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РИМСКИ ВЕНАЦ
ПРАВОСЛАВНОГ КРАЉЕВСТВА
- 800 ГОДИНА ОД КРУНИСАЊА
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ
ROMAN CROWN
OF THE ORTHODOX KINGDOM
- 800 YEARS SINCE THE
CORONATION OF STEFAN THE
FIRST CROWNED
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Међународни
симпозијум
„Ниш и Византија“ је високо
рангиран
у
научном
свету,
али и посебно уважен међу
грађанима Ниша, тако да је постао
препознатљив знак града. Ниш,
родно место Константина Великог,
сад је знан и као место изучавања
и значајни центар византијске
цивилизације, културе, уметности
и духовности. Намера организатора
нишког скупа византолога (град
Ниш, Универзитет у Нишу,
православна Епархија Нишка) је
да популаризује византологију
као науку, допринесе афирмисању
града Ниша, успостављена сарадњу
између колега, допринесе размени
знања и укаже на значај Византије за
савремену европску цивилизацију.
Међународни
углед
симпозијума и висок научни ниво
излаганих и штампаних радова,
недвосмислено открива сазнање
да је за 16 година постојања нишки
скуп отворило девет академика
(из Србије, Аустрије, Македоније,
Француске). Ове године Нишком
скупу је припала посебна част
додељена од Српске академије
наука и уметности (САНУ).
Указано је поверење граду Нишу да
Нишки скуп буде централни српски
научни скуп који је посвећен

The International Symposium
„Niš and Byzantium“ is highly ranked
in the scientific world and respected
especially among the citizens of Niš.
It has become a kind of recognizable
brand of the city of Niš. Nowadays
the birthplace of Constantine the
Great is also known as a significant
center and place of study of the
Byzantine civilization, culture and
art. The intention of the organizers
(City of Niš, University of Niš and Niš
Orthodox Eparchy) is to continue to
popularize byzantology as a science,
to contribute to the affirmation of
the city of Niš and to set up new
cooperation among colleagues and
their knowledge exchange and to point
out the importance of Byzantium for
the modern European civilization.
The international reputation of
the symposium and the high scientific
level of the presented works undoubtly
is confirmed by the fact that over
the past 16 years there were nine
academicians (from Serbia, Austria,
Macedonia, France) who openned
the symposium. This year City of Niš
had a special honour awarded by the
Serbian Academy of Sciences and
Arts (SANU) . The city of Niš was
entrusted to host the central scientific
meeting dedicated to the anniversary 800 years of the first Serbian kingdom.
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Сл. 1 Свечана сала Универзитета у Нишу, отварање симпозијума
Fig. 1 University Hall, Opening

осамстогодишњици прве српске
краљевине. Ослањајући се на
скуп „Ниш и Византија“ и његово
тематско обележавање „Римски
венац православног краљевства 800 година од крунисања Стефана
Првовенчаног“, у САНУ-ти је
одлучено да се организација
симпозијума повери граду Нишу
и Нишком скупу. Зато је Нишки
скуп отворио подпреседник САНУ
академик Љубомир Максимовић.
Тиме се град Ниш нашао на путу
реализације националног задатка,
кога је, после 16 година успешне
организације скупа „Ниш и
Византија“, и достојан.
Шеснаести
симпозиум
„Ниш и Византија“ има за циљ да
нишку, српску и европску јавност
подсети на најзначајнији догађај у

Relying on the symposium and its
thematic mark „The Roman Crown
of the Orthodox Kingdom - 800 years
since the Coronation of Stefan the FirstCrowned“, SANU made the decision
to entrust the main scientific event
on the occasion of the jubillee to the
City of Niš and „Niš and Byzantium“
symposium. Accordingly, this year
symposium was opened by the VicePresident of SANU academician
Ljubomir Maksimović and so the
City of Niš was worthy on the road to
realization of the national task, after
16 years of successful organization of
„Niš and Byzantium“ symposium.
The 16. Symposium „Niš
and Byzantium“ aims to remind the
scientific scholarly public of the
most significant event in the history
of Serbian statehood and of the
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Сл. 2 Свечано отварање симпозијума,
Његово Преосвештенство Епископ Господин Теодосије
Fig. 2 Opening ceremony, Bishop Teodosije

историји српске државности, али и
на узајамну повезаност и упућеност
хришћанских народа и држава.
Пре 800 година, Србија је
постала краљевина. То је прво
српско
краљевско
крунисање
круном пристиглом из Рима као
дар римског папе Хонорија III. То
се догодилио у манастиру Жичи
1217. године где је „Стефан по
Божијој милости први крунисани
(венчани) краљ све српске земље“,
записано је у Жичкој хрисовуљи.
Ово је прво српско краљевско
крунисање и преломни тренутак
у историји владарских крунисања
код Срба. У хијерархији европских,
хришћанских владара, Стефан
Првовенчани је изједначен са
осталим краљевима и Србија је тако
стекла пуни суверенитет. Додела
папске круне, какве год биле намере,
представља међународно правно
признање Србије као независне
државе.
800
година
државне
независности, је јубилеј са којим
ретко која држава може да се
подичи, а још су ређи градови,
какав је славни град Ниш, како га
је назвао Стефан Првовенчани, који

interconnectivity and the Christian
peoples and countries interaction as
well.
800 years ago Serbia became a
Kingdom. This was the first Serbian
royal crowning with the crown arrived
from Rome as a gift of the Roman
Pope Honorion III. All this happened
in the monastery of Žiča in 1217,
where „with God’s grace Stefan was
the first crowned king of all the Serbian
lands“ as it was written in the „Žiča
Hrisovulja“. This was the first Serbian
royal crowning and a crucial moment
in the history of royal crowning with
the Serbs. In the hierarchy of European,
Christian rulers, Stefan Prvovenčani
(the First-Crowned) was equated
with other kings, and thus Serbia has
gained full sovereignty. Awarding the
papal crown, whatever its intention
was, represents the international legal
recognition of Serbia as an independent
state.
800 years of state independence
is an anniversary with which there is
rarely a country to stand up, and even
more rare are the small towns, such as
„the famous town of Niš“ as Stefan
Prvovenčani used to call it, which
will mark it in a worthy way. Through
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Сл. 3 Отварање симпозијума,
потпредседник САНУ академик др Љубомир Максимовић
Fig. 3 Opening, SANU vice-president, academician dr Ljubomir Maksimović

га је на достојан начин и обележио.
Град Ниш је једини град у Србији
који је са симпозијумом византолога
„Ниш и Византија“, указао на
неопходност очувања, памћења и
обележавања наше средњовековне
прошлости. Приметна је наша
склоност да помпезно обележавамо
јубилеје из наше блиске прошлости,
а да на скроман начин, ако се
сетимо, обележимо јубилеје из
средњовековне Србије и славног
периода српске државности и
уметности. Та пракса, којом
неприметно себи сечемо корене,
скраћујемо историјско памћење и
цивилизацијски континуитет, барем
на кратко је прекинута захваљујући
граду Нишу који је на прави начин,
а то је знањем, обележио овај
велики јубилеј.
И у тешким временима град
Ниш је налазио снаге да организује

this year symposium Niš City again
pointed out the need for preserving,
remembrance and marking out jubilees
from our medieval past. Noticeable is
our tendency to pompously celebrate
some anniversaries of our recent past
and - oposite to this - in a modest way
and only if we remember, we mark the
anniversaries of medieval Serbia and
glorious period of Serbian statehood
and art. Such practice which insensibly
cuts our roots and shortens historical
memory and civilization continuity - at
least for a while - will be „interrupted“
due to the city of Niš endeavoring
to mark this great jubilee in the best
possible way – with and through
plenty of scientific knowledge.
Even in difficult times the
City of Niš managed to organize the
symposium „Niš and Byzantium“. It
was also this year, as well as, we hope
it will be in the years to follow. And
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Сл. 4 Пријем у председништву града, већница Јелена Митровски
са учесницима скупа.
Fig. 4 Reception at the City Hall, Ms. Jelena Mitrovski, member of Niš City Council
with the symposium participants

симпозијум „Ниш и Византија“,
тако је било и ове године, и биће
још много година после нас.
Захваљујући разумевање и великој
подршци колега, остали смо
на завидном организационом и
високом научном нивоу учесника
скупа.
Већ 16 година уважене
колеге истражују наш историјски
континуитет, уметничке слојеве
и духовне наслеђе, све са
Благословом Његове Светости
Патријарха српског Господина
Иринеја. Захваљујући Благослову
симпозијум „Ниш и Византија“
је постао неосетљив на време и
невреме, и трајеће ако Бог да, до
Божије воље. Благослов Патријарха
пренео је Преосвећени Епископ
Господин Теодосије. Учеснике
скупа, после уводне речи др Мише
Ракоције, поздравили су помоћник
градоначелника
Драгослав
Павловић и проректор проф. др
Властимир Николић. Симпозијум
је
отворио
потпредседник
САНУ академик др Љубомир
Максимовић. Зборник радова Ниш

even if it was not everything the same
as it used to be in the previous years,
thanks to the generous understanding
and great support coming from our
colleagues, we succedded to maintain
an enviable organizational level,
and even more important - the high
scientific level of the symposium.
For 16 years now our
distinguished colleagues have been
researching our historical continuity,
artistic layers and spiritual heritage,
all with the Blessing of His Holiness
Serbian Patriarch Mr. Irinej. Due to
this, we may say, the symposium
„Nis and Byzantium“ has become
resistant to the times and storms and
as such it will last – with a help of
God, until God’s will. The Blessing
of the Patriarch was conveyed by
the Reverend Bishop Teodosije.
After the introductory speech of Dr.
Miša Rakocija, the participants were
greeted by the Assistant to the Mayor
Mr. Dragoslav Pavlović and the ViceRector Prof. Vlastimir Nikolić. The
symposium was opened by the VicePresident of the SANU Academician
Dr. Ljubomir Maksimović. The
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Сл. 5 У обиласку изложбе Народног музеја Ниш „Из ризнице музеја“
Fig. 5 During the tour of the National Museum Niš exibition titled „From the Treasury of
the Museum“.

и Византија бр. XIV представио је
др Јасмина Шаранац. Пројекцијом
научно-популарног филма „Освит
Византије“ (продукција НТВ, аутор
М. Ракоција), завршена је свечаност
отварања научног скупа и започет
радни део.
Ове године пријавило се
48 учесника и то из: Црне Горе,
Грчке, Албаније, Крима, Шпаније,
Турске,
Бугарске,
Енглеске,
Македоније, Русије, Мађарске и
Србије. Они који из оправданих
разлога нису могли да дођу, своје
радове су приложили у зборнику
радова. По устаљеном обичају
симпозијума „Ниш и Византија“
завршен је свечаним пријемом у
председништву града од стране
већнице Јелене Митровски, где су у
присуству медија учесници изнели
своје мишљење о значају конгреса
и указали на његов међународни
углед. На самом крају уприличен
је обилазак музејске изложбене
поставке нишког Народног музеја
„Из ризнице музеја“.
др Миша Ракоција

Proceedings „Niš and Byzantium“ vol.
XIV was presented by Dr. Jasmina
Šaranac. The opening ceremony
had been concluded with screening
of the documentary „The dawn of
Byzantium“, afterwards the working
part started.
This year 48 participants
from Montenegro, Greece, Albania,
Crimea, Spain, Turkey, Bulgaria,
England, Macedonia, Russia, Hungary
and Serbia took part at the symposium.
A number of them due to justified
reasons, unfortunately, could not come
to attend the symposium personally,
but will send their respective papers
for publishing in the Proceedings.
According to the usual tradition, the
symposium ended with the reception
at the City Hall hosted by Ms. Jelena
Mitrovski, City Councilor, in the
presence of the media, where the
participants expressed their opinion
on the significance of the congress and
emphasized its international reputation.
At the very end there was an organised
tour of the museum exhibition at the
Niš National Museum titled „From the
Treasury of the Museum“.
Dr Miša Rakocija

