
Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм: Мастер академске студије историје 

Назив предмета: РИМСТВО И ОРТОДОКСИЈА У ВИЗАНТИЈСКОМ СВЕТУ У 13. И 14. ВЕКУ 

Наставник/наставници: Влада Станковић, Радивој Радић, Драгољуб Марјановић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Уписане мастер студије. 

Циљ предмета  

Представљање две најважније карактеристике византијске политичке теорије, идеологије и духовности – 
идеје римства и православља у временима након уништења Византијског царства 1204. године. 

Исход предмета  

Усвајање знања о значају идеја и осећаја римства и ортодоксије и њиховог ширења и снажења управо у 
временима када нестаје Византијског царства. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Са падом Цариграда у руке крсташа Четвртог крсташког рата априла 1204. године нестало је Византијског 

царства и у наредним деценијама, све до повратка у Цариград 1261. године, политичке, идеолошке и 

духовне традиције несталог Царства биле су у опасности да макар једним делом заувек нестану. Оно што 

се уместо тога одиграло показало је значај два основна елемента византијске идеологије, али и 
византијског духа и културе: римства и ортодоксије и то не само међу Византинцима већ и међу народима 

који су ове елементе баштинили – Србима и Бугарима. Предмет Римство и Ортодоксија у византијском 

свету у 13. и 14. веку прати и анализира управо ове појаве у широко схваћеном византијском свету, од 

преноса моштију светог Симеона Мироточивог из Хиландара у Студеницу 1207. године до крунисања за 
цара Стефана Душана у Скопљу, на Ускрс 16. априла 1346. године. 

Практична настава  

Практична настава се састоји из анализе одабраних текстова који показују значај Римства и Ортодоксије 
као межу самим Византинцима, тако и у Србији и Бугарској. 

Литература  

V. Stanković (ed.), The Balkans and the Byzantine World before and after the Captures of Constantinople, 1204 

and 1453, Lanham-Boulder-NewYork-London 2016, 2018.  

V. Stanković,‘John II Asen (1218–1241), the Importance of Being Roman, and the Battle for Dominance over 

Southeast Europe’, in: V. Gjuzelev, I. Iliev, K. Nenov (eds.), Car Ivan Asen II (1218–1241), Emperor John II Asen 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, облик семинара са активним учешћем студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   
 

 


