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POČÁTKY  A  1. KRIZE  SRBSKÉHO  STÁTU 

Označení Srbové se poprvé objevuje v pramenech v 1. století n. l.  a setkáváme se sním u Gaia Plinia Staršího. Označuje tak etnikum, které žilo na sever od Kavkazu. Podle Franských letopisů a údajů Alfréda Velikého, žili Srbové mezi Labem a Sálou. Výskyt jména Srbové a jejich častá lokalizace do kavkazské oblasti vedla i k úvahám o íranoidní  etymologii etnického názvu Srbů.
Podrobné informace o původu Srbů a migraci na jih přináší byzantský císař Konstantin Porfyrogennetos ve svém díle „O správě říše“.  Srbové podle něj byli jednou ze dvou větví nepokřtěných Bílých Srbů, kteří sídlili blízko Velkého Chorvatska v sousedství Franků (mezi řekami Labe a Sála). Porfyrogennetos vyprávěl o dvou bratrech, kteří po svém otci zdědili vládu. Jeden utekl s polovinou lidí k byzantskému císaři Herakleitovi a ten mu dal k osídlení území jménem Serbia v soluňské oblasti. Badatelé se domnívají, že část Srbů odešla již v 7. století do oblasti Soluně a potom, pod tlakem Byzance, přesídlili do okolí dnešního Bělehradu a počátkem 9. století se usadili ve východní části Dalmácie. Zde jsou připomínáni franskými letopisy k roku 822. 
Území obývané srbskými kmeny bylo velmi rozsáhlé. Jeho jádrem byla Rascia, srbsky Raška. Její označení bylo odvozeno od  centrálního hradu Ras u dnešního Nového Pazaru.  Tato hornatá země zabírala poříčí Limu, horní Driny s přítoky Pivou a Tarou, povodí Ibru a západní Moravy.
Formování srbského státu bylo složitým jevem. Jeho hranice byly ve středověku nestabilní. Stát se „přeléval“ a měnila se i jeho centra, takže neměl jediné politické středisko. Nejstarší státní útvar vznikl ve vnitrozemí, v Rašce a potom se přesunul na pobřeží Jaderského moře do Duklji-Zety. Na přelomu 11. a 12. století se centrum vrátilo zpět do Rašky, ale pod tlakem turecké expanze se přesouvalo na sever, do oblasti Bělehradu. 
Při posuzování nejstarších srbských dějin jsme odkázáni buď na archeologické výzkumy a nebo na písemné zprávy z pozdější doby. Ty ale bývají velmi zkreslené.
	Prameny se v době příchodů Srbů nezmiňují ani o kmenových nebo rodových vládcích ani o jednom ústředním panovníkovi. Podle Konstantina Porfyrogenneta žily srbské kmeny samostatně a řídily  se vlastními zákony. Na počátku 9. století jim vládli županové a ve druhé polovině téhož století vévodové. Základní územněsprávní jednotkou byla župa, která byla založená na rodově-teritoriálním principu. Hranice žup nebyly přesně vymezeny a sousedící župy oddělovalo pásmo lesů nebo vrchů. Nejednalo se o příliš velká území a tomu nasvědčují i pojmenování, většinou podle říčky, která územím protékala nebo podle hlavního hradu. Střediskem byl hrad, který muselo obyvatelstvo hlídat a udržovat.  Od poloviny 10. století měly župy  i vojensko-administrativní charakter. V čele stáli župané, jejichž funkce byla dědičná a nejvýše stál velký župan, který se postupně stával samostatným panovníkem. K prvním historicky doloženým osobnostem patřili synové srbského vévody (jehož jméno se nezachovalo): Višeslav, Radoslav, Prosigoj a Vlastimír. 
	Srbští panovníci museli čelit expanzi bulharského státu. Bulharský panovník usiloval o propojení svých území ve Sremu s oblastí Makedonie. Stála mu ale v cestě Raška a tak se jí Bulhaři pokusili podmanit. V čele Srbů byl v této době Vlastimír (vláda asi 839-842). Po jeho smrti se vlády ujali jeho tři synové, Mutímír, Strojimír a Gojnik,  kteří nad Bulharskem zvítězili a uzavřeli s ním mír. Potom mezi nimi došlo ke sporům o vládu a zvítězil v nich Mutimír (860-891), který oba bratry vyhnal. V této době se Srbsko dostalo pod silný vliv Byzance, kde momentálně vládl Basileos I. Papež Jan  VIII. Mutimíra vyzval, aby svoji zemi připojil k Metodějově diecézi. 
	První srbský stát v Rašce byl velmi nestabilní. Byl často napadán mocnými sousedy a politická situace byla někdy velmi nepřehledná. K nejmocnějším sousedům patřila byzantská a bulharská říše. Po Mutimírově smrti vypukly dynastické spory, kterých využili Bulhaři, Chorvaté i Byzanc. Kolem roku 892 se ujal vlády Petr Gojnikov (syn Mutimírova bratra Gojnika).  S Byzancí i Bulharskem žil v míru do doby, než expanzní politika vedená Bulhary proti Byzanci začala ohrožovat i srbské zájmy. V bojích s Bulharskem Petr podlehl a opět se objevily spory o nástupnictví. 
	Nakonec byl vybrán Zacharias Pribislavović (920-924). Musel ale uznat Byzantskou svrchovanost Roku 924 Srbové porazili bulharská vojska, ale nová výprava Rašku zpustošila a car Simeon ji připojil k bulharskému státu. Zacharias Pribislavović uprchl do Chorvatska. Bulhaři donutili srbské župany, aby zvolili jejich knížete Časlava Klonimíroviće.  Po Simeonově smrti ztratil Časlav bulharskou podporu a roku 927 se musel uchýlit do Chorvatska. K návratu mu roku 931 dopomohla Byzanc, která uzavřela se Simeonovým nástupcem mír.
	S nástupem Časlava na srbský trůn v Rašce skončila krize srbského státu, která v letech 890-930 ohrožovala jeho samostatnou existenci. V této době nastalo upevňování jeho mezinárodního postavení. K tomu přispělo i dobytí a připojení části území pozdější Bosny roku 949. Kolem roku 950 se vypravil proti Maďarům, kteří podnikali přes srbské území nájezdy do Thrákie, a porazil je, ale v těchto bojích patrně sám zahynul.
	


SRBSKO V 10. A 11. STOLETÍ A VZTAHY S BYZANTSKOU ŘÍŠÍ

Na konci 10. a počátku 11. století vybudoval v oblasti Makedonie car Samuil nový bulharský stát a do roku 986 dobyl Duklju, Zachlumsko, Travuňsko, Rašku i Bosnu. Knížectvím, která uznala jeho svrchovanost ponechal vládu domácích knížat. Postup Samuila zastavil až byzantský císař Basileos II. roku 1014, protože ho Bulharsko začalo ohrožovat. Nad bulharským územím byla nastolena byzantská svrchovanost. Nastalo období grecizace. Slovanské duchovenstvo bylo pronásledováno a slovanská liturgie a písemnictví potlačovány. 
	Po dobytí Samuilovy říše Byzancí se patrně i území Rašky stalo nakrátko byzantským thematem. Srbské země si však zachovaly i pod byzantskou svrchovaností autonomii. Po roce 1014 se  v písemných pramenech objevuje několik srbských knížat-Radoslav, Gavrilo, Dragomír, apod. 
	Srbské oblasti se brzy snažily dostat z byzantského vlivu. Centrem těchto snah byla Duklja. Pod vedením Štěpána Vojislava (1037-1051) vypuklo protibyzantské povstání v Duklje, Travuňsku a Zachlumsku. Byzantská nadvláda byla svržena a byzantští velitelé a úředníci vyhnáni. Pokus o odvetu se nezdařil a byzantské vojsko bylo poraženo. Také druhá výprava proti Srbům skončila roku 1042 nezdarem.  Oblast Duklje si tak definitivně zabezpečila svou politickou nezávislost na Byzanci. Udržovali však s Byzancí dobré vztahy (např. Vojislavův syn Michal).
	Roku 1067 povýšil Řím barské  biskupství na arcibiskupství, protože se zájmy římské kurie kryly se zájmy dukljanských panovníků. Novému arcibiskupství byla podřízena nejen Duklja, ale i Travuňsko, Záchlumsko, Raška a města na pobřeží, která Michal ovládal. Orientace na Řím však Michalovi přinesla i určitý prospěch. Roku 1077 mu papež udělil královskou korunu a potvrdil jeho královskou hodnost. Byla tak uznána samostatnost Duklje, která tak byla v písemných pramenech označována jako království. Do okruhu panovníkova dvora patřily hlavně velmoži, kteří později představovali vyšší šlechtu a župané, kteří se účastnili poradních shromáždění.



KONSTANTIN  BODIN

Největšího rozmachu dosáhla Duklja-Zeta za Michalova syna Konstantina Bodina (kolem 1082-1101). Bodin využil byzantské zaneprázdněnosti v bojích s Normany a Pečeněgy a ovládl Rašku a Bosnu. 
Určitou představu o společenské struktuře a správní organizaci Srbska v této době nám pomáhá vytvořil Letopis Dioklitijského  kněze. Je v něm často uváděna vrstva aristokracie, ke které patřili členové vládnoucího rodu, vojenští velitelé a jiné osobnosti, kterým se dostalo za různé služby velkých pozemkových majetků. Tito feudálové měli velký politický vliv a to zejména v období bezvládí a nebo oslabení vládní moci a neustále mezi sebou i proti svému panovníkovi vedli boje. Král se opíral o místní správce-bány a župany, kterým byli podřízeni setníci. Ti byli pověřeni konáním soudů a vybíráním daní. Zvláštní postavení si udržovala stará románská města na pobřeží.
	Konstantin Bodin se ještě za otcova života postavil do čela šlechtického povstání v Makedonii. Rebelové chtěli, aby se stal jejich panovníkem a tak byl v  Prizrenu prohlášen carem. Vzpoura však skončila neúspěšně a Bodin padl do byzantských rukou. Jako zajatec byl odveden do Cařihradu a potom poslán do vyhnanství do Antiocheie. Vrátil se díky pomoci benátských námořníků, které jeho otec podplatil.
Po svém nástupu na trůn využil  nesnází Byzance v Malé Asii a jižní Itálii a s podporou papežské kurie se postavil na její stranu v bojích proti Normanům. V rozhodující bitvě u Drače však vyčkával a nakonec se bitvy vůbec nezúčastnil. Tím dopomohl Normanům k vítězství. Potom vtrhl do Rašky a Bosny a obě země si podmanil. V Rašce jako svého vazala dosadil župana Vukana, který vedl expanzní politiku a v letech 1091-1092 podnikl tažení proti Byzanci. Byzantská odveta vedla k uzavření míru, ale Byzanc nepřestávala usilovat o uznání své svrchovanosti nad Srbskem. Podle písemných pramenů byl Bodin poražen velitelem Drače  a potom vzat na čas do byzantského zajetí. Jeho jméno je připomínáno ještě v letech 1096-1097, kdy Zetou protáhla část vojsk první křížové výpravy. 



SRBSKÝ  STÁT  VE  12. STOLETÍ

	Po Bodinově smrti kolem roku 1101 začal upadat význam Duklji-Zety a hlavní roli přebírala Raška ve vnitrozemí. Raška zůstávala až do konce 12. století v závislosti na Byzanci.  Její poloha (mezi Byzancí a jejími východními provinciemi) přispěla k tomu, že se Raška stala po určitou dobu předmětem mocenských zájmů svých sousedů. 
Po roce 1122, kdy byl poražen vládce Srbska Uroš I., se Raška dostala do lenní závislosti na Byzanci. Na stranu Srbska se postavily Uhry, které byly také ohroženy Byzancí a toto spojenectví bylo stvrzeno sňatkem uherského krále Bély II. s Urošovou dcerou Helenou. Uherská vojska dobyla zpět některá města, která do té doby kontrolovala Byzanc. Byla však poražena u Chramu a byzantský císař Ioannes I. Komnenos  uzavřel s Uhrami mír, díky němuž  získal dobytá města zpět.
Uroš II. (1133-1155) využil bojů Byzance s Normany a Uhry a zbavil se byzantské svrchovanosti. Roku 1149 však císař Manuel I. Komnenos vyplenil sídelní hrad rašských županů a o rok později porazil Srby a Uhry na řece Taře a opět nastolil byzantskou svrchovanost. Byzantský vliv se mohl upevnit i díky rozbrojům mezi srbskými šlechtici a dynastickým sporům v Uhrách. Manuel sesadil Uroše a místo něj dosadil jeho bratra Desa, nakonec se ale rozhodl vrátit Urošovi jeho post a Deso získal vládu nad Zetou. Deso se ujal vlády až po Urošově smrti roku 1155. Raška se opakovaně pokoušela vymanit z byzantské nadvlády, ale bezvýsledně. Ze sporů o trůn vyšel nakonec vítězně  Štěpán Nemanja (1166-1196, synovec Desy a Uroše) a zahájil tak novou etapu ve vývoji srbského státu.




POLITIKA  ŠTĚPÁNA  NEMANJI

Štěpán Nemanja se poprvé objevuje roku 1159 jako proniár (leník) byzantského císaře Manuela. Roku 1163 získal do správy oblast kolem Dendry. Odtud byl však vyhnán Desou, který se v tu dobu stal velkým županem Rašky.  Ve svých třiceti letech  se Nemanja setkal s císařem Manuelem a pod vlivem tohoto setkání se rozhodl přestoupit k východní církvi.  Podle pramenů byl již jednou pokřtěn podle západního, latinského ritu. O dva roky později jmenoval Manuel do čela Rašky Nemanjova bratra Tichomíra (1165-1166).  Bratři vytvořili pod Tichomírovým vedením koalici  proti Nemanjovi, dosáhli dočasného úspěchu, ale roku 116 se Nemanja zmocnil trůnu velkého župana Rašky. Roku 1168 nad bratry (měli i posilu byzantského vojska) zvítězil v bitvě u vesnice Pantina na Kosově poli. 
Císař Manuel posiloval své pozice na Balkáně. Upevnil svou svrchovanost nad Dalmácií, získal Chorvatsko, dobyl Bosnu a Srem a zasahoval i do politiky v Uhrách. Nechtěl ale o srbské území přijít. Nemanja nemohl počítat s pomocí Uher ani Benátek. Roku 1172 vtrhlo do jeho země byzantské vojsko, které mělo velkou přesilu. Nemanja se byzantskému císaři raději vzdal a pokořil se před ním  a potom, jako jeho vazal, se zúčastnil Manuelova slavnostního vjezdu do Cařihradu. Byla mu ponechána vláda nad jeho územím, ale některé malé části musel přenechat svým bratrům. Jako spojenec byzantské říše se zúčastnil spolu s Uhrami neúspěšného tažení proti Seldžukům do Malé Asie roku 1176.
 	Z politické závislosti na Byzanci vysvobodila Rašku až Manuelova smrt roku 1180. O tři roky později pronikla uherská a srbská vojska na území Byzance a vyplenila města Bělehrad, Braničevo, Niš a Serdiku.  Nemanja začal své území rozšiřovat na úkor Byzance. Ovládl Zetu a natrvalo ji připojil k srbskému státu. Ta se spolu s Raškou stala základem středověkého srbského státu.  Potíží Byzance po Manuelově smrti využilo i Bulharsko, které se s pomocí Srbů v letech 1185-1187 osamostatnilo. 
Nemanja hledal na západě spojence. Obrátil se proto do Norimberku k Fridrichu I. Barbarossovi  a požádal ho o pomoc proti Byzanci. Fridrich však tuto koalici odmítl. Nemanja umožnil při třetí křížové výpravě císařově vojsku průchod svým územím. Srbský i bulharský panovník Fridrichovi nabídli, že vstoupí do vazalského poměru k římské říši. U Fridricha hledali především zabezpečení proti byzantské zahraniční politice. Průchod křižáků Balkánem se neobešel bez komplikací. Na mnoha místech propukaly konflikty s místním obyvatelstvem a byzantskou armádou.  Nemanja využil byzantských problémů s Křižáky a začal pustošit její území (od Prizrenu a Skopje do Serdice). Konec křížové výpravy umožnil byzantskému císaři Isaakiu II. Angelovi, aby roku 1191 vojensky zasáhl v bitvě na řece Moravě proti Nemanjovi. I přes neúspěchy si však Srbsko zachovalo svou nezávislost a Byzanc se již nepokusila o obnovu lenní závislosti a uznala Srbskou samostatnost. Toto uznání bylo zpečetěno i sňatkem císařovy neteře Eudokie s Nemanjovým synem Štěpánem, který v Srbsku vládl v letech 1180-1189(?). V době své vlády ovládl poměrně velké území, kam patřilo kromě Rašky a Zety také Travuňsko, Zachlumsko a oblasti až k řece Moravě. 
	Roku 1195 se zmocnil byzantského trůnu Alexios III. Angelos a Štěpánovi udělil byzantskou dvorskou hodnost bastokratora.  Pod tlakem císaře se Štěpán vzdal na sněmu za účasti šlechty celé země roku 1196 srbského trůnu.  Nepřenechal ho svému nejstaršímu synovi, ale prostřednímu Štěpánu I. Prvověnčanemu (1196-1227).
 V té době již byla feudální vládnoucí vrstva v Srbsku rozdělena na vyšší šlechtu-vlastele a na nižší šlechtu-vojniky (v pozdějších pramenech známá jako vlastelićići) K závislým patřili nejen zemědělci ale i pastevci O pokročilém stupni feudalizace svědčí zprávy o darování vsí a lidí klášterům a kostelům Zakládání klášterů bylo velmi výrazným rysem Nemanjovy vlády.
Nemanja se potom uchýlil do ústraní, do kláštera Studenica. Jako poutník se vypravil na Athos, kde se setkal se svým nejmladším synem, mnichem Sávou. Společně potom založili na Svaté Hoře Athosu klášter Chilandar pro srbské mnichy, kde také Nemanja (pod mnišským jménem Simeon) zemřel.



SRBSKÝ  STÁT  VE  13. STOLETÍ

	Štěpán Prvověnčaný byl obratný diplomat a schopný vojevůdce a dokázal udržet pevné postavení svého státu i v letech převratů na Balkáně a vymoci uznání státní od církevní samostatnosti Srbska.  
Spory mezi členy byzantské vládnoucí dynastie, oslabily na počátku 13. století podporu, které se Srbsku dostávalo od Alexia III.  a Štěpán nedokázal čelit tlaku Říma a Uher, které se postavily na stranu jeho bratra Vukana (byl starší a měl mít nárok na vládu), který si dělal nárok na srbský trůn. S pomocí vojska uherského krále se Vukan roku 1202 zmocnil srbského území a svého bratra vyhnal ze země. Musel ale uznat papežskou patronaci a nadvládu uherského krále (od té doby v titulatuře používal také titul král Srbska). Papežská kurie také usilovala o navrácení srbských zemí katolické víře. Situaci zkomplikovala čtvrtá křížová výprava do Svaté země, Vukan ztratil podporu papeže a toho využil Štěpán a s pomocí Bulharů bratra porazil a v létě 1203 se opět chopil vlády. Vukanovi zůstala pouze vláda v Zetě. 
	Dobytí Cařihradu křižáky v dubnu roku 1204 se promítlo i do poměrů na Balkáně. Byzantská říše se rozpadla. Bulharsko bylo oslabeno a Štěpán toho využil a zasahoval do tamních poměrů. Ostatní státy se bály rostoucí moci srbského panovníka a tak se rozhodly hromadně proti němu vystoupit (Uhry a Křižáci). 
Na Štěpánovu žádost o pomoc se vrátil z Athosu Sáva a zahájil diplomatickou činnost-uzavřel s uherským králem Ondřejem II.  separátní mír. Štěpán se oženil s vnučkou benátského dóžete Enrica Dandola, Annou a tím Srbsko získalo Benátky za spojence. Štěpán se obrátil do Říma s žádostí o udělení královské hodnosti a této žádosti bylo vyhověno. Roku 1217 poslal papež Honorius II. do Srbska svého legáta, který Štěpána korunoval králem a tím byla potvrzena a uznána legitimita srbského státu a jejího panovníka. 
Spojení s Římem trvalo jen krátkou dobu. Kurie se pokoušela získat v Srbsku rozhodující vliv, ale narazila na odpor ortodoxních duchovních, které vedl Sáva. Protiřímská opozice neustále sílila a Štěpán musel upustit od orientace na Řím. Roku 1219 se obrátil do Nikaie, kde sídlil cařihradský patriarcha. Sáva vyjednal s patriarchou uznání samostatnosti srbské církve a sám byl vysvěcen na jejího prvního arcibiskupa.
	Srbská církev se tak vymanila ze závislosti na ochridském arcibiskupství, v té době mimo území Srbska. Byla nyní zcela autokefální (samostatná).  Ihned po založení samostatné církve přistoupil Sáva k její reorganizaci. Zakládáním biskupství bylo posilováno pravoslaví v Přímoří. Katolická církev byla postupně zatlačována a posléze se udržela jedině mezi neslovanským (albánským a románským) obyvatelstvem  Měla sídla v klášterech.  Sídlem Sávy jako arcibiskupa byl klášter-Žiča při ústí Ibru do Západní Moravy, který byl zároveň místem korunovací srbských králů.  Za jeho nástupců bylo přeneseno do bezpečnějšího sídla v Peći. Sám byl prohlášen národním patronem. 
Církev byla plně začleněna do feudálních pořádků. Kláštery i biskupství dostávaly od srbských králů půdu s poddanými na ní usazenými. Biskupové a igumeni (tj. opati) velkých klášterů se účastnili sněmů a měli vlivné postavení v zemi. Naproti tomu prostí popové se svým sociálním postavením mnoho nelišili od venkovského obyvatelstva, mezi nímž žili.      
Po slavném období vlády prvních Nemanjićů nastala ve vývoji srbského státu přechodná stagnace. Prudké přesuny mocenských sil na Balkáně se zřejmě odrážely i v Srbsku za vlády dvou slabých synů Štěpána Prvověnčaného. Radoslav, závislý na Theodorovi epirském, musel ustoupit svému bratru Vladislavovi, zeti Ivana Asena II., čímž se Srbsko dostalo pod bulharský vliv. 
Obrat k lepšímu zaznamenal král Štěpán Uroš I. (1243-1276), který se přidal na štaufskou stranu protibyzantské koalice. Jeho vojska zabrala některá města v Makedonii.  Spojenci byli poraženi roku 1259 v bitvě u Pelagonie nikájským vojevůdcem a spolucísařem Michalem VIII. Palaiologem. Srbský král musel vrátit dobytá makedonská území. Roku 1276 zbavil Uroše vlády jeho syn Dragutin. Po šesti letech utrpěl vážný úraz pádem z koně a postoupil vládu svému bratrovi Milutinovi (1282-1321). V Srbsku se vytvořila svérázná forma dvojvládí. Dragutin si podržel  část území na severu Srbska a jeho svazky s Uhrami mu získaly oblast Mačevské bánoviny s Bělehradem a severovýchodní Bosnou.  Vojensky dobyl  bulharské Braničevsko. Srbský král Milutin vpadl do Makedonie a zmocnil se Skopje. Dobyté kraje dostal věnem s dcerou byzantského císaře Andronika II. Simonidou, tehdy pětiletým dítětem. Doba Milutinovy vlády je dobou prudkého hospodářského rozvoje. Těžba rud, především stříbra. 
V Srbsku Nemanjićů byl vcelku slabě vyvinut městský život. Jen na pobřeží žila stará římská města, která si udržovala autonomní zřízení.  ve vnitrozemí zaznamenávají zprávy cizích cestovatelů jen pevnosti a velké hrazené osady o 300-400 dřevěných domech. To byla tržní střediska, kde měli své kolonie  kupci.  Produkty srbského zemědělství a lesů, a také olovo, stříbro a měď , byly na trzích směňovány především za luxusní zboží, jež si žádala bohatnoucí vrstva „vlastelů“ i panovnického dvora. Tak se v Srbsku stále více objevovaly drahé cizí látky a šperky, zlaté a stříbrné  nádobí i jižní ovoce a vzácné koření.  Platilo se zprvu cizí měnou – byzantskými nebo benátskými mincemi, vedle ní se ale udržovala naturální směna, v níž úlohu peněz zastávaly kusy dobytka vyměňované za  různé zboží. Systém peněžního hospodaření v Srbsku nikdy neovládl všechen hospodářský život do té míry, jako tomu bylo v sousední byzantské říši. Peněžní hospodářství bylo ovšem posíleno ražením domácí mince. Jeho počátky spadají do doby Štěpána Prvověnčaného.  Ve velkém počtu byly raženy od  Uroše I.              
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