом браћом затражио је помоћ од Византије. До одлучујућег 

сукоба између најмлађег и остале браће, којима је у помоћ стигао и византијски одред 

дошло је 1168. године код места Пантина, на обали реке Ситнице на Косову. Том 

приликом је најстарији брат и погинуо, удавивши се у поменутој реци. Након овог 

догађаја, велики жупан Стефан Немања је учврстио своју власт у земљи, измирио се са 

браћом, средио односе са Византијом и био признат за српског владара.5 Од тог 

времена, у изворима се среће низ података који говоре о политичкој делатности кнеза 

Страцимира и његовом значају у тадашњој српској држави. 

У оквиру ширег војно-политичког подухвата који је српска држава на челу са 

великим жупаном Стефаном Немањом покренула након смрти византијског цара 

Манојла I Комнина (1180) кнез Страцимир је активно учествовао. У операцијама 

вођеним у Великом Поморављу, нишкој области и подручју према Софији које је у 

савезништву са угарским краљем Белом III током 1182–1183. године спроводио српски 

велики жупан, извори бележе допринос кнеза Страцимира.6 

Акције према Дубровнику представљају посебну целину. Према сведочанствима 

која се срећу у каснијим дубровачким хроникама, војним операцијама на овом 

подручју испрва су руководила браћа великог жупана, кнежеви Мирослав и 

Страцимир. Сукоби су најпре вођени на мору, где се испољавала предност дубровачке 

флоте, која је проистицала из бољег познавања вештине пловидбе. Покушаји освајања 

града Дубровника остајали су без успеха. Пловила која је предводио кнез Мирослав, 13 

лађа и чамаца,  Дубровчани  са својих 11 лађа су поразили 18. августа 1184. године код 

места Пољица, северозападно од града. Неуспех на мору доживео је и кнез Страцимир. 

Приликом покушаја да заузме острво Корчулу, догодио се препад дубровачке флоте на 

српско бродовље које је било усидрено уз обале острва. Лађе су биле спаљене, а тиме 

су и отпале могућности за даље вођење поморске борбе.7 



 6 

Српско-дубровачка непријатељства су настављена и следеће 1185. године, али 

нема поузданих показатеља да је тада у сукобима непосредно учествовао и кнез 

Страцимир. Наредне године сукоби су коначно обустављени уговором о миру који је 

сачињен 27. септембра 1186. године. Документ писан на латинском језику потписали 

су велики жупан Стефан Немања и хумски кнез Мирослав ћириличним писмом. Поред 

обуставе непријатељстава, уговором је био обухваћен и читав низ питања српско-

дубровачких односа.8 

Када је 1189. године на западу решено да се покрене Трећи крсташки рат, војска 

коју је предводио римско-немачки цар Фридрих I Барбароса копненим путем кретала 

се према Светој земљи. Једним делом, долином Велике Мораве, старим Цариградским 

друмом, ова војска је требало да прође и кроз српске крајеве. Благовремено обавештен 

о збивањима на Западу, велики жупан Стефан Немања је припремао дочек за значајног 

европског владара. Цар је са крсташима приспео до Ниша крајем јула 1189. године где 

су га свечано дочекали велики жупан Стефан Немања и Страцимир, његов рођени 

брат, како је то нагласио немачки писац Ансберт који је тада био у пратњи свога 

владара. Срби су овом приликом цара и крсташку војску опскрбили храном и пићем и 

другим потребштинама, а јединствена прилика искоришћена је и за разговоре о 

важним политичким питањима. Цар Фридрих I је том приликом био упознат са 

резултатима војних операција које су раније спроводили велики жупан Стефан 

Немања, кнез Страцимир, и њихов трећи брат, кнез Мирослав у нишком подручју и 

крајевима источно одатле.9 Учешће кнеза Страцимира у дочеку високог госта и 

разговори којима је том приликом присуствовао несумњиво представљају најзначајније 

његове иступе на међународном плану. Овом приликом, као и свим другим кнез 

Страцимир се наводи одмах иза српског владара, великог жупана, што недвосмислено 

потврђује његов веома висок положај који је заузимао у српској  држави.  

За кнеза Страцимира се знало и у далеком Риму. Када је умро дубровачки 

надбискуп Трибун Михаели, папа Климент III је за његовог наследника именовао 

Бернарда. Како би нови надбискуп несметано могао да обавља дужност на коју је 

постављен, папа је 25. новембра 1189. године упутио два писма, готово идентичне 

садржине, којима је препоручивао да се надбискуп Бернард достојно прими. Једно 

писмо је било упућено у Дубровник, док је друго адресовано на великог жупана 

Стефана Немању, Страцимира и Мирослава (megaiupano, Straschimiro et Mirosclabo).10 

Страцимирово навођење на другом месту, јасно показује да се и у Риму тачно знало 

какав је његов положај у српској држави. Иако се област којом је непосредно управљао 
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налазила сасвим далеко од Дубровника, чињеница је да се његов утицај простирао и у 

приморским крајевима, што није измицало пажњи римске курије. Ово је уједно и 

последњи познати помен кнеза Страцимира у историјским изворима. 

Кнез Страцимир је по свој прилици издавао и повеље. Томе у прилог би говорио 

један сачуван печат са натписом на грчком језику, из кога се чита име Стефан 

Страцимир.11 Ово је једини извор који упућује да је он званично употребљавао и име 

Стефан, које се среће и на печатима његовог брата Немање, као и на једном натпису уз 

име кнеза Мирослава.12 

 

 

Кнез, а не жупан 

 

Историјски извори, једнако као и историографија која из њих проистиче 

једногласни су да је Страцимир носио титулу кнеза, и у том смислу у науци никада 

нису постојале дилеме или каква одступања. Упркос томе у јавности се често говори и 

пише о жупану Страцимиру, па се тако данас зове и једна од најзначајнијих улица у 

Чачку у којој су смештене важне градске институције. 

Иако са научног становишта готово да нема потребе да се ово питање посебно 

елаборира, управо због наведене чињенице да је у широј јавности Страцимир познат 

као жупан, овом питању је потребно посветити посебну пажњу. 

Титула Страцимира среће се искључиво у историјским изворима насталим на 

латинском језику. Пре него што је са Дубровником закључен поменути уговор о миру 

27. септембра 1186. године, један од изасланика послат од стране великог жупана 

(magni iupani) Немање и његове браће, кнеза (comitis) Страцимира и кнеза (comitis) 

Мирослава био је жупан (iupanus) Невдал, како се чита у самом документу.13 Одавде би 

следило да је у Дубровнику јасно прављена разлика између кнеза и жупана (comes – 

iupanus). У том смислу, ван сваке је сумње да је међу савременицима постојала било 

каква недоумица о титулама које су носили српски владар и његова браћа. Титула 

Стефана Немање није се могла превести у целости на латински језик тако да њено 

значење остане изворно и непромењено, па је у том смислу само њен први део 

преведен (велики = лат. magnus), док је онај други незнатно прилагођен латинском 

језику, задржавајући јасно препознатљив словенски облик, јер одговарајуће, 

еквивалентне латинске речи није постојало. У том смислу сведочи и податак о жупану 

Невдалу. 
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Како би изнето било додатно појашњено, треба навести и податке који се срећу 

у потписима на крају поменутог уговора о миру. Иако се, нажалост, међу 

потписницима не налази кнез Страцимир, из потписа друге двојице браће излази 

потпуна потврда онога о чему је до сада било речи. На извршење свега што је уговор 

садржао најпре се обавезао велики жупан Стефан Немања, својом заклетвом и 

потписом: + Ѣзь вєли жупань кльнь сє и подьписахь (Ја велики жупан заклех се и 

потписах). Одмах испод њега крст и свој потпис је ставио и његов брат: + Ѣзь кнєзь 

Мирославь кльнь сє и подьписахь (Ја кнез Мирослав заклех се и потписах).14 Из 

наведеног се јасно долази до потврде да је magnus iupanus = вели жупань, a comes = 

кнезь. Одатле свакако следи чврст закључак да се comes Strazimirus (у ном. једн.) 

исправно преводи само као кнез Страцимир. 

Да је у изворима писаним на латинском језику прављена јасна разлика између 

кнеза и жупана, осим наведеног, постоји више сведочанстава с краја ХII  и почетка ХIII 

века, али и из каснијег периода. Овде ћемо поменути само неколико примера блиских 

или релативно блиских времену кнеза Страцимира. Три године након поменутог 

уговора са Дубровником, кнегиња Десислава супруга почившег зетског великог кнеза 

Михаила (magni comitis Michaelis) издала је један документ 20. августа 1189. године, на 

крају ког су набројани сведоци, међу којима се налазе жупан Чрнеха (jupanus Cernecha) 

и жупан Црепун (jupanus Crepun).15 Име поменутог зетског кнеза сачувано је и на 

једном надгробном споменику писаном на старом српском језику а подигнутом вь дни 

кнєза вєлиєга Мiхоiла (у дане кнеза великога Михаила).16 Непуних годину дана касније, 

17. јуна 1190. године, кнез Мирослав (comes Miroslavus), брат Страцимиров, склопио је 

један уговор са Дубровником преко двојице својих посланика од којих је први био 

жупан Мавро (Maurum iupanum). У потпису на крају овог уговора чита се крьсть кнєза 

Миросьлава.17 Једна недатирана повеља великог жупана Стефана Немањића којом се 

уређују трговински односи између српске државе и Дубровника, издата око 1215. 

године сачувана је и у савременом преводу на латински језик, који у целости потврђује 

становиште о јасном разликовању титуле жупан, односно велики жупан од титуле кнез. 

Документ је издао вѣли жупань Стєфань... кнєзу дубровьчкому Жань Даньдулу = 

magnus iupanus Stefanus... comiti Rаgusii Johanii Dandulo (велики жупан Стефан... кнезу 

дубровачком Јовану Дандолу).18  

Упоредо са потребом да се уз име кнеза Страцимира наводи титула коју је он 

заиста носио, неопходно је изнети и додатне, веома уверљиве разлоге због којих се на 

тој потреби мора инсистирати. Податак о жупану Невдалу који је у Дубровник био 
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послат 1186. у служби великог жупана Стефана Немање, кнеза Страцимира и кнеза 

Мирослава, а потом и податак о жупану Мавру (1190) који је био у служби кнеза 

Мирослава, отвара могућност да се одреди положај који је у српској државној управи 

заузимао жупан. Из наведеног се јасно види да је његово место у државном апарату у 

свим наведеним случајевима било испод оних који су га послали – српског владара и 

његове браће. У том смислу се може крајње поуздано закључити да се у 

хијерархијском погледу, пред крај ХII века у српској држави жупан налазио не само 

иза великог жупана, већ и иза кнеза. Узимајући наведено у обзир, сваког пута када се о 

Страцимиру говори као о жупану, заправо се врши деградирање његовог веома високог 

положаја који је у држави заузимао – прво место иза српског владара. 

 

 

Богородица Градачка 

 

Стари српски родослови и летописи, настали неколико векова после кнеза 

Страцимира очували су податак да је он подигао Манастир Свете Богородице са два 

ступа у Градцу на реци Морави.19 Изградња манастирске цркве свакако је завршена пре 

1190. године.20 Откриће црквених звона са натписима приликом копања темеља зграде 

окружног начелства 1875. године надомак старе цркве, која је 1454. године градачки 

митрополит Никифор поклонио Пресветој чудотворци градачкој,21 допринело је 

поузданој идентификацији његове задужбине, која и данас краси центар града и 

најзначајнији је споменик који сведочи о њеном оснивачу.   

Монументалност грађевине, као да речито говори о утицају и моћи које је имао 

њен ктитор, и јасно потврђује оно што казују писани извори о положају кнеза 

Страцимира у српској држави.  

Без намере да се шире излаже о историји и архитектури Богородице Градачке, 

што на овом месту свакако није потребно, задржаћемо се само на оним чињеницама за 

које је извесно да су значајно допринеле напретку насеља уз које је постојао угледан 

манастир. 

Изградња манастира свакако је благотворно деловала на развој средњовековног 

насеља, које се почетком ХV века помиње под именом Чачак. Високо рангиран 

положај Богородице Градачке и углед манастира свакако је потицао од њеног ктитора. 

Према Студеничком типику који је почетком ХIII века саставио архимандрит Сава, 

будући српски архиепископ, међу шест игумана других манастира који су учествовали 
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у избору игумана Студенице, главне задужбине великог жупана Стефана Немање, 

налазио се и игуман Богородице Градачке, који је, нимало случајно, наведен на другом 

месту.22 Посебан положај манастира јасно се очитовао и у чињеници да је у време 

краља Стефана Првовенчаног сматран за краљевски манастир, посебно привилегован, 

изузет из власти епископа, чијег игумана је постављао сам краљ. Таквих је манастира у 

то време у читавој српској држави било свега четири.23 

Чињеница да је кнез своју задужбину подигао уз место где су насеобине 

постојале још у античко време, јасно указује не само на значај које је насеље имало у 

средњем веку, већ и на пажњу коју му је кнез Страцимир поклањао. 

 

 

Закључак са предлогом 

 

Из свега до сада наведеног сасвим је јасно да је кнез Страцимир, као члан 

владарске породице, током владавине великог жупана Стефана Немање био једна од 

најзначајнијих личности у српској држави. Овакав став најречитије објашњава 

чињеница да је он у савременим изворима увек бележен одмах након владара, великог 

жупана. Његова делатност се може пратити на широком подручју од Западног 

Поморавља до Јадранског мора а на истоку до Софије. Као друга по значају личност у 

српској држави, био је познат и далеко ван граница српске земље. Ако не раније, 

учествујући у дочеку римско-немачког цара Фридриха I Барбаросе у Нишу 1189. 

године изашао је и на међународну политичку и дипломатску позорницу. Такву оцену 

свакако потврђује чињеница да је његов значај и утицај био познат и у далеком Риму, 

јер је крајем исте године његово име наведено на уобичајеном месту у адреси писма 

папе Климента III упућеног у Србију. 

Имајући у виду до сада изложено, а чврсто стојећи на становишту да се према 

далекој, средњовековној прошлости треба односити, ако не са већом, а оно са једнаком 

пажњом као и према оној нововековној, част нам је да препоручимо да Град Чачак 

подигне достојан споменик кнезу Страцимиру, једној од најзнаменитијих личности у 

читавој његовој вишевековној историји.    
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Прилог: 

 

 

Неколико практичних напомена и савета које треба имати у виду приликом израде 

идејног решења и реализације споменика кнезу Страцимиру 

 

У зависности од тога да ли ће се приликом израде идејног решења споменика 

ићи на реалистичан приказ средњовековне личности, што свакако јесте наша стручна 

препорука, или пак на давање простора за одређени вид уметничке слободе, што са 

собом носи и одређене ризике и опасности у погледу коначног изгледа споменика, 

пажњу несумњиво треба обратити на следеће моменте: 
  

– како је из сачуваних изворних података јасно и поуздано да је кнез Страцимир 

био ратник, заправо војни заповедник, приликом осмишљавања спомен обележја 

морало би се рачунати са овом чињеницом 

– имајући наведено у виду, мишљења смо да би кнеза Страцимира требало 

представити као средњовековног ратника, водећи рачуна да опрема и оружје одговара 

времену у коме је живео, за шта смо спремни да обезбедимо стручну подршку 

– прва могућност представе средњовековног ратника – кнеза Страцимира јесте у 

виду представе коњаника у ратној опреми, и мишљења смо да је оваква представа 

далеко најпримеренија 

– друга могућност јесте представа средњовековног ратника у стојећем ставу, 

обично са мачем у једној руци, подигнутог, или спуштеног уз десно колено 

– како није сачуван савремени портрет кнеза Страцимира, приликом уметничког 

обликовања споменика, на првом месту црта лица, потребно је консултовати познате 

портрете његовог најближег сродника – брата Немање, који су сачувани у виду фресака 

у средњовековним манастирима (пре свега у Манастиру Милешеви, али и другим)  

– на постаменту, са предње стране би крупним словима, одговарајућим фонтом 

који опонаша старо ћирилично писмо требало да стоји исписано:  
 

КНЕЗ СТРАЦИМИР 

ХII век 
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