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ПРЕДРАГ КОМАТИНА
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predrag.komatina@vi.sanu.ac.rs 

О ПРВОМ БРАКУ КРАЉА МИЛУТИНА

У раду се разматра питање првог брака српског краља Стефана Уроша II (Ми-
лутина), који помиње византијски писац Георгије Пахимер, с циљем да се поткрепи 
постојећа теза да је у питању брак са српском властелинком по имену Јелена, који је 
склопљен током седамдесетих година XIII века, али разведен убрзо по Милутиновом 
ступању на српски престо 1282. године. Пружа се, такође, и осврт на природу и ка-
рактер тог брака и могуће разлоге због којих је био разведен и проглашен неважећим.  

Кључне речи: Стефан Урош II (Милутин), Андроник II Палеолог, Георгије Пахи-
мер, краљевски брак, морганатски брак 

The paper deals with the problem of the first marriage of the Serbian king Stephen 
Uroš II (Milutin), mentioned by the Byzantine author George Pachymeres, wtih the aim to 
reinforce the existing thesis that it was a marriage with a Serbian noble Helen, concluded in 
the 1270-ies, but divorced soon after he came to the Serbian throne in 1282. It also provides 
an overview of the nature and character of that marriage and the possible reasons why it was 
dissolved and declared invalid. 

Keywords: Stephen Uroš II (Milutin), Andronicus II Palaeologus, George Pachym-
eres, Royal marriage, morganatic marriage

Преговори који су довели до склапања знаменитог српско-византијског 
уговора из 1299. године, утврђеног браком између српског краља Стефана Уро-
ша II (1282–1321) и Симониде, кћери ромејског цара Андроника II Палеолога 
(1282–1328), били су отежани због сложених брачних прилика српског краља, 
који би новим браком свакако прекорачио дозвољена три.1 Према савременику

1 Cf. Marriage, ODB II, 1304–1305 (J. Herrin, A. Kazhdan).
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и добром познаваоцу прилика Георгију Пахимеру, краљ Стефан Урош II (Милу-
тин) имао је најпре једну жену о чијем пореклу аутор не каже ништа одређено, 
а коју је краљ „замрзео без икаквог разумног разлога“, те се оженио кћерком 
тесалског господара севастократора Јована (1268–1289). Док му је прва жена 
још била жива, он се развео и од Тесалке и оженио кћерком тадашњег бугар-
ског цара Георгија Тертера I (1280–1292). Прва жена је све наредне оптуживала 
као незаконите, а умрла је за време Милутиновог брака са Тертеровом кћер-
ком, нешто пре отпочињања српско-византијских преговора 1297/1298. годи-
не.2 Византијски цар Андроник II Палеолог, суочен са тешким преговорима са 
српским краљем, видео је у тој околности могућност да се српски краљ поново 
ожени његовом сестром Евдокијом, како би предстојећи мировни споразум био 
додатно учвршћен „свадбом уз брачни уговор“,3 пошто би му следећа жена била 
тек друга по реду и стога неспорно законита.4 Схватање да је само прва жена, 
која је „без разлога и против своје воље отерана“, била законита Милутинова 
супруга, а да су све друге које су дошле после ње, а за њеног живота, биле неза-
коните, те да је законита само она која ће се удати за српског краља после смрти 
његове прве жене, било је званично схватање византијске стране, којим је цар 
Андроник оправдавао свој план онима који су му се противили, а пре свега 
самом цариградском патријарху Јовану XII Козми (1294–1303).5 

Према нешто познијем Нићифору Григори, српском краљу би брак са ца-
ревом сестром био четврти по реду, после оног са кћерком тесалског господа-
ра, свастиком свог рођеног брата и сестром бугарског цара Светослава.6 Иска-
зи двојице византијских аутора се, дакле, разликују у томе што Григора не зна 
за Милутинов први брак, док Пахимер, иако на другом месту показује да зна за 

2 Према Георгију Пахимеру, српски краљ „је имао кћер Тертерову, од сестре Асенове, узи-
мајући је под сигурном вером за супругу. Имао је пре и другу, кћер западног севастократора Јова-
на, а пре ње другу коју је замрзео без икаквог разумног разлога, па оставивши ову закониту сплео 
се са Јовановом кћери. А док је још законита била жива, отпустивши ову оцу, иако се ништа зако-
нито не зби поради развода од ње (тј. од оне прве), доведе Тертерову кћер и имао је њу као трећу, 
рачунајући од законите; а прва, будући жива, оптуживала је следеће као незаконите. Подбоде само 
стога цар варварина већ склоног уговору, пошто је чуо да му је прва умрла и да је отуда законита 
она која ће с њим живети после прве, јер се оне у међувремену као незаконите нису рачунале, да се, 
отпуштајући Тертерову (кћер), ожени убрзо (царевом) рођеном сестром Евдокијом,“ Pachymeres, 
III, 301; ВИИНЈ VI, 37–43, нап. 80–83 (Љ. Максимовић); Failler, Pachymeriana novissima, 239–240.

3 Pachymeres, III, 301, ВИИНЈ VI, 37, 43 (Љ. Максимовић).
4 Pachymeres, III, 301–303; ВИИНЈ VI, 40–45 (Љ. Максимовић).
5 Pachymeres, III, 301–303, IV, 307–309, 321–325; ВИИНЈ VI, 42, нап. 83, 44–46, 50–53, нап. 

101–108, 57–60, нап. 124–125 (Љ. Максимовић). 
6 „Прву жену што је била кћи архонта Влахије послао је родбини после неког времена 

проведеног у браку. Узео је затим свастику свога рођеног брата којој је збацио монашку ризу коју 
је претходно обукла. Како се српска црква томе незаконитом браку много супротстављала, отерао 
је и њу после неког времена. Као трећу супругу узео је сестру бугарског владара Светослава. Ни 
са једном од те три жене није имао деце. Када се и ове последње заситио потражио је племенитију 
брачну везу,“ Gregoras, I, 203; ВИИНЈ VI, 168–169, нап. 37–40 (С. Ћирковић).
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везу српског краља са свастиком свог брата, кћерком краља Угарске,7 ипак је не 
рачуна као један од његових бракова.8  

Упркос овим донекле опречним исказима византијских писаца, у историо-
графији су понуђена прихватљива решења питања хронологије бракова српског 
краља и околности под којима је до њих дошло. Прва жена краља Милутина је 
била Српкиња која се идентификује са Јеленом, насликаном уз њега на његовом 
првом краљевском портрету из 1282. године у Ђурђевим Ступовима и на једној 
икони из истог времена дарованој цркви Св. Николе у Барију,9 од које се убрзо 
после тога развео и оженио по имену непознатом кћерком тесалског господа-
ра севастократора Јована Анђела. Пошто се и од ње врло брзо растао, оженио 
се Јелисаветом, сестром Кателине, жене свог брата краља Стефана (Драгутина, 
1276–1282), и тадашњег угарског краља Ладислава IV (1272–1290). Како је тај 
брак са становишта српске цркве, услед блиског сродства, био незаконит, није 
се одржао, па се краљ већ у лето 1284. изнова оженио Аном, кћерком тадашњег 
бугарског цара Георгија Тертера. Најзад, краљ је прихватио понуду цара Андро-
ника да се у току мировних преговора 1299. ожени његовом сестром Евдокијом, 
али се, пошто је она то одбила, напослетку оженио царевом шестогодишњом 
кћерком Симонидом.10

Недавно се у науци појавило једно ново, битно другачије тумачење про-
блематике бракова краља Милутина. Према том тумачењу, његова прва брачна 
веза би била са Аном, кћерком ромејског цара Михаила VIII Палеолога (1259–
1282), проистекла из преговора у науци различито датованих између 1269. и 
1271, а вођених између његовог оца, краља Стефана Уроша I (1242–1276), и 
посланика ромејског цара, након чега би они остали „верени, уколико не и 
формално венчани“ све до око 1274. године. Као кључни аргумент за такво 
схватање се наводи чињеница да цар Михаило VIII у једној повељи из априла 
1271. назива српског краља својим „пријатељем“ (συμπένθερος).11 При томе се 
постојање његове прве жене Српкиње у потпуности негира, док се хронологија 
његових бракова са тесалском и угарском принцезом ревидира без изношења 

7 „...као и то што је Србин зграбио свастику свог брата Стефана, односно и самог цара, 
кћерку краља Угарске, која је по нужди боравила у српским крајевима и коју је блудно упознао у 
монашкој одећи,“ Pachymeres, IV, 307–309; ВИИНЈ VI, 50–51, нап. 103–106 (Љ. Максимовић).

8 Максимовић, Симонида Палеологина, 344–347; Failler, Pachymeriana novissima, 241–242.
9 Радојчић, Портрети, 27–29. Тодић, Српско сликарство, 33–36, доводи, ипак, у сумњу при-

хваћено читање имена „Јелена“ уз лик српске краљице на портрету у Ђурђевим Ступовима, допу-
штајући могућност да се ради о имену Јелисавета или Ана, како су се звале две касније Милутино-
ве жене, те самим тим и датовање композиције помера у период 1283–1285.

10 Уп. Мошин, Балканската дипломатија, 91–198; ВИИНЈ VI, 37–48, посебно нап. 80–83 (Љ. 
Максимовић); Максимовић, Симонида Палеологина, 343–349; Failler, Pachymeriana novissima, 238–244. 
У науци, међутим, постоји и гледиште да се Милутин оженио Јелисаветом тек након брака са Аном, 
који је изгубио политички значај после свргавања њеног оца с бугарског престола 1292, Malamut, 
Reines, 491–500; Узелац, О српској принцези, 33-39, што је, према Kanyó, Apáca, 17-22, мало вероватно.

11 Actes de Chilandar I, no. 8, 127.
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аргументације.12 Међутим, Георгијe Пахимер, једини који доноси податке о тим 
догађајима, изричит је у тврдњи да су поменути преговори о браку између царе-
ве кћерке и српског краљевића окончани без успеха, уз одбацивање свих прет-
ходно постигнутих договора.13 Изнети подаци се, стога, по нашем мишљењу, 
могу ускладити само на два начина – или је начелни договор о браку, због чега 
је царска принцеза и кренула са царевим посланицима у Србију, да би сачекала 
окончање преговора у Охриду, постигнут пре априла 1271, па развргнут убр-
зо после тога,14 или би се употреба појма συμπένθερος у царевој повељи могла 
схватити у ширем значењу афиналног сродства уопште и објаснити околношћу 
да су њихови синови Стефан (Драгутин) и Андроник били ожењени двема се-
страма, кћеркама угарског краља Стефана V (1270–1272).15

Постојање Милутиновог првог, легалног брака са женом по имену Јеле-
на, закљученог за владавине његовог оца краља Стефана Уроша I и раскинутог 
убрзо по његовом преузимању престола 1282. године, у сваком је случају не-
спорна историјска чињеница, о чему сведоче како Јеленино присуство на првом 
краљевском портрету њеног мужа у Ђурђевим Ступовима, тако и инсистирање 
цара Андроника II Палеолога на њеном положају једине истински законите жене 
српског краља пре брака са његовом кћерком 1299.16 Остаје, међутим, отворено 
питање зашто је тај брак недуго по Милутиновом преузимању краљевске круне 
био разведен, а та жена, према речима Георгија Пахимера, „без разлога и против 
своје воље отерана“, те зашто је њихов брак касније био сматран за неважећи. С 
тим питањем је нераскидиво повезано питање о „незаконитости“ потоњег срп-
ског краља Стефана Уроша III Дечанског (1321–1331), рођеног у том браку око 
1275, на чему инсистира низ изворних података из првих деценија XIV века.17 

12 Станковић, Краљ Милутин, 32–50.
13 Pachymeres, II, 453–457; ВИИНЈ VI, 22–30 (Љ. Максимовић).
14 Динић, Comes Constantinus, 1–2; Malamut, Reines, 491; Pirivatrić, History behind its picture, 

13–14; Бубало, Српска земља, 195, 199–200.
15 Сматра се да је брак између старијег сина српског краља Стефана Уроша I и Кателине, 

кћерке Стефана V био је склопљен негде између 1268. и 1270. године, ИСН I, 352 (С. Ћирковић); 
ВИИНЈ VI, 26, нап. 47 (Љ. Максимовић); Ћирковић, Земља Мачва, 5–6. Брак између царевог сина 
Андроника Палеолога и Ане, једне од млађих кћерки угарског краља, свечано је прослављен у 
Цариграду у току 1271/1272. године, након чега су обоје свечано крунисани царским крунама 8. 
новембра 1272, Pachymeres, II, 411–413. Међутим, тај брак је по свој прилици био уговорен раније, 
најкасније у првој половини 1271, пошто се у уговору између угарског краља и чешког краља Пше-
мисла Отокара II (1253–1278) од 2. јула 1271. године, истом оном у којем се помиње „Стефан, млађи 
краљ Србије“ као зет угарског краља, помиње и „Андроник, млађи цар Грка“, такође као његов зет 
(„Andronicum, iuniorem imperatorem Graecorum, generum nostrum“), Fejér, Codex diplomaticus V/1, 
126; Failler, Chronologie, 184–186.

16 ВИИНЈ VI, 40, нап. 82; Максимовић, Симонида Палеологина, 347. 
17 Уп. ВИИНЈ VI, 40, нап. 82; Максимовић, Симонида Палеологина, 347; Марјановић-Душа-

нић, Свети краљ, 206–211; Мишић, Српско-бугарски односи, 338–339; Anonymi Descriptio, 37, нап. 
88, 167, нап. CXLVI.
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Тако анонимни аутор Описа Источне Европе из, како се сада сматра, не 
1308, него 1310. године,18 бележи како тадашњи српски краљ Урош II „има много 
жена истовремено међу којима је сада кћерка константинопољског цара уз коју 
је добио велику земљу у Грчкој око Солуна. Нема сина, већ има неко копиле од 
неке проститутке (sed tamen quendam bastardum a quadam communi muliercula) 
и једну кћерку од кћерке угарског краља, сестре сицилијанске краљице, која је 
била у монашком завету и руху тридесет четири године и затворена у мансти-
ру“.19 У једном од писама насталих 1308. године у вези са преговорима српског 
краља о савезу са француским принцем и титуларним латинским цариград-
ским царем Карлом од Валоа, папа Климент V (1305–1314) помиње краљевог 
сина Стефана, кога је овај „како смо дознали, ожењен родио од слободне жене“ 
(coniugatus genuit de soluta), дозвољавајући краљу да свом сину, упркос таквом 
„недостатку“ (huiusmodi non obstante defectu), може доделити или завештати 
неку кнежевину у свом краљевству.20 Исту формулацију користи и папа Јован 
XXII (1316–1334) у свом писму од 12. јуна 1323. поводом планова о склапању 
брака између краља Стефана Уроша III и кћерке сицилијанског принца, кнеза 
Филипа Тарентског, наводећи да је тадашњег српског краља „како смо дозна-
ли, покојни Урош, краљ Србије, његов отац, ожењен родио од слободне жене 
(coniugatus genuit de soluta)“, па налаже свом изасланику да се краљ, „апостол-
ском влашћу“, уколико пређе у римокатоличку веру, „слободно прими к свакој 
части или достојанству сагласном краљевској светлости и свим законитим де-
лима, и да га његови законити синови у господству и части наследе“.21 Барски 
архиепископ Виљем Адам (1324–1341) у свом делу посвећеном француском 
краљу Филипу VI (1328–1350) из 1332. наводи да је краљ Урош II имао две жене, 
угарску принцезу Јелисавету и кћерку грчког цара, али и различите наложнице 
са којима је имао два сина, Константина и Стефана.22 Од великог је значаја и 

18 Anonymi Descriptio, 51–64.
19 „...multitudinem uxorum simul actu habens inter quas habet nunc filiam imperatoris Con-

stantinopolitani cum qua habet magnam terram in Grecia circa Thessalonicam. Filium nullum habet, sed 
tamen quendam bastardum a quadam communi muliercula et unam filiam quam habuit a filia regis Hun-
garie, sorore regine Sicilie, que fuit monialis professa et uelata XXXIIII annis et in monasterio inclusa...“, 
Anonymi Descriptio, 126.

20 „...cum Stephano, quem dictus Rex, sicut accepimus, conjugatus genuit de soluta, quod, huju-
smodi non obstante defectu, possit Rex ipse aliqem comitatum predicti Regni prout voluerit dicto Stephano 
inter vivos, vel in ultima voluntate largiri, ac ipse Stephanus illum recipere et habere sine juris cujuscumque 
prejudicio plenam, et liberam auctoritate vobis presentium concedimus potestatem...“, Turgenevius, Histori-
ca Russiae monumenta, II, 361; Јиречек, Историја Срба I, 197; Пурковић, Авињонске папе, 15–16. 

21 „...discretioni vestre presentium tenore committimus et mandamus, quatenus cum dicto Rege, 
quem, sicut accepimus, quondam Orosius Servie Rex, pater eius coniugatus genuit de soluta, ut huiusmo-
di non obstante defectu, libere ad quamlibet honorem seu dignitatem serenitati Regie congruentem et 
quoslibet actus legitimos admittatur, et quod filii sui legitimi sibi in dominio et honore succedant, aucto-
ritate apostolica, qua in hac parte vos fungi volumus, et de apostolica plenitudine potestatis dispensatis...“, 
Theiner, Vetera monumenta historica Hungariae I, 492.

22 „...Ex ipsis autem uxoribus filios non suscepit, sed ex diversis concubinis duos filios generavit, 
et unus Constantinus, alius vero fuit Stephanus nominatus“, Sufflay, Pseudobrocardus, 147.
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чињеница да је и сам краљ Стефан Урош II био свестан спорне законитости свог 
старијег сина, којег је у периоду 1306–1313. држао за свог наследника,23 па је, по 
сведочењу савременог сплитског писца Михе Мадијева, настојао да га сматрају 
за легитимног.24 Најзад, знатно познији дубровачки писац Мавро Орбин беле-
жи да је од синова краља Уроша II „један био незаконит, по имену Стефан, а 
имао га је с неком племкињом“.25

У наведеним изворима западне провенијенције Стефанова мајка се озна-
чава као communis muliercula, што је израз који се примењивао за блуднице, 
односно soluta, тј. „слободна жена“ са којом је његов отац као „ожењен човек“ 
(conjugatus) остварио везу. У оба случаја се ради о незаконитој вези која није 
сматрана браком, с тим што се у оба папска писма за краља изричито каже да 
је у време Стефановог рођења био ожењен. То би, дакле, значило да је Стефан 
био плод Милутинове ванбрачне везе у време док је био у браку са Српкињом 
Јеленом. Међутим, ниједан од латинских извора не зна за тај Милутинов брак, 
окончан четврт века пре настанка првог од њих, те је разложно претпоставити 
да на Западу нису имали тачне информације о вези из које је рођен његов син 
Стефан, него су само на основу чињенице да је сматран „незаконитим“ закљу-
чили да је рођен у ванбрачној вези. С друге стране, Љ. Максимовић је понудио 
најизгледније решење питања о „незаконитости“ Стефана Дечанског, по коме 
би он био рођен у законитом браку, који је у иностраним, у првом реду запад-
ним, али највероватније и у српским круговима био сматран морганатским, 
услед недовољно високог ранга Милутинове жене Српкиње.26 

Институција морганатског брака своје корене има у обичајном праву гер-
манских народа, те и сам њен назив потиче од старогерманског Morgengabe = 
„јутарњи дар“, који је младожења поклањао невести првог брачног јутра, како 
би она била економски заштићена у случају његове смрти или пак развода.27 
Према одредбама црквеног сабора у Трибуру из 895. године, донетим под ја-
сним утицајем у том крају владајућих франачких правних норми, само је брак 
закључен између друштвено једнаких био правоснажан.28 Муж је жену која није 
била истог ранга, те није имала одговарајући мираз, могао да одбаци готово као 
конкубину, пошто је она de facto била потчињена његовој вољи колико и кон-
кубина.29 У таквим околностима је Morgengabe имао свој пуни смисао и оправ-
дање. У правном зборнику лангобардског права Libri feudorum, насталом у XII 

23 Марјановић-Душанић, Свети краљ, 216–239; Мишић, Српско-бугарски односи, 338.
24 „Stephanus filius Regis Uroscii naturalis, qui ab eodem Rege multum diligebatur ut legitimus 

filius...“, Historia Michae Madii, 643. 
25 „Uno non fu legitimo, chiamato Stefano, che haveva havuto con una gentildonna“, Orbini, Re-

gno degli Slavi, 253; Орбин, Краљевство Словена, 25, 302.
26 ВИИНЈ VI, 40, нап. 82; Максимовић, Симонида Палеологина, 347.
27 Radin, Legal History, 608–613. 
28 Radin, Legal History, 603, n. 21.
29 Radin, Legal History, 608.



51ПРЕДРАГ КОМАТИНА: О првом браку краља Милутина

веку у Милану, забележено је да ако се човек племенитог рода ожени женом ни-
жег ранга, ни она ни њена деца не могу да наследе његов феудални посед, без об-
зира на то што су законита, али могу да наследе осталу имовину, ако нема друге 
деце из неког другог брака. „То се у Милану зове узети жену ad morganaticam, а 
на другим местима узети жену по Салијском закону.“30 Ове одредбе веома под-
сећају на случај Стефана Дечанског, чији је отац од папе Климента V тражио 
дозволу да би му, без обзира на околности рођења, могао доделити посебну кне-
жевину у оквиру свог краљевства, док је њему самом папа Јован XXII признао 
право на краљевски положај и право наслеђа истог за његове законите сино-
ве. Ипак, у српском средњовековном праву нису идентификована непосредна 
сведочанства о постојању сличних појава, мада би у том контексту још једном 
требало размотрити значење жениног „добитка“ који се помиње у брачним 
одредбама друге Жичке повеље краља Стефана Првовенчаног.31 У сваком слу-
чају, средњовековна Српска земља је била сталешки уређена феудална држава 
у којој је постојала строга разлика између властеле и осталог народа.32 Она се 
огледала и у брачном праву, о чему сведоче како одредбе друге Жичке повеље 
са различитим казнама за преступ брачне заједнице за властелу и ниже људе,33 
тако и Законика цара Стефана, чији су чланови 53. и 54, који прописују блаже 
казне за насиље и блуд почињене унутар истог сталежа него у случају када се 
јасна сталешка граница пређе, од посебног интереса за ово питање.34

Колико је познато из историјских извора, српски владари су се готово по 
правилу женили страним принцезама, о чему постоје сведочанства још из XI 
века, када је краљ Михаило свог сина Константина Бодина оженио Јаквинтом, 

30 Radin, Legal History, 611–612.
31 „Женамь такожде повелѣваемь аще ли котора вь прѣступлениѥ закона вьпадеть аще 

бѹде ѡть властель то властельскимь наказаниѥмь да наказѹет се, аще ли ѡть нижнихь то 
противѹ родѹ да наказѹет се, аще ли котора родители ѡтемлет се или инѣмь коимь симь 
то такови да наказѹет се противѹ санѹ своѥмѹ, аще ли ѡ себѣ сама иметь бѣсновати се 
ѡставляющи своѥго мѹжа, да аще има добитькь, добитькомь да наказѹет се, аще ли добітка не 
има, то своимь тѣломь да наказѹѥ се, якоже бѹдеть изволениѥ мѹжа ѥе...“, Стефан Првовен-
чани, 118. Појам „добитькь“ се углавном тумачи уопштено као „имовина“, Тарановски, Историја 
српског права, 443–444; Бојанин, Брачне одредбе, 431–433; Кршљанин, Краљ као заштитник цркве, 
426–433. Међутим, сва је прилика да се овде само прва одредба односи на жене властеоског рода, 
које би у случају да развргну сопствени брак биле кажњене истом казном која је предвиђена у 
претходној одредби за мушкарце властеоског рода, а то је да дају краљу шест коња, Стефан Прво-
венчани, нав. место. Све остале одредбе би се односиле на жене родом „од нижих“, а међу њима 
би се могло препознати неколико различитих случајева. Први би био да такву жену отму њени 
родитељи или неко други њој близак, при чему би они били подложни казни. Други случај би био 
тај да она сама по својој вољи остави свог мужа, у ком случају се опет разматра више опција. Уко-
лико таква жена има свој „добитак“, била би кажњена његовим одузимањем. Уколико га пак нема, 
следила би јој телесна казна по вољи остављеног мужа, након чега је, према даљим одредбама, он 
био слободан да је врати у свој дом или пак да је „прода“ неком другом, Стефан Првовенчани, нав. 
место. У таквом контексту женин „добитак“ би могао имати и неко одређеније значење. 

32 Уп. Властела, ЛССВ, 87–89 (Р. Михаљчић).
33 Стефан Првовенчани, 118–120.
34 Душанов законик, 86, 168–169.
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кћерком великаша Архириза из Барија.35 Велики жупан Деса је око 1163, домо-
гавши се престола, намеравао да се ожени неком немачком властелинком,36 док 
о пореклу Немањине жене Ане нема прецизних података, мада познија дубро-
вачка традиција помиње босанског бана као Немањиног таста.37 Сви његови на-
следници, а Милутинови претходници на српском престолу, били су ожењени 
страним принцезама, па су чак и за самог Милутина, иако млађег сина тада-
шњег краља, вођени неуспешни преговори о браку са невестом највишег ранга, 
кћерком тадашњег цара Михаила VIII Палеолога Аном.38 У том контексту би 
његова прва жена, пореклом само српска властелинка, на положају српске кра-
љице била својеврстан преседан.

Међутим, њихов брак је у време док је Милутин био само млађи краљев 
син био сасвим могућ и допуштен.39 Треба имати на уму чињеницу да је у време 
склапања тог брака он био не само млађи краљев син него и то да је његов ста-
рији брат Стефан (Драгутин) тада већ био ожењен и по свој прилици већ имао 
и сина Владислава.40 Тако би Милутин у том тренутку био тек трећи у реду за 
наслеђе престола, па би, након пропасти преговора о његовој женидби са Аном 
Палеологином могао да се ожени кћерком неког од српских велможа. Како се 
види на основу примера сестре краља Уроша I, кћерке Стефана Првовенчаног и 
Ане Дандоло, која је била удата за једног његовог великаша који је био заробљен 
у сукобу са Угрима,41 брачне везе између млађих чланова краљевске породице 
и домаће властеле нису биле неуобичајене, премда је и женску децу српских 
владара углавном чекала судбина да се удају за стране владаре или господаре.42 

С друге стране, након ступања Стефана Уроша II на престо, његова нова 
краљица би према свом пореклу, као кћерка једног од његових великаша, при-
падала реду његових поданика, што није било достојно једног краља, те би такав 
брак према феудалним обичајима неизбежно постао неприхватљив.43 Ромејска 

35 Lupus Protospatarius, 60.
36 Cinnamus, 212; ВИИНЈ IV, 62.
37 Orbini, Regno degli Slavi, 245; Орбин, Краљевство Словена, 16.
38 Уп. нап. 13.
39 ВИИНЈ VI, 42, нап. 83 (Љ. Максимовић); Максимовић, Симонида Палеологина, 348.
40 ИСН I, 352 (С. Ћирковић); Јечменица, Немањићи, 95–99, узима да је Владислав рођен из-

међу 1275. и 1278, сматрајући да у тренутку очевог повлачења с престола 1282. он није имао више 
од седам година, мада није јасно зашто у то време он не би могао бити и нешто старији.

41 Коматина, Rex Serviae, 58; Миљковић, Непозната кћи, 159–182.
42 Једна кћерка Стефана Немање је била удата за Манојла, потоњег солунског цара, брата 

епирских господара Михаила I Анђела и Теодора Дуке, кћерка Стефана Првовенчаног Комнина 
је била удата за арбанашког кнеза Димитрија, сина Прогоновог, а после његове смрти за севаста 
Григорија Камону, док је једна кћерка краља Владислава била удата за омишког кнеза Ђуру Качића, 
Пурковић, Принцезе, 12–13, 20–21, 25–28; Станковић, Стефан Немањић, 111–117; Prinzing, Hatte 
Stefan I. von Serbien eine Tochter Namens Komnene?, 549–566; Коматина, Ана Дандоло, 9–15.

43 Поред отпора идеји да краљ буде у браку са неким ко му је потчињен, такве појаве су 
собом носиле и опасност да се једна одређена властеоска породица, она из које потиче краљица,
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средина, међутим, таква схватања није познавала. У вековној римској правној 
традицији Царства, обликованој у извесној мери и начелима хришћанске вере, 
развод брака је био могућ само под јасно одређеним околностима.44 С те тачке 
гледишта, Милутинова прва жена је заиста била „без разлога и против своје 
воље отерана“, па је управо стога што развод није био оправдан и даље сматрана 
за закониту жену све до своје смрти. Упркос томе што је и Ана Тертерова у Ца-
риграду важила за закониту Милутинову жену, такво тумачење је из политич-
ких разлога превагнуло и уочи византијско-српских преговора на измаку XIII 
века постало званични став царског двора.45  

Са своје тачке гледишта, сам Милутин је брак са Тесалком, као први „кра-
љевски“, по свој прилици сматрао првим законитим браком. Његов брак са Је-
лисаветом од Угарске је од стране Српске цркве био осуђен и одбачен, пошто 
је у питању била свастика његовог рођеног брата,46 тако да је у самој Србији 
сматран за неважећи. На Западу је он, међутим, сматран за законит, јер Рим-
ска црква није забрањивала брак у том степену тазбинског сродства. У таквим 
околностима му је брак са Аном од Бугарске био други по реду, те је он самим 
тим брак са Симонидом Палеологином, иако у стварности пети, могао сматрати 
тек трећим званичним и законитим. 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources

Actes de Chilandar I, edd. M. Živojinović, V. Kravari, Ch. Giros, Paris 1998.
Anonymi Descriptio Europae Orientalis, прир. Т. Живковић, В. Петровић, А. Узелац, Београд 2013,  

[Anonymi Descriptio Europae Orientalis, prir. T. Živković, V. Petrović, A. Uzelac, Beograd 2013].
Fejér G., Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I–XI, Budae 1829–1844. 
Georgii Pachymeris Relationes historicas, I–V, ed. A. Failler, Paris 1984–2000 (Corpus Fontium Historiae 

Byzantinae 24/1–5).
Historia Michae Madii de Barbazanis, de Spalato, de gestis Romanorum Imperatorum et Summorum 

Pontificum, Scriptores rerum Hungaricarum, Dalmaticarum, Croaticarum et Sclavonicarum ve-
teres ac genuini III, ed J. G. Schwandtner, Vindobonae 1748, 636–653.

Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum, ed. A. Meineke, Bonnae 1836.

сувише приближи двору, што би наишло на отпор код остале властеле. То су били основни 
разлози који су, уз неизбежне политичке и дипломатске потребе, наводили европске владаре да 
своје невесте траже на страним владарским дворовима, што је у позном средњем веку, нарочито у 
Средњој Европи, постало готово обавезујуће правило, Bak, Queens, 228. 

44 ВИИНЈ VI, 59, нап. 124 (Љ. Максимовић); Divorce, ODB I, 640–641 (J. Herrin, A. Kazhdan).
45 ВИИНЈ VI, 50, нап. 101 (Љ. Максимовић).
46 Међу брачним одредбама друге Жичке повеље, несумњиво инспирисаним одговара-

јућим прописима садржаним у Законоправилу Св. Саве („божьствьни сь законь наѹчивьше по 
црьковномѹ ѹставѹ и прѣдани“, Стефан Првовенчани, 118), налази се и она о забрани брака 
са „сватвицом“, под чиме се по свој прилици подразума целокупно тазбинско сродство, Стефан 
Првовенчани, 120; Тарановски, Историја српског права, 438; Бојанин, Брачне одредбе, 434–437; Кр-
шљанин, Краљ као заштитник цркве, 440–443.



54 ЗРВИ LVII (2020) 45–59

Lupus Protospatarius, ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 5, Hannoverae 1844, 
52–63.

Mauro Orbini, Il Regno degli Slavi, Pesaro 1601.
Nicephori Gregorae Byzantina historia, I–II, ed. L. Schopen, Bonnae 1829–1830, III, ed. I. Bekker, Bonnae 

1855 (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae).
Sufflay M., Pseudobrocardus. Rehabilitacija važnog izvora za povijest Balkana u prvoj polovini XIV. vije-

ka, Vjesnik Zemaljskog Arkiva 13 (1911) 142–150.
Theiner A., Vetera monumenta historica Hungariam Sacram illustrantia I, Romae 1859.
Turgenevius A. J., Historica Russiae monumenta, ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis 

deprompta, II, Petropoli 1842.
Византијски извори за историју народа Југославије IV, ур. Г. Острогорски, Ф. Баришић, Београд 

1971 [Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije IV, ur. G. Ostogorski, F. Barišić, Beograd 1971].
Византијски извори за историју народа Југославије VI, ур. Ф. Баришић, Б. Ферјанчић, Београд 1986 

[Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije VI, ur. F. Barišić, B. Ferjančić, Beograd 1986].
Душанов законик, прир. Ђ. Бубало, Београд 2010 [Dušanov zakonik, prir. Đ. Bubalo, Beograd 2010].
Мавро Орбин, Краљевство Словена, Београд 1968 [Mavro Orbin, Kraljevstvo Slovena, Beograd 1968].
Стефан Првовенчани, Сабрана дела, прир. Љ. Јухас-Георгиевска, Т. Јовановић, Београд 1999 [Stefan 

Prvovenčani, Sabrana dela, prir. Lj. Juhas-Georgievska, T. Jovanović, Beograd 1999]. 

Литература – Secondary Works
Bak J. M., Queens as Scapegoats in Medieval Hungary, ed. A. Duggan, Queens and Queenship in Medieval 

Europe, Woodbridge 1997, 223–233.
Failler A., Chronologie et composistion dans l’Histoire de Georges Pachymère, Revue des études byzan-

tines 39 (1981) 145–249.
Failler A., Pachymeriana novissima, Revue des études byzantines 55 (1997) 221–246.
Kanyó F., Az apáca, a szerető, a királyné és a boldog. Egy életrajz az utolsó Árpádok idejéből, edd. M. 

Balogh-Ebner, S. György, T. Hajnáczky, Történelmi töredékek. Válogatás a napi történelmi forrás 
szerzőinek írásaiból III, Budapest 2019, 11–33.

Malamut E., Les reines de Milutin, Byzantinische Zeitschrift 93 (2000) 490–507.
Oxford Dictionary of Byzantium I–III, ed. A. Kazhdan, New York – Oxford 1991.
Pirivatrić S., History behind its picture: Pachymeres’ report on a Byzantine-Serbian royal marriage project, 

Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London 21–26 August 2006, 
Volume III, Abstracts of Communications, London 2006, 13–14.

Prinzing G., Hatte Stefan I. von Serbien eine Tochter Namens Komnene? Zur aktuellen Diskussion über 
die Chomatenos-Akten zu Stefan Nemanjić un seinem Bruder Sava, Zbornik radova Vizantološ-
kog instituta 50 (2013) 549–571. 

Radin М., Legal History of the Morganatic Marriage, The University of Chicago Law Review 7/4 (1937) 
597–617.

Бојанин С., Брачне одредбе Жичке повеље између црквеног и народног концепта брака, ур. Б. Кр-
смановић, Љ. Максимовић, Р. Радић, Византијски свет на Балкану II, Београд 2012, 425–442 
[Bojanin S., Bračne odredbe Žičke povelje između crkvenog i narodnog koncepta braka, ur. B. Krs-
manović, Lj. Maksimović, R. Radić, Vizantijski svet na Balkanu II, Beograd 2012, 425–442].

Бубало Ђ., Српска земља и Поморска у доба владавине Немањића. Књига I, Од Сабора у Расу до Са-
бора у Дежеву, Београд 2016 [Bubalo Đ., Srpska zemlja i Pomorska u doba vladavine Nemanjića. 
Knjiga I, Od Sabora u Rasu do Sabora u Deževu, Beograd 2016]. 

Динић М., Comes Constantinus, Зборник радова Византолошког института 7 (1961) 1–11 [Dinić M., 
Comes Constantinus, Zbornik radova Vizantološkog instituta 7 (1961) 1–11].

Историја српског народа I, ур. С. Ћирковић, Београд 1981 [Istorija srpskog naroda I, ur. S. Ćirković, 
Beograd 1981].



55ПРЕДРАГ КОМАТИНА: О првом браку краља Милутина

Јечменица Д., Немањићи другог реда, Београд 2018 [Ječmenica D., Nemanjići drugog reda, Beograd 2018]. 
Јиречек К., Историја Срба I, Београд 19522 [Jireček K., Istorija Srba I, Beograd 19522]. 
Коматина И., Rex Serviae у угарској краљевској титули 1202. до 1402. године, Ниш и Византија 

XVI, Ниш 2018, 51–66 [Komatina I., Rex Serviae u ugarskoj kraljevskoj tituli od 1202. do 1402. 
godine, Niš i Vizantija XVI, Niš 2018, 51–66].

Коматина И., Ана Дандоло – прва српска краљица?, Зборник Матице српске за историју 89 (2014) 
7–22 [Komatina I., Ana Dandolo – prva srpska kraljica?, Zbornik Matice srpske za istoriju 89 
(2014) 7–22].

Кршљанин Н., Краљ као заштитник цркве: правна анализа Жичких повеља Стефана Првовенча-
ног, ур. Љ. Максимовић, С. Пириватрић, Краљевство и архиепископија у Српским и По-
морским земљама Немањића, Београд 2019, 413–449 [Kršljanin N., Kralj kao zaštitnik crkve: 
pravna analaiza Žičkih povelja Stefana Prvovenčanog, ur. Lj. Maksimović, S. Pirivatrić, Kraljevstvo 
i arhiepiskopija u Srpskim i Pomorskim zemljama Nemanjića, Beograd 2019].

Лексикон српског средњег века, прир. С. Ћирковић, Р. Михаљчић, Београд 1999 [Leksikon srpskog 
srednjeg veka, prir. S. Ćirković, R. Mihaljčić, Beograd 1999].

Максимовић Љ., Да ли је Симонида Палеологина била пета супруга краља Милутина, Византијски 
свет и Срби, Београд 2008, 343–349 [Maksimović Lj., Da li je Simonida Paleologina bila peta su-
pruga kralja Milutina?, Viazntijski svet i Srbi, Beograd 2008, 343–349].

Марјановић-Душанић С., Свети краљ. Култ Стефана Дечанског, Београд 2007 [Marjanović-Dušanić 
S., Sveti kralj. Kult Stefana Dečanskog, Beograd 2007]. 

Миљковић Б., Непозната кћи Стефана Првовенчаног, ур. И. Коматина, Стефан Првовенчани и 
његово доба, Београд 2020, 159–184 [Miljković B., Nepoznata kći Stefana Prvovenčanog, ur. I. 
Komatina, Stefan Prvovenčani i njegovo doba, Beograd 2020, 159–184].

Мишић С., Српско-бугарски односи на крају XIII века, Зборник радова Византолошког института 
46 (2009) 333–340 [Mišić S., Srpsko-bugarski odnosi na kraju XIII veka, Zbornik radova Vizanto-
loškog instituta 46 (2009) 333–340].

Мошин В., Балканската дипломатија и династичките бракови на кралот Милутин, ур. В. Мошин, 
Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија II, Скопје 1977, 91–213 
[Mošin V., Balkanskata diplomatija i dinastičkite brakovi na kralot Milutin, ur. V. Mošin, Spomenici 
za srednovekovnata i ponovata istorija na Makedonija II, Skopje 1977, 91–213].

Пурковић М., Авињонске папе и српске земље, Пожаревац 1934 [Purković M., Avinjonske pape i srp-
ske zemlje, Požarevac 1934].

Пурковић М., Принцезе из куће Немањића, Виндзор 1956 [Purković M., Princeze iz kuće Nemanjića, 
Vindzor 1956]. 

Радојчић С., Портрети српских владара у средњем веку, Скопље 1934 [Radojčić S., Portreti srpskih 
vladara u srednjem veku, Skoplje 1934].

Станковић В., Краљ Милутин (1282–1321), Београд 2012 [Stanković V., Kralj Milutin (1282–1321), 
Beograd 2012].

Станковић В., Стефан Немањић и његов брат Сава у списима Димитрија Хоматина, Византијски 
свет на Балкану I, 111–118 [Stanković V., Stefan Nemanjić i njegov brat Sava u spisima Dimitrija 
Homatina, Vizantijski svet na Balkanu I, 111–118].

Тарановски Т., Историја српског права у немањићкој држави, Београд 2002 [Taranovski T., Istorija 
srpskog prava u nemanjićkoj državi, Beograd 2002]. 

Тодић Б., Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998 [Todić B., Srpsko slikarstvo u 
doba kralja Milutina, Beograd 1998].

Ћирковић С., Земља Мачва и град Мачва, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 74/1–
4 (2008) 3–20 [Ćirković S., Zemlja Mačva i grad Mačva, Prilozi za književsnot, jezik, istoriju i 
folklor 74/1–4 (2008) 3–20]. 

Узелац А., О српској принцези и бугарској царици Ани, Историјски часопис 63 (2014) 29–46 [Uzelac 
A., O srpskoj princezi i bugarskoj carici Ani, Istorijski časopis 63 (2014) 29–46].



56 ЗРВИ LVII (2020) 45–59

Predrag Komatina
Institute for Byzantine Studies, SASA, Belgrade
predrag.komatina@gmail.com

ON THE FIRST MARRIAGE OF KING MILUTIN

The negotiations that led to the conclusion of the famous Serbian-Byzantine 
treaty of 1299, confirmed by the marriage of the Serbian king Stefan Uroš II and Si-
monis, the daughter of the Roman emperor Andronicus II Palaeologus, were ham-
pered by the complex marital circumstances of the Serbian king because he would 
with a new marriage, in any case, exceed the allowed three. According to a contempo-
rary connoisseur of the situation, George Pachymeres, King Stefan Uroš II (Milutin) 
first had a wife about whose origin the author does not say anything specific except 
that the king „hated her without any sensible reason“ and married the daughter of 
the Thessalian sebastocrator John. While his first wife was still alive, he divorced the 
Thessalian and married the daughter of Emperor George Terter I of Bulgaria. The first 
woman accused all the following ones of being unlawful and died during Milutin’s 
marriage to Terter’s daughter, shortly before the beginning of the Serbian-Byzantine 
negotiations in 1297/1298. The Byzantine emperor Andronicus II Palaeologus, faced 
with difficult negotiations with the Serbian king, saw in that circumstance the possi-
bility of arranging a marriage between the Serbian king and his sister Eudocia, so that 
the forthcoming peace agreement would be further strengthened by a „marriage with 
a marriage contract“, since his next wife would be only second in order and therefore 
indisputably lawful. The understanding that only the first woman, who had been „ex-
pelled for no reason and against her will“, was Milutin’s lawful wife, and that all the 
others who came after her, and during her lifetime, were unlawful, and that only the 
one who was to marry the Serbian king after the death of his first wife would also be 
legitimate, was the official understanding of the Byzantine side, by which Emperor 
Andronicus justified his plan to those who opposed him and above all to the Patriarch 
John XII Cosmas of Constantinople.

According to the somewhat younger Nicephorus Gregoras, the Serbian king’s 
marriage to the emperor’s sister would be the fourth in a row, after the daughter of 
the Thessalian lord, the sister-in-law of his own brother and the sister of the Bulgarian 
emperor Svetoslav. The statements of the two Byzantine authors thus differ in that 
Gregoras seems unaware of Milutin’s first marriage, while Pachymeres - although in 
another place he does show that he knows about the connection of the Serbian king 
with the sister-in-law of his brother, the daughter of the King of Hungary - still does 
not count her as one of his wives. 

Despite these somewhat contradictory statements of Byzantine authors, the 
chronology of the marriages of the Serbian king Milutin, as well as the circumstances 
under which they took place, has been established in historiography. King Milutin‘s 
first wife was a Serbian woman identified as Jelena, painted next to him on his first 
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royal portrait from 1282 in Đurđevi Stupovi, whom he divorced soon thereafter and 
married an unknown daughter of the sebastocrator John Angelus, the lord of Thes-
saly; this union again proved short-lived, and Milutin left her to marry Elizabeth, the 
sister of Catherine, the wife of his brother King Stephen (Dragutin) and the sister of 
King Ladislaus IV of Hungary. Since that marriage was illegal from the standpoint of 
the Serbian church due to their close kinship, it did not endure and in the summer of 
1284 the king remarried Anna, the daughter of the then Bulgarian emperor George 
Terter. Finally, the king accepted the offer of Emperor Andronicus to marry his sister 
Eudocia during the peace negotiations in 1299, but, since she refused, he eventually 
married the emperor’s six-year-old daughter Simonis.

Recently, a new, significantly different interpretation of the issue of King Mi-
lutin’s marriages has appeared. According to this interpretation, his first marital re-
lationship would have been with Anna, the daughter of the Roman emperor Michael 
VIII Palaeologus, resulting from the negotiations variously dated from 1269 to 1271 
between his father, King Stefan Uroš I, and an envoy of the Roman emperor, and they 
would remain „engaged, if not formally married“ until about 1274. The key argument 
for such an understanding is the fact, in a charter from April 1271, that Emperor 
Michael VIII called the Serbian king his „in-law“ (συμπένθερος). At the same time, 
the existence of his first Serbian wife is completely denied, while the chronology of 
his marriages with the Thessalian and Hungarian princesses is revised without any ar-
gumentation. However, George Pachymeres, the only author who offers information 
about these events, explicitly claims that the mentioned marriage negotiations be-
tween the emperor‘s daughter and the Serbian prince ended without success, resulting 
in the rejection of all previously reached agreements. 

The existence of Milutin’s first, completely legal marriage to a woman named Jele-
na, concluded during the reign of his father, King Stefan Uroš I, and dissolved shortly 
after his accession to the throne in 1282, is certainly an indisputable historical fact, as 
evidenced by her presence in the first the royal portrait of her husband in Đurđevi Stu-
povi, as well as the insistence of Emperor Andronicus II Palaeologus on her position 
as the only truly lawful wife of the Serbian king before his marriage to his daughter 
in 1299. The question remains why the marriage was divorced shortly after Milutin’s 
takeover of royal power, why that woman, in the words of George Pachymeres, was 
„expelled for no reason and against her will“ and why their marriage was later consid-
ered invalid. The question of the „illegitimacy“ of the later Serbian king Stefan Uroš III 
Dečanski, born in that marriage around 1275, is inextricably linked to this question.

In some sources of western provenance from the first decades of the 14th centu-
ry, his mother is referred to as communis muliercula, which is an expression used for 
prostitutes, or as a soluta, a „free woman“ with whom his father had a relationship as 
a „married man“ (conjugatus). In both cases, it is an illegal relationship that was not 
considered marriage. That would, therefore, mean that Stefan was the fruit of Milutin’s 
extramarital affair at the time when he was married to the Serbian Jelena. However, 
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none of the Latin sources know about this marriage of Milutin’s, which ended a quar-
ter of a century earlier, and it is reasonable to assume that in the West they did not 
have accurate information about the relationship from which his son Stefan was born, 
but concluded that he was born out of wedlock only based on the fact that he was 
considered „illegitimate“. On the other hand, Lj. Maksimović offered the most likely 
solution to the issue of the „illegitimacy“ of Stefan Dečanski, according to which he 
would have been born in a legal marriage, which in foreign, primarily Western, but 
most likely in the Serbian circles too, was considered morganatic, due to the insuffi-
cient social rank of Milutin’s Serbian wife. 

The medieval Serbian land was a class-stratified feudal state in which there was 
a strict difference between the ruling class and the rest of the population. That was 
also reflected in marriage law, as evidenced by the provisions of the second Žiča Char-
ter with different punishments for the crime against the marital union for noblemen 
and commoners, and the Code of Emperor Stefan, whose articles 53 and 54 prescribe 
milder punishments for violations of marriage vows committed within the same class 
than in cross-class cases. Already from the 11th century on, Serbian rulers almost as 
a rule married foreign princesses, and all of Milutin’s predecessors on the Serbian 
throne from the House of Nemanjić were married to foreign princesses, and even for 
Milutin himself, although he was the regnant king’s younger son, unsuccessful nego-
tiations were conducted about his possible marriage with a bride of the highest rank, 
the daughter of the Roman emperor himself. In that context, his first, Serbian-born 
wife would have been a kind of precedent in the position of the Serbian consort.

However, their marriage was quite possible and allowed at a time when Milutin 
was only the king’s younger son. It should be borne in mind that, at the time of that 
marriage, he was not only the king’s younger son, but also that his older brother Stefan 
(Dragutin) was already married and probably already had a son – Vladislav. Thus, at 
that moment, Milutin was only the third in the line of succession, which would have 
allowed him to marry the daughter of one of the Serbian nobles after the failure of the 
negotiations on his marriage with Anna Paleologina. 

On the other hand, after the accession of Stefan Uroš II to the throne, as the 
daughter of one of his nobles, his new queen would by birth belong to the order of his 
subjects, which was not worthy of a king, and such a marriage would inevitably become 
unacceptable according to feudal customs. The Byzantines, however, did not share such 
understandings. In the centuries-old Roman legal tradition of the Empire, shaped to 
some extent by the principles of the Christian faith, divorce was possible only under 
clearly defined circumstances. From that point of view, Milutin‘s first wife was indeed 
expelled „for no reason and against her will“, and precisely because the divorce was 
not justified, she was still considered his lawful wife until her death. Despite the fact 
that Anna, the daughter of Terter, was also considered Milutin’s lawful wife in Constan-
tinople, such an interpretation prevailed for political reasons and became the official 
position of the imperial court on the eve of the Byzantine-Serbian negotiations at the 
end of the 13th century.
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However, from his own point of view, Milutin himself considered the marriage 
with the Thessalian to be his first legal marriage since she would have been his first 
spouse of „royal“ descent. His marriage to Elisabeth of Hungary was condemned and 
rejected by the Serbian Church on the grounds that the bride was the sister-in-law of 
the groom’s brother, and therefore was considered invalid in Serbia. In the West, how-
ever, it was considered legal, because the Roman Church did not prohibit marriage 
between in-laws removed to this degree. In such circumstances, his marriage to Anna 
of Bulgaria was his second one, and thus he could have considered his marriage to 
Simonis Paleologina, although in reality his fifth, as only the third official and legal.


