Stefan Uroš II Milutin Nemanjić
Стефан Урош II Немањић рођен је око 1253.године, припадао је династији
Немањића и био је млађи син краља Уроша I (1243-1276),млађи брат краља
Драгутина (краљ Србије 1276-1282, краљ Срема 1282-1316) и отац краља
Стефана Дечанског (1322-1331).
Краљ Урош II који је управљао највећим делом Србије, био је још млад када је
ступио на владу. „Он беше врло леп и љубазан човек, храбар и вичан боју, али
свакако више ратник него дипломата. Значајна је код њега брза промена жена..."
Тако је о краљу Стефану Урошу II Милутину,хиландарски и архиепископ
Данило, писао у "Историји Срба" чешки историчар Константин
Јиречек.Насупрот Јиричеку, Владимир Ћоровић у својој "Историји Срба" истиче
да је краљ Милутин "увек знао шта хоће и имао је амбиција и потеза правог
државника... Ради власти, коју не би испустио ни по коју цену, он је газио преко
свега; ни најрођенији му нису били поштеђени од свирепости, ако је само
осећао да сметају његовим интересима... Његове очи, у индивидуално рађеним
портретима у Нагоричану и Грачаници, криве и мале, имају нечег лукавог и
пожудног, као две битне црте његовог карактера... Краљ Милутин је нарочито
саблажњавао савремени свет својим поступцима према женама..."Није никакво
чудо да два угледна историчара, толико векова касније, нису успела да се сложе
око лика једног краља, кад ни Милутинови савременици, са Истока и Запада па
ни у самој Србији нису увек разумевали његове државничке поступке.Живот
краља Милутина био је испуњен многим загонетним догађајима. Државничке
послове преплитао је са решавањем личних и животних питања, и то увек
успешно, на личну корист и корист Србије. Њега су се бојали властодршци од
Рима до Цариграда, нудећи му за жене своје сестре и кћерке ради политичког
савезништва. А опет, и поред сведочења тројице његових византијских
савременика Георгија Пахимера, Теодора Метохита и Нићифора Григоре и
сведочења латинских писаца, о женидбама и љубавним везама краља Милутина
данас се недовољно зна. Политичке игре и интереси принудили су савременике
да прикривају број Милутинових женидби, редослед бракова, имена супруга,
мајке Милутинове деце уводећи хронолошку збрку у интимни део живота
српског краља.
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Живот пре доласка на власт(1253-1282)
Милутин је на историјску сцену ступио 1267.године када је његов отац почео да
прави планове о наслањању на Византију и одбацивању вазалних односа према
Мађарима. Краљ Урош I је тада започео преговоре са византијским царем
Михајлом VIII о женидби његове ћерке Ане за Милутина и о његовом
именовању за наследника,уместо старијег сина и мађарског зета Драгутина.
Преговори су отпочели и на челу византијске делегације се налазио Јован XI
Век (васељенски патријарх 1275-1282), али је већ у самом старту дошло до
размимоилажења у ставовима две стране, која је оличена у Пахимеровом
згроженом опису српског двора, и Драгутинове супруге,мађарске принцезе
Катарине која је седела у старој хаљини и прела. Георгије Пахимер (1242–1310)
византијски историчар и писац,живео у Константинопољу где је студирао
право,а потом се заредио и постао главни адвокат цркве и главни судија на
царском двору, био је веома литерарно активан. Међутим интерес обе стране
био је јачи од међусобних разлика, тако да је настављено са преговорима. Они
су се на крају завршили безуспешно, поготово после Урошевог пораза и
заробљавања од стране Мађара у Мачви 1268.године. Он је том приликом, да би
био ослобођен, морао да Драгутина уздигне на ранг младог краља
тј.престолонаследника и додели му област на управљање.
После овог пораза Срби прилазе широком савезу против Византије,а самог
Уроша са власти 1276.збацује Драгутин, победивши га уз пмоћ мађарских снага
код Гацког, после чега се Урош замонашио, а Драгутин постаје нови краљ. Сам
процес је посредно подржала краљица Јелена, која је после тога добила на
управу Зету, Требиње, горњи Ибар и Плав,а претпоставља се да је слично
урадио и сам Милутин, и да је том приликом добио неке области на самосталну
управу, док је једини који је после окончања борби устао против ове одлуке био
српски архиепископ и Урошев пријатељ Јоаникије (1272-1276).
Он се у знак потеста повукао са свог положаја и последње године провео са
бившим краљем који је умро 1.05.1277. године као монах Симон.

Млади краљевић Милутин,фреска из манастира Сопоћани
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
WWW.MAGISTARSKI.COM
WWW.MATURSKIRADOVI.NET

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU
OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI
STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U
BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE
SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE
NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE
IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.
PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA

maturskiradovi.net@gmail.com
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