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ЈЕВГЕНИЈА МОНАХИЊА КНЕГИЊА 

 
The paper discusses a few issues regarding the role of princess Milica after 

the death of her husband, prince Lazar, during the battle of Kosovo. On the first 
place, the authors give an insight into her authority as a woman and her role as a 
regent and a co ruler. They also identify the circle of men in princess’s service or 
close to her, as well as her personal territory and the sources of her income. 

 
Кључне речи: кнегиња Милица, монахинја Јевгенија, средњовековна 

Србија, регент, савладар, студије рода и пола 
 

У немирним временима која су наступила након смрти кнеза Лазара, 
на челу српске државе нашла се његова удовица, кнегиња Милица, у 
традицији упамћена као царица.1 Од Лазареве погибије па све до своје смрти, 
провела је деценију и по на трону (1389-1393-1405)  као регент, али и као 
фактички савладар. Стога, иако се у историји државе Немањића и Моравске 
Србије ни једна жена није званично нашла на престолу, попут Јелене Грубе у 
Босни, не може се порећи да је током једног периода поменутим територијама 
фактички владала не само мужевна жена, већ и монахиња. У тим одсудним 
тренуцима, уз њу се налазила рођака по оцу Јефимија, такође замонашена 
удовица.2

 

Ипак и поред значајне улоге и функције кнегиње Милице, како у 
сукобима побочних наследника Немањића, којима је и сама припадала, тако и 

 
 

1  Popovich 1994, 87-104. У новије време упоредну анализу историјског и епског лика 
кнегиње доноси М. Вушковић. Вушковић 2012, на више места. 
2 Фостиков 2006; Томин 2011. О Јефимији: Juhas-Georgievska 2002, са ст. литературом. 
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на спољнополитичкој сцени, њеној личности посвећено је далеко више радова 
у оквиру књижевности или историје уметности него у историографији. У 
оквиру старије литературе, своје место проналази у делу посвећеном 
краљицама и царицама српским Илариона Руварца, а затим и у оквиру 
монографије Миодрага Пурковића Принцезе из куће Немањића, који се и даље 
цитира као најрелевантија литература о кнегињи. Исти аутор разрешио је и 
питање времена њеног замонашења, а поједине податке о њеном месту на 
политичкој сцени доноси у својим делима о деспоту Стефану и о кћерима 
кнеза Лазара. Фактичку власт Милице, како као регента, тако и као савладара, 
као и њену позицију у оквиру двојног па и тројног савладарства, приказао је 
веома детаљно Милош Благојевић. Он је у свом раду о државној управи донео 
и низ података о личностима везаним за Милицу. У новије време, кнегињи је 
нешто пажње посветила и Зага Гавриловић у свом раду о женама у српској 
политици, дипломатији и уметности са краја 14. и почетка 15 века.3

 

Током истог периода, далеко више аутора је посветило пажњу анализи 
докумената које је Милице издала. Сумњу коју је посејао још Станоје 
Станојевић, да су поједина кнегињина акта веома сумњива, те могући 
фалсификати, уклонио је својевремено Сима Ћирковић. Своје место Милица 
налази и у оквиру разматрања Небојше Порчића о дипломатичким 
обрасцима, као и у анализи дубровачких писама као извора за фактичко стање 
у периоду 1389-1402 Марка Шуице.4 У новије време, Александар Младеновић 
је на једном месту објединио је издао њена акта у оквиру збирке докумената 
деспота Стефана.5 

Како је ипак део података о Милици не само расут широм литературе 
и извора, него обрађиван и са других аспеката, овде ћемо покушати да 
укажемо на неколико питања у вези њене власт, попут улоге Милице као жене 
на месту регента и савладара. Такође, указаћемо на евентуалне новине у 
појединим истраживањима, која би могла да потврде или оспоре досадашња 
знања о кнегињи. На крају покушаћемо и да бар делимично омеђимо 
територију, која јој је директно припала током прерасподеле у оквиру 
савладарства, а о којој сведоче и поједини извори, као и да укажемо на изворе 
њених приходa. У оквиру истог дела указаћемо и на поједине личности које се 
јављају као поданици њеног двора. 

 
 

3 Руварац 1868, 31-32; Пурковић 1996, 89-97; Пурковић 1996a, на више места; 
Пурковић 1978, на више места; Благојевић 2004, 357-378; Благојевић 1997, према 
регистру; Gavrilović 2006, 74-78. 
4 Ћирковић 1956, 139-152; Шуица 2011, 29-49; Порчић 2011, 270-272, 282-28-7. 
5 Младеновић 2007, према садржају. За поједина акта видети и: Фостиков 2012, 123– 
133; Фостиков, Исаиловић 2013, Фостиков 2013, Фостиков 2013а. 
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*** 

 
Већ сама чињеница да у средњем веку преовлађује опште схватање да 

је жена настала од ребра мушкарца, ограничавала је права жене на наследство 
трона или пак њено самостално иступање.6 И поред тога, жена, а посебно 
високог порекла и статуса, пред собом је имала неколико функција и 
могућности. Најчешће прва улога додељивана јој је у оквиру стварања што 
важнијих и јачих породичних савеза, а посебна права и власт стицала би и као 
удовица или монахиња. Додатно као супруга владара, жена се могла наћи и на 
позицији регента у случају одсуства мужа, или током малолетства будућег 
наследника. У појединим случајевима могла је да се нађе и на месту савладара, 
а неки пут, мада ретко, и на месту владара. У тим случајевима фактичку власт 
имала би, не само до проглашења наследника, који су могли да буду веома 
рано истакнути у складу са претензијама, већ и до његовог правог 
пунолетства, када би наследник могао и да званично заузме престо. Такође, на 
месту регента или савладара могла је да се нађе и жена чија је крвна линија 
била уско повезана са лозом династије, те би као женска наследница у случају 
изостанка ближих сродника стицала право да јавно и наступи, па чак и да се 
фактички натиче за место владара. И тада, уз њу би се по правилу налазио 
мушки владар, који је према правилу заправо проглашаван наследником 
престола.7 Таква пракса одредила је и живот Милице, од њене удаје до смрти. 
Током тог периода јавља се у скоро свим поменутим улогама, као крвна 
сродница Немањића, као жена сувереног владара, кнеза Лазара, као кнегиња и 
као регенткиња, као савладарка, као монахиња, па и као монахиња кнегиња. 

У литералним изворима, Милица је забележена и као мужавствена 
жена, што је уједно и највећа похвала за жену тог времена. Тај израз којим се 
истиче храброст кнегиње, иначе резервисана за мушкарца, заправо сведочи и 
о њеном преузимању још једне мушке улоге – улоге владара – браниоца 
породице, имања, народа и целокупне традиције. Такође, истицањем 
чињенице да је Милица мужавствена, савремени аутори покушавали су да 
укажу и на легитимитет саме Милице, те да пренебрегну чињеницу да је она 
жена.8

 

 
 

6 Фостиков 2004, 326-328. 
7 Vann 1993; Olsen 1994, списак по именима; Donald 1996, према регистру; Stafford 
2001, 398 – 415; Duggan 2002, Earenfight 2005, према регистру; Фостиков 2004, 323-324, 
334-336; Bardsley 2007. 
8 Тако је уздижу Данило III, Григорије Цамблак и Константин Филозоф. Томин 2011, 
4-9. 
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Најранији литерарни опис њеног преузимања власти, ситуације у којој 
се нашла држава након Косовске битке, као и претњи у виду Угарске и Турске, 
сачуван је у Слову о светом кнезу Лазару, патријарха Данила III: Када 
благочастива кнегиња са сином својим Стефаном виде ово, себе и Српску 
земљу како безнађем удовствоваше и одасвуд растура непријатељем 
који   напада   и   да   надошлој  беди  и  жалости  не  беше  помоћника  и 
утешитеља, онда одложи женску немоћ и прими мушко старање.9 Да ли је 
том приликом Милица званично преузела само титулу регента или и 
савладара није познато. Као потврда једне или друге тезе могле би да послуже 
новија тумачења ктиторске фреске Лазаревића у Раваници, али како о истим 
постоје два различита става у литератури, без даље проспекције те фреске 
засноване на поузданим доказима, није могуће расправљати.10

 

Милица се први пут спомиње у изворима тек као жена кнеза Лазара, и 
то у оквиру родослова и литералних извора, који су имали за циљ да 
оправдају претензије Лазаревића, указујући на легитимно порекло њихове 
власти, као и да истакну Стефана, као пуноправног наследника. Као 
последица оваквог става, улога Милице у актуелним догађајима није до краја 
откривана у овој врсти извора.11 Још је М. Благојевић истакао да се на месту 
првог и главног субјекта радње у важнијим догађајима везаним за период 
после Косовске битке јавља Стефан. Ово је очигледно већ у опису сазивања 
државног сабора 1390/91, чију је организацију и проглашење новог 
патријарха, у време малолетности Стефана, заправо спровела кнегиња помоћу 
својих сарадника. Исти аутор указује и да је Милица фактички суверено и са 
свим правима владала и након успостављања Стефана за легитимног 
наследника, као и да је имала исти, ако не и већи удео у власти.12

 

Након Стефановог преузимања власти, Милица се замонашила 
узевши име Јевгенија. Као монахиња она и даље заступа своје синове и заједно 
са њима издаје јавноправна акта. С друге стране, у појединим случајевима она 
наступа и сама, пре свега у актима која су се односила на поједина питања 
везана за однос са Дубровником, дубровачким трговцима и закупцима 
царина. Током последње деценије 14. века кнегиња Јевгенија је, заједно са 
својим   синовима   Стефаном   и   Вуком,   издала   низ   повеља   појединим 

 
 
 

 

9 Ћоровић 1929, 98; Томин 2011, 4-9. 
10 Цветковић 1994, 37-51, уп. Стародубцев 2012, 333–354; Стародубцев 2013, 267-278. 
11  Стојановић 1927, на више места; О средњовековним списима посвећеним кнезу 
Лазару: Трифуновић 1968; Бојовић 1999. 
12 Благојевић 2004, 358, 360. 
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манастирима.13 Изузетак представља повеља Лаври св. Атанасија од 1. августа 
1398. године, коју је она издала током свог боравка у манастиру у Жупањевцу. 
У том акту не само да не наводи своје синове, већ потпуно самостално 
наступа. Истовремено у интитулацији сама себе назива благоверна госпођа 
кнегиња кир Јевгенија монахиња, док је у запису о састављању повеље писар 
Руско наводи као госпођу монахињу кир Јевгенију кнегињу. Исту повељу 
Милица не само да потписује као Јевгенија монахиња кнегиња већ је и печати 
сопственим типаром са легендом истоветном наведеном потпису.14 Како је 
ово и једини сачувани пример оваквог иступања и интитулисања кнегиње 
Милице током њене фактичке власти, тај њен гест није прошао неопажено у 
литератури. Још се Г. Чремошник позабавио у два наврата питањем њеног 
печата, закључујући да исти представља потпуно јединствени пример међу 
тада савременим јужнословенским обрасцима сигилографије жена, удовица 
владара и обласне господе. Оне су по правилу, чак и ако су поседовале 
сопствене печате, за јавноправна акта користиле печате својих супруга. У 
каснијем опису кнегињиног печата, Чремошник у својој Сигилографији 
истиче да овај, као и један печат из групе печата Вука Бранковића, 
представљају једина два постојећа чисто именска печата.15 У свим осталим 
актима за која су сачувани печати, а која је издала са наследницима, Милица 
је користила печат свог покојног супруга. Да ли је неки од Лазаревих печата 
или свој сопствени користила и на приватноправним актима, као и у 
односима са Дубровником није познато. Да јесте вероватно да би доследни 
Руско Христифоровић, дубровачки канцелар, на такав податак скренуо 
пажњу, исто онако као што је својевремено истакао употребу новог печата 
деспота Стефана.16 Да је пак Руско био обавештен о постојећој титулатури 
кнегиње Милице, указује чињеница да је и он сам нешто касније назива 
госпођа кнегиња кир Јевгенија. Одступање од интитулације забележене у 
повељи Лаври св. Атанасија огледа се само у изостављању речи монахиња, а 
како се исто из цитираног и подразумевало, за тим вероватно да није ни било 
потребе. Такав податак свакако да би ишао у прилог тези да је таква интитула- 

 
 

13   Младеновић  2007, 19,  29-32,  35-37,  39-41,  155-173,  223-228,  293-313,  391-405,  са 
пописом старијих издања; Фостиков 2012, 123–133; Фостиков – Исаиловић 2013, 
Фостиков 2013, Фостиков 2013а. 
14 Младеновић 2007, 229-235, са пописом старијих издања. О Жупањевцу: Лазаревић 
2005, 107-115, са пописом ст. литературе. Археолошко истраживање Жупањевца 
вршено је 2009, 2011: руководилац истраживања  Д. Рашковић, Нарони музеј 
Крушевац. 
15 Čremošnik 1958, 59-60; Čremošnik 1976, 69. 
16 Јиречек 2007, 45-46, № 31; Фостиков 2013. 
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Цртеж проф. Вл. Тителбаха – Крушевац, Љубостиња и Раваница 



177 ЈЕВГЕНИЈА МОНАХИЊА КНЕГИЊА 
 

ција кнегиње доиста и постојала ван поменуте повеље, чак и четири године 
касније, односно 1402, или 1404. године.17

 

Појава да жене наследнице и удовице користе печате супруга 
потврђена је, у новије време, и у великом делу западне Европе. Са малим 
изузетком, анализа печата краљица регенткиња, указује на то да су поједине 
од њих поседовале и сопствене типаре намењене печаћењу властитих и јавних 
аката.18 Ипак, било би исувише смело закључити да се у време издавања 
поменуте повеље Милица налазила на месту регента, те да је у питању 
регентски печат. Такође, за сада може да остане само у домену претпоставке и 
питање да ли је Милица поседовала и печат са световним именом у легенди, 
налик Вуковом, као и да ли је исти можда по замонашењу преправила. 

Поводом овог печата, као и интитулације, отвара се још и питање 
термина монахиња, који се јавља у легенди. Чињеница да Милица као 
монахиња учествује у власти на први поглед може деловати чудно. Међутим, 
приликом разматрања тзв. женске историје, време средњег века, а посебно 
позног средњег века, у савременој историографији се често реферише и као 
време краљица и опатица. Већ у то време, широм Европе жене високог 
статуса и богатства, као монахиње, баве се политиком, било као регенткиње, 
саветнице или заштитнице. Истовремено оне истичу и своју улогу у црквеном 
животу додајући, уз световну титулу, и реч abbatissa.19

 

Примере утицајних владарских удовица – монахиња, не треба 
тражити далеко. На њих наилазимо и у Србији доба Немањића, те с те стране 
посматрано Миличин (Јевгенијин) утицај не долази као потпуна новина у 
политичком животу српске средњовековне државе.20 Тако је краљица Јелена, 
удовица Уроша I, управљала својом „државом“, у којој је остваривала сва 
владарска права – имала свој двор са чиновницима, убирала царине, судила, 
издавала повеље ... Ова права она је наставила да остварује и након што је 
примила монашки постриг у православној вери у цркви Св. Николе код 
Скадра.21 Четири деценије  касније, убрзо по смрти цара Стефана Душана, 
царска удовица Јелена се замонашила. Истовремено она се осамосталила у 
граду Серу, загосподаривши градом и његовом облашћу, тзв. „Серском 
државом “. Овом државом, изниклом на рушевинама Српског царства, Јелена, 

 
 

17 Јиречек 2007, 48-49, № 36; Фостиков 2013. 
18  Bedos-Rezak 1988, 60-82; Danbury 2008, 21. 
19 Постоје подаци да су имале своје сопствене печате, а поједине од њих задржавају и 
породични грб.  Heale 2009, 110 н.40; Shadis 1996, 209; Hamburger – Marti 2008, 26, 34, 
65, 69 Видети и изнад нап. бр. 7. 
20 Фостиков 2004, 332-333, 336. 
21 Бубало 2009, 357-358. 
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у монаштву наречена Јелисавета, управљала је све до 1365. године. У једном 
запису   из   1359.   године,   серски   митрополит   Јаков   говори   о   царевању 
„благочастивих царева Стефана Уроша и матере његове монахиње 
Јелисавете“.22

 

На крају остаје да укратко укажемо на круг њених поданика као и да 
покушамо да бар делимично омеђимо територију која се налазила под њеном 
непосредном влашћу. Свакако да је првобитно за време регентства Милица 
боравила у Крушевцу заједно са децом, али и поред фактичког савладарства 
вероватно да је након замонашења поседовала и свој двор, о чему сведочи и 
постојање дупле канцеларије Стефана и Милице. Како нас бројна акта 
обавештавају, њој блиски су: Петар Боаљадиновић Руднички (кефалија 
Рудника 1399-1404, а затим и као челник 1405); челник Витан (челник Рудника 
још 1404, ако не и раније 1402), а кога на месту челника наслеђује поменути 
Петар, и кефалија Новог Брда – Туба. Такође ту је и Ђерђаш Николић 
Новобрђанин (Gеorgius de Nouaberda) који се јавља као цариник и поданик 
кнегиње Милице марта 1399. у Новом Брду. Као кнегињин човек записан је и 
протовестијар Јован 1399, а као њени дијаци истичу се Тубица и Тоторац 
(Тодорац), а као заједнички људи и посланици Стефана и Милице 
истовремено се јављају и Драгац Тепша, за кога се претпоставља да припада 
двору у Крушевцу, као и Ивчин (Руднички) Ходановић, а на једној заједничкој 
разрешници деспота и Милице, записаној у Крушевцу и Радивој 
двородржица.23

 

Увек добро обавештен, Руско доноси још бројна и драгоцена 
обавештења не само о месту кнегиње у оквиру савладарства, већ и о 
територијама под њеном управом. Тако нас канцелар обавештава и да се 
Милица назива кнегињом Новог Брда, као и кнегињом Рашке, а њену власт 
над Новим Брдом потврђује и њено лично повезивање како са цариницима у 
истом граду тако и појава кефалије Новог Брда, као њеног поданика. Осим 
новобрдске царине, у њене дохотке спадао је и део рудничке царине (1399), а 
изгледа да се и цела царина Рудника нашла у њеним рукама, макар након 
1402. године, а међу њеним поданицима у се јављају и поменути Петар, Витан 
и Туба. Такође, Милица се налазила и у поседу шетоњских царина, док је 

 
 
 
 

 

22 Ферјанчић 1994, 63-68; Михаљчић 1989, 26; Ћирковић 2009, 358-360. 
23   Пурковић 1996, 91;  Благојевић 1997, према  регистру;  Фостиков 2012,   123–133; 
Фостиков – Исаиловић 2013, Фостиков 2013, Фостиков 2013а. 
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приходе од Побрешких, како нас акт из 1405. обавештава, делила са деспотом 
Стефаном.24
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JEVGENIJA ABBESS-PRINCESS 

 
 

After the death of Prince Lazar, Princess Milica spent a decade and a half 
on the Serbian throne (1389-1393-1405) as regent and as a co ruler. Her life was 
defined by several roles – a descendant of Nemanjić dynasty, a woman of sovereign 
ruler, a princess and a regent, a co ruler, an even an abbess-princess. The literal 
sources, referred to Milica as masculine (brave) women, the highest praise for a 
woman at that time. This also shows her taking another male role - the role of 
monarch - the head of family, property, people and the whole tradition. After her 
son Stefan takeover the throne, Milica became abbess Jevgenija. As a nun, she 
continued to represent her sons, and together with them, issued several documents. 
On the other hand, in some cases she acted individually, especially in issues related 
to Dubrovnik, its merchants and leaseholders of customs revenues. As Jevgenija 
Abbess-Princess, she issued the Charter to Lavra of St. Athanasius in 1398. 
Versatility of diplomatic documents, indicate that Milica as abbess-princess had her 
own court and a separate office, as was the case with the widow of King Uros I and 
the widow of Tsar Stefan Dušan. Like them, Milica had its own territory. In 
Ragusan documents, she was entitled the duchess of Novo Brdo and the duchess of 
Raška. Her sources of income were customs revenues of Novo Brdo and Šetonja, as 
well as parts of customs revenues of Rudnik and Poberežje. 
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