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Предговор

Уџбеник Историја за други разред гимназије природно-математичког смера обухвата дуго временско раздобље од 
почетка 12. века до 1878. године. Важећи наставни план и програм поставља пред ауторе тежак задатак презентовања 
врло обимног и разноликог градива на начин пријемчив ученицима другог разреда. Оно је груписано у осам тематско-
хронолошких целина, подељених на 39 наставних јединица. Свака тема започиње излагањем опште историје, а потом се 
прелази на регионалну и националну повест, како би ученици догађаје из српске прошлости схватили као саставни део 
ширих процеса. Такође, настојали смо, колико је год могуће, да изађемо из оквира политичке историје, и прикажемо друш-
твене, привредне и културне карактеристике епохе. Текст прате илустрације и историјске карте, чинећи са њим јединстве-
ну садржајну целину. На крају сваке теме, а негде и иза појединих лекција, смештени су одељци са одабраним историјским 
изворима. Они су изабрани тако да подстичу критичко размишљање ученика. Објашњења мање познатих појмова дата су 
на маргинама текста. На крају уџбеника налази се упоредна хронологија, као и списак препоручене литературе за настав-
нике, али и ученике који желе да сазнају више. Сви наведени садржаји конципирани су са циљем да омогуће што активнији 
однос ученика према настави и градиву.

Бројне чињенице и хронолошки подаци које уџбеник пружа нису сами себи сврха, већу су дати да би се боље разумели 
историјски процеси. Сврха учења историје није меморисање фактографије, већ стицање сазнања о епохама и друштвима 
различитим од нашег, односно разумевање промена које су довеле до света у коме данас живимо. 

          Аутори

Наслов лекције Наслов теме ПоднасловОсновни текст Пратећи текст Број теме

Непознате речиПитања и задаци лекцијеИлустрација
Карта Задатак Текст додатак

Остале иконице у уџбенику

Карта



За пад на Евро па је у пе ри о ду ра ног сред њег ве ка пред ста вља ла са
мо си ро ма шну ро ђа ку ви зан тиј ске и арап ске ци ви ли за ци је. Ње на 
се еко но ми ја за сни ва ла на по љо при вре ди, а она је по чи ва ла на 

ве ли ким зе мљи шним по се ди ма. Не до ста так тр го ви не и пу те ва при мо
рао је ове зе мљи шне це ли не да се осла ња ју са мо на се бе. Еко ном ски 
раз вој оме та ли су ра то ви и пу сто ше ња иза зва на упа ди ма Нор ма на и 
Ма ђа ра. Ме ђу тим, по че так 11. ве ка пред ста вља пре крет ни цу. Ства ра
њем ма ђар ске хри шћан ске др жа ве у Па но ни ји и нор ман ским осва ја њем 
Ен гле ске и Си ци ли је за вр ша ва се, ко нач но, пе ри од ве ли ких ра то ва и 
ра за ра ња. За пад на Евро па је до би ла пре дах и ду жи пе ри од ми ра ко ји 
је омо гу ћио по раст ста нов ни штва и ин тен зив ни ји еко ном ски раз вој. 
До 1000. го ди не за пад на Евро па је ус по ста ви ла стал ну ве зу са Ис то ком 
пре ко Бал ти ка и Ру си је, а по сле су зби ја ња са ра цен ских гу са ра и пре ко 
Ме ди те ра на. Ита ли јан ски гра до ви су ус по ста ви ли чвр сте ве зе са ис точ
ним Ме ди те ра ном, што је омо гу ћи ло За па ду да се снаб де ва ори јен тал
ном сви лом и за чи ни ма.

ЕВРОПА У РАЗВИЈЕНОМ И ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

I
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I. ЕВРОПА У РАЗВИЈЕНОМ И ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

1 СРЕДЊОВЕКОВНО ДРУШТВО И НАСТАНАК 
ГРАДОВА У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ

ФЕУДАлНИ ОДНОСИ

сред њо ве ков но дру штво де ли ло се на 
три основ на ста ле жа: оне ко ји се мо ле 
(ду хов ни ци), оне ко ји ра ту ју (рат ни ци) 

и оне ко ји ра де (ра бот ни ци). У то до ба су мо-
ли тва, ра то ва ње и рад на по љи ма сма тра ни за 
три основ на ви да жи во та, три но се ћа сту ба хри-
шћан ског дру штва. сва ки од ова три ста ле жа 
имао је стро го де фи ни сан по ло жај у дру штве ној 
хи је рар хи ји: на вр ху дру штве не ле стви це на ла-
зи ло се ду хов но и све тов но плем ство, за ко је су 
ра ди ли се ља ци, кме то ви. Ме ђу тим, европ ска 
фе у дал на дру штва ни су би ла јед но о бра зна, јер 
је уну тар ове основ не по де ле би ло мно штво гру-
па и сло је ва ста нов ни штва. сва ка од њих има ла 
је по се бан по ло жај, пра ва и оба ве зе. 

У раз до бљу сред њег ве ка зе мља је би ла 
основ на вред ност – ње но по се до ва ње ути ца-
ло је и на по ло жај по је дин ца на дру штве ној ле-
стви ци. онај ко ни је по се до вао зе мљу ни је имао 
ни ка кве при ви ле ги је, већ са мо број не оба ве зе. 
Ва зал ни од но си би ли су глав на ка ри ка ко ја по-
ве зу је сло бод не љу де. још је Кар ло Ве ли ки про-
пи сао да сва ки сло бо дан чо век мо ра да има свог 
се ни о ра. Ва зал ни од нос био је лич на ве за из-
ме ђу се ни о ра и ва за ла. Вла дар је био вр хов ни 
го спо дар зе мље, ко ји је као се ни ор же лео да за 
се бе чвр шће ве же сво је ве ли ка ше (ва за ле). За то 
им је усту пао на ко ри шће ње зе мљи шни по сед 
– фе уд. При хо ди од фе у да слу жи ли су пр во-
бит но за до жи вот но из др жа ва ње ва за ла, до кле 
год овај из вр ша ва сво је оба ве зе пре ма се ни о-
ру. оба ве зе ва за ла би ле су вој не и ма те ри јал не. 

Вој на по моћ пру жа ла се пре све га у ра ту, али и 
у ми ру. она се са сто ја ла од да ва ња прат ње ка да 
се ни ор не где иде или стра же на дво ру и има њу 
се ни о ра. Ма те ри јал на по моћ би ла је вр ло ва-
жна ако се ни ор пад не у роп ство, јер су га ва за-
ли та да от ку пљи ва ли. Ка да је се ни ор од ла зио 
на хо до ча шће, та да су по је ди ни ва за ли да ва ли 
нов ча ну по моћ, док су дру ги пра ти ли се ни о ра 
на пу ту. Круп на вла сте ла, вла да ре ви ва за ли, 
има ли су сво је ва за ле – сред ње плем ство, ко-
ји ма су они би ли се ни о ри. Њи хо ви ва за ли би-
ли су сит ни пле ми ћи. На овај на чин ство ре на 
је сло же на хи је рар хиј ска струк ту ра фе у дал ног 
дру штва. Вла дар је се би обез бе ђи вао вој ску у 
ра ту пу тем сво јих ва за ла, ко ји су би ли ду жни да 
са со бом по ве ду сво је ва за ле. Ва зал ни од нос се 
вр ло рет ко рас ки дао. У слу ча ју смр ти се ни о ра 
или ње го вог ва за ла, ва зал ни од нос се обич но 
об на вљао са нај ста ри јим си ном пре ми ну лог. та-
ко се вре ме ном ја ви ла тен ден ци ја на след но сти 
фе у да, ко ји су од услов ног до бра до би је ног, уз 

Које су одлике раног средњег века?
Средњовековни властелин

Непознате речи

хијерархија – степенаста подељеност овлашћења, ста-
решинство
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оба ве зу оба вља ња од ре ђе не слу жбе, по ста ја-
ли ба штин ски по се ди плем ства. На тај на чин 
је по сте пе но сла би ла моћ вла да ра, чи ји се зе-
мљи шни фонд сма њи вао, а ра сла моћ круп ног 
плем ства ко је је вре ме ном обра зо ва ло сво је 
про стра не фе у дал не обла сти.

У не мир ним вре ме ни ма сит ни по сед ни ци и 
се ља ци тра жи ли су за шти ту моћ ни јих. Исто се 
де ша ва ло и у вре ме не род них го ди на, ко је су би-
ле че ста по ја ва у ово вре ме сла бо раз ви је не зе-
мљо рад ње. Пре да ју ћи се у за шти ту вла сте ли ну, 
се љак би му пре да вао и свој зе мљи шни по сед, 
ко ји би од мах до би јао на зад, али не ви ше као 
сво је вла сни штво. та ко би се љак сте као за шти-
ту, али је и по ста јао за ви стан од свог вла сте ли-
на. За та кве се ља ке ко ри сти мо на зив кме то ви. 
Фе у дал ни по сед (вла сте лин ство) са сто ја ло се 
из два основ на де ла: оног ко ји је го спо дар зе-
мље не по сред но ко ри стио и има ња ње го вих се-
ља ка са ко јих је фе у да лац са ку пљао за куп ни ну и 
на ме те. са сво је де о ни це зе мље се љак је мо рао 
да да је вла сте ли ну део про из во да. ова оба ве за 
на зи ва ла се на ту рал на рен та. По ред то га, кмет 
је био ду жан да од ре ђе ни број да на у не де љи ра-
ди на де лу по се да ко ји је го спо дар не по сред но 
ко ри стио. ова оба ве за на зи ва ла се рад на рен та 
(ра бо та). До 11. ве ка про цес фе у да ли за ци је био 
је за вр шен у за пад ној и сред њој Евро пи. 

НАСтАНАК ГРАДОВА

те жи ште по ли тич ког и еко ном ског раз-
во ја је до по чет ка 11. ве ка, због ара бљан-
ског за у зи ма ња Ме ди те ра на, по ме ре но 

ка се ве ру, од но сно у за пад ну и сред њу Евро пу. 
До 11. ве ка град ска на се ља по сто је са мо у 

Ита ли ји, Ви зан ти ји и му сли ман ској Шпа ни ји. 
У за пад ној и сред њој Евро пи за ни ма ње нај ве-
ћег де ла ста нов ни штва је по љо при вре да, а се-
ло прак тич но је ди ни тип на се ља. Пре крет ни ца 
на ста је у 11. ве ку, ка да на про сто ру за пад не и 
сред ње Евро пе ни чу гра до ви, на се ља у ко ји ма 
се ста нов ни штво не ба ви пре те жно по љо при-
вре дом. Из два ја ју се за на ти, а љу ди ко ји ра де за 
тр жи ште оку пља ју се на рас кр сни ца ма пу те ва, 
на пре ла зи ма пре ко ре ка (по ред мо сто ва и бро-
до ва), код ма на сти ра, ка ко би про да ва ли сво је 
про из во де. Вре ме ном, ства ра ју се зи ди не око 
тих на се ља ра ди лак ше од бра не. У по чет ку се 
око ова квих на се ља по ди же др ве ни па ли сад, ко-
је ка сни је за ме њу ју ка ме не зи ди не, ка да град до-
вољ но еко ном ски оја ча. Ме ђу тим, нај ве ћи број 
гра до ва ни као је уз вој на утвр ђе ња, око ко јих су 

Це ре мо ни ја сту па ња у ва зал не од но се оба вља ла се 
по стро го про пи са ним пра ви ли ма. Нај пре би ва зал 
клек нуо и ста вио сво је ру ке у ру ке се ни о ра. Дру ги део 
је би ла за кле тва – обо ји ца се за кли њу, до ди ру ју ћи Све-
то пи смо или све те мо шти да ће по што ва ти оно што 
су се до го во ри ли. По том би ва зал устао и из љу био се 
са с е ни о ром.

За хва љу ју ћи кр че њу шу ма и ису ши ва њу мо чва ра 
ство ре ни су ши ро ки по ја се ви плод не зе мље, ко ји ће 
по ста ти но си о ци по љо при вред ног на прет ка. До 
ства ра ња но вих ора ни ца до ла зи због по ра ста ста-
нов ни штва. Ми гра ци је то ком 12. ве ка ка ко ви те зо ва, 
та ко и се ља ка из Фран цу ске, Не мач ке и Флан дри је у 
ис точ ну Евро пу, Шпа ни ју, Си ци ли ју и Па ле сти ну та-
ко ђе су иза зва не по ра стом за пад но е вроп ског ста-
нов ни штва. По ред ства ра ња но вог плод ног зе мљи-
шта, уна пре ђи ва на је и зе мљо рад ња. По чео је да се 
ко ри сти плуг са ве ли ким точ ко ви ма, сто ка за ву чу и 
во де ни це за мле ве ње жи та. Ви ше се зна ло о про лећ-
ним и је се њим же тва ма, та ко да су пше ни ца и раж 
се ја не с а мо н а п од руч ји ма с а у ме ре ном к ли мом.
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се обра зо ва ла под гра ђа или лу ке. Као утвр ђе но 
на се ље, сред њо ве ков ни град био је при ла го ђен 
за од бра ну. око спољ них зи ди на че сто је био 
ис ко пан ров, ко ји је био на пу њен во дом. У рав-
ни ца ма гра до ви су че сто по ди за ни на оба ла ма 
ре ка. У пла нин ским кра је ви ма гра до ви су зи да-
ни на сте на ма, а при лаз је био мо гућ са мо са 
јед не стра не. та кви гра до ви су углав ном кон тро-
ли са ли од ре ђе не пут не прав це, има ли су вој ну 
по са ду и би ли су ма ли по ве ли чи ни. Уз њих су 
вре ме ном на ста ја ла под гра ђа, ко ја ће из ра сти у 
ва ро ши – при вред на сре ди шта.

По ред утвр ђе них гра до ва, по сто ја ли су и 
тр го ви – отво ре на на се ља тр го вач ког ка рак те-
ра. они су вре ме ном или до би ја ли утвр ђе ња и 
пре ра ста ли у гра до ве, или су гу би ли тр го вач ки 
зна чај и по ста ја ли се ла. На тр го ви ма су се одр-
жа ва ли сај мо ви (па на ђу ри), на њи ма су по ди за-
на скла ди шта у ко ји ма је чу ва на ро ба. ту су се 
на ла зи ли и ца ри ни ци, ко ји су за вла да ра уби ра-
ли при хо де од ца ри на. Мно ги сред њо вековни 
гра до ви на ста ли су на ме сти ма не ка да шњих 
рим ских гра до ва. 

У по чет ку су гра до ви би ли под вла шћу вла-
да ра, ма на сти ра или вла сте ли на на чи јем су по-
се ду на ста ли. ста нов ни ци гра до ва би ли су лич-
но сло бод ни, али су пла ћа ли на ме те вла сни ку 
по се да. Гра дом је упра вљао вла сте ли нов чи нов-
ник, а вла сте лин је мо гао да про да град, да га 
оста ви у на след ство, или да га да у за лог. За то 
су ста нов ни ци гра да на сто ја ли да се осло бо де 
и омо гу ће не сме тан раз вој. У Ита ли ји и ју жној 

Фран цу ској, гра до ви су из во је ва ли сло бо ду без 
оштре бор бе, от ку пљи ва њем сво је сло бо де. Че-
сто су до сло бо де до ла зи ли уз по моћ кра ља, ко ји 
је да вао град ске при ви ле ги је у же љи да сло ми 
моћ ло кал ног вла сте ли на.

Утвр ђе ни гра до ви су обич но има ли уну тра-
шње утвр ђе ње – за мак, у ко ме је био двор го спо-
да ра гра да или град ског за по вед ни ка. Ис пред 
или ис под зам ка про сти ра ло се ви ше стам бе них 
че твр ти, опа са них ку ла ма и бе де ми ма, на ко ји ма 
су се на ла зи ле град ске ка пи је. У ве ћим гра до ви-
ма би ло је не ко ли ко по ја се ва утвр ђе ња. Ис пред 
утвр ђе ног гра да обич но се про сти рао и не у твр-
ђе ни део на се ља (пред гра ђа). У слу ча ју оп са де 
твр ђа ва је при ма ла ста нов ни штво из пред гра ђа 
и окол них се ла. Ви со ке зи ди не, ку ле и ро во ви 
пру жа ли су до бру за шти ту, јер се у сред њем ве ку 
ко ри сти ло хлад но оруж је. Гра до ви су на па да ни 
ка та пул ти ма и дру гим оп сад ним спра ва ма, али 
је че сто је ди ни на чин осва ја ња био ду го трај на 
оп са да и из глад њи ва ње оп сед ну тих. По сто ја ло 
је не пи са но пра ви ло да се бра ни о ци ма по ште ди 
жи вот, ако се до бро вољ но пре да ју. Ме ђу тим, у 
прак си се ово че сто ни је по што ва ло. Ва тре но 
оруж је (ар ти ље ри ја) ја вља се тек од дру ге по ло-
ви не 14. ве ка, што је до ве ло до про ме на у на чи ну 
из град ње град ских зи ди на (по ста ју све де бљи и 
ни жи). 

сва ки град имао је јед ну или ви ше цр ка ва, од 
ко јих је глав на би ла по све ће на све цу за штит ни-
ку гра да. По што гра до ви на ста ју на ма лом про-
сто ру, ку ће су би ле зби је не и без ба шти. Због 

Сијена, средњовековни град у Италији
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то га се гра де ку ће на спрат. Бал ко ни и кро во ви 
су се че сто до ди ри ва ли. Уске град ске ули це ни-
су би ле пред ви ђе не за кол ски са о бра ћај. Град је 
имао са мо јед ну ши ро ку ули цу, ко ја је во ди ла 
од глав не ка пи је до тр га. У вре ме па зар них да на 
и сај мо ва, у гра до ви ма се оку пљао ве ли ки број 
љу ди. Ули це ни су би ле по пло ча не, ни је по сто јао 
во до вод и ка на ли за ци ја. За ра зе су за то би ле че-
ста по ја ва, де сет ку ју ћи ста нов ни штво гра до ва. 
Већ кра јем 12. и по чет ком 13. ве ка по чи њу да се 
раз ви ја ју ко му нал не слу жбе, ули це се по пло ча-
ва ју, до но се се про пи си о хи ги јен ским при ли ка-
ма. од 13. ве ка ве ли ки гра до ви до но се про пи се 
о за бра ни др жа ња сто ке у гра ду и за шти те од 
епи де ми је. По сте пе но, са обра зо ва њем уни-
вер зи те та, ја вља ју се и град ски ле ка ри, ко је је 
пла ћао сам град и ан га жо вао их на го ди ну да на. 
сред њо ве ков ни гра до ви су има ли ма ње вој не 
сна ге са ста вље не од на јам ни ка.

У сред њем ве ку број град ског ста нов ни штва 
је ма ли у од но су на це ло куп но ста нов ни штво. У 
Ен гле ској у 12. ве ку све га 5% ста нов ни штва жи-
ви у гра до ви ма, док се у 14. ве ку тај број кре ће 
из ме ђу 15 и 20%. Ве ћи гра до ви су има ли 4–5000 
ста нов ни ка, а из у зет но су би ли рет ки гра до ви, 
као Лон дон, са 20–40.000 ста нов ни ка. 

ГРАДСКА ПРИВРЕДА

основ на за ни ма ња ста нов ни ка гра до ва 
би ла су тр го ви на и за нат ство. По сто ја-
ле су за на тли је и на се лу, али су њи хо ви 

про из во ди за до во ља ва ли са мо ло кал не по тре бе 
(ко ва чи, сто ла ри, тка ље). Град ске за на тли је ра де 
за ши ре тр жи ште. Њи хо ви про из во ди се че сто 
про да ју у уда ље ним зе мља ма. У гра до ви ма је по-
сто ја ло мно го за на тли ја раз ли чи тих про фи ла. 
У тек стил ној про из вод њи, на при мер, по себ не 
за на тли је ба ви ле су се пре ра дом ву не, бо је њем 
тка ни на или тка њем. Би ло је мно го за на тли ја 
ко ји су из ра ђи ва ли пред ме те од ко же, др ве та, 
пра ви ли на ме штај, при пре ма ли хра ну (пе ка-
ри, ме са ри), за тим ору жа ра, зла та ра, мај сто ра у 
ков ни ца ма нов ца, сли ка ра, про из во ђа ча хар ти-
је, итд. сред њо ве ков не за на тли је има ле су сво ја 
удру же ња – це хо ве или есна фе. Цех је у пот пу-
но сти ре гу ли сао про из вод њу: снаб де вао је сво је 
чла но ве си ро ви на ма, кон тро ли сао про из вод њу, 

про пи си вао це не и ква ли тет про из во да, за бра-
њи вао њи хо во ре кла ми ра ње. с дру ге стра не, 
цех је по др жа вао сво је чла но ве, на сто је ћи да 
сви ма обез бе ди ег зи стен ци ју, по ма гао оси ро-
ма ше не, удо ви це и де цу пре ми ну лих за на тли ја, 
за бра њи вао пре ко вре ме ни и ноћ ни рад. 

тр го ви на на за па ду Евро пе по ста је раз ви-
је ни ја, тек од кр ста шких ра то ва. Због ри зи ка 
у тр го ви ни, тр гу је се пре све га лук су зном ро-
бом, ка ко би се оси гу рао про фит. тр го ви на по-
љо при вред ним про из во ди ма је има ла ло кал ни 
ка рак тер. У сред њем ве ку по сто ја ле су две ве ли-
ке тр го вач ке обла сти: ме ди те ран ска и се вер на. 
се ди ште ме ди те ран ске обла сти би ла је Ита ли ја, 

Јед на за нат ска ра ди о ни ца оста ја ла је ге не ра ци ја ма 
у јед ној по ро ди ци. Мај стор ску ра ди о ни цу чи ни ли су 
вла сник ра ди о ни це – мај стор, ње го ве кал фе (по моћ-
ни ци) и ше гр ти (уче ни ци). Ка да ше грт из у чи за нат, 
по сле 5–8 го ди на уче ња, по ста је кал фа. Да би кал фа 
по стао мај стор, мо ра да на пра ви „ре мек де ло“ – те-
жак за да так из стру ке, за тим да пла ти еснаф ске так се 
и при ре ди го збу за чла но ве есна фа. По по ла га њу мај-
стор ског ис пи та до би јао је пра во да отво ри ра ди о-
ни цу и по ста не члан есна фа. Ако се члан есна фа не 
при др жа ва ста ту та, су ди му суд есна фа, а по сле ди це 
су мо гле би ти и из ба ци ва ње из есна фа, што је зна чи-
ло гу би так до зво ле за рад. У ве ћим гра до ви ма есна-
фи су има ли и сво ју цр кву, или ка пе лу у ка те дра ла ма. 
У ван ред ним при ли ка ма, чла но ви есна фа су чи ни ли 
и вој не од ре де. Има ли су сво је за ста ве и гр бо ве и на 
њи ма су би ли пред ста вље ни па тро ни или за нат ски 
про из во ди. 

Ковач
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а тр го вач ки пу те ви во ди ли су пре ма ис то ку, ка 
Ви зан ти ји и Ара бља ни ма. се вер на област об у-
хва та ла је тр го ви ну се вер ним и Бал тич ким мо-
рем, а њен цен тар био је у Флан дри ји (у Ни зо-
зем ској). Глав ни ар ти кал овог под руч ја је би ло 
кр зно, ко јим су нај пре тр го ва ли скан ди нав ци, 
али у 12. ве ку при мат су пре у зе ли тр гов ци из 
се вер но не мач ких гра до ва. Убр зо су се ста нов-
ни ци ових гра до ва удру жи ли и фор ми ра ли са вез 
се вер но не мач ких тр го вач ких гра до ва – Хан за. 
Хан за ће у на ред ним ве ко ви ма пот пу но кон тро-
ли са ти се вер ни тр го вач ки пут. Ме ди те ран ска и 
се вер на област би ле су по ве за не коп не ним пу-
тем, ко ји је во дио пре ко Ал па и до ли ном ре ке 
рај не. 

ја ча њем тр го вач ког про ме та до шло је до 
про ме на у нов ча ним си сте ми ма у мно гим зе-
мља ма и гра до ви ма. Ве о ма сит не и ма ло вред не 
ди на ре за ме ни ли су гро ши (de na rii gros si – ве-
ли ки ди на ри), ко ји су ефи ка сни је под ми ри ва ли 
по тре бе ра сту ћег тр жи шта. Ме ђу тим, вр ло бр зо 
се по ја ви ла по тре ба за још ве ћим је ди ни ца ма, 
па се та ко од сре ди не 13. ве ка об на вља ко ва ње 
злат ног нов ца. Злат ни ке је пр во по че ла да ку је 
Фи рен ца (фло ри ни), а за тим и Ве не ци ја, чи ји су 
ду ка ти вр ло ду го чу ва ли сво ју вред ност и има ли 
ва жну уло гу у тр го вач ком про ме ту.

Европа половином 14. века
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Лон дон је у 12. ве ку оста вљао са-
свим раз ли чит ути сак на са вре ме-
ни ке. Мо нах Ри чард од Де ви за опи-
су је Лон дон и ње го ве жи те ље на 
сле де ћи на чин:

„Овај град уоп ште не во лим. Ту 
се ску пља ју ра зни љу ди из свих 
мо гу ћих зе ма ља: сва ки на род уно
си соп стве не по ро ке и на ви ке. Ни
ко ту не жи ви а да ни је огре зао у 
ка кав зло чин. Сва ка че тврт вр ви 
од од врат них бе стид но сти (…). 
Што је не ко ве ћи зли ко вац, ви ше 
је на це ни. Не мој те се ме ша ти са 
го ми лом по крч ма ма (…). Го то ва на 
је без број. Глум ци, ла кр ди ја ши, ме
ку шци, Ци га ни, ла скав ци, де ча ци, 
му же љуп ци, де вој ке ко је пе ва ју и 
игра ју, ва ра ли це, игра чи це тр бу

шног пле са, ве шци, ма ми па ре, ме
се ча ри, вра чи, пан то ми ми ча ри, 
про сја ци: то је скуп ко ји пу ни ку ће. 
Па ако не ће те да се дру жи те са тим 
зли ков ци ма, не иди те да жи ви те у 
Лон до ну. Не мам ни шта про тив 
обра зо ва них љу ди, све ште них ли
ца ни Је вре ја. Ипак ми слим да, жи
ве ћи ме ђу лу пе жи ма, и они би ва ју 
ма ње са вр ше ни не го на дру гом 
ме сту…“

Ри чар дов са вре ме ник Ви ли јам 
Фиц-Сти вен гле да Лон дон са свим 
дру гим очи ма: 

„Ме ђу свим от ме ним гра до ви ма 
на све ту Лон дон, пре сто ни ца Кра
љев ства Ен гле ске, про но си све том 
сво ју сла ву, сво је бо гат ство и сво ју 
ро бу, уз но се ћи и до нај ве ћих ви

си на. Ва рош бла го сло ве на од Не
ба: све јој иде на ру ку – здра ва кли
ма, ре ли ги ја, ду жи на утвр ђе них 
зи ди на, по во љан по ло жај, углед 
ње них гра ђа на, част го спо ђа (…). 
Ста нов ни ци Лон до на по сву да су 
чу ве ни по еле ган ци ји у по на ша њу 
и оде ва њу, и по ужи ва њи ма у тр
пе зи. Дру ги гра до ви има ју сво је 
гра ђа не, Лон дон има сво ју го спо
ду. Ме ђу њи ма да та реч је до во
љна да сми ри сва ђу. Же не у Лон
до ну исте су као Са би њан ке…“

Чо век сред њег ве ка, 
прир. Ж. Ле Гоф, 

Бе о град 2007, 
150–151.

Из историјских извора
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1. Шта Ри чард од Де ви за нај ви ше за ме ра ста нов ни ци ма Лон до на?
2. Шта Ви ли јам ФицСти вен ис ти че као нај ве ће вр ли не Лон до на и ње го вих жи те ља?
3. Да ли има не што за јед нич ко у њи хо вим опи си ма овог гра да?
4. Да ли су оба ауто ра за и ста на сто ја ла да објек тив но опи шу Лон дон и ње го ве ста нов ни ке?

1. Како се делило средњовековно друштво?
2. Када и како настају средњовековни градови?
3. Како су изгледали градови у средњем веку?

Лондон 



12

I. ЕВРОПА У РАЗВИЈЕНОМ И ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

У пе ри о ду раз ви је ног сред њег ве ка Фран цу ска и Ен гле ска су пре шле раз ли чи ти пут др жав ног 
раз во ја. Док се у Ен гле ској плем ство бо ри ло да огра ни чи ја ку кра љев ску власт, у Фран цу ској су 
кра ље ви на сто ја ли да ује ди не фе у дал но по де ље ну др жа ву. Сто го ди шњи рат ове две др жа ве био 
је по сле ди ца њи хо вог ду го трај ног су ко бља ва ња због по се да ен гле ских кра ље ва у Фран цу ској.

2 УСПОН ЗАПАДНОЕВРОПСКИХ МОНАРХИЈА

ФРАНцУСКА

Фран цу ска се у 10. ве ку про те за ла од 
Пи ри не ја до рај не, али ни је би ла је дин-
стве на др жа ва. она је још увек де лом 

би ла ме ша ви на ро ман ских, гер ман ских и келт-
ских еле ме на та, уз то по де ље на на ви ше фе у-
дал них обла сти. Иг Ка пет, ко ји је 987. го ди не 
иза бран за фран цу ског кра ља, ни је био мно го 
моћ ни ји од сво јих ва за ла. Кра ље ва власт над 
гро фо ви ма ту лу за, Шам па ње, Флан дри је и Ан-
жуа, као и вој во да ма Бре та ње, Нор ман ди је и 
Акви та ни је, би ла је у ве ли кој ме ри но ми нал на. 
ствар на власт кра ља осе ћа ла се са мо на ње го-
вим по се ди ма око сред њег то ка се не, у око ли ни 
Па ри за (кра љев ски до мен). ствар ни из вор мо ћи 
кра ље ва из ди на сти је Ка пе та ле жао је у по др шци 
ко ју им је ука зи ва ла Цр ква. Пре ма хри шћан ском 
схва та њу, вла дар је био Бо жи ји иза бра ник. 

Фран цу ски кра ље ви су вре ме ном из гра ђи ва-
ли по ли тич ку моћ, ши ре ћи сво је по се де и осла-
ња ју ћи се на град ске ко му не и цр кву. Фи лип II 
Ав густ (1165–1223) за по сео је Нор ман ди ју и 
под руч је за пад не Фран цу ске, све до Пи ри не ја. 
Ње го ви ус пе си до ве ли су до са ве за ен гле ског 
кра ља Џо на без Зе мље и рим ско-не мач ког ца-
ра Фри дри ха II, али су фран цу ске тру пе од не ле 

по бе ду код Бу ви на 1214. го ди не. Вла да ви на Фи-
ли па II Ав гу ста је пе ри од из град ње др жав ног 
апа ра та, али и про цват кул тур ног жи во та. ја-
вља ју се пр ва де ла го тич ке умет но сти, под по-
кро ви тељ ством Цр кве на ста је 1215. го ди не Па-
ри ски уни вер зи тет. Фран цу ски кра ље ви, ко ји су 
се до та да стал но се ли ли да би уби ра ли при хо-
де и упра вља ли сво јим до бри ма, по чи њу трај-
но да бо ра ве у Па ри зу. Кра љев до мен, ко ји се 
за хва љу ју ћи осва ја њи ма про ши рио, из и ски вао 
је из град њу раз гра на те двор ске ад ми ни стра ци-
је. На ста је пар ла мент, ко ји ће по ста ти вр хов ни 
суд ски и са ве то дав ни ор ган, са се ди штем у Па-
ри зу. Чи ни ли су га обра зо ва ни прав ни ци, ко-
ји ма су по да ни ци мо гли да под но се жал бе. За 
вре ме Фи ли по вих на след ни ка власт кру не се 
ши ри у прав цу ју га. 

Фи ли пов унук Луј IX Све ти (1226–1270) био 
је по знат по свом из у зет ном по ште њу (по зи ван 
је и у дру ге зе мље да ре ша ва спо ро ве), ми ло-
ср ђу (по ди гао је дом за сле пе) и по бо жно сти. 

Ка да је и на ко ји на чин по де ље но
цар ство Кар ла Ве ли ког?

Луј IX Свети са пратњом

Непознате речи

дом ен –  породични  зе мљишн и п осед вл ад арске  династије 
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Пред во дио је VII кр ста шки рат, а по ги нуо је у 
VI II, по след њем кр ста шком ра ту. Луј IX је за-
бра нио дво бо је и при ват не ра то ве ме ђу фе у дал-
ци ма и увео је је дин стве ну мо не ту на чи та вом 
под руч ју кра ље ви не. Кра љев ски суд је над ре ђен 
фе у дал ним су до ви ма. Фран цу ска је на кра ју вла-
да ви не Лу ја IX све тог би ла нај ја ча за пад но е-
вроп ска си ла. 

Унук Лу ја IX све тог, Фи лип IV Ле пи (1285–
1314) био је је дан од нај зна чај ни јих фран цу ских 
вла да ра. При ли ке у зе мљи му ни су ишле на ру ку, 
јер су због не род них го ди на при но си би ли ма-
ли, а по бу не се ља ка че сте. Без до вољ но нов ца, 
су о чио се са ве ли ким из да ци ма услед на ра сле 
ад ми ни стра ци је. Да би обез бе дио но вац при бе-
га вао је раз ли чи тим сред стви ма, па и за пле ни 
до ба ра стра них тр го ва ца, је вреј ских или лом-
бар диј ских бан ка ра. Нов ча не не при ли ке би ле су 

Филип IV Лепи

Ширење власти француских краљева (1180–1328)

13
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по вод и за су коб са рим ским па пом. Па па Бо ни
фа ци је VI II за бра нио је кра љу да уби ра по рез од 
све штен ства. На след ник Бо ни фа ци ја VI II, па па 
Кле мент V је пап ску сто ли цу 1309. го ди не под 
при ти ском пре се лио у Ави њон у ју жној Фран-
цу ској. та ко је по че ло „Ави њон ско пап ско роп-
ство“ (1309–1378), пе ри од ка да су па пе би ле у 
пот пу ној слу жби фран цу ских др жав них ин те-
ре са. Па па Кли мент V је на на го вор Фи ли па IV 
осу дио тем пла ре и рас пу стио овај мо на шко-ви-
те шки ред, а њи хо ва ве ли ка има ња је при гра био 
краљ. Ка да је за по чео су коб са па пом Бо ни фа ци-
јем VI II, Фи лип IV Ле пи је 1302. го ди не пр ви пут 
са звао скуп шти ну Др жав них ста ле жа (пле ми-
ћа, све ште ни ка и гра ђа на). Бра ком са гро фи цом 
од Шам па ње, при дру жио је ову област кру ни. 
По ку шао је да за у зме и бо га ту област Флан дри је 
на се ве ру, али је ње го ва вој ска пре тр пе ла по раз. 

смр ћу кра ља Шар ла IV 1328. го ди не, уга си ла 
се ди на сти ја Ка пе та. Ба ро ни и цр кве ни ве ли ко-
до стој ни ци су за но вог кра ља иза бра ли Фи ли па 
од Ва лоа (Фи лип VI), не ћа ка Фи ли па IV Ле пог. 
Ен гле ски краљ Едвард III (1327–1377), ко ји је по 
жен ској ли ни ји био унук Фи ли па IV, ис ти цао је 
сво је пра во на фран цу ски пре сто. то је био по-
вод за из би ја ње сто го ди шњег ра та. 

СтОГОДИшЊИ РАт

сто го ди шњи рат био је нај ду го трај ни ји 
рат у сред њем ве ку и тра јао је од 1337. до 
1453. го ди не. У пр вој фа зи ра та Ен гле зи 

су од не ли не ко ли ко ва жних по бе да код Кре си ја 
(1346), По а тјеа (1356) и Ажен ку ра (1415). По сле 
по бе де код Ажен ку ра, Ен гле зи су са сво јим са-
ве зни ком вој во дом Бур гун ди је кон тро ли са ли 
чи та ву се вер ну Фран цу ску, укљу чу ју ћи и Па риз, 
све до 1435. го ди не. 

та да је до шло до из ми ре ња фран цу ског кра-
ља и бур гунд ског вој во де, и Фран цу зи су ко-
нач но по вра ти ли Па риз. По сле то га, краљ се 
по све тио ује ди ње њу сво је зе мље: уни шта вао 
је пљач ка шке че те, гу шио фе у дал не по бу не и 
ре гру то вао пла ће не вој ни ке по ен гле ском узо-
ру. По сле по бе де код Ка сти љо на 1453. го ди-
не, Фран цу зи су про те ра ли Ен гле зе, ко ји ма је у 
Фран цу ској оста ла са мо лу ка Ка ле на Ла ман шу. 
Упо тре ба ар ти ље ри је до не ла је не са мо по бе ду 
над Ен гле зи ма, већ и ко нач но учвр шћи ва ње кра-
љев ске вла сти и ства ра ње је дин стве не др жа ве. 
Ка ко је ар ти ље ри ја ску по оруж је, ње га су мо гли 
да при у ште са мо вла да ри, и та ко сло ме от пор 
не по слу шних ва за ла. 

Пре суд ни до га ђај, ко ји ће пре о кре ну ти ток ра та, од-
и грао се 1429. го ди не, по ја вом Јо ван ке Ор ле ан ке, 
сим бо ла фран цу ског от по ра. Јо ван ка је би ла ше сна е-
сто го ди шња се љан ка са ис то ка Фран цу ске, убе ђе на 
да је ње на бо жан ска ми си ја да од бра ни оп сед ну ти 
град Ор ле ан и Шар ла VII кру ни ше у Рем су. По сле од-
бра не Ор ле а на и осло ба ђа ња не ко ли ко фран цу ских 
гра до ва, она је од ве ла Шар ла VII у Ремс, где је у ста рој 
ка те дра ли кру ни сан за кра ља. По сле то га су мно ги 
гра до ви по че ли да при ла зе но вом кра љу. При ли ком 
оп са де јед ног гра да, бур гунд ски вој во да је за ро био 
Јо ван ку и пре дао је Ен гле зи ма, ко ји су је осу ди ли као 
ве шти цу и  с па ли ли н а л о ма чи 1 431. г о ди не. 

Непознате речи

држа вн и стал еж и –  свеш те нство, п лемств о и гра ђанство, 
 др уштвени  слојев и који  у феуд алној д ржави имај у полити-
чка  права ;  њихови пр едстав ници у че ствују на  скупштини 
 др жавних стал ежа,  кој а уз  кр аља донос и најва жније о длу ке.
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ЕНГлЕСКА

Нор ман ски вој во да Ви љем I Осва јач 
(1027–1087), ко ји је 1066. го ди не по-
стао ен гле ски краљ, осни вач је нор ман-

ске ди на сти је. По сле по бе де над по след њим 
ан гло сак сон ским кра љем, он је зе мљу ан гло-
сак сон ског плем ства по де лио сво јим ба ро ни ма 
и вој ни ци ма. ра ди уво ђе ња но вих по ре за, на-
ре дио је да се по пи шу сва зе мљи шна има ња у 
Ен гле ској, у тзв. „Књи гу стра шног су да“ (1086). 
Вла да ри нор ман ске ди на сти је из гра ди ли су ја ку 
цен трал ну власт. Уве де ни су кра љев ски су до ви, 
и на чи та вој те ри то ри ји кра ље ви не по чео је да 
се при ме њу је си стем тзв. оп штег пра ва. овај 
пе ри од до нео је и при вред ни успон Ен гле ске. 
За хва љу ју ћи ве ли ком уз го ју ова ца, Ен гле ска је 
по ста ла глав ни снаб де вач ву ном фла ман ских 
тек стил них ра ди о ни ца. 

За да љу из град њу двор ске ад ми ни стра ци је, 
али и за ја ча ње ен гле ске по зи ци је у Фран цу ској, 
зна чај на је би ла вла да ви на Хен ри ја II План та
ге не та (1154–1199). Као син ан жуј ског гро фа, 
у Фран цу ској је по се до вао Ан жу и Мен, а као 
унук и на след ник кра ља Хен ри ја I, до био је и 
Нор ман ди ју. Бра ком са Еле о но ром, на сле ди-
ни цом Акви та ни је, до био је и ју го за пад ни део 

Фран цу ске. У са мој Бри та ни ји про ши рио је сво-
је кра љев ство за у зи ма њем де ла Шкот ске и Ир-
ске, док је Велс до вео у ва зал ни по ло жај. Велс 
ће 1282. го ди не би ти пот пу но по ко рен, ка да је за 
ен гле ског пре сто ло на след ни ка уве де на ти ту ла 
принц од Вел са, ко ја се и да нас ко ри сти. Због 
ску пих рат них по хо да Хен ри II је био при мо-
ран да че сто уби ра ван ред не по ре зе од пле ми ћа 
и све штен ства, што је иза зва ло не за до вољ ство 
у зе мљи. На че ло ње го вих про тив ни ка стао је 
над би скуп Кен тер бе ри ја То мас Бе кет, ко га су 
кра ље ве при ста ли це уби ле у са мој ка те дра ли 
1170. го ди не. ово су ро во уби ство је иза зва ло 
осу ду у це лом хри шћан ском све ту, а краљ је био 
при мо ран да се јав но по ка је.

Хен ри ја II на сле дио је син Ри чард Ла вље 
Ср це (1189–1199), ве ли ки рат ник, по кро ви тељ 
пе сни ка и узор сред њо ве ков ног ви те за. Углав-
ном је бо ра вио ван Ен гле ске, на сво јим број ним 

Ричард I Лавље Срце

Хен ри  II План та ге не т
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по се ди ма у Фран цу ској. он је био је дан од глав-
них во ђа Тре ћег кр ста шког ра та (1189–1192). 
При ли ком по врат ка из кр ста шког ра та, ри чард 
је за ро бљен од стра не не мач ког ца ра, па је ви-
ше од го ди ну да на про вео у за то че ни штву, све 
док за ње га ни је пла ћен ви сок от куп. ри чар да 
је на сле дио брат Џон без Зе мље (1199–1216), 
не спо соб ни вла дар, ко ји је до жи вео по раз од 
фран цу ског кра ља и 1204. го ди не из гу био нај-
ве ћи део по се да у Фран цу ској. Ка ко би по вра-
тио из гу бље не по се де и фи нан си рао рат про тив 
фран цу ског кра ља, краљ Џон је уби рао ван ред не 
по ре зе. то је иза зва ло ве ли ко не за до вољ ство у 
зе мљи, а по раз код Бу ви на 1214. го ди не са мо је 
про ду био кри зу. Из би ла је по бу на ба ро на, ко ји-
ма је по шло за ру ком да уз по моћ гра ђа на за у зму 
Лон дон. Плем ство, ује ди ње но са гра ђан ством, 
при мо ра ло је кра ља да 15. ју на 1215. го ди не пот-
пи ше Ве ли ку по ве љу сло бо де ко јом је огра ни-
че на кра љев ска власт. 

Ве ли ка епи де ми ја ку ге – „Цр на смрт“ ко ја је 
ха ра ла Евро пом 1348–1350. го ди не, по ко си ла је 
тре ћи ну ста нов ни штва Ен гле ске. Због не до стат-
ка рад не сна ге, се ља ци су ве за ни за зе мљу, по што 
им је за бра ње но да на пу шта ју сво је фе у дал не го-
спо да ре. то је иза зва ло ве ли ко не за до вољ ство 
и дру штве на пре ви ра ња у дру гој по ло ви ни 14. 
и пр вој по ло ви ни 15. ве ка. Кри за и без вла шће 
ко ји су за вла да ли у Ен гле ској, по ло ви ном 15. 
ве ка, омо гу ћи ли су Фран цу зи ма по бе ду у сто-
го ди шњем ра ту. Ка да је 1455. го ди не вој во да од 
јор ка, ро ђак обо ле лог кра ља Хен ри ја VI, по се-
гао за кру ном, за по чео је ду го тра јан ди на сти-
ч ки су коб. овај су коб по знат је као „Рат две ју 
ру жа“: цр ве на ру жа би ла је сим бол по ро ди це 
Лан ке сте ра, а бе ла ру жа знак по ро ди це Јор ка. 
обе по ро ди це би ле су огран ци кра љев ске ди-
на сти је П лантагене та .  рат се  завршио  1 485. го-
дине, доласко м на пр ес то  Хенр иј а VII, о снивача 
дина стије  Тјудора.  Хе нри VII  ( 1485–1 509),  би о 
је  по томак Ла нк ес те ра, а б ра ком са  женом из 
п ородиц е  јо рк поми рио је за раћ ене ст ране.

1. У ч ему  је би о знача ј в ладави не  Фи липа  II  Август а? 
2. На који  нач ин су енгл ески краље ви  стекли ве лике  посед е  на те риториј и  Фр анцуск е? 
3. Који  су уз ро ци  Стогод ишњег  ра та?

По ве љом се вла дар оба ве зао да ће по што ва ти пра-
ва плем ства, све штен ства и гра ђа на Лон до на и да 
не ће без њи хо вог при стан ка уби ра ти но ве да жби не. 
По ве ља има 63 чла на и на пи са на је на ла тин ском је-
зи ку. На след ник кра ља Џо на, краљ Хен ри III (1216–
1272), рас пи си вао је ван ред не по ре зе, што је до ве ло 
до но ве пле мић ке по бу не, ко ја је при мо ра ла кра ља 
на ком про мис. По бу ње ни ци су по сти гли да Кра љев
ски ве ли ки са вет, са ста вљен од ба ро на и ви со ких 
цр кве них ве ли ко до стој ни ка, до би је пра во одо бра ва-
ња но вих за ко на. Ово те ло је по че ло да се на зи ва и 
Пар ла мент, а у ње го вом ра ду уче ство ва ла су по два 
пред став ни ка сит ног плем ства из сва ке гро фо ви је и 
два пред став ни ка гра ђа на из сва ког гра да. Пар ла-
мент се пр ви пут са стао 1265. го ди не. Уста ли ло се 
на че ло „Оно што се свих ти че тре ба да бу де од свих 
одо бре но“. Вре ме ном су чла но ви круп ног плем ства 
из Ве ли ког са ве та по ста ли Гор њи дом, а пред став ни-
ци о кру га и  г ра до ва Д о њи д ом П ар ла мен та.

Куга
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Св ето римско  ц арство је  назив за  немачку  др жа ву у сред ње м веку .  Ца реви су с воју влас т ширили 
 и на друге  сусе дн е држа ве и обла сти (Чешк а, север на Италија), али  је  њихова  с т вар на власт 
 времен ом била  све сл аби ја. У  ср ед њој Евр опи су  постој але две  велике  к ра љевине – Уг ар ск а и  
Пољс ка. Угарс ка  је  имала  в ел ики ути цај  не само  у  средњој Евр опи,  већ и  н а  Балкан ском полу-
острву.  

3 СВЕТО РИМСКО ЦАРСТВО И ДРЖАВЕ 
СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ

СВЕтО РИ МС КО  цАРСтВО
НЕ МА чКЕ НА РОДНОСтИ 

Н а зив све то рим ско цар ство из ра жа вао 
је сред њо ве ков не те жње ка об на вља њу 
ује ди ње ног хри шћан ског за па да, као у 

по след њим го ди на ма рим ског цар ства. Цар ство 
је об но вље но 962. го ди не, ка да је не мач ки краљ 
Отон I у ри му кру ни сан за ца ра. отон I је уз 
по моћ Цр кве на мет нуо власт об ла сним го спо-
да ри ма и за у ста вио про дор Ма ђа ра на за пад. 
Ме ђу тим, Цар ство ни ка да ни је ус пе ло да из-
ра сте у је дин стве ну др жа ву. Ца ру је при па да ла 
вр хов на власт, али је ње го ва ствар на моћ би ла 
огра ни че на. Гро фо ви су на сво јим под руч ји ма 
обез бе ђи ва ли ред и мир, има ли суд ску власт, 
уби ра ли по ре зе и ко ман до ва ли вој ском. Вре ме-
ном, њи хо ва власт по ста је на след на, па је гроф 
све ма ње кра љев слу жбе ник, а све ви ше ва зал, 
ко ји за се бе за др жа ва при хо де гро фо ви је. Не-
ко ли ко гро фо ви ја обра зо ва ло је ве ће је ди ни це, 
вој вод ства: сак со ни ја, Ба вар ска, Фран ко ни ја, 
Швап ска. Из гра ђу ју ћи ва зал не од но се, вој во-
де су се тру ди ле да по ста ну по сред ни ци из ме-
ђу вла да ра и гро фо ва. Ца ре ви углав ном ни су 
рас по ла га ли сред стви ма да сло ме моћ вој во да, 
а нај ва жни ји осло нац на ла зи ли су у Цр кви. За-
то су ца ре ви би ску пи ма да ва ли овла шће ња ко ја 
су има ли гро фо ви, али су кон тро ли са ли њи хов 
из бор. Ме ђу тим, па па Гр гур VII (1073–1085), 
су прот ста вио се цар ском ме ша њу у из бор цр-
кве них ве ли ко до стој ни ка, сма тра ју ћи да то 
пра во при па да ис кљу чи во па па ма. Због то га је 
до шао у же сток су коб са ца рем Хајн ри хом IV 
(1056–1106). По сле ди це ове „бор бе за ин ве сти-
ту ру“ из ме ђу пап ства и цар ства би ле су сла бље-
ње вла сти вла да ра и ја ча ње вој во да и гро фо ва. 
Кон кор да том из Вор мса (1122), де фи ни са но је 

Непознате речи

 грофо ви ја  – упра вна и  т еритор ијална ј едини ца на че лу  
с а г рофом 

в ојводс тво  – већа  во јно-у пр авна о бл аст под вл ашћу 
војво де (х ерц ега)

ко нк ордат  –  уг ов ор измеђ у  световн ог влада ра  и римс ко г 
 папе к оји  р егулише  пра вни положај Цркве

Отон I
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да би ску пе по ста вља па па, одво је не су ду хов на 
и све тов на власт цр кве них ве ли ко до стој ни ка, 
та ко да су они по ста ли ца ре ви ва за ли.

 У  пе ри о ду из ме ђу 1138. и 1250. го ди не на 
че лу Цар ства на ла зи ла се ди на сти ја Хо ен шта
у фен. Цар Фри дрих I Бар ба ро са (1152–1190) 
по ку шао је да по вра ти ути цај на ра чун не мач-
ких ве ли ка ша и оса мо ста ље них ита ли јан ских 
ко му на. По што је ус по ста вио ред у Не мач кој, 
по кре нуо је рат про тив ита ли јан ских гра до ва. 
Ита ли ја се у 12. ве ку са сто ја ла од три одво је не 
по ли тич ке це ли не. се вер на Ита ли ја је при па-
да ла Цар ству, у сре ди шњем де лу Апе нин ског 
по лу о стр ва на ла зи ла се Пап ска др жа ва, а на 
ју гу Кра ље ви на Си ци ли ја. то ком 11. и 12. ве-
ка се вер но и та ли јан ски гра до ви ко ри сте су ко бе 

ца ре ва и па па и из гра ђу ју ско ро пот пу ну са мо у-
пра ву. У тим гра до ви ма за јед но жи ве пле ми ћи и 
сло бод ни гра ђа ни, тр гов ци и за на тли је. Гра до ви 
бр зо ра сту и за у зи ма њем град ске око ли не по-
ста ју ма ле не за ви сне ре пу бли ке (Лу ка, Си је на, 
Фи рен ца, Ми ла но и дру ги). У њи ма се раз ви-
ја ју бан кар ски по сло ви, тр го ви на и тек стил на 
про из вод ња. Ђе но ва и Ве не ци ја би ле су глав ни 
тр го вач ки по сред ни ци из ме ђу ис то ка и за па да. 
Ка ко би се од бра ни ли од цар ских пре тен зи-
ја, се вер но и та ли јан ски гра до ви се уз по др шку 
па пе ује ди њу ју у Лом бар диј ску ли гу (1167). 
По сле по ра за код Ле ња на (1176), Фри дрих I је 
био при мо ран да при зна ауто но ми ју се вер но и-
та ли јан ским гра до ви ма. Као је дан од во ђа тре-
ћег кр ста шког по хо да (1189–1190), Фри дрих I 

18
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Фридрих I Барбароса
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се су срео са сте фа ном Не ма њом у Ни шу, али је 
по том по ги нуо у Ма лој Ази ји.

У дру гој по ло ви ни 14. и по чет ком 15. ве ка, 
Цар ством је вла да ла по ро ди ца Лук сем бург. 
Кар ло IV (1346–1378) је 1356. го ди не из дао 
„Злат ну бу лу“, ко јом је де фи ни сао из бор ца ра. 
Ца ра је би ра ло се дам „из бор ни ка“: че шки краљ, 
сак сон ски вој во да, бран ден бур шки мар кгроф, 
рајн ски гроф и над би ску пи Мајн ца, Кел на и 
три је ра.  

За вре ме вла да ви не Лук сем бур шке ди на сти-
је ја ча ју и Хаб збур зи. Ве ли ки успон по ро ди це 
за по чео је ка да су из бор ни ци за ца ра про гла-
си ли Ру дол фа Хаб збур шког (1273–1291). он 
је 1278. го ди не Аустри ју и Шта јер ску при кљу-
чио по ро дич ним по се ди ма. Хаб збур зи су по том 
по ти сну ти из Швај цар ске, али су се про ши ри-
ли на Ко ру шку и ти рол. Из бор Фри дри ха III 

(1440–1493) за рим ско-не мач ког ца ра озна чио 
је де фи ни тив ни успех ди на сти је Хаб збур га, из 
ко је ће се убу ду ће би ра ти сви не мач ки ца ре ви. 
Ипак, моћ Хаб збур га ни је по чи ва ла на цар ској 
ти ту ли, већ је на ста ла об је ди ња ва њем ве ли ког 
бро ја др жа ва и по кра ји на под њи хо вом не по-
сред ном вла шћу.

чЕш КА
 

По сле сло ма Ве ли ко мо рав ске кне же ви не, 
по чет ком 10. ве ка, на тлу Че шке вла да ли 
су ло кал ни кне же ви, ста ре ши не по је ди-

них пле ме на. Ме ђу овим кне же ви ма до ла зи ло је 
до су ко ба, због че га су се не ки од њих за по моћ 
обра ћа ли не мач ким вла да ри ма и гро фо ви ма. 
Вре ме ном је оја ча ла кне жев ска по ро ди ца Пше
ми сло ви ћа, са по се ди ма у око ли ни Пра га. они 
су ра то ва ли про тив Не ма ца и Ма ђа ра, али су 
ипак мо ра ли да при зна ју власт рим ско-не мач ког 
ца ра. Че шка је по ста ла кра ље ви на сре ди ном 12. 
ве ка. од кра ја 12. ве ка за по чи ње не мач ка ко ло-
ни за ци ја че шких те ри то ри ја, на ро чи то су дет-
ске обла сти. Че шки краљ Пше мисл II Ото кар 
(1253–1278) је за у зи ма њем Аустри је по стао нај-
моћ ни ја лич ност у све том рим ском цар ству. 
Пла ше ћи се ње го ве мо ћи, из бор ни ци су за ца ра 
иза бра ли ру дол фа Хаб збур шког, ко ји је ус пео да 
по бе ди че шког кра ља и оду зме му осво је не те-
ри то ри је. Ди на сти ја Пше ми сло ви ћа уга си ла се 
1306. го ди не, а че шки пре сто је на сле ђем при пао 

Рудолф Хабзбуршки Фридрих III

Карлов мост, Праг
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ди на сти ји Лук сем бург. Нај по зна ти ји вла дар 
ове ди на сти је био је по ме ну ти Кар ло IV, ко ји је 
ши ро ко обра зо ва ње сте као у Па ри зу. Као краљ 
Че шке на сто јао је да уна пре ди по љо при вре ду, 
обез бе ди мир на пу те ви ма и не сме та ни раз вој 
тр го ви не. Че си су у гра до ви ма прав но из јед на-
че ни са не мач ким гра ђа ни ма. На ро чи ту па жњу 
по све тио је Пра гу, где је ус по ста вље на над би-
ску пи ја и осно ван пр ви уни вер зи тет у сред њој 
Евро пи (1348).  

За вла да ви не на след ни ка Кар ла IV, кра ља 
Жиг мун да (Си ги смун да) (1378–1437), ко ји је 
био и угар ски краљ и не мач ки цар, Че шку по тре-
са ју уну тра шњи су ко би. По ред спо ро ва из ме ђу 
вла да ра и плем ства, и Че ха и Не ма ца, за по чи ње 
и ве ли ки вер ски по крет ја на Ху са . 

Ху сит ски ра то ви осла би ли су власт кра ља и 
оја ча ли ути цај плем ства, ко је је свој Сејм (са-
бор) пре тво ри ло у нај моћ ни је др жав но те ло. 
сејм је би рао кра ље ве, на сто је ћи да увек очу ва 
при ви ле ги је плем ства. Ка да је 1526. го ди не за 
кра ља иза бран Фер ди нанд Хаб збур шки, Че шка 
је до спе ла под власт ди на сти је Хаб збур га, под 
ко јом ће би ти све до 1918. го ди не.

У ГА РС КА

Ма ђа ри су се у Па нон ску ни зи ју до се-
ли ли кра јем 9. ве ка. Пре о бра жај ма-
ђар ског па ган ског рат нич ког дру штва 

у хри шћан ско фе у дал но дру штво и ства ра ње 
угар ске др жа ве за по че ли су у дру гој по ло ви ни 
10. ве ка. Пре суд не ко ра ке у том про це су учи нио 
је пр ви угар ски краљ из ди на сти је Ар па до ва ца, 
Сте фан I Све ти (997–1038). он је 1000. го ди не 
кру ни сан кра љев ском кру ном до би је ном од па-
пе, и та ко је Угар ска, ко нач но, ушла под окри ље 
за пад но е вроп ске ци ви ли за ци је. Угар ска кра јем 
11. века по чи ње да во ди осва јач ку спољ ну по-
ли ти ку, ши ре ћи власт на сла во ни ју и Хр ват ску. 
Ве ћи део 12. ве ка обе ле жи ла је бор ба Угар ске 
за пре власт у По ду на вљу са Ви зан ти јом. На гло 
сла бље ње Ви зан ти је по сле смр ти ца ра Ма ној ла 
Ком ни на (1180), омо гу ћи ло је Угар ској да пре-
у зме ини ци ја ти ву и за по сед не Срем, Бе о град 
и Бра ни че во. Угар ски кра ље ви су, уз по др шку 
пап ства, во ди ли офан зив ну по ли ти ку пре ма су-
се ди ма, од Бо сне, пре ко ср би је и Бу гар ске, до 
Га ли ци је (При кар пат ска ру си ја). 

З бог пре те ра ног да ри ва ња по се да плем ству, 
осла би ла је кра љев ска власт, а оја ча ла вла сте-
ла. Кра ља Ан дри ју II (1205–1235) не за до вољ но 
плем ство је при си ли ло да до не се „Злат ну бу лу“ 
(1222). овом по ве љом краљ је га ран то вао пра-
ва и при ви ле ги је плем ства, укљу чу ју ћи и пу но 
вла сни штво над до би је ном зе мљом. Вла сте ли је, 
та ко ђе, при зна то пра во на от пор про тив кра ља, 
ако не по шту је по ве љу. те жак уда рац Угар ској 
на не ла је про ва ла Мон го ла 1241–1242. го ди не. 
об на вља ју ћи зе мљу на кон од ла ска Мон го ла, 
краљ Бе ла IV (1235–1270) је гра дио ка ме не твр-
ђа ве и зам ко ве, на се ља вао ко ло ни сте из стра них 
зе ма ља и под сти цао раз вој при вре де.

Угар ска је то ком по след њих де це ни ја 13. ве ка 
за па ла у кри зу, ко ја се ис по љи ла кроз сла бље ње 
кра љев ске вла сти и уз ди за ње нај моћ ни јих ве-
ли ка ша. Из у ми ра њем ди на сти је Ар па до ва ца 
1301. го ди не, на угар ски пре сто до шао је Кар ло 
I Ро берт (1301–1342) из ди на сти је на пуљ ских 

Карло IV Жигмунд

Рек тор пра шког уни вер зи те та Јан Хус (1369–1415) за-
ла гао се за ре фор му цр кве, уки да ње све ште нич ких 
при ви ле ги ја и за вра ћа ње из вор ном си ро ма штву. 
Због свог уче ња про гла шен је за је ре ти ка и по зван 
да до ђе на цр кве ни са бор у Кон стан цу, да би се 
оправ дао од оп ту жби. Та мо је осу ђен и спа љен на 
ло ма чи 1415. го ди не. Огор че ње у Че шкој  због овог 
чи на пре ра сло је у ве ли ки вер ски су коб, тзв. Ху сит
ске ра то ве (1419–1434).

Непознате речи

Зла тна бул а – зл ат опечат на пов еља 
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Ан жу ја ца. У то вре ме је и краљ Дра гу тин, као 
ро ђак уга ше не ди на сти је, без у спе шно по ку ша-
вао да до ве де свог си на на угар ски пре сто. Ка да 
се учвр стио на вла сти, Кар ло ро берт је кроз ви-
ше го ди шњу бор бу са ве ли ка ши ма сло мио њи-
хо ву моћ. Вла да ви на Ан жуј ске ди на сти је обе-
ле же на је ве ли ким при вред ним и дру штве ним 
про ме на ма, раз во јем гра до ва и сна жном кра-
љев ском вла шћу. При вред ни успон и ве ли ки 
при хо ди од руд ни ка зла та и сре бра на пу ни ли 
су кра љев ску ри зни цу. то је омо гу ћи ло Кар лу 
ро бер ту и ње го вом си ну и на след ни ку Лу до ви
ку (Ла јо шу) I (1342–1382) во ђе ње ра то бор не по-
ли ти ке пре ма су се ди ма. Кар ло ро берт је ра то вао 
са Ми лу ти ном и сте фа ном Де чан ским у ви ше 
на вра та око Ма чве и Бе о гра да. Лу до вик I је у 
Ду ша ну имао до стој ног про тив ни ка, па су рат ни 
по хо ди ко је је во дио про тив ср би је оста ли без 
ве ћих ре зул та та. Ипак, по сле Ду ша но ве смр ти 
ус пео је да об ла сне го спо да ре из се вер них де-
ло ва срп ског цар ства учи ни сво јим ва за ли ма. 
Лу до вик је во дио по хо де у Ита ли ју, по ку ша ва-
ју ћи да до би је кру ну На пуљ ске кра ље ви не. он 
је ис ти снуо Ве не ци ју из Дал ма ци је (1358), при-
вре ме но осво јио Ви дин у се вер ној Бу гар ској, и 
иза бран за кра ља Пољ ске (1370). Ка да је умро 
без му шког на след ни ка, у Угар ској су из би ле 
бор бе око пре сто ла у ко ји ма је знат но осла би-
ла кра љев ска власт. Же нид бом са Лу до ви ко вом 
кћер ком Ма ри јом, кра љев ску кру ну до био је 
Жиг мунд Лук сем бур шки .

По сле Ко сов ске бит ке (1389), за по че ли су 
пр ви осман ски упа ди у По ду на вље. Жиг мунд 
Лук сем бур шки је по ку шао да от кло ни тур ску 
опа сност са угар ских гра ни ца, али је до жи вео 
те жак по раз код Ни ко по ља 1396. го ди не. то-
ком сво је че тр де се то го ди шње вла да ви не он је 
во дио упор ну ан ти тур ску по ли ти ку, тра же ћи 
са ве зни ке и ме ђу вла да ри ма су сед них др жа ва 
– Вла шке, ср би је и Бо сне. Жиг мун до ва по ли-
ти ка пре ма тур ци ма има ла је са мо огра ни че не 
успе хе због не до вољ них ма те ри јал них сред ста ва 
и уну тра шњих от по ра ње го вој вла да ви ни у Угар-
ској. осим то га, Жиг мунд је као вла дар Све тог 
рим ског цар ства (од 1411. го ди не) знат ну па-
жњу по све ћи вао и не мач ким и европ ским по-
сло ви ма. 

По сле Жиг мун до ве смр ти (1437) на сту-
пи ло је раз до бље сла бе кра љев ске вла сти, 

уну тра шњих су ко ба и ја ча ња круп ног плем ства. 
сре ди ном 15. ве ка нај и стак ну ти ју уло гу у Угар-
ској играо је Јо ван Ху ња ди, ко ји је јед но вре ме 
био и на ме сник кра љев ске вла сти. он се ис та као 
у бор би са тур ци ма, те је та ко до спео и у срп ску 
на род ну по е зи ју (Си би ња нин Јан ко). Ху ња ди је 
умро од ку ге по сле од бра не Бе о гра да од ту ра ка 
1456. го ди не, али је ње гов мла ђи син Ма ти ја две 
го ди не ка сни је по стао угар ски краљ. 

Вла да ви на Ма ти је Кор ви на (1458–1490) 
пред ста вља по след њи пе ри од у ко ме је Угар ска 
би ла ве ли ка сред њо е вроп ска си ла. он је ство-
рио ја ку, цен тра ли зо ва ну др жа ву. то му је омо-
гу ћи ло да во ди бор бу са осман ли ја ма, али и да 
успе шно ра ту је у сред њој Евро пи. За у зео је Мо-
рав ску и био кру ни сан за че шког кра ља (1469), а 
у ра ту про тив Хаб збур га ус пео је да осво ји Беч 
(1485). Ме ђу тим, Ма ти ји на ам би ци о зна по ли-
ти ка су ви ше је ис цр пе ла мо гућ но сти зе мље, па 
је под ње го вим сла бим на след ни ци ма из пољ-
ске Ја ге лон ске ди на сти је, Угар ска не по врат но 
осла би ла. сла бље ње кра љев ске вла сти, пра зна 
др жав на ка са, су ко би ме ђу плем ством и ве ли ки 
се љач ки уста нак (1514), до ве ли су Угар ску до 
ка та стро фал ног по ра за у су ко бу са осман ли ја-
ма на Мо хач ком по љу 1526. го ди не.

Заклетва Матије Корвина, Катарина Ивановић
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ПО љСКА

то ком ра ног сред њег ве ка цен тар оку пља-
ња пољ ских те ри то ри ја на ла зио се око 
гра да По зна ња. та мо шњи кнез Мје шко 

I (960–992) по ко рио је окол не кне же ве, при мио 
хри шћан ство, али је био при мо ран да при зна 
вр хов ну власт не мач ких вла да ра. Ње гов на след-
ник Бо ле слав I (992–1025) до био је кра љев ску 
кру ну, а фор ми ра на је и над би ску пи ја. Ме ђу тим, 
си стем на сле ђи ва ња у вла дар ској ди на сти ји 
Пја сто ви ћа, где је краљ упра вљао пре сто ни цом 
у Кра ко ву, а бра ћа вла да ла као вој во де по је ди-
них обла сти, до вео је до рас пар ча ва ња Пољ ске. 
Че сте бор бе и ду жи пе ри о ди уну тра шње не ста-
бил но сти ишли су на ру ку су се ди ма Пољ ске, 
пре свих Нем ци ма. По чет ком 13. ве ка вој во да 
Ма зо ви је по звао је ви те зо ве тев тон ског ре да да 
по ко ре па ган ско пле ме Пру са. Не мач ки ри те ри 
за го спо да ри ли су Пру си ма, ко је су по кр сти ли и 
гер ма ни зо ва ли, па се Пољ ска та ко на шла у пот-
пу ном не мач ком окру же њу. 

Ме ђу нај зна чај ни јим пољ ским вла да ри ма у 
по зном сред њем ве ку био је Ка зи мир III (1333–
1370). он је ра дио на ства ра њу уну тра шњег је-
дин ства, уна пре ђе њу тр го ви не и за нат ства. Уки-
нуо је де о бу др жа ве ме ђу чла но ви ма ди на сти је и 
до нео је за ко ник ко ји је ва жио на под руч ју це ле 
кра ље ви не. У Кра ко ву је осно вао Ака де ми ју, из 
ко је се ка сни је раз вио уни вер зи тет. На сле дио 
га је угар ски краљ Лу до вик Ан жуј ски. он ни је 
сти зао да се ба ви Пољ ском, па је пољ ском плем-
ству дао зна чај не при ви ле ги је. Кра ља Лу до ви ка 
је у Пољ ској на сле ди ла кћер ка Ја дви га, ко ја се 
1386. го ди не уда ла за ли тван ског кне за Ја ге ла. 
ја ге ло је не по сред но пре то га при мио хри шћан-
ство. та ко је ује ди ње њем Пољ ске и Ли тва ни је 
ство ре на ве ли ка др жа ва, ко ја се про сти ра ла од 
Бал тич ког до Цр ног мо ра. Пољ ско-угар ски краљ 
Вла ди слав III ор га ни зо вао је кр ста шки по ход 
про тив ту ра ка, али је по ги нуо у би ци код Вар не 
1444. го ди не .  

Непознате речи

тевтонци – немачки витешко-монашки ред настао у време 
Крсташких ратова

инвеститура – увођење у посед, свечано устоличење

1. Шта је  Св ето римск о царс тво нема чке  народн ос ти ?
2. Када је  и како  за по че о у спон  Ха бз бурга?
3. К оји је на јпознат ији  владар Л уксемб уршке ди настије?
4. Која сре дњоевро пс ка земљ а  је најв ише  утицала  на срп ск у исто риј у у сре дњ ем веку? 

Краков
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Пос ле вели ке  кризе и за зване слов енс ким и ар абљанск им  продо рима у  7. веку,  Византиј а се 
 ко нсо лидује п од  владав ином Мак едо нс ке дина ст иј е  (867–1056).  В изанти ја ј е  током 9 . и  10 . века 
ши ре њем хришћ анства  успе ла да  в ел ики део словенс ког  с вета – Б уга ре , Срб е  и  Ру се – у кљ учи у 
сво ју политичку  и ку лтурн у  сферу.

4 ВИЗАНТИЈА И СЛОВЕНСКИ СВЕТ
ОД 11–15. ВЕКА

  ВИЗ АНтИЈ А

је да на е сти век озна ча ва пре крет ни цу у ви-
зан тиј ској исто ри ји. У вре ме смр ти ца ра 
Ва си ли ја II (1025) Ви зан ти ја је из гле да ла 

не по бе ди во. Ме ђу тим, упра во у ово мир но до-
ба уз др ман је др жав ни си стем ко ји је за сно вао 
још цар Ира кли је (610–641). Бит но је про ме ње-
на при вред на и со ци јал на струк ту ра Цар ства, 
убр за но је про па да ње сло бод них се ља ка и вој-
ни ка, а уз ди гла се но ва ари сто крат ска ели та. У 
вре ме сла бих Ва си ли је вих на след ни ка, пре власт 
у Цар ству има ла је пре сто нич ка ари сто кра ти-
ја, ко ја је за не ма ри ла од бра ну зе мље. осла бље-
ну Ви зан ти ју Нор ма ни су ис ти сну ли из ју жне 
Ита ли је. Ипак, нај ве ћа опа сност за пре ти ла је са 
ис то ка, од Ту ра ка Сел џу ка, ко ји су то ком ше-
сте и сед ме де це ни је 11. ве ка за у зе ли пер сиј ске 
обла сти, Ме со по та ми ју и про др ли у Ма лу Ази ју. 
По сле те шког ви зан тиј ског по ра за код Ман ци
кер та (1071), тур ци су за вла да ли ско ро чи та вом 
Ма лом Ази јом. 

 Д а ље опа да ње, вој нич ки по ра зи и гу би так те-
ри то ри ја при вре ме но су пре ста ли за вре ме ди-
на сти је Ком ни на (1081–1185). то ком вла да ви не 
три сна жна ца ра: Алек си ја I, јо ва на II и Ма ној ла 
I, број ни на па да чи би ли су од би је ни, вој не сна ге 
об но вље не, а по љу ља ни цар ски ауто ри тет по но-
во ус по ста вљен. До ових успе ха до шло је за хва-
љу ју ћи уну тра шњој кон со ли да ци ји, по ре ским и 
управ ним ре фор ма ма и оздра вље њу нов ча ног 
си сте ма. За да љи раз ви так Цар ства би ло је ве о-
ма зна чај но уво ђе ње про ни је – зе мљи шног по-
се да на се ље ног се ља ци ма, ко ји је цар до де љи вао 
рат ни ци ма. Др жа лац та квог по се да – про ни јар, 
мо рао је да из вр ша ва вој нич ке ду жно сти пре ма 

ца ру. Вој нич ки по зив у Ви зан ти ји по стао је опет 
при вла чан, а цар ска ка са осло бо ђе на је ве ли ких 
рас хо да за пла ћа ње на јам нич ке вој ске.

 све стан опа сно сти од ту ра ка, цар Алек си  
 је I (1081–1118), обра тио се за по моћ па пи, тра-
же ћи по моћ про тив „не вер ни ка“. Па па Ур бан II 
је на са бо ру у Клер мо ну (1095) по звао за пад не 
ви те зо ве да кре ну у осло ба ђа ње „све те зе мље“. 
та ко је по кре нут Пр ви кр ста шки рат (1096–
1099). Кр ста шку вој ску чи ни ли су пле ми ћи из 

Цар Алексије I Комнин
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раз ли чи тих кра је ва за пад не Евро пе, али и си-
ро ти ња жељ на да про ме ни свој те жак по ло жај. 
Кр ста ши су до Ца ри гра да сти гли пре ко Бал кан-
ског по лу о стр ва, ус пут пљач ка ју ћи ло кал но ста-
нов ни штво. За то их је цар Алек си је I снаб део 
хра ном и од мах от пре мио на ис ток, до бив ши 
за уз врат од њи хо вих во ђа ва зал ну за кле тву вер-
но сти. Кр ста ши су за у зе ли Ан ти о хи ју у си ри ји 
1098. и Је ру са лим на ред не го ди не, и на про сто-
ру све те зе мље ство ри ли сво је др жа ве: Је ру са
лим ску кра ље ви ну, Ан ти о хиј ску кне же ви ну, 
Еде ску гро фо ви ју и Гро фо ви ју Три по ли. По-
што се ве ћи део кр ста шке вој ске вра тио у сво је 
кра је ве, ор га ни зо ва ни су по себ ни ви те шко-мо-
на шки ре до ви, чи ји је за да так био од бра на и 
ши ре ње Хри сто ве ве ре. та ко су на ста ли ре до ви 
тем пла ра, хо спи та ла ца (јо ва но ва ца) и тев то
на ца. На ста вак бор бе са му сли ма ни ма до вео је 
до но вих кр ста шких по хо да. од но си кр ста ша и 
Ви зан ти је по ста ја ли су вре ме ном све за тег ну ти-
ји. За вре ме Тре ћег кр ста шког по хо да (1189–
1192), иза зва ног па дом је ру са ли ма у ру ке сул та-
на Са ла ди на (1187), у око ли ни кр ста шког во ђе 
ца ра Фри дри ха I Бар ба ро се ја вља ју се иде је о 
осва ја њу Ца ри гра да. 

 Вла да ви на ца ра Ма ној ла I Ком ни на (1143–
1180), пред ста вља по след њи пе ри од у ко ме је 
Ви зан ти ја де ло ва ла као ве ли ка свет ска си ла. 
Успе шно се су прот ста вља ју ћи Угар ској, ко ја је 
по ста ла глав ни европ ски су пар ник Цар ства, цар 
Ма ној ло је ус пео да ви зан тиј ске гра ни це по но-
во про ши ри до са ве и Ду на ва. Ме ђу тим, ца ре-
ва ам би ци о зна по ли ти ка ис цр пе ла је еко ном ске 
сна ге Цар ства. На кон Ма ној ло ве смр ти у зе мљи 
су за вла да ли уну тра шњи не ми ри, па је Цар ство 
за крат ко вре ме из гу би ло сна гу и углед. Нај ни-
жу тач ку у свом опа да њу Цар ство је до сти гло за 
вре ме Че твр тог кр ста шког по хо да (1204), ка да 
су кр ста ши пред во ђе ни Ве не ци јом на пу сти ли 
свој пр во бит ни циљ у све тој зе мљи и осво ји ли 
Ца ри град. Кр ста ши су на ру ше ви на ма Ви зан ти-
је осно ва ли сво је др жа ве: Ла тин ско цар ство са 
сре ди штем у Ца ри гра ду, Со лун ску кра ље ви ну, 
Атин ско вој вод ство и Ахај ску кне же ви ну на 

те ри то ри ји ју жне Грч ке. По што кр ста ши ни су 
ус пе ли да за у зму све ви зан тиј ске обла сти, на-
ста ле су и три са мо стал не грч ке др жа ве: Ни кеј
ско и Тра пе зунт ско цар ство у Ма лој Ази ји и 
Епир ска др жа ва на европ ском тлу. то ком бор бе 
ко ју су во ди ли за об но ву Ви зан ти је, Ни кеј ско 
цар ство и Епир ска др жа ва су ко бља ва ли су се не 
са мо са Ла ти ни ма, већ и ме ђу соб но. У тој бор би 
Ни ке ја је по сте пе но сте кла пред ност.
 

По сле осло ба ђа ња зна чај ног де ла не ка да шње 
те ри то ри је Цар ства, ни кеј ској вој сци по шло је 
за ру ком да 1261. го ди не за у зме и Ца ри град. та-
да се учвр сти ла по след ња ви зан тиј ска ди на сти ја 
Па ле о ло га. об но вље на Ви зан ти ја ни је ни ка да 
до сти гла ону сна гу ко ју је има ла пре па да Ца ри-
гра да 1204. го ди не, и мо ра ла је да се по ми ри са 
по сто ја њем Дру гог Бу гар ског Цар ства, ср би је 
и са одво је ним раз во јем Епи ра, те са ли је и Пе ло-
по не за. Нај ве ћи уда рац по зној Ви зан ти ји за да ли 
су тур ци Осман ли је, ко ји су до по чет ка 14. ве ка 
осво ји ли чи та ву Ма лу Ази ју. 

Цар Манојло I Комнин и царица Марија

Непознате речи

 витешко мон ашки ред ов и – зај еднице монаха  ратника 
 нас та ле у  вр еме крсташк их  ратов а са зад атко м  да се боре  
з а  хри шћанск у  (католич ку) ве ру   
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РУСИ ЈА

Ис точ ни сло ве ни су на се ље ни на ве ли-
кој те ри то ри ји, оме ђе ној Кар па ти ма, 
Бал тич ким мо рем и гор њим то ко ви ма 

Вол ге, До на, Дње пра и Дње стра. Пре ко овог 
под руч ја во дио је ва жан тр го вач ки пут ко јим су 
скан ди нав ци Вар ја зи тр го ва ли са Ви зан ти јом. 
Вар ја зи су дуж овог пу та фор ми ра ли на се ља, а 
пре ма тра ди ци ји вар ја шки кнез Рју рик и ње го ва 
бра ћа по ко ри ли су сло вен ска пле ме на. рју ри ков 
син је по чет ком 10. ве ка за сво је се ди ште ода-
брао Ки јев. Кне же ви Ки је ва ус пе ли су да на мет-
ну власт окол ним ру ским пле ме ни ма на се ве ру и 
ју гу, а за вре ме кне за Вла ди ми ра I, ру си су 988. 
го ди не при ми ли хри шћан ство.  

 

У дру гој по ло ви ни 11. ве ка за по чео је рас пад 
ру ске др жа ве на уде о не кне же ви не, ка да је кнез 
Ја ро слав Му дри (1019–1054) по де лио зе мљу и 
гра до ве сво јим си но ви ма. Нај ста ри ји члан по-
ро ди це оста јао је да сто лу је у Ки је ву као ве ли ки 
кнез. Ме ђу соб на бор ба чла но ва ди на сти је обе-
ле жи ла је на ред ни пе ри од. ова ко раз је ди ње ну 
зе мљу ла ко су за у зе ли Мон го ли, ко ји су по сле 
осва ја ња у Ки ни и сред њој Ази ји кре ну ли ка 
Евро пи. ру си ја је из гу би ла са мо стал ност мон-
гол ским осва ја њем Ки је ва 1240. го ди не. је дин-
стве на мон гол ска др жа ва, ко ја се про сти ра ла од 
ис то ка Ази је до Пољ ске, рас па ла се по сле смр-
ти Џин гиска на 1227. го ди не. Ме ђу тим, се вер-
но од Цр ног мо ра обра зо ва на је Злат на хор да, 
мон гол ска др жа ва чи ји је цен тар био у са ра ју 
на Вол ги. ста нов ни штво ру си је пла ћа ло је по-
ре зе Мон го ли ма, а по рез су са ку пља ли до ма ћи 
ру ски кне же ви, за ви сни од ка на Злат не хор де. 
тај пе ри од у ру ској исто ри ји на зи ва се Та тар
ски ја рам.

Владимир прима хришћанство

Мон гол ска власт пре ки ну ла је при вред ни, дру-
штве ни и кул тур ни раз вој ру ских зе ма ља. Ме ђу тим, 
ни су све ру ске обла сти под јед на ко стра да ле. Ве ли-
ким ра за ра њи ма би ли су из ло же ни пре све га ју жни 
пре де ли, док су зе мље и гра до ви на се ве ру оста ли 
до брим де лом по ште ђе ни. Бо га ти град Нов го род, 
ко ји је још по чет ком 12. ве ка по стао не за ви сна др жа-
ва, ус пео је да се од у пре и Ли тван ци ма и Мон го ли ма. 

По ли тич ки и дру штве ни си стем Ру си је ве о ма се 
раз ли ко вао од за пад но е вроп ских дру шта ва. Вла да-
ју ћа ди на сти ја Рју ри ко ви ћа де ли ла је власт са са ве-
том пле ми ћа (ду ма) и град ским са ве ти ма (ве ћа). 
Ру ски се ља ци сло бод но су рас по ла га ли зе мљом и 
ни су би ли за ви сни од ве ли ких зе мљо по сед ни ка. Ме-
ђу тим, вре ме ном су пле ми ћи (бо ља ри) по че ли да 
те ра ју сло бод не се ља ке да им об ра ђу ју зе мљу, гра де 
утвр ђе ња, и да ју да жби не. Та ко су се ља ци, по грд но 
на зва ни смер ди, из гу би ли сло бо ду и по ста ли за ви-
сни од бо ља ра. За еко но ми ју Ки јев ске Ру си је тр го ви-
на је би ла од пре суд не ва жно сти. Сва ке го ди не ве-
ли ки тр го вач ки кон во ји пло ви ли су низ Дње пар, 
пре ко Цр ног мо ра све до Кон стан ти но по ља. Ру си су 
у Ви зан ти ју из во зи ли пр вен стве но кр зно, мед и во-
сак, а уво зи ли за чи не, ми ри се и оруж је. Овај во де ни 
пут у гро жа ва ли с у н о ма ди и з ј у жно ру ских с те па.

бољар  –  земљопо се дник, к рупни пл емић и ли властел ин 
у опште у  Бу гарској,  Ру сији, В ла шкој;  о ва ј назив је  пов ремен о 
 ко ришћен  и у Срби ји ,  Бос ни и Дуб ровнику . 
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I. ЕВРОПА У РАЗВИЈЕНОМ И ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Упра во у вре ме мон гол ске вла сти за по чи ње 
успон Мо скве, ко ја се пр ви пут по ми ње 1147. 
го ди не. Мо сков ски кне же ви би ли су по том ци 
кне за Алек сан дра Нев ског, ко ји се про сла вио 
по бе да ма над Шве ђа ни ма и ви те зо ви ма тев тон-
ског ре да 1242. го ди не. За хва љу ју ћи по ло жа ју у 
гу стом шум ском под руч ју на пе ри фе ри ји мон-
гол ске вла сти, Мо сква се уз ди же то ком дру ге 
по ло ви не 13. и по чет ком 14. ве ка. осва ја њи ма, 
ку по ви ном зе мље и брач ним ве за ма, мо сков ски 
кне же ви по ста ју го спо да ри ве ли ке те ри то ри је. 
За хва љу ју ћи бо гат ству би ли су оми ље ни и код 
ка на Злат не хор де, па су по чет ком 14. ве ка до-
би ли ти ту лу ве ли ког кне за. У ја ча њу свог угле-
да мо сков ски кне же ви су ко ри сти ли по др шку 
Пра во слав не цр кве, ко ја је вер ски об је ди ња ва ла 
све ру ске обла сти. Мо сква је у 14. ве ку по ста ла 
се ди ште ми тро по ли та, ко ји је ра ни је сто ло вао 
у Ки је ву и Вла ди ми ру. 

 По ред Мон го ла, ве ли ку опа сност за Мо сков-
ску кне же ви ну пред ста вља ла је и Ли тван ска 
кне же ви на, ко ја је ус пе ла да за у зме за пад не де-
ло ве не ка да шње Ки јев ске ру си је. Ли тван ци су 
у јед ном тре нут ку оп се да ли и са му Мо скву, али 
ни су ус пе ли да је осво је. ру ски кнез Ди ми три
је Дон ски (1359–1389) по бе дио је 1380. го ди не 
Мон го ле на Ку ли ко вим по љи ма, али су се они 

бр зо опо ра ви ли, спа ли ли Мо скву и на ста ви ли 
да кон тро ли шу ру си ју још чи та во сто ле ће. то-
ком 15. ве ка ве ли ки мо сков ски кне же ви на ста-
ви ли су да пот чи ња ва ју дру ге фе у дал не обла сти, 
а 1478. го ди не и Нов го род је при знао њи хо ву 
власт. 

Ве ли ки кнез Иван III Ва си ље вич (1440–
1505) об у ста вио је пла ћа ње дан ка та та ри ма, и 
ус пео да ру си ју, ко нач но, осло бо ди „та тар ског 
јар ма“ 1480. го ди не. По што је у ме ђу вре ме ну 
(1453) пао Ца ри град, Иван III је се бе ви део као 
на след ни ка Ви зан ти је. оже нио се со фи јом, 
уну ком по след њег ви зан тиј ског ца ра, а као свој 
сим бол пре у зео је ви зан тиј ског дво гла вог ор ла. 

Иван III Васиљевич Иван IV Грозни

Москва
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ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА

Иван IV Гро зни (1539–1584) ус пео је да по вра ти 
не ке од те ри то ри ја ко је су се још увек на ла зи-
ле под ли тван ском и мон гол ском вла шћу. он се 
про гла сио за „ца ра свих ру са“.

бУГ АР СКА

Бу га ри, на род тур ског по ре кла, до се лио се 
681. го ди не на Бал кан, по ко ра ва ју ћи ло-
кал на сло вен ска пле ме на. Бу гар ска др жа-

ва се бр зо ши ри ла, а при хва та ње хри шћан ства 
из Ви зан ти је (864) убр за ло је про цес ста па ња 
Бу га ра и сло ве на. Нај ве ћи успон Бу гар ска је до-
жи ве ла за вре ме вла да ви не Си ме о на (893–927), 
ко ји се про гла сио за ца ра. сла ма њем Са му и ло
вог цар ства 1018. го ди не, Ви зан ти ја је нај ве ћи 
део Бал ка на по но во по вра ти ла под сво ју кон-
тро лу. Ви зан тиј ска власт над Бу гар ском тра ја ла 
је до пред крај 12. ве ка. 

сла бље ње Ви зан ти је ис ко ри сти ли су и Бу га-
ри, ко ји су се под вођ ством бра ће Пе тра и Асе
на 1185. го ди не осло бо ди ли ви зан тиј ске вла сти. 
ство ре но је Дру го бу гар ско цар ство. Нај мла ђи 
брат Ка ло јан (1196–1207) ус пео је да за у зме део 
Ма ке до ни је, а пап ски ле гат га је 1204. го ди не 
кру ни сао кра љев ском кру ном, упр кос про ти-
вље њу Угар ске. У Бу гар ској је овај чин ту ма чен 
као цар ско кру ни са ње, а цр кве ни по гла вар са 
се ди штем у пре сто ном гра ду Тр но ву узео је ти-
ту лу па три јар ха. По сле Че твр тог кр ста шког ра та 
глав ни про тив ник Бу гар ске по ста ла је Угар ска, 
ко ја је, та ко ђе, пре тен до ва ла на ви зан тиј ске по-
ду нав ске те ри то ри је. По сле Ка ло ја но ве смр ти 
Бу гар ска је за па ла у кри зу, по ја ви ло се ви ше ло-
кал них го спо да ра ко ји ни су при зна ва ли власт 
ца ра. Но ви успон на сту па до ла ском на пре сто 
Ива на II Асе на (1218–1241), ко ји је по сле бит ке 
на Кло кот ни ци 1230. го ди не по стао нај моћ ни-
ји вла дар на Бал ка ну. та да су Бу га ри по бе ди ли 
епир ску вој ску и за у зе ли тра ки ју, Ма ке до ни ју, 
те са ли ју и Ал ба ни ју. Иван II се на зи вао „ца рем 
Бу га ра и Гр ка“, а на сту пао је и као за штит ник 

све те го ре. са ра ђу ју ћи са ца рем у Ни ке ји, ус пео 
је да за тр нов ског ар хи е пи ско па до би је при зна-
ње ти ту ле па три јар ха.  

 то ком вла да ви не на след ни ка Ива на II Асе-
на, Бу гар ска је осла би ла, на шав ши се у ва зал ном 
по ло жа ју пре ма та та ри ма Злат не хор де. то је 
вре ме успо на срп ске др жа ве, ка да срп ско-бу гар-
ски од но си про ла зе кроз пе ри о де са рад ње, озва-
ни че не ди на стич ким бра ко ви ма, али и су пар ни-
штва. По сле по ги би је ца ра Ми ха и ла Ши шма на, 
у су ко бу са кра љем сте фа ном Де чан ским код 
Вел бу жда (1330), Бу гар ска по ста је дру го ра зред-
на др жа ва. По сле смр ти ца ра Ива на Алек сан
дра (1331–1371), др жа ва се фак тич ки по де ли ла 
на Ви дин ску и Тр нов ску Бу гар ску. По де ље на и 
осла бље на Бу гар ска по ста ла је лак плен ту ра ка 
осма ни ли ја. они су за у зе ли со фи ју 1382, тр но-
во 1393. и Ви дин 1396. го ди не, чи ме је пре ста ла 
да по сто ји сред њо ве ков на бу гар ска др жа ва.

1. К ад а  је дин астија К омн ина вл адала  Ви зантијо м и које  су карак терист ике  то г  период а? 
2. Какав ј е б ио одн ос  Визан ти је и к рс таша?
3. К ада  ј е Киј ев ска Ру си ја па ла  под монг олску  вл аст и к ад а се и к ако  ослободила? 
4. Како је  наст ало Дру го  бу гарско  царст во и кој и с у  бил и најзнач ајнији  владари?

Битка на Беласици и пораз Самуилове војске


