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Историја српског народа др Владимира Ћоровића обухватиће це
локупан приказ прошлости српског народа од најстаријих времена па 
све до данас. У књизи се излаже најпре политичка судбина Срба кроз 
све мене, толико многобројне и тако разноврсне, и додир и везе Срба 
са осталим државама и народима на Балкану. Судбина трију великих 
сила, у три периода српске прошлости, везана је за Србе и српски народ: 
Византије, Турске и Аустрије; Млеци, Мађарска, Бугарска, Албанија 
имају читаве векове своје историје у додиру са нама. У књизи су сви ти 
моменти приказани генетички, да се од почетка добије тачна слика о 
карактеру тих односа и о њиховом узајамном утицају. Схваћена тако, 
књига је, природно, обухватила и културну историју, хотећи да прика
же и културне везе и утицаје појединих народа. Читаве главе говоре о 
нашој књижевности и уметности.

Тенденција је књиге, да се истакне у довољној мери улазак српског 
народа у европску заједницу, да се обележе тешкоће с којима се борио 
и напори које је уложио, и да се, указујући увек на иницијативе и ути
цаје који су долазили са стране, нађе оно што је битно и трајно српско, 
и што је било позитивно и конструктивно. Историја треба да покаже, 
које су то унутрашње вредности и какве врсте биле, што су успеле да 
нас одрже кроз толике векове и кроз невероватно тешке кризе. У књизи 
нема националног самохвалисања, али има националне вере. Народ, 
који је претурио толике невоље, у најтежим приликама, нема разлога да 
се сада, ма у ком часу, предаје малодушности. Књига је рађена са свом 
научничком опрезношћу, и увек је имала пред очима само истину. Та 
истина је понекад непријатна за појединце или поједине скупине, али 
она се морала рећи: без истине нема праве историје, а сем тога за оне, 
којима историја треба да буде „учитељица живота“, она губи свој пра
ви значај чим хоће да извесне чињенице било прикрије, било изврне. 
У нашој прошлости има толико светлог, лепог и великог, да нас слабо 
и рђаво нема шта да узбуђује и оно чак долази као допуна великом, да 
га јаче истакне.

У нашој књижевности ова ће Исто рија бити новина. Књиге К. Јире
чека приказују само стару српску државу, а Историја г. Ст. Станојевића 
излаже само политичку судбину српског народа. Ова нова Историја г. 
Ћоровића биће културнополитичка. У њој је историја свих српских обла
сти и држава, рађена синхронистички и са тежњом, да се што боље виде 
и обраде њихове етничке основе и развој заједница. У довољној су мери 
истакнуте и наше везе са Хрватима и Словенцима од најстаријих времена, 
кад смо несумњиво утврђени као једна велика племенска заједница, па 
све до нашег толико дуго очекиваног Уједињења. Покушало се нагласити, 
колико су које наше области утицале на дух и стварање народне целине 
и какав им је значај у заједничкој држави. То ће показати довољно јасно, 
да нема дела у нашем државном организму, који нема заслуга за њ и који 
не представља једну неизлучиву позитивну компоненту.

Ова књига, сем овог свог националног интереса, показује још и то, 
како се у нас у последње време лепо развија историјска наука. Видеће 
се, колико је нових испитивања и резултата дошло после 1911. год, кад 
је објављена прва Јиречекова књига, и колико се у извесним питањима 
отишло даље. Поставила су се нова питања и пробудили стари пробле
ми. Овај велики Светски Рат, са својим променама свих врста, унео је у 
историјска схватања извесну очигледност, каква се раније тешко дала 
замислити. Пред нашим очима рушиле су се старе вишевековне држа
ве и обарали се престоли; избијале револуције; померале се географске 
карте из основе; пред свет се постављала небројена, сложена и дотле 
неслућена питања изукрштаних интереса свих континената. То омо
гућава дубље улажење у схватања државних проблема и релација и суд с 
нешто више прегледа. Српска историја у вези је са општом, и не може се 
ни схватити ни радити без ње. Српско питање у многом погледу и нама 
самима постаје јасније, кад је у рељефу велике светске политике. Исто 
тако, поступци наших противника и велики историјски сукоби могу 
бити правилно цењени само кад их посматрамо у том великом оквиру 
и са целом позадином.

Предговор

Предговор је написао В. Ћоровић 
припремајући дело за штампу.



ПРВИ 
ПЕ РИ ОД



е о ба или ве ли ко по ме ра ње на ро
да, ко је је по че ло узи ма ти све ве ћег 
ма ха од II ве ка по сле Хри ста, бе ше 
је дан од нај зна чај ни јих по кре та у 

исто ри ји Евро пе. Он је, ка ко је то ле по при ме
ће но, зна чио у исто вре ме и рас па да ње и об но
ву. Ста ри свет, ко ме је по ли тич ки би ла глав ни 
пред став ник моћ на Рим ска Им пе ри ја, уз ми цао 
је и па дао под нео до љи вом на ва лом све жих и ак
тив них пле ме на ко ја су, нај пре са се ве ра а по сле 
и са ис то ка, стре ми ла пре ма ње го вим сре ди шти
ма. „Ка ко за на шу др жа ву на ста ју већ по след ња 
вре ме на“, пи сао је још Та цит у сво јој Гер ма ни ји, 
„нај бо ље што нам још сре ћа мо же да по кло ни 
је сте не сло га ме ђу не при ја те љи ма.“

Узро ци и мо ти ви за та ве ли ка по ме ра ња чи
та вих пле ме на и на ро да ра зно вр сни су и ве о ма 
сло же ни, али је њи хов про цес го то во, по пра ви
лу, мо рао до во ди ти до су ко ба са Ри мља ни ма. 
Ови су би ли да ле ко ис та кли сво је др жав не гра
ни це; сво јим осва јач ким прох те ви ма иза зи ва
ли су на до ста стра на ре ак ци је угро же них; под 
сво јом вла шћу др жа ли су све глав не при ла зе за 
Сред њу и Ју жну Евро пу и ње на нај плод ни ја и 
нај пи то ми ја под руч ја. Већ кра јем II ве ка во де 
се бор бе на ду нав ској ли ни ји из ме ђу Ри мља на 
и гер ман ских пле ме на ко ја су у по кре ту; а ек
с пан зив ни и мно го број ни Го ти до пи ру све до 
оба ла Цр но га мо ра, да се у на ред ном ве ку, са 
по је ди ним од ре ди ма, пре ба це, пу сто ше ћи, у 
Ма лу Ази ју и под нож је Кав ка за. Од сре ди не 
III ве ка по чи ње гот ска офан зи ва на Бал кан ско 

по лу о стр во, из во ђе на пре те жно из ста ре Да
ки је и да на шње Ру му ни је. Осе ћа ју ћи те шко
ће одр жа ва ња су ви ше да ле ких и рас тег ну тих 
гра ни ца, Ри мља ни се ре ша ва ју, пред крај III 
ве ка, да на пу сте из ве сне об ла сти, као, на при
мер, ис так ну ту Да ки ју, па да на про дор но по
вољ ни јим гра ни ца ма, са ви ше кон цен тра ци је 
сна га, из вр ше бо љу ор га ни за ци ју од бра не. Али, 
Рим ској Ца ре ви ни ни је би ло по мо ћи. Иако је 
опа сност од на ср тљи вих вар ва ра би ла очи глед
на, у Им пе ри ји се ипак, у не ко ли ко ма хо ва и на 
не ко ли ко стра на, во де огор че не и без об зир не 
бор бе ра зних пре тен де на та за цар ски пре сто. 
Не ко ли ко та квих об ра чу на учи ње но је и на бал
кан ском под руч ју, не ки пред очи ма спо ља шњих 
не при ја те ља. У мно го при ли ка тра жи се чак 
са рад ња ту ђи на ца, и за ту са рад њу жр тву ју се 
круп ни др жав ни ин те ре си. У IV ве ку мно ги 
„илир ски“ ца ре ви, чи је ре фор ме ма ло ра ни је 
за по чи ње Ди о кле ци јан, ко ји су по ти ца ли из 
ра зних ме ста Или ри ку ма и ко ји су до ла зи ли на 
власт за хва љу ју ћи углав ном сво јим вој нич ким 
спо соб но сти ма, ус пе ли су, до не кле, да из ве ду 
из ве сне ре фор ме и раз ви ју вој нич ко са мо по у
зда ње, али ни они ни су мо гли да спре че про
цес рас па да ња. Ца ре ви на је по ста ла пре те шка 
да би се мо гла у це ли ни одр жа ти. Све стан то га, 
а ру ко во ђен и дру гим раз ло зи ма Кон стан тин 
Ве ли ки је по ди гао Ца ри град (330. го ди не) као 
но ву пре сто ни цу, дав ши тим на ро чит зна чај 
Бал кан ском по лу о стр ву. Го ди не 395. из ве де
на је и ствар на по де ла Цар ства на Ис точ но и 

За пад но, иако то мо жда ни је би ла пра ва тен ден
ци ја твор ца те по де ле, ца ра Те о до си ја.

Кра јем IV ве ка, око 370. го ди не, по ја ви ше 
се хун ске го ми ле на под руч ју да на шње Ру си је. 
Под њи хо вим при ти ском из ве сна пле ме на то га 
под руч ја се по вла че пре ма за па ду, док им дру
га, по ко ре на, при зна ју власт. На удар цу Ху ни
ма бе ху на ро чи то Го ти, вр ло моћ ни, ко ји су се 
ту раз лу чи ли у две ве ли ке ску пи не, Ис точ ну и 
За пад ну. Док су Ис точ ни до брим де лом при
зна ва ли хун ску власт, За пад ни су по че ли чи тав 
низ нео бич них пу сто ло ви на. Је дан њи хов део 
спу стио се на Бал кан, по ту као ту јед ну цар ску 
вој ску и у сме лом за ле ту до про до са мог Ца ри
гра да; по сле тог пр вог про до ра, ко ји је био су
зби јен, они се при би ра ју по но во и ма ло пре го
во ри ма и обе ћа њи ма а ма ло си лом и прет ња ма 
по ста ју упо ла го спо да ри на Бал ка ну. Са Бал ка на 
пре ла зе у Ита ли ју, где 410. го ди не за у зи ма ју и 
пљач ка ју Рим. По ко рив ши и по ти снув ши Го
те, Ху ни су не сме та но про др ли до Ду на ва, по
ву кав ши са со бом де ло ве пре га же них на ро да, 
гер ман ских и сло вен ских.

По ја ве Сло ве на у под руч ју око Ду на ва не
сум њи во су по ве за не са гот ским по вла че њем 
и хун ским на ди ра њем. Ме ша ња Го та и Ху на 
и са њи ма по ме ра ња Бу га ра на том под руч ју 
оста ви ло је тра га у на шим ста рим се ћа њи ма и 
спо ме ни ци ма; ти ме се дâ ту ма чи ти што не ки 
на ши ста ри пи сци, са Стефаном Пр во вен ча
ним, на зи ва ју Бу га ре Го ти ма. До та да је пра вац 
по ме ра ња био углав ном од се ве ра пре ма ју гу и 

1 .  п о г л а в љ е 

Проди ра ње
Сло ве на на Бал кан

С
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југоистоку, а знат но ма ње пре ма за па ду; са по
ја вом Ху на по чи ње ве ли ко кре та ње ма са пре ма 
за па ду и ју го за па ду. Ду нав ске до ли не по ста ју 
по при шта ду гих бор би; вр ло по год на па нон ска 
ко тли на је крај њи циљ мно гих се о ба, а Вла шка 
слу жи не ко ли ко сто ле ћа као не ка вр ста под руч
ја за пре лаз. Већ гер ман ским на ди ра њем по ре
ме ће ни по ре дак на ду нав ској ли ни ји пре тва ра 
се у пот пун ет нич ки и др жав ни ха ос. Ту се сру
чу ју и ме ша ју ста ро се де о ци и до шља ци, го ње ни 
и го ни о ци, по бе ђе ни и по бед ни ци, ра се Евро
пе и Ази је, нај ра зно вр сни ји ти по ви и је зи ци.

За вре ме на хун ског го спо да ра Ати ле (433–
453), „би ча го спод њег“, ко ји је за дао страх це лој 
Евро пи и чи је су рат нич ке го ми ле пре ла зи ле ду
бо ко у Фран цу ску и Ита ли ју, стра да ле су мно го и 
се вер не бал кан ске по кра ји не, на ро чи то под руч је 
од Ду на ва до Ју жне Мо ра ве. По сле ње го ве на
гле смр ти рас па ла се хун ска др жа ва за нео бич
но крат ко вре ме. Ње ним па дом ко ри сти ла су 
се углав ном два гер ман ска, Ху ни ма под ло жна 
пле ме на: Го ти у Па но ни ји и Ге пи ди у Да ки ји. Го
ти ма је био го спо дар Те о до рих, ју нак гер ман ске 
еп ске по е зи је, чо век ве ће вред но сти. Он се бр
зо сна шао у хун ском ра су лу и по стао је, за ма ло 
вре ме на, јед на од глав них лич но сти у исто ри ји 
Бал ка на и Сред ње Евро пе. Он по ко ра ва и ује ди
њу је гот ска пле ме на на под руч ју европ ског де ла 
Ис точ ног римског царства. Ње го ва моћ је то ли
ка да га цар Зе нон 484. го ди не име ну је кон зу лом, 

бо је ћи се да се од до та да шњег са ве зни ка не пре
мет не у не при ја те ља. Ка да му је гот ски еле ме нат 
по стао и су ви ше сум њив, цар упу ћу је Те о до ри
ха, као свог ман да то ра, у Ита ли ју да та мо си лом 
пре у зме власт од моћ ног го спо да ра Одо а кара, 
ко ји бе ше 476. го ди не сру шио За пад но рим ско 
цар ство. Ода зи ва ју ћи се ца ре вом по зи ву, Те о до
рих је 488. го ди не кре нуо са нај ве ћим де лом сво
јих љу ди на Ита ли ју, оста вив ши па нон ско под
руч је и ду нав ску ли ни ју без пра вог го спо да ра.

На плод на под руч ја, ко ја су на пу сти ли Го
ти, кре ну ло је ви ше вар вар ских пле ме на. Се вер
на гра ни ца Ца ре ви не има ла је ту до ста не за шти
ће них пре ла за, јер цар Зе нон ни је мо гао да, уме
сто Го та, њи хо ву од бра ну по ве ри сво јој вој сци. 
Као вр ло ак тив ни ја вља ју се на тој стра ни, од мах 
по сле од ла ска Го та, хун ски Бу га ри. Буга ри су 
азиј ског по ре кла, хун ско пле ме са до ста ме ша
ви не, што им и име ка же (у тур скомон гол ском 
bulgha зна чи „ме ша ти“). При па да ју и ју жно та
тар ској ра си (ча га тај), а по је зи ку су нај срод ни ји 
чу ва шкој гру пи, очу ва ној у ис точ ној Ру си ји, у 
обла сти По во лож ја. Њих су по ву кли са со бом 
Ху ни; „ста ра Бу гар ска“, ка ко се у VII ве ку на зи
ва њи хо ва по стој би на, на ла зи ла се пре те жно у 
ку бан ској обла сти, на пу ту хун ској бу ји ци. Већ 
482. го ди не звао их је цар Зе нон у по моћ про
тив Го та. У бор би са Го ти ма Бу га ри ни су има ли 
сре ће; али су за то сад, по сле њи хо вог од ла ска, 
же ле ли да се бо га то око ри сте.

Про ди ра ње вар ва ра у то до ба по ма га ле су у 
Ис точ ном цар ству и дру ге при ли ке. У Ви зан ти
ји је иза смр ти ца ра Зе но на (491) до шло до гра
ђан ског ра та. Ца ри ца ње го ва, Ари јад на, ус пе ла 
је да про ту ри за ца ра јед ног од сво јих не жних 
двор ских чи нов ни ка, си лен ци ја ра Ана ста си ја, 
ко ји се вен чао са њом че тр де сет да на по сле Зе но
но ве смр ти. Про тив њих се, с из ве сном сум њом 
у узрок ца ре ве смр ти и са мно го огор че ња, ди
же Лон гин, брат Зе но нов, са сво јим зе мља ци ма 
Иза у ри ма. Лон гин убр зо би ухва ћен у Ца ри
гра ду, прог нан у Еги пат и та мо си лом на те ран 
у све ште нич ки чин, али се уста нак, ко ји је он 
по так нуо, раз бук та по Иза у ри ји. Ви зан тиј ској 
вој сци тре ба ло је три го ди не да угу ши по крет и 
да до би је гла ве по след њих и нај о па сни јих про
тив ни ка. Да би се уне ко ли ко обез бе дио од евен
ту ал них но вих по бу на, цар Ана ста си је на ре ди 
да се ве лик део Иза у ра ра се ли са њи хо вих ог
њи шта и на се ли по Тра ки ји. По ред по ли тич ких 
по бу на би ло је и ве ли ких вер ских смут њи. Ца
ри град ска па три јар ши ја, же ле ћи да по ја ча свој 
углед као Па три јар ши ја пре сто ни це и да из ве де 
цр кве но је дин ство на ис то ку, би ла је ре ши ла да 
се ца ри град ском па три јар ху при зна ју исте по
вла сти це ка кве је имао па па у Ри му за за пад и 
да ца ри град ски па три јарх по ста не по ло жа јем 
нај ста ри ји од свих ис точ них. Услед то га, не за
до вољ ство је би ло по че ло да до би ја ан ти грч
ко обе леж је. Чи та ве по кра ји не Ма ле Ази је и 
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Афри ке уста до ше про тив ца ри град ских од лу
ка и по ста ја ла је не ма ла опа сност да по крет са 
вер ског пре ђе и на чи сто по ли тич ко по ље. Из
ме ђу Ри ма и Ца ри гра да до ђе, услед то га, чак до 
ствар ног рас ки да. Нај зад, 502. го ди не, Ви зан
ти ја се, без по тре бе, за пле ла у тро го ди шњи рат 
са пер сиј ским вла да ром Ка ба дом, не ус пев ши 
да оства ри би ло ка кве ствар не успе хе.

Све те ства ри су, без сум ње, пра ти ли и вар
вар ски на ро ди око Ду на ва. Ни је слу чај но да 
оне исте го ди не, 493, ка да у Ца ри гра ду бе сни 
иза у риј ска бу на про тив ца ра и ца ри це, вар ва ри 
пре ла зе Ду нав и упа да ју у Тра ки ју, где с успе
хом во ју ју. Ана ста си је, не мо ћан за бор бу на ви ше 
стра на, ша ље Те о до ри ху, по бед ни ку у Ита ли ји, 
вла дар ске зна ко ве по след њег рим ског им пе ра
то ра, да би био си гу ран ба рем од ње га; а на ду
нав ске вар ва ре, ме ђу ко ји ма су глав ни Бу га ри, 
ша ље ја ку вој ску. Го ди не 499. код ре ке Цур те, та 
вој ска ко ја је има ла 15.000 вој ни ка и 520 рат них 
ко ла, би ла је стра хо ви то по ту че на, из гу би ла је 
че тво ри цу во ђа и ви ше од 4.000 рат ни ка. Охра
бре ни тим успе хом, Бу га ри на ста ви ше бор бу, и, 
502. го ди не не на и шав ши ни на ка кав от пор ви
зан тиј ске вој ске, опле ни ше не ми ли це Тра ки ју. 
Ни је не мо гу ће да су Иза у ри, ко је је Ана ста си је 
си лом ко ло ни зо вао у тим кра је ви ма, мо жда и 
на мер но, да му се осве те, суделовали са Бу га
ри ма или им помагали ра зним оба ве ште њи ма. 
За то вре ме Го ти су из Ита ли је про ши ри ли свој 
по сед и на ис точ ну оба лу Ја дран ског мо ра, за у
зев ши сву Дал ма ци ју у рим ским гра ни ца ма, све 
до Ко лу ба ре, и чи тав Срем са Син ги ду ну мом 

(да на шњим Бе о гра дом). Чак и под руч је Мо рав
ске до ли не по ста де не си гур но. Го ди не 505. ту 
је из ве ден је дан та ко си лан на пад Бу га ра и њи
хо вих по ма га ча на Византијце код ре ке Мо ра ве 
(Мар га), из гле да не где око Па ра ћи на, да је, пре
ма ре чи ма са вре ме ни ка, код по ра же не ви зан тиј
ске вој ске са свим скр хан вој нич ки дух от по ра. 
А. Ва си љев ми сли да је у овим на па ди ма мо гло 
би ти и Сло ве на. Али, у са вре ме ним из во ри ма о 
то ме не ма ап со лут но ни ка квих по у зда них ве сти.

Те бор бе и стал ни уну тра шњи не  ми ри, на
ро чи то у Ца ри гра ду где су стран ке у по пу лар
ном Цир ку су ст ва  ра ле че сте не ре де, ис цр пи ше 
у ве  ли кој ме ри вој не сна ге у др жа ви. Ј. Ку ла ков
ски, у сво јој оп се жној Ис то  ри ји Ви зан ти је, узи
ма са пу но раз ло га да су, услед свих тих ме те жа 
и на па да, прибал кан ске обла сти би ле опу сте
ле у знат ној ме ри и да је цен трал на власт би ла 
при лич но не моћ на. Цар се озбиљ но за бри ну за 
суд би  ну не ких сво јих обла сти, па чак и са мог 
Ца ри гра да. И сто га се, из стра  ха од про ди ра
ња вар ва ра и њи хо вих не на да них пре па да, од
лу чи да пре сто ни цу опа ше ја ким за штит ним 
зи дом, ка ко би је обез бе дио од из не на ђе ња и да 
би је у слу ча ју по тре бе мо гао лак ше да бра ни. 
На ту ми сао, чи ни се, да је био до шао и ње гов 
прет ход ник цар Зе нон. „Ду ги зид“ Ана ста си јев 
(тτὸ μάκρoν τεῖχος), ко ји је хва тао од Цр ног до 
Егеј ског мо ра, у ли ни ји од Се лим ври је до Хе
ра кле је, био је ду га чак не ких 40 рим ских ми ља, 
ви сок и де бео по 6 метара и до пу њен ку ла ма за 
вој ни ке. Имао је 600.000 куб них ме та ра ка ме
на. Осим то га, да би ма ло ви ше био си гу ран од 

на па да вар ва ра, цар по ма же, по за вр шет ку ду
гог зи да (512), и на се ља ва ње, у до њим кра је ви ма 
око Ду на ва, гер ман ског пле ме на Хе ру ла, ко је се 
по ту ца ло по свим кра је ви ма Евро пе и јед ним 
де лом, у V ве ку, са чи ња ва ло прат њу и по ма га че 
Ати ли них Ху на у тим пре де ли ма, а у ово до ба 
би ло је са ве зник Ис точ них Го та. Ко ло ни за ци ја 
ту ђи на ца за за шти ту др жав них гра ни ца би ла је 
ме ра ко јом се Ви зан ти ја ни је по слу жи ла са мо 
јед ном и на јед ној сво јој гра ни ци. А ко ли ко је 
та ме ра ствар но би ла по де сна да за шти ти др жа
ву и ко ли ко је от кри ва ла ње ну сла бост по ка зу
ју, нај бо ље, до га ђа ји ко ји су до шли по сле то га.

Трајанова табла Трајан

Отац цара Трајана, I век
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Крај Ана ста си је ве вла да ви не био је вр ло 
бу ран. Ушав ши у стра сне вер ске бор бе као еути
хи ја нац, он је иза звао про тив се бе ско ро сву хи
је рар хи ју и ве ли ки део на ро да. То не рас по ло же
ње по ве ћа ли су још и но ви фи нан сиј ски на ме ти. 
По сле јед не бу не цар по за тва ра и по у би ја мно ге 
углед не бун тов ни ке; сврг нуо је тро ји цу па три
јар ха: ца ри град ског, ан ти о хиј ског и је ру са лим
ског; рас те рао је мно ге епи ско пе и све ште ни ке 
и иза звао по ме те ност у цр кве ним ре до ви ма. Тај 
ме теж у др жа ви ис ко ри стио је вој во да Ви ти ли
јан из Зал да пе са Ду на ва, ла тин ског по ре кла, и 
ди же 514. уста нак у Тра ки ји. Да би ску пио што 
ви ше вој ске, он је по звао у по моћ вар ва ре. Ме ђу 
њи ма је би ло мно го Ху на и Бу га ра. Са ве ли ком 
ма сом он је раз био не ко ли ке ца ре ве војске и, 
пљачкајући, про дро до са мог Ца ри гра да. Од ба
чен ода тле, по сле јед не не у спе ле по мор ске бит
ке, он се по ву као у уну тра шњост као ствар ни го
спо дар Тра ки је, про ши ру ју ћи сво ју ак тив ност и 
на су сед не обла сти. Ње гов успех до ла зио је знат
ним де лом од то га, што се он ни је ис та као као 
прост бун тов ник, не го и као вер ски про тив ник 
ца рев. Про тив ца ра и еути хи ја на ца из ја сни ли 
су се на сво јим са стан ци ма епи ско пи Или ри ка 
и Грч ке, и по сле епи ско пи Епи ра, по ма га ни и од 
тру па то га кра ја. Под те шким ути сци ма ра зних 
бор би и за ве ра, до че кав ши 517. је дан те жак упад 
вар ва ра све до Тер мо пи ла, стал но у тр за ви ца
ма, упо ран и већ стар Ана ста си је је пре сви снуо 
јед не олуј не но ћи 518. го ди не.

Ма да му је вла да би ла та ко пу на по тре са, 
Ана ста си је је, ипак, ус пео да спро ве де до ста ре
фор ми и на ро чи то да сре ди др жав не фи нан си је. 
Ка да је скло пио очи, др жав на бла гај на је има ла 

огром не су ме уште ђе ног нов ца, са ко јим су ње
го ви на след ни ци мо гли да има ју маха свом ства
ра лач ком по ле ту. Има ју, не ма сум ње, пра во они 
ко ји твр де да је Ана ста си је ти ме ство рио осно ве 
за Ју сти ни ја но ва де ла и да, та кав ка кав је био, 
и са по зи тив ним и са не га тив ним ре зул та ти ма, 
пред ста вља увод у ње го ву епо ху.

По сле Ана ста си је ве смр ти про гла сио се за 
ца ра нео че ки ва но по гла вар ње го ве те ле сне гар
де Ју стин. Не пи смен и при лич но прост, али од
лу чан и пред у зе тан, тај чо век је оста вио сво је 
род но се ло и кре нуо у свет за бо љом сре ћом, па 
је, за хва љу ју ћи сво јој упор ној енер ги ји, хра бро
сти (у иза ур ском ра ту сте као је ца ре во по ве ре
ње) и се љач кој лу ка во сти, до шао је до нај ве ћег 
ме ста у др жа ви. Као ис пра ван пра во сла вац, он 
је био од еути хи јан ских про тив ни ка и про тив
ни ка ра ни јег ца ра по здра вљен као из ба ви лац и 
био је по ма ган свим ауто ри те ти ма цр кве. Он се 
био по ми рио и са Ви зан ти јом, до ма мио га је у 
двор и име но вао за ма ги стра та вој ни ка и за кон
зу ла, да би га ма ло по сле смак нуо, и та ко, као је
ди ног опа сног так ма ца, за у век скло нио са пу та.

Пред крај жи во та оста ре ли цар се све ви ше 
осла њао на свог се стри ћа Ју сти ни ја на и учи нио 
га је, нај зад, у апри лу 527. сво јим са вла да ром, 
ка ко би му иза ца ре ве смр ти, у ав гу сту те го ди не, 
био пре дат обез бе ђен и нео спо ран пре сто. Но
ви цар, јед на од нај круп ни јих лич но сти ви зан
тиј ске исто ри је, бе ше за ни мљи ва ком би на ци ја 
не сум њи ве би стри не и ши рег ду ха са упор но
шћу твр де па ме ти и нео д ме ре но шћу су ро вих 
ин сти ка та. Обра зо ван па жљи во, он је имао ен
ци кло пе диј ско зна ње ста рих фи ло зо фа и жив 
ин те рес за мно га пи та ња са вре ме ног жи во та. 
Ба вио се пе сни штвом и бо го сло ви јом (ње му се 
при пи су је по зна та цр кве на пе сма „Је ди но род ни 

си не“); био је вр ло упу ћен прав ник и ње го ва 
ини ци ја ти ва за ко ди фи ка ци ју рим ског пра ва 
и да нас је на ви со кој це ни (Corpus iuris civilis), а 
као сја јан спо ме ник ње го вих ви со ких умет нич
ких те жња сто ји слав на Аја Со фи ја, нај ве ли чан
стве ни ја гра ђе ви на им пе ра тор ског Ца ри гра да. 
Као вла дар, он је, ме ђу тим, др жа ви до нео са мо 
ре ла тив не ко ри сти. Пре це њу ју ћи и сво је сна ге 
и сред ства, он је пред у зи мао по сло ве ко ји су се 
из во ди ли са мно го на по ра и жр та ва, а за вр ша
ва ли че сто са вр ло про бле ма тич ним вред но
сти ма. Уву кав ши Ви зан ти ју у су ко бе го то во са 
свим све том, да би об но вио ста ри сјај и зна чај 
Цар ства, он је ис цр пео све ње не из во ре и со ко
ве и до вео је до пот пу не из ну ре но сти и фи нан
сиј ске не мо ћи, што је по ста ло го то во коб но не 
са мо за ње го ве на след ни ке не го и за крај са ме 
ње го ве вла да ви не.

Од пи са ца VI ве ка зна мо да је већ де ли мич
но то ком Ју сти но ве, а у пу ној ме ри с по чет ка 
Ју сти ни ја но ве вла да ви не на ста ло опет жи во 
кре та ње вар вар ских пле ме на у пре де ли ма око 
Ду на ва. Сва ке го ди не, ка зу је је дан са вре ме ни 
грч ки из вор, про ва љу ју Ху ни, Ан ти и Сло ве ни 
Σκλαβηνοί, у ви зан тиј ске по кра ји не, и то кроз 
Или рик и чи та ву Тра ки ју, све до Јон ског мо ра 
и пред гра ђа са мог Ца ри гра да. Пр ве пре ла зе по
ку ша ли су сло вен ски Ан ти, и ни су до бро про
шли; али њи хов пр ви не у спех ни је обес хра брио 
дру ге. Цар је, због тих упа да, до ла зио по не кад у 
ве ли ку не при ли ку. Ушав ши у рат са Пер си јом, 
ко ји је из био пред смрт Ју сти ни ја но ву и узео 
круп не раз ме ре, Ју сти ни јан ни је имао до вољ
но вој ске да је су прот ста ви на па да чи ма са Ду
на ва и да од по чет ка оне мо гу ћи њи хо ве на ме ре.

Словени који су живели, иако многоброј
ни и мало познати Европи и њеним писцима, 
на подручју које је хватало иза карпатских гора 
и од Висле све до Азовског мора, а делимич
но и преко њега, јављају се у историји својим 
именом тек у ово доба када су дошли, у свом 
изнуђеном померању према западу, надомак 
грчких граница, потиснути из своје првобит
не још неутврђене постојбине у оном општем 
померању тих времена. Име Словѣнинь дола
зи до корена kleu – κλυςω – cluere, и означава 
људе који живе око река; мноштво назива из
вора и потока очуван је све досад са тим име
ном, као: Словац, Словиње, Словин, Славница 
и др. Први пут се спомиње то име у теолош
ким питањима и одговорима ПсеудоЦезара 
Назијанског, οἰ Σκλαυηνοὶ καὶ Φυδωνῖτοι, οἰ καὶ 
Δανούβιοι πςοδαγὸςευομενοι. Са горње стране Ду
нава спомиње их, у првој половини VI века, и 
савремени византијски писац Прокопије, који 
наводи да Словени, заједно са једнокрвним Ан
тима, заузимају највећи део простора на другој 
обали реке. И сви други писци VI века познају 
Словене у тим крајевима. У Седмоградској они 

Јупитер, II век
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су оставили много топономастичког трага, а 
данашња Влашка се једно време тада звала по 
њима словенском земљом. Значи, дакле, да су ту 
они стигли у већим масама током друге поло
вине V и на почетку VI столећа, заједно са хун
ским и бугарским четама које су надирале из 
источнијих крајева Европе и потискивале Сло
вене, имајући их више као подложнике него као 
савезнике. Нарочито беху на удару словенских 
племена иза карпатских кланаца, од Дњестра 
до мора, она која спомиње савремени Јорданес 
(Sclaveni, Sclavani) куда су највише и најлакше 
пролазили надирачи да би се спустили у обе 
дунавске котлине, панонску и дачку. Због за
висности од тих завојевачких народа словенско 
народно име је код многих западних писаца и 
племена доведено у етимолошку везу са латин
ским називом робова; Словѣнинь – Sclavanus – 
Sclavus. Подручје данашње Румуније држали су 
у то време германски Гепиди, који су 536. годи
не преотели Срем од Гота. Они су у извесној 
мери спречавали надирање Словена, али нису 
могли да га омету свуда и у свакој прилици, као 
што то нису могли ни осталим варварима. Када 
су се они у трећој десетини VI века стали поме
рати према западу, вероватно под притиском 
словенских маса, Дакија је све више постајала 
нека врста отворене капије. Цар Јустинијан, 
немајући на располагању довољно војске, почео 
је и овде, као и на другим границама Царства, 
да подиже куле и утврђења и обнавља старе 
градове, како би спречио продирање неприја
теља. На дунавској линији подигло се 80 ут
врђења, а после се тај систем одбране пренео 
и на унутрашњост. На граници цар је са пла
ном подјаривао суревњивост варварских пле
мена награђујући једне, заваравајући друге а 
гонећи треће.

Против тих нових дунавских непријатеља 
Јустинијан је, у оскудици довољне војске, по
стављао добре заповеднике; најпре, свог си
новца Германа, вештог и срећног у борбама, па 
после Хилвуда (531. године), пореклом Анта. 
Овај се храбро борио против својих саплеме
ника, али је после три године и настрадао од 
њих. Иза те двојице не дође нико да их достој
но замени и притисак нападача поче да бива 
све тежи. У то време изби у Цариграду и једна 
опасна буна против цара, потекла од монофи
зита и присталица Анастасијевих потомака, 
и то још више омете организацију отпора на 
северној страни. После, тек што је славни ца
рев војвода Велизар крваво угушио буну, поче 
нови рат са Вандалима у Африци, а три године 
доцније, 535. и опасно и дуготрајно војевање у 
Италији против Источних Гота. Заузет на толи
ко страна, цар не доспева да обрати пуну пажњу 
догађајима око Дунава, нити у почетку томе 
непријатељу придаје ону важност коју придаје 

осталима. Због тога Словени, Анти и Бугари 
постају све слободнији и све насртљивији и све 
се више учвршћују на плодном земљишту, на 
коме су се нашли. Једна борба између Анта и 
Словена 533. године омела је за неко време њи
хове акције против Царства, али су зато Бугари 
искористили италијански рат, провалили су 
дубоко на Балкан и имали су веома љуте борбе 
са византијским проређеним посадама. Чак је 
поглавар Илирика, Хун Аскум, био заробљен 
од Бугара и одведен у њихову земљу.

У оску ди ци сво је вој ске, за у зе те ра том у 
Ита ли ји, Византијци су тра жи ли по мо ћи и од 
пле ме на ко ја су де ли мич но пре ла зи ла Ду нав и 
по ста ја ла њи хо ви по да ни ци. Ка да је Ге пид Мун
до, по гла вар Сир ми у ма, при став ши уз Визан
тијце, по стао за по вед ник Или ри ка, он је ту на
шао „мно штво Бу га ра“, ко ји си гур но ни су би ли 
са мо чет ни ци. У бор ба ма про тив Го та ца ре вом 
во ђи Ве ли за ру, по сле за у зе ћа Пон ту са, до ла зи 
по моћ од 1.600 ко ња ни ка са ви зан тиј ским за
по вед ни ци ма, али са вој ни ци ма са ста вље ним 
„нај ви ше“ од Ху на, Сло ве на и Ан та, и то од оних 
што ста ну ју са гор ње стра не Ду на ва. Њи хов ви
зан тиј ски во ђа зна чак и не ке ка рак те ри сти ке 
ра то ва ња Сло ве на. Они су ве шти, са оп шта ва 
он, да се са кри ју за грм или за ка мен и да, ис
ко чив ши из не на да, за ро бе жи ва не при ја те ља. 
„Око Ду на ва, где ста ну ју, та ко су увек на па да ли 
Гр ке и оста ле вар ва ре.“ У ви зан тиј ској вој сци 
про тив Пер си је би ло је не са мо сло вен ских и 
ант ских вој ни ка не го и за по вед ни ка. То за јед
нич ко во је ва ње знат но је до при не ло да Сло ве ни 
упо зна ју из бли за грч ке вој не оби ча је и так ти ку 

и да се њи ма по сле и са ми по слу же; а сла бост 
ро меј ска, ко ја је тре ба ла и тра жи ла њи хо ву по
моћ, да ва ла им је уве ре ње да не ма ју од ви ше опа
сна про тив ни ка.

То са зна ње мо гло је да се по ја ча ва сва ки 
дан, ду го тра јан рат у Ита ли ји про тив Го та са 
сва ко вр сним обр ти ма оче вид но је цр пео сна ге 
Цар ства и иза зи вао сво јим еко ном ским по сле
ди ца ма не са мо не за до вољ ство не го и но ве не
при ја те ље. У ско ро по ко ре ној Афри ци из би ја ли 
су не ми ри и за ве ре, због ко јих се мо ра ла та мо 
др жа ти и стал но за на вља ти ја ча по са да. Око 
540. го ди не по че и пер сиј ски вла дар Хо зро је 
но ве на па де на ви зан тиј ске обла сти у Ма лој 
Ази ји, на еко ном ски нај ра зви је ни је и за Цар
ство нај ва жни је.

Ис ко ри шћа ва ју ћи ту за по сле ност Ви зан ти
је на дру гим стра на ма, и Сло ве ни су, као и дру ги 
на ро ди њи хо вог су сед ства и по њи хо вом тра гу, 
пре ла зи ли Ду нав и ишли у пљач ку. Хро ни ча ри 
бе ле же је дан стра шан упад Бу га раХу на у то вре
ме. У Или ри ку су би ла узе та 32 гра да, а 120.000 
за ро бље ни ка од ве де но је пре ко Ду на ва. Ју сти
ни јан је, да уми ри ба рем не ке, ну дио Сло ве ни ма 
по год бу. Под усло вом да бра не слич на упа да
ња Ху ни маБу га ри ма, он је усту пао сло вен ском 
пле ме ну Ан та ста ри град Ту рис, по диг нут од 
ца ра Тра ја на, и зе мљу око ње га, обе ћа ва ју ћи им 
уз то сва ку пот по ру и до ста но ва ца. За Сло ве не 
је то био до каз ви ше о осла бе лој сна зи Ца ре ви
не. Нај зад, 542. го ди не, по што се и пре ја вља ла, 
стра хо ви та ку га је за хва ти ла европ ски свет ко
се ћи људ ске жи во те. На ро чи то је по стра дао од 
ње у ули це зби јен, мно го на се љен и ни кад мно го 

Цар Јустинијан с пратњом (мозаик) Црква Сан Витале, Италија
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хи ги јен ски град Ца ри град – сам Ју сти ни јан је 
је два пре бо лео – али ни су би ла по ште ђе на ни 
про вин циј ска ме ста, за јед но са њи хо вим и ина
че про ре ђе ним вој нич ким по са да ма.

Ка да се ре ша вао да поч не ак ци ју про тив Го
та у Ита ли ји, цар Ју сти ни јан је по жу рио да им 
што пре оду зме Дал ма ци ју, ка ко би му по слу
жи ла за јед ну од ве о ма по год них опе ра ци о них 
ба за. Ње го ва вој ска гру пи са ла се до и ста, углав
ном, на оба ла ма Дал ма ци је, су зби ја ју ћи гот ске 
по ку ша је да се ис кр ца ју и по вра те из гу бље но. 
Али у са мој уну тра шњо сти за пад ног Бал ка на 
ни је се обра ћа ла до вољ на па жња; та мо су би ле 
огром не пла ни не, те шко про ход не, са ве ли ким 
шу ма ма и са пу те ви ма не до вољ но по год ним за 
ве ће екс пе ди ци је, и ви зан тиј ска вој ска се ту да 
рет ко по ја вљи ва ла. То су до бро пра ти ла пле ме
на са ду нав ске ли ни је и пре ма то ме су уде ша ва ла 
сво је упа де. Би ло је го то во као пра ви ло да, кад 
се ви зан тиј ска вој ска пре ба ци у Ита ли ју, он да 
на гр ну Сло ве ни пре ко гра ни ца у ве ћим го ми
ла ма, ма мље ни по год ним при ли ка ма и из гле
ди ма за лак плен.

За вре ме тог ду гог гот ског ра та, ка жу грч ки 
из во ри, Сло ве ни упа да ју го то во сва ке го ди не у 
су сед не обла сти Ви зан ти је. По че ше се већ по
ма ло и при ви ка ва ти да на де сној оба ли Ду на ва, 
че сто ду бо ко у уну тра шњо сти Цар ства, и пре
зи мљу ју и да се по не ки ту и за др жа ва ју и на ста
њу ју. Упра во у вре ме ка да је вој во да Ве ли зар 

ус пео да пре от ме од Го та Рим, сло вен ске че те 
опле ни ше сав Или рик све до Епи дам на (Дра
ча), уби ја ју ћи и ро бе ћи ко га стиг ну и оти ма ју ћи 
чак и са ме гра до ве, јер „ни је би ло ни ког да их 
бра ни“, бе ле жи је дан са вре ме ник. Ви зан тиј ска 
бал кан ска вој ска, од око 15.000 љу ди, ни је сме
ла да се упу сти у бор бу са њи ма, што зна чи да 
су Сло ве ни бро јем би ли знат но ја чи и опа сни
ји. Ро меј ске ства ри уоп ште не иду до бро. Рат у 
Ита ли ји не мо же да се во ди без до вољ них сред
ста ва вој ске, и Ве ли зар, не ма ју ћи то га, мо ли да 
бу де опо зван. Ге пи ди, је дан гот ски огра нак, 
за у зе ли су град Сир миј 536. и го то во сву Да ки
ју, а Лон го бар ди ма је цар усту пио Но ри кум и 
па нон ске твр ђа ве, да би их до био као са ве зни
ке про тив Го та. Али то њи ма ни је сме та ло да, 
спу стив ши се до Са ве и Ду на ва, до бли зу Ге пи
да, про ва љу ју у Дал ма ци ју и Или рик и да та мо, 
иако ца ре ви са ве зни ци, пле не и ро бе. Убр зо су 
вар вар ска пле ме на на се вер ној гра ни ци по че ла 
ду гу и не ми ло срд ну ме ђу соб ну бор бу, а по себ но 
Ге пи ди и Лан го бар ди. Ца ри град је то и же лео, 
хо те ћи да их ви ди крв но за ва ђе не и упу ће не за 
по моћ и за ви сност од ње га и оне спо со бље не 
за ма ка кву за јед нич ку ак ци ју ве ћег сти ла. Те 
бор бе сла би ле су, на ро чи то пре ма Сло ве ни ма, 
от пор ну сна гу Ге пи да. И сто га ви ди мо да сло
вен ско на ди ра ње и ши ре ње узи ма све ви ше ма
ха, уко ли ко су Ге пи ди ви ше за у зе ти у бор ба ма 
на за пад ној стра ни.

Те бор бе из ме ђу Го та и Ви зан ти је, из ме ђу 
вар ва ра са Ду на ва и цар ских че та, из ме ђу Ге
пи да, Хе ру ла, Лан го бар да, то гу ша ње са пу но 
кр ви, ство ри ли су у тим обла сти ма око Ду на ва 
јед но ста ње у ко ме се мно ги ма чи ни ло да је све 
мо гу ће. Ауто ри тет вла сти ни је се осе ћао мно го 
да ље од зи ди на по је ди них твр ђа ва. Ка да се Ца
ре ви на кре та ла да по ка же сво ју сна гу, то је би ло 
са мо на ма хо ве и увек у ло кал ним ак ци ја ма на 
са мом Бал ка ну. У па у за ма, по сле на по ра, ку ља ле 
би кроз мно ге про ла зе све же че те вар ва ра, увек 
спрем не за ха ра ње, че сто са но вим при до шли ца
ма, а вла сти су би ле не моћ не да их сву да спре че. 
Цар ска вој ска од но си ла је по не кад по бе де, где 
се за њих да ла при ли ка; али, про тив не на да них 
упа да и пре па да и про тив стал ног пле вље ња се
вер них гра ни ца ту ђим еле мен ти ма ни је мо гло 
би ти дру гог ле ка не го да се та мо обра зу је ја ка 
и не про бој на од бра на.

Је дан стра хо вит упад Сло ве на у уну тра
шњост Цар ства за бе ле жен је 548. го ди не. Јед
на њи хо ва че та, не ве ћа од 3.000 љу ди, пре шла 
је без за пре ке Ду нав, па без ика кве му ке и Ма
ри цу, и ту се по де ли ла у две гру пе. Про ла зе ћи у 
пу сто ше њу Или рик и Тра ки ју, те гру пе су ту кле 
ви зан тиј ска оде ље ња, са ко ји ма би се су ко би ле, 
иако су по не кад би ле сла би је бро јем. Јед но ја
ко оде ље ње ко њи це, ко је се на ла зи ло у трач кој 
твр ђа ви Цу ру лу под за по вед ни штвом цар ског 
двор ја на Азба да, по ку ша на пад, али би раз би је
но „без ика кве му ке“ и „по у би ја но у нај срам ни
јем бе гу“, а сам Азбад за ро бљен. Ње му су на па
да чи нај пре ски ну ли ре ме ње од ко же на ле ђи ма, 
па га он да ба ци ли у ва тру. Сло ве ни су по том, 
не сме та но, уда ра ли и на твр ђа ве, сте кав ши ис
ку ства и у оп се да њу; а пре, го во ри Про ко пи је, 
„ни ти се усу ђи ва ху си ћи у рав ни цу ни ти бо ри
ти се око гра до ва“. Та ко за у зе ше и при мор ски 
трач ки град То пер, два на ест да на хо да од са мог 
Ца ри гра да. Му шко ста нов ни штво у ње му, око 
15.000, по у би ја ше, а же не и де цу са свим бла гом 
по ве до ше у ро бље. Овај сло вен ски по ход опи сан 
је као је зо ви то де ло кла ња и мр цва ре ња, рав но 
хун ским кр во ло штви ма и по ти ре пот пу но ону 
ста ру ро ман ти чар ску сли ку о пи то мо сти и ми
ро љу би во сти ста рих Сло ве на. Иза њих су као 
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сви реп траг оста ја ле ле ши не по у би ја них без об
зи ра на го ди не, и то по сми ца них не ма чем или 
стре лом, не го на би је них на ко ље или пре мла
ће них по гла ви, по што би не срећ ни ци ма ру ке и 
но ге би ле спу та не ме ђу че ти ри да ске у про цеп. 
Дру ге су, не мо гав ши их са со бом уз мно гу сто ку 
по ве сти ку ћа ма, уго ни ли у њи хо ве ста је и та мо 
их све за јед но спа љи ва ли. У сво ју зе мљу по ве ли 
су ро бља на де се ти не хи ља да.

После Велизаревог повлачења ствари у 
Италији пођоше сасвим рђаво за Византијце, 
и готски владар Тотила имао је да савлада још 
само извесне слабе ромејске посаде које су се 
храбро опирале, али без помоћи из отаџбине 
биле су осуђене да пропадну. Када је била непо
средно угрожена чак и Сицилија и Месина, од
лучи се Јустинијан да још једном скупи снагу и 
покуша срећу. За врховног вођу постави свог си
новца Германа и даде му довољно средстава да 
прикупи и организује војску. Герман је био чо
век јаче вредности и уживао је добар глас; наро
чито су га се прибојавали Анти и Словени, про
тив којих је раније с успехом ратовао на Дунаву. 
Док је он у Илирику, у Сардици, опремао војску, 
пређоше Словени, у броју као никад дотад, у 
Византију и утаборише се пред Нишем. Неке 
од њих, који су се расули по земљи да би пљач
кали, ухвате Византијци и испитају, па чувши да 

намеравају напасти чак Солун и околне градове 
обавесте одмах о томе цара. Овај се забрину и 
нареди Герману да одустане од похода на Ита
лију, него да свакако гледа сузбити Словене. 
Ови, дознавши за то и рачунајући са Германо
вом војском, не усудише се да приме борбу, него, 
прешавши илирске горе, спустише се у Далма
цију. Када је минула та опасност, Герман нареди 
да се војска спрема за Италију, али му, услед на
гле смрти, не би суђено да наум изведе. Његови 
заменици дођоше у Салону и одлучише да ту 
презиме, налазећи да би, због одмакла време
на, било тешко предузети сувим пут за Италију 
(550. године). У то време пређе преко Дунава 
нова група Словена и споји се с онима који су се 
већ налазили на другој страни. Већ је онда било 
упадљиво то прелажење и наваљивање Словена 
на Византију, кад год ова предузима јаче акције 
против Тотиле и Гота. Зато није чудо што се у 
Грка јављало подозрење да то не бива случајно 
и да између Тотиле и Словена постоје неке везе. 
Они су их тумачили подмићивањем Словена 
од Тотила, углавном оним средством којим су 
се сами Византијци служили изигравајући су
седне народе у своје сврхе. Карактеристично је, 
доиста, да је Тотилино име остало дуго и добро 
запамћено код Јужних Словена и да најстарија 
наша хроника, Дукљанска, ставља Тотилу на 
чело словенских владалаца. Што су Словени 
упадали у византијске покрајине обично онда 
када је ромејска војска прелазила у Италију није 
тешко разумети. Они су имали прилике да се 
обавештавају о тим кретањима од својих људи, 
и, знајући да због мало војске неће наићи на 
озбиљан отпор, ишли су преко Саве и Дунава 
више у пљачку него у борбу.

Про тив тих но вих сло вен ских че та цар 
је овог пу та опре мио при лич ну али из гле да 

не до вољ но из ве жба ну вој ску. Су ко би ла се са 
Сло ве ни ма чак код Адри ја но по ља. Пре то ва ре
ни пле ном, ка да су угле да ли Гр ке, Сло ве ни су 
се по ву кли на јед но уз ви ше ње, че ка ју ћи на пад; 
док је ца ре ва вој ска у по чет ку окле ва ла, ка сни је 
је, на те ра на не рас по ло же њем вој ни ка због оску
ди це у хра ни, по че ла бор бу по ме ша ним осе ћа
њи ма. Ви зан тиј ски по раз био је, услед то га не
за до вољ ства у вој сци, пот пун; Сло ве ни су пр
ви пут том при ли ком оте ли и њи хо ву за ста ву. 
Не сме та ни, они су иза тог на ста ви ли пле ње ње 
и опу сто ши ли су област Ас ти  ку, за ко ју се до тад 
ни  је пам ти ло да је би ла ха ра на и ко ја је, пре ма 
то ме, да ла рет ко бо гат плен. Ова ко пљач ка ју ћи, 
сло вен ске че те су сти гле до са мог ве ли ког зи да, 
ма ло ви ше не го дан хо да од са мог Ца ри гра да. 
Но ва ро меј ска вој ска, у по те ри, сти гла је јед ну 
сло вен ску че ту тих пљач ка ша и по вра ти ла део 
пле на и за ро бље ни ка, али су дру ги ус пе ли да 
се још увек са бо га том пљач ком вра те ку ћа ма.

По у че ни ис ку ством по сле тих упа да и жељ
ни да не сме та но при бе ру но ве че те за де фан зи
ван на пад про тив Го та, Византијци су по ста
ви ли до вољ но и ве о ма па жљи ве стра же на ду
нав ској ли ни ји да спре ча ва ју пре па де са стра
не. Сто га, но ви сло вен ски на па ди, 552. го ди не, 
не иду ви ше у Тра ки ју, не го знат но за пад ни је, 
пре ко ге пид ског под руч ја, у Или рик, у за пад ну 
Ср би ју или ис точ ну Бо сну. Та мо су про шли го
то во не сме та но, пљач ка ју ћи и уби ја ју ћи. Ви зан
тиј ска вој ска, не сум њи во бро јем сла би ја, ни је 
сме ла уоп ште да се упу сти у бор бу са њи ма, не го 
је са мо на па да ла по за ди ну и хва та ла по је дин це. 
Ни је чак мо гла ни да за да те же удар це Сло ве ни
ма при по врат ку пре ко са мог Ду на ва. Ко ли ко је 
био сло вен ски плен тог пу та ви ди се нај бо ље по 
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то ме што су Ге пи ди ма за пре воз пре ко Ду на ва 
пла ћа ли по ду кат за гла ву и ус пе ли, на рав но, 
да од ву ку чи тав плен. Да би у бу дућ но сти спре
чи ли ве зе Сло ве на са Ге пи ди ма, у Ца ри гра ду 
се већ ми сли ло о то ме шта да се по ну ди овим 
дру ги ма, па да Сло ве не оста ве оса мље не и ти ме 
лак ше доступне осве ти. Али бор ба ко ја је уско
ро на ста ла из ме ђу ста рих крв них не при ја те ља, 

Ге пи да и Лан го бар да, да ла је ца ру при ли ке да 
јеф ти ни је до ђе до ре ше ња. Да би ка знио сло вен
ске по ма га че, он се ста вио на стра ну Лан го бар да 
и по ма гао им је, без по себ ног вој нич ког уче шћа, 
да по бе де. Али по раз Ге пи да ни је ума њио опа
сност по Ца ре ви ну; њи хо ва ме ста узи ма ли су 
Сло ве ни, и то у све ве ћим ма са ма.

По сле То ти ли на по ра за код Та ги на и ње
го ве по ги би је (552. го ди не) и по сле тим про
у зро ко ва не про па сти гот ске др жа ве пре ста ју 
за не ко вре ме упа ди Сло ве на и дру гих на ро да 
пре ко Ду на ва. Упла ши ла их је, том при ли ком, 
по ка за на упор ност и енер ги ја Ца ре ви не и мо
гућ ност да се та вој ска по бе ди ла ца обр не са да 
про тив њих. Пре ста ле су, мо жда, у исто вре ме и 
све ве зе ко је су има ли са Го ти ма и То ти лом. По 
свој при ли ци, по сле па да Ита ли је Ју сти ни јан је 
мо гао да у пр ви мах одво ји и ма ло ви ше вој ске 
за по са де у гра до ви ма у уну тра шњо сти и да по
ја ча стра же око Ду на ва, ако ни ком дру гом, а оно 
Тра ча ни ма и Или ри ма, ко је је у ве ли ком бро ју 
био по ку пио за по след њи на пор про тив То ти ле.

Крај Јустинијанове владавине био је, иначе, 
врло суморан. Он је остао победник на неколи
ко страна, скрхао је опасне државе и Вандала и 
Гота, успео је чак да закорачи и у Шпанију, му
чену унутрашњим борбама, али је све то донело 
врло мале или готово никакве користи снажењу 
матице Царства. Непрестано ратовање тражи
ло је силне људске жртве, варварисало нарави и 

рушило општа добра и материјалне и духовне 
културе. Цветна Италија постала је гомила зга
ришта и поприште подивљалих људских чопо
ра. Северна Африка је од рата и куге опустела 
готово сасвим и све више је пропадала. Државне 
финансије биле су све мање, и као последица до
шао је, с једне стране, тежак притисак на народ 
да се створе нови извори прихода, и, с друге, 
опште падање вредности и поскупљивање жи
вота. Злоупотребе од недовољно плаћене војске 
и чиновника постају јавна саблазан. Прве цареве 
уредбе – да се дође до финансијске равнотеже – 
тицале су се смањивања војске. Уместо 645.000 
људи, колико је требало бити у логорима, остаје 
једва 150.000, и то расутих по свим покрајинама 
пространог Царства, од Мале Азије до Шпа
није. Па, и та тако сведена војска била је бедно 
издржавана, неуредно плаћана и слабо храњена; 
долазило је чак до тога да су војници морали по
некад и да просе или да беже из легија. Око 558. 
године напуштају се многа утврђења у Мезији 
и око Дунава; код Лаза у Азији византијски за
поведници рушили су својим рукама зидове ут
врђених места која су напуштали, да не би пос
лужила после непријатељу. Заморен и оста рео, 
цар се бавио више црквеним него војничким 
пословима и његова клонулост осећала се и одр
жавала и у свим другим државним органима.

Пред крај ње го ве вла де опа сност од „вар ва
ра“ за пре ти ла је не по сред но са мом Ца ри гра ду 
и оче вид но по ка зи ва ла јед но зло, ко је, по ред 
свих да ле ких успе ха на за па ду, ни је мо гло да 
се спре чи на кућ ном пра гу. Го ди на 558. би ла 
је вр ло те шка. Си лан зе мљо трес у Ца ри гра ду 
оште тио је мно ге згра де, а Ана ста си јев зид, за
не ма рен ина че, раз ва лио се на не ко ли ко ме ста. 
Услед оштре зи ме Ду нав се био то ли ко сле дио 
да су пре ко ње га мо гли пре ла зи ти не са мо љу
ди не го и те шка ко ла. Ту при ли ку ис ко ри стио 
је во ђа ку три гур ских Бу га ра, За вер ган (За вер
хан), да про ва ли у Ви зан ти ју. На пут му ни је 
стао ни ко. Чак се из ри чи то на во ди да је на шао 
пу сте по гра нич не кра је ве и да је без му ке до про 
до Тра ки је. Са јед ном че том он је, кроз про ва
ље ни Ана ста си јев зид, до шао го то во до пред 
са му пре сто ни цу чи не ћи на си ља сва ке вр сте. 
У Ца ри гра ду је на стао ве лик ме теж до бе гли ца 
и нео пи сан страх. Ју сти ни јан је дао не ке дра го
це но сти пре не ти у Ма лу Ази ју, што још ви ше 
по ја ча оп ште за пре па шће ње. Што је нај го ре, у 
са мој пре сто ни ци не бе ше до вољ но пра ве вој ске 
за бор бу. Цар ска гар да, схо ла ри ји, бе ше ви ше за 
па ра ду и ни ма ло сви кла бо ју, а и број но је јед
ва до сти за ла да за по сед не нај ва жни је тач ке на 
са мим град ским зи ди на ма. У не во љи је био по
зван ста ри Ве ли зар да спа са ва град. Са ма ло ве
те ра на и сло бод них тру па, са мно го се ља ка, ко ји 
су има ли у зго дан час да за ха ла чу са свих стра на, 
ис ку сни Ве ли зар је ус пео да од би је не при ја те ља, 

Константин Велики, IV век

Остаци римског утврђења на Дунаву, Бољетин (Сморна)
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ис ко ри стив ши гра бљи вост Бу га ра, ко ји, ра штр
ка ни ра ди пљач ке, ни су би ли спо соб ни за кон
цен три са не ак ци је. Кло ну лост ца ре ва ис по љи ла 
се, ме ђу тим, и том при ли ком. За вер ган, ко ји се 
по сле уз ма ка ис под Ца ри гра да до ста бр зо при
брао, јер ни је би ло ни ког да га го ни, тра жио је 
од Ју сти ни ја на нов ча не на кна де и до био их је, 
по што цар ни је хтео да оте же пре го во ре.

У то вре ме до ла зи на ви зан тиј ске гра ни це 
још јед но но во азиј ско пле ме, ко је ће не ко ли ко 
ве ко ва би ти јед но од нај ва жни јих у исто ри ји 
Сред ње Евро пе. То су Ава ри или Об ри. Под 
овим дру гим име ном би ли су на ро чи то по зна ти 
ме ђу Сло ве ни ма. Тур скота тар ског по ре кла они 
су ра ни је ста но ва ли не где иза Ка спиј ског мо ра. 
Об ли ком, бо јом ли ца и оби ча ји ма они су то ли ко 
бли ски Ху ни ма да их мно ги од ста ри јих пи са ца 
или пот пу но ме ша ју или све сно иден ти фи ку ју 
са њи ма. Је дан ви зан тиј ски пи сац, Те о фи лакт 
Си мо ка та, ко ји има нај бо ља оба ве ште ња о њи
ма, твр ди да они и је су у ства ри Ху ни, а да су 
авар ско име узе ли од слав ног пле ме на Ава ра, 
да би тим име ном ство ри ли се би ве ћи углед. 
Но мад ско пле ме, они су ме ња ли сво ја се ди шта, 
че сто вољ но, а че сто и при си ље ни. У тур ском 
авар озна ча ва уоп ште бе гун ца и ски та ча. Овог 
пу та (552. го ди не) њих су би ли по ти сли Тур ци 
и у бе гу пред њи ма Об риАва ри су, ина че као и 

сви Ху ни до бри ко ња ни ци, до пр ли на за пад не 
оба ле Цр ног мо ра. Оту да, њих око 20.000, бе
же ћи да ље, оста ви ше и Цр но мор ско при мор је и 
до пре ше до Ду на ва, по ти ску ју ћи при том пред 
со бом на ро де ко ји су жи ве ли ону да. То њи хо
во бек ство за пам ће но је до бро и Византијци су 
им га доц ни је че шће пре ба ци ва ли, док су Тур
ци сва ком при ли ком на гла ша ва ли да су Об ри 
још њи хо ви по да ни ци и да, ма где би ли, не мо гу 
из бе ћи ма чу њи хо вог сул та на.

То бе жа ње Об ра и бор бе ко је су на ста ле 
услед њи хо вог на ди ра ња пре ма за па ду, као и ме
ђу соб на кла ња хун ских пле ме на из над Ду на ва, 
иза зва ше оп шту по ме те ност. За пла ше на пле ме
на тих под руч ја ни су зна ла шта све мо же из и ћи 
из тог оп штег не при ја тељ ства, и сто га се, у не во
љи, обра ћа ју Ца ри гра ду ну де ћи та мо сво је услу
ге; у ства ри, тра же да она са ма бу ду отуд по др жа
на. Цар их све при ма, усво јив ши јед ном так ти ку 
ми ће ња и уза јам ног из и гра ва ња вар ва ра. Обри 
поступају као и остали и 558. године преко Ала
на успостављају везе са Грцима. У зе мљи Ла за 
ба вио се та да Ју стин, син Гер ма нов, ко га Ала ни 
оба ве сти ше о же ља ма об риј ским, а тај са оп шти 
да ље ца ру. На Ју сти ни ја нов зах тев до ђе у пре
сто ни цу по себ но об риј ско по слан ство. Оно се 
ту раз ме та ло сна гом сво га пле ме на и ње го вом 
не по бе ди во шћу и из ла га ло је ко ри сти ко је би 

мо гло има ти Цар ство од њи хо вог са ве зни штва, 
а тра жи ло је као це ну за сво је услу ге до стој не 
да ро ве, стал ну пла ту и плод ну зе мљу за ста но
ва ње. До сле дан сво јој по ли ти ци, Ју сти ни јан је 
при стао на то. Са вез је био скло пљен и на и ла
зио је на из ве сно одо бра ва ње у пре сто ни ци, јер 

Остаци Галеријеве палате у Гамзиграду

Цар Јустинијан као бранилац вере 
(византијски рељеф)
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се Византијци ма чи ни ло да је глав но да дру ги 
за њих свр ша ва ју по сло ве, па све јед но да ли ће 
Об ри по бе ди ти или би ти по бе ђе ни. И оди ста, 
они уско ро по чи њу на па де за ра чун Ви зан ти је 
на мно го стра на, и бо ре се са Ути гу ри ма, За ли ма 
и Са би ри ма и љу то на гр ђу ју Ан те. Ве о ма лу ка ви 
и ве шти, они се убр зо сна ла зе на но вом под руч
ју, ра за би ру од но се у су сед ству и уско ро ши ре 
сво је под руч је. Око 562. го ди не ша љу по сла ни
ке у Ца ри град и тра же да им се од ре ди зе мља за 
на се ља. Пре ма пред ло гу стратега Ју сти на, цар 
им по ну ди бив шу по стој би ну Хе ру ла, та ко зва ну 
дру гу Па но ни ју, али Об ри не при ми ше те по
ну де. Ју стин бе ше, ме ђу тим, по вер љи во са знао 
да је же ља Об ра, у ства ри, би ла са свим дру га: 
они ни су тра жи ли зе мљу за стал на на се ља, не
го као по го дан те рен за пљач ку и сто га су хте
ли да пре ђу на де сну оба лу Ду на ва, и то, ра ди 
лак шег успе ха, до зво лом Ца ре ви не. Са знав ши 
за то, Ви зан ти ја по до зри во пра ти по на ша ње 
Об ра, од у зи ма им оруж је, ко је су ку по ва ли на 
ње ном под руч ју, спре ма од бра ну гра нич не ре
ке и од би ја да ис пу ни по ста вље не зах те ве. То 
је иза зва ло про те сте Об ра, а он да убр зо по чи
њу и при пре ма ња за отво ре на не при ја тељ ства. 

Што се ни је мо гло до би ти лу кав ством, тре ба ло 
је осво ји ти си лом.

Сукоб се заоштрио још и тиме што је по
сле Јустинијанове смрти (565. године) његов 
наследник Јустин II променио из основа уја
кову политику према варварима. Поремећене 
државне финансије и сувишна попустљивост 
довеле су владу у врло тежак положај, и у земљи 
се јавила јака струја против Јустинијанове широ
ке руке. Јустин је сматрао да је мићење варвара 
било лоше средство за њихово смиривање; они 
су то схватили више знаком слабости него неком 
државном мудрошћу и услед тога је осетно стра
дао сам углед Царевине. Када су Обри упутили 
своје посланство новом цару, тражећи не само 
дотадашње дарове него и њихово повећавање, 
указујући, осим на своју велику снагу, и на за
слуге које су учинили Царевини прекративши 
дотад уобичајена варварска пљачкања по Тра
кији, Јустин им даде одговор који је био пун им
ператорске самосвести и нимало склон за Пазар. 
Они нису ни потреба ни страх Империје и то 
све што се чини за њих јесте више милост него 
обавеза. Одбивши да им дâ оно што су тражили, 
он им је у једној реченици изнео програм своје 

политике: уместо новаца и дарова, варваре ће 
одбијати од Византије страх пред њеном снагом.

Об ри, ко ји су, ме ђу тим, оку пи ли око се бе 
остат ке срод них хун ских пле ме на и у ис точ ној 
Евро пи и на де сној оба ли Ду на ва, не ке ми лом а 
не ке си лом (као у ме ђу соб ним бор ба ма ис кр ва
вље на бу гар ска пле ме на), би ли су по че ли да се 
ши ре и пре ма за па ду. Ко ња ни ци, на ши ро ким 
по ља на ма ових пре де ла, као и Ху ни Ати ли на 
вре ме на, има ју про стра но по при ште за сво је ис
па де. Рат ни ци су по за на ту и од по тре бе. До ста 
бр зо су упо зна ли Па но ни ју, пре ла зе у њу и за ле
ти ма ис кр са ва ју чак на фра нач ким гра ни ца ма. 
Упла ше ни до не кле од луч но шћу но вог ца ра, они 
оста вља ју на ми ру ви зан тиј ске гра ни це, ба рем за 
јед но из ве сно вре ме, и све се ви ше обр ћу пре ма 
за па ду. Пр ва њи хо ва на ди ра ња су у се ве ро за
пад ном прав цу, пре ма Ти рин ги ји, где при си ља
ва ју фра нач ке вла да ре да од у ста ну од ра то ва ња 
про тив њих. Об риј ско про ди ра ње пре ма ју го
за па ду до шло је ма ло ка сни је и би ло је иза зва но 
бор ба ма из ме ђу Ге пи да и Лан го бар да. Одав но 
по му ће ни из ме ђу се бе и крв но за ва ђе ни, и јед но 
и дру го пле ме тра жи ло је са ве зни ке за стра шан 
ко на чан об ра чун. Лан го бар ди се обра ћа ју Обри
ма, на ла зе ћи да су им Византијци, са ве зни ци 
Ге пи да, за јед нич ки не при ја те љи. Ба јан, об риј
ски по гла ви ца, при ста де на са вез, али уз це ну 
да ње му, уз дру ге не ке уступ ке, при пад не осво
је на ге пид ска зе мља. Ге пи ди су би ли по ту че ни 
у бор би и у њи хо ву зе мљу, у до ли ну ушћа Дра ве 
све до Сре ма, про дре ше Об ри. Византијци су 
је два ус пе ли да за се бе спа су твр ди град Сир
миј, као крај њу тач ку и ку лу на сав ској гра ни ци.

Ушав ши у ге пид ско под руч је, Об ри се још 
ви ше по ме ра ју пре ма ју гу а на ро чи то пре ма за
па ду, а ка да Лан го бар ди, не по сред но осе ти ше 
не зго де об риј ског су сед ства, ис ко ри сти ше про
ме ну упра ве у Ита ли ји и кре ну ше та мо 568. „са 
же на ма и де цом и свим по кућ ством“, ка ко ка
же је дан ста ри из вор, а Об ри за у зе ше и њи хо ве 
зе мље. За пад ни из во ри ка зу ју да су их Лан го
бар ди са ми усту пи ли Об ри ма, са по год бом да 
их опет узму ако им бу де ну жде да се вра ћа ју. 
За ни мљи во је, до и ста, да ве зе из ме ђу та два пле
ме на и иза то га оста ју до ста ср дач не, иако је ов де 
та ко ла ко прет по ста ви ти да су Лан го бар ди на 
свом те ре ну ви ше уз ми ца ли, не го што су га да
ри ва ли. Та ко су се кра јем ше зде се тих го ди на VI 
ве ка Об ри ра ши ри ли по свој Па но ни ји и по ста
ли на том под руч ју глав ни чи ни лац. До ла зе ћи 
као по бед ни ци, они су ту за го спо да ри ли и свим 
ра су тим сло вен ским на се љи ма, ко ја су се ов де 
за те кла од ра ни јих по хо да, или су Сло ве не до
во ди ли и са со бом, кад су, про ла зе ћи њи хо вим 
зе мља ма, по ме ра ли им ста ни шта све до до ли не 
Дње стра и Дње пра па до сред њег Ду на ва.

Византијски медаљон



б ри су, из бе гав ши не по сред не ве ће 
су ко бе са Ви зан ти јом, та ко по сти
гли ипак до не кле оно што су тра
жи ли: они су об у хва ти ли чи та ву 

Ду нав ску до ли ну и ста ли са да пре ма Ца ре ви
ни са из ве сним пра вом на да љу екс пан зи ју и 
са из ве сном афир ма ци јом сво је сна ге. Са да се 
са мо ни је ви ше ра ди ло о то ме да пре ђу на де
сну оба лу Ду на ва у гор њем то ку, не го да пре ђу 
са се вер не стра не на ју жну и у ње го вом до њем 
то ку, од но сно да из осно ва по ме ре ста би ли зо
ва ну се вер ну гра ни цу Ца ре ви не. Та же ља код 
њих се ја вља вр ло бр зо и вр ло ја сно. Они гла сно 
тра же и хо ће ста ри Сир миј, не са мо као нај ва
жни ји ем по риј то га кра ја не го ви ше као опа сно 
упо ри ште ви зан тиј ске вој ске на под руч ју ко је 
њи ма има да бу де ис хо ди ште. Али ве шти, и у 
стра ху од још нео про ба не сна ге ца ре ве вој ске, 
они же ле да се на го де и то да до би ју мир ним пу
тем. Цар их упор но од би ја, али, ве зан на дру гој 
стра ни, ипак по ку ша ва пре го во ре. Но, за ве ћу 
си гур ност, ша ље та мо као глав ног пре го ва ра ча 
во ђу двор ске стра же и свог доц ни јег су вла да ра 
Ти бе ри ја. Овај до ла зи до из ве сног спо ра зу ма са 
Об ри ма, али се ца ру чи ни да је Ти бе ри је су ви
ше по пу стљив и он сто га иза зи ва рат као нај бо
ље сред ство да се сми ре и опа ме те ти опа сни и 
не за ја жљи ви до шља ци. Али рат ни је ис пу нио 
ца ре ве на де. Ви зан тиј ска вој ска, осе тив ши про
тив нич ку над моћ, мо ра ла је да уз мак не и др жа
ла се је ди но у сир миј ској твр ђа ви. Из гле да чак 
да су об риј ске че те овог пу та про др ле до Тра ки је 

и да су тек ту, су зби је не, при ста ле на мир. Тај 
мир, чи ји са др жај ни је пот пу но по знат, мо рао 
је, ме ђу тим, сва ка ко во ди ти ра чу на о то ме да су 
Об ри по ста ли ствар ни го спо да ри чи та вог по
д руч ја од Фру шке го ре до бли зу ушћа Ду на ва, 
из у зи ма ју ћи је ди но твр ђа ву Сир миј.

За чи та во то вре ме о Сло ве ни ма не ма бли
жих оба ве ште ња. Ви зан ти ја је ви ше за ба вље на 
Об ри ма не го њи ма и не посвећује им пу но па
жње. Сло ве ни, ви ше не го ве ро ват но, су де лу ју с 
Об ри ма за јед но, као њи хо ви по да ни ци на по
друч ју да на шње Вој во ди не и Тран сил ва ни је, и 
сто га их грч ки пи сци не на во де на ро чи то. Тек 
око 578. го ди не за бе ле жен је је дан опа сан сло
вен ски по ход про тив Ца ре ви не, али и тај не бе
ше из ве ден од Сло ве на с об риј ског па нон ског 
под руч ја, не го са до њег Ду на ва. У огром ном 
бро ју, не ких 100.000 љу ди, про ва ли ли су они у 
Тра ки ју да је пле не. Ви зан тиј ски цар бе ше у не
во љи. За пле тен од ра ни је у дуг и вр ло про мен
љи ве сре ће у ра ту са Пер си јом, он сад ни је имао 
до вољ но рас по ло жи вих че та да их упу ти про тив 
Сло ве на. Сто га ша ље по слан ство об риј ском по
гла ва ру Ба ја ну да му по мог не, ти ме што ће на па
сти Сло ве не у њи хо вој зе мљи и та ко их од ву ћи 
од Ви зан ти је. Об ри при ста до ше, и то, углав ном, 
сто га што су же ле ли да и над тим де лом сло вен
ских пле ме на утвр де сво ју власт. Још пре овог 
по зи ва Ба јан је био по звао сло вен ске по гла ви це 
и во ђу им Да врен ти ја да га при зна ју као вр хов
ног го спо да ра и да му пла ћа ју да нак. Сло ве ни 
су да ли кра так од го вор: „Ко ји је то чо век што 

се гре је сун ча ним зра ци ма, ко ји ће учи ни ти да 
се по ко ри мо? Та ми смо се на у чи ли да вла да мо 
ту ђом, а не дру ги на шом зе мљом. А то друк чи је 
не мо же би ти док тра је ра то ва и ма че ва.“ До шло 
је до сва ђе, у ко јој за гла ви об риј ско по слан ство. 
За Ба ја на је то био по го дан час да, као не ки ман
да тор Ви зан ти је, осве ти увре ду, и, пре ма ре чи ма 
са вре ме ног Ме нан дра Про тек то ра, што се у исто 
вре ме на дао „да ће на ћи зе мљу пу ну бо гат ства, 
по што су пре Сло ве ни опљач ка ли ро меј ско по
друч је, а њи хо во ни је ни ко дру ги од оста лих на
ро да“. Об ри, са грч ким иза сла ни ком, са вој ском 
од 60.000 оклоп ни ка, ко ју пре те ра но уве ли ча ва
ју грч ки из во ри, пре ђо ше на ро меј ско под руч је и 
пре ко да на шње се вер не Ср би је и Бу гар ске, за о
би ла зним пу тем, сти го ше на до њи Ду нав. Пре
шав ши ре ку у ла ђа ма са по две кр ме, на па до ше 
од мах сло вен ско под руч је и раз гра би ше све, „а 
да се ниг де ни ко од та мо шњих вар ва ра ни је усу
дио да се са њи ма упу сти у бор бу, не го се бе ху 
раз бе гли по ши праж ју и у гу стеж шу ме“. Ве лик 
број ви зан тиј ских за ро бље ни ка, ко ји се за те као 
ме ђу Сло ве ни ма, био је осло бо ђен и вра ћен ку
ћа ма. Са ме Сло ве не на те ра ше Об ри на оба ве зу 
пла ћа ња дан ка. Али, чим су се Об ри оту да по
ву кли на сво је под руч је, Сло ве ни бр зо ди го ше 
гла ву, па на ста ви ше да и да ље упа да ју у Тра ки ју, 
а Об ри ма по ка за ше пр ко сан став не по кор но сти.

Ба јан се, осе тив ши да Ви зан ти ја тре ба ње
га и да је, пре ма то ме, ње на сна га дру га чи ја не го 
што је он за ми шљао, од лу чио бр зо да сам, без 
има ло об зи ра, узме утвр ђе ни Сир миј. По слао 
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је, исти на, свог чо ве ка у Ца ри град да при ми од 
ца ра уго во рен го ди шњи по клон од 80.000 злат
ни ка. Са че као је ње гов по вра так, па је он да, оба
ве штен да рат са Пер си јом још тра је, ди гао сву 
вој ску и пао из ме ђу Сир ми ја и Син ги ду ну ма. 
Ту се спре мао да диг не мост на Са ви, не са мо да 
би лак ше де ло вао ка Сир ми ју не го да би имао и 
по вољ ни ји пре лаз на ви зан тиј ско под руч је. На 
грч ке про те сте од го ва рао је да то по ди за ње ни је 
упе ре но про тив њих, не го про тив Сло ве на ко ји 
не ис пу ња ва ју пре ма ње му узе те оба ве зе, али да 
ће сва ког ко би по ку шао да га оме те у по ди за њу 
мо ста сма тра ти не при ја те љем. По што ни су мо
гли да му се су прот ста ве, Византијци су па сив но 
по сма тра ли рад. Ка да је мост био го тов, Об ри су 
иза шли са пр вим зах те вом – тра жи ли су пре да ју 
Сир ми ја. Све сни да је тај град по себ но ва жно 

стра те шко ме сто за ро меј ску вој ску, ко ја се у ње
му мо же са ку пи ти и из ње га по чи ња ти ак ци је 
без опа сно сти да пре ла зи пре ко ре ке, они же ле 
да то ме сто до би ју у сво је ру ке и са ти ме и ствар
но јем ство за сво ју власт и си гур ност. Об ри зна ју 
за ви зан тиј ску не по у зда ност пре ма ра ни јим на
ро ди ма на овом под руч ју и, по у че ни ис ку ством, 
не ће да до жи ве њи хо ву суд би ну. У Ца ри гра ду, 
по ред све не зго де оп штег по ло жа ја, ни је мо гло 
на то да се при ста не. Пад Сир ми ја зна чио би 
мно го ви ше не го пад ма ко га дру гог гра да у уну
тра шњо сти. Не са мо да се ру ши јед на ја ка бра на 
Ца ре ви не не го, што је још го ре, ње не сла бо сти 
по ста ју оче вид не, гу би се страх од ње не сна ге и 
се вер на пле ме на на гра ни ци по че ће да иду за 
об риј ским при ме ром. „Во лео бих Ба ја ну да ти“, 
ка жу да је ре као цар Ти бе ри је, „јед ну од две мо је 
кће ри, не го град Сир миј.“ Не ма ју ћи вој ску на 
рас по ла га њу, а же љан да спа се град, цар по сла 
не ко ли ко ви ших и ма њих за по вед ни ка да са по
са да ма из Или ри ка и Дал ма ци је по ку ша ју да 
по мог ну. Обра тио се и Лан го бар ди ма. Об ри су, 
ме ђу тим, по ди гли још је дан мост бли зу Сир ми
ја, да град пот пу но од се ку. Тај дру ги мост био је, 
ве ро ват но, по диг нут на ка на лу ца ра Про ба, ко ји 
је био спро ве ден од Јар ка до Ку пи но ва и ко ји је 
од Сре ма на пра вио не ку вр сту остр ва. Град се 
хра бро др жао све док му ни је по че ло не до ста ја
ти хра не; а он да, оста вљен без по мо ћи и те шко 
на му чен гла ђу, мо рао је да се пре да, 582. го ди не. 
Са Сир ми јем, „пре слав ним гра дом“, ка ко ве ле 
са вре ме ни Византијци, па ла је пред ња ро меј ска 
ку ла на се вер ној гра ни ци, нај ва жни ји мо сто ви 
бра ник за пре лаз Са ве, и тим па дом ство ре на је 
пр ва ве ли ка ру па на бе де му Ца ре ви не.

Словенска племена, кренувши у онако вели
ком броју у Византију, нису била много пометена 
обријском акцијом против њих. Њихови глав
ни одреди се чак не хтедоше ни враћати док не 
заврше оно што су били наумили. Овог пута, у 
унутрашњости ни од кога ометани, они пљачкају 
широка византијска подручја, и то, како вели 

савремени Јован Ефески, један јерменски пи
сац, „читаву Хеладу, тесалске и трачке покраји
не“ и „заузеше многе вароши и градове“. Важна 
је, међутим, појава да Словени не напуштају од
мах земљу у коју провале, него почињу у њој да 
презимљују и остају „као у својој земљи“. Исти 
писац изричито каже како Словени у Византији 
већ „станују сасвим слободно и без страха, као 
на свом властитом подручју“; даље, да „до да
нашњег дана (то је 584. година) станују, седе и 
почивају у ромејским покрајинама, без бриге и 
страха, пленећи, убијајући и палећи; обогатили 
су се; имају злата и сребра, ергеле коња и много 
оружја и научили су ратовати боље од Ромеја“. 
Иако те речи не треба узети дословно, јер сам 
тај писац казује да су Словени били и истери
вани и да, још увек припрости, не излазе ван 
шумских предела и да не знају за оружје осим 
копаља, ипак оне кажу толико да се Словени по
чињу приви кавати на византијске земље и да иза 
пљачкашких упада остају понеки, који се ту дуже 
или краће задржавају и деломично настањују. Да 
је тог настањивања било у приметној мери крајем 
VI или почетком VII века види се из једног де
таља војничкостратешког списа, који се припи
сује цару Маврикију. У опису Словена и Анта 
тамо се каже како су та племена слободољубива и 
никако вољна да робују или да неко њима влада, 
„а нарочито у властитој земљи“. У Тактици цара 
Лава то се место јасније означава: да је њихова 
земља с оне стране Дунава. Значи, дакле, да је 
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