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Предговор
Према плану и програму за историју, ученици другог разреда гимназија општег и друштвенојезичког смера треба да се
упознају са епохом средњег века. Он обу хвата историјски период између антике и новог века, односно дуго временско
раздобље чији почеци, према уобичајеној периодизацији, сежу у V век, а чији крај припада XV столећу. У питању је, дакле,
хронолошки одсечак од хиљаду година. Реч је о веома значајном периоду у историји људског рода, али и периоду којем су
се, сасвим неоправдано, приписивале неке неу темељене негативне оцене. Међу тим, данас се стручњаци слажу у оцени да
је средњи век заправо детињство модерне Европе. Како бележи један зналац, та епоха светске историје је створила град,
нацију, државу, универзитет, млин и машину, часовник, књигу, виљушку, личност, свест и, на крају, револуцију. У средњем
веку је стваран свет који је све више наликовао свету у којем данас живимо. Историју средњег века чине ратови и битке,
владари и духовни поглавари, религија и идеологија, администрација и дворске завере, али историју чине и обични људи
који су живели у то време и на које модерна историографија све више усмерава истраживачку пажњу. Желимо да овај уџ
беник помогне ученицима другог разреда гимназије да уз драгоцену подршку и савете својих професора разумеју средњи
век и да још више заволе историју.
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ЕВРОПА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

I

Н

иједна прецизна временска одредница не одваја антички од
средњовековног света. До те смене је у разним деловима онда
шњег света долазило у различита времена. Уз то, никако не тре
ба губити из вида чињеницу да је свака периодизација заправо услов
на, да представља договор историчара, да се о њој може расправљати,
али и да је неопходна за боље разумевање појединих историјских епо
ха. Данашња европска историографија почетке средњег века смешта у
период између 300. и 500. године, а крај око 1500. године, што одговара
раздобљу великих географских открића. Притом се пад Западног рим
ског царства, 476. године, наметнуо као најподеснији датум који озна
чава крај Антике и почетак раног средњег века. Цивилизација Западне
Европе у средњем веку представља мешавину цивилизације позног
Римског царства и цивилизација разних народа које су Римљани нази
вали варварима.
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ЕВРОПА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

АНТИЧКОГ СВЕТА:
1 КРАЈ
СЕОБА НАРОДА И СТВАРАЊЕ

ВАРВАРСКИХ КРАЉЕВИНА У ЕВРОПИ

УзРОци СЕОбЕ НАРОДА

В

ишеструки су разлози који су у прошлости доводили до сеоба племена или народа. Посреди су најчешће недостатак
хране, неповољни климатски услови и напади
других народа или племена. сеоба је било и пре
Велике сеобе, али су оне биле мањег обима и
обухватале су поједина племена. Најважнији
узрок Велике сео бе народа било је то што су
варварски народи постепено прелазили с лова и ограниченог сточарства на примитивну
земљорадњу и развијеније сточарство, па им је
било потребно више земље за обраду и за напасање стоке. Уз то, кретања неких северних народа у V и VI веку била су изазвана тиме што се
ниво земље у приобалним областима данашње
северне Немачке спуштао, па је долазило до честих и разорних поплава. Неки становници су
покушали да се заштите тако што су градили
насеља на бедемима, а остали су кренули у сеобе. Међу варварским племенима су се шириле
и приче о неким деловима цивилизованог света
као обећаној земљи. тако је код германског племена Лангобарда постојала легенда према којој
у Римском царству теку мед и млеко. Неретко
се догађало да су варвари ступали на подручја Римског царства које су римски војници већ
били напустили.
Велика сеоба народа, миграциони покрет
који је неколико векова запљускивао границе
Римског царства, започела је 375. године. Tада
су Хуни прошли кроз равницу између Каспијског мора и планине Урал, такозвана Врата народа, која представљају природни пут из азије
ка Европи.
Померањем великих група варварских племена и народа ка Европи, а у страху од Хуна, започела је Велика сеоба народа. У њој је учествовало више азијских, германских и словенских
народа. Важно је нагласити да су се учесници
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Велики богослов и писац Амвросије Милански го
вори о вртлогу који је настао када су Хуни кренули
против Алана, потисну ти Алани против Гота, поме
рени Готи против Тајфала итд. О пометњи и страху
међу Готима говори и податак да је њихов владар
извршио самоубиство, док је његов син и наследник
погинуо у борби против нападача из Азије. Амвро
сије Милански (?–397) био је епископ медиолански
(милански), борио се против аријанства, написао је
многе поучне књиге и саставио познату песму Тебе
Бога хвалим.

у овим померањима, како они који су потискивали друге, тако и они који су били потискивани, кретали преко слабо насељених територија
Европе и да су били релативно малобројни. Радило се о бројкама од неколико десетина хиљада
при чему су уз ратнике убрајани и њихове жене и деца. Премда на нижем културном нивоу и
изразито мањински, ратоборни варвари су загосподарили бившим римским територијама.
тако се на основу археолошких налаза сматра
да је на простору данашње Шпаније било између
осамдесет и сто хиљада Визигота дошљака према четири милиона домаћег хиспано-романског
становништва, што чини само 2 до 3%.

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

НА јЕзДА ХУНА

Х

уни су били народ азијског, монголског
порекла, а потицали су из предела око
Бајкалског језера. територија са које су
дошли налазила се на простору данашње Монголије у азији и граничила се са Кином. Кинеско
царство је ујединило Исток, као што је Римско
царство ујединило Запад. Против пљачкаших
народа кинески цареви су подигли „Велики зид”
као што су римски цареви подизали limes против Германа. основно занимање Хуна било је
гајење стоке које није везано за неку одређену
територију. стога су се сукобљавали са другим
номадима који су водили сличан начин живота.
Хуни су били изузетно увежбани, брзи коњаници и сурови ратници. Где год су пролазили, доносили су велика разарања и сејали страх. Ударна песница њихове бојне снаге била је коњица
која је бројем и неуморном покретљивошћу све
надмашивала. Разни варварски народи који су
се налазили на путу кретања Хуна, или су пред
њима почели да беже, или су им се потчињавали.

Хуни у продору

Атила, представа из XVI века

Хуне је ујединио Атила (434–453), вођа који
је због своје суровости добио надимак Бич Бо
жји. У његово време они су били водећа сила
варварског света. средиште хунске државе, чије
је границе било немогуће одредити, налазило
се у Панонској низији. атила је био способан
и храбар војсковођа. Као десетогодишњи талац
доведен је у Цариград где је провео неколико
година. одмах по преузимању власти самоуверено је удвостручио ионако висок данак Византијском царству (око 261 kg злата). Нередовна
исплата дала је повод атили да 441. и 447. године опустоши Балканско полуострво и разори велики број градова, међу којима сирмијум,
Виминацијум и Ниш. тек када је на цариградски
престо 450. године ступио цар – војник Маркијан, који се одважио да не плаћа данак Хунима,
наступила је промена у односима. атила је био
изненађен новим тоном византијске дипломатије, па се између осталог и због тога окренуо
Западу.
У Западном римском царству стање је било
веома несређено и конфузно. Неки варварски
народи већ су били ушли на територију западне империје. За напад на Западно римско царство атила је објединио бројне савезнике, пре
свега читав низ германских племена. У тој маси
Хуни су чинили мањину, али су давали коњицу
док су остали народи били пешадија. Хитро се
крећући и подижући понтонске мостове, они су
451. године продрли у Галију. Растојање од Дунава до Лорене прешли су за свега три месеца.
7
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Уверени да не могу одоле ти Хунима, римски
гарнизони су се повлачили без борбе, а месно
становништво почело је да бежи.
Пронађите на карти Европе реке Дунав и Лорену,
па покушајте да израчунате о коликом се расто
јању ради.

Западно римско царство је у односу на Источно рим
ско царство било економски знатно слабије и мање
насељено. Тако насупрот око 900 градова на Истоку
стоји само 114 градова у Галији и Британији.

атилино ширење на запад зауставили су Римљани на простору данашње Француске. У личности римског војсковође аеција, који је својевремено као талац младићко доба провео међу
Хунима, атила је нашао достојног супарника. У

бици на Каталаунским пољима 451. године пошло му је за руком да сузбије хунску најезду. У
римској војсци су се у великом броју борили и
варвари. Претрпевши неуспех атила је већ следеће 452. године напао апенинско полуострво.
После почетних успеха, одустао је од напада на
Рим, повукао се у центар свог краљевства, где је
убрзо и умро. атилином смрћу нагло је почела
да слаби моћ Хуна, а вести о њима престале су
у завршним деценијама V века. Њихово водеће
место у борби против Римског царства преузели су други варварски народи.
Белешку о хунском вођи оставио је само визан
тијски изасланик Приск који бележи да је био
„онизак, широких рамена, лица скоро безбрадог,
спљоштеног носа, зверских, ду боко усађених
очију, танких усана”. Прочитајте део тог текста на
страни 12.
Велика сеоба народа
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НАРОДи У СЕОби

М

еђу много бројним племенима и народима који су учествовали у сеоби,
истичу се Готи, Вандали, Лангобарди,
Бургунди и Франци. Углавном је реч о германским народима, а већини је прапостојбина била
скандинавија. Због тога је Јорданесу, историчару VI века, ова област наликовала на „расадник
народа”.
сви народи који су се померали пред Хунима кретали су се из правца истока ка западу или
југу Европе. Долазак Хуна изазвао је ланчано померање народа, па су једни народи потискивали
друге. Народ Гота још пре доласка Хуна, поделио
се на западне Готе – Визиготе (шумске Готе) и
источне Готе – остроготе (степске Готе). они су
припадали источној скупини германских народа.
Потиснути од Хуна, Визиготи су дошли на
Балканско полуострво и упали на територију
Византијског царства. Убрзо су дошли у сукоб
са Византинцима, па су код Једрена 378. године
нанели тежак пораз цару Валенсу који је у овој
бици погинуо. Крајем IV века Визиготи су напустили територију Византије и убрзо су, после
треће опсаде, 410. године заузели Рим. овај догађај је наишао на велики одјек и запрепашћење
савременика. Међутим, Визиготи се ни ту нису
дуго задржали. Наставили су сеобу и после боравка у Галији коначно се населили на Иберијском полуострву (данашња Шпанија). тамо су
њихову државу срушили арабљани 711. године.
Прочитајте текст Светог Јеронима на страни 12
у коме говори о својим осећањима поводом ве
сти да су Визиготи заузели Рим.
Данас у шпанском језику има око шездесет готских
речи, а у португалском само четири.

Остроготи су се после више година лутања
населили на апенинском полуострву, где су 493.
године створили своју краљевину. тамо их је довео Теодорих Велики Амалијац, највећи владар
оновременог варварског света. У међувремену,
у септембру 476. године, Одоакар, припадник
германског племена скира, свргао је последњег
римског цара Ромула августула, и тако срушио

Теодорих Велики, скулптура из XV века

Теодорих се залагао за то да његов народ сачува
своју посебност, али се дивио и дометима римске
цивилизације и веровао је у саживот Римљана и
Острогота. Приписује му се изјава: „За жаљење је
када Римљанин опонаша Гота, али је користан Гот
који опонаша Римљанина”. Један његов анонимни
савременик забележио је: „Теодорих је био разборит
и доброг карактера [...] владао је над два народа, рим
ским и готским [...] у његово време Италија је током
тридесет година уживала тако добру судбину да су
његови наследници наследили мир [...] Иако је био
аријанац, никада није наносио зло правоверној хри
шћанској вери [...] организовао је игре у амфитеатру
тако да су га и сами Римљани називали Трајаном или
Валентинијаном чије је доба владавине он узео као
образац [...]”

Западно римско царство. одоакра је на гозби у
палати у Равени убио теодорих амалијац 493.
године. Државу острогота, која је потрајала неколико деценија, уништили су Византинци 555.
године. сматра се да у модерном италијанском
језику има око седамдесет речи готског порекла.
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Франци су зау зели велики део западне
Европе. Њихова држава, Франачка, настала је
на територијама данашње Немачке и Француске. Још један народ који је учествовао у Великој сеоби народа остао је запамћен по злу. то
су били Вандали. они су прокрстарили читавом Европом и у периоду од 429. до 439. године
освојили су северну африку са Картагином. У
новој домовини су им житна поља и маслињаци
обезбеђивали угодан живот. Приликом освајања
Рима (455), Вандали су га опљачкали и разорили
велики број храмова и споменика. Због тога се
и данас, по њима, свако насилничко понашање,
рушење и уништавање уметничких предмета
(зграда, слика, скулптура) назива вандализам.
Државу Вандала уништио је 533/534. године чувени византијски војсковођа Велизар.

Коњаник, уметност Лангобарда

У великим сеобама неки народи су ишчезли,
стопили се с другима, неки су изишли на глас и
створили своје државе дужег или краћег трајања, већег или мањег значаја. Не треба губити
из вида чињеницу да су изворе о Великој сеоби
народа увек само писали нападнути народи, а не
нападачи који нису имали своју историографију,
а често ни писменост.
зАДАтАК

Направите табелу у којој ћете уписати име народа,
простор на коме су живели и територију коју су
населили после Велике сеобе.

У СВЕтУ ВАРВАРА

Вандалски коњаник, представа на једном
римском мозаику

Лангобарди су припадали западним Германима и у VI веку живели су у Панонији. У савезу са Аварима 567. године уништили су државу
германског племена Гепида. Већ следеће 568.
преселили су се у северну Италију, која се по
њима данас зове Ломбардија, одакле су угрожавали византијске поседе и претили римском
папи. Државу им је 774. године уништио Карло Велики. У савременом италијанском језику
има око три стотине лангобардских речи које се
углавном односе на војну терминологију.
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ароди који су учествовали у Великој сеоби народа били су пре свега номадски.
током сеоба прехрањивали су се ловећи
плен, или су пљачкали разорена села и градове.
Зато што су стално били у покрету нису могли
да се баве земљорадњом. Због тога су им залихе
хране биле ограничене и често недовољне.
основна политичка установа код старих Германа била је ратничка дружина. Њу су чинили
вођа (краљ) и његови ратници који су му дуговали верну службу. Заузврат су уживали његову
заштиту и учествовали приликом деобе плена.
Вођа је биран према способностима. онај којем би пошло за руком да постигне низ ратних
победа и да се дуго одржи на власти отварала
се могућност да оснује династију. У складу са
древним обичајима, он је своје порекло доводио

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

у везу са старогерманским боговима. На тај се
начин међу паганским Германима обезбеђивала
светост краљевске власти.
Временом, германски народи су почели да
се насељавају на територији некадашњег Римског царства. тада су почели да прихватају неке
обичаје и начин живота Римљана. Засновали су
своја насеља и овладали земљорадњом. На другој страни, долазак варвара и њихово трајно насељавање на територији Царства пред римску
аристократију поставило је питање како прихватити новонастало стање. Њен велики део
је схватио да је најбоље пронаћи путеве сарадње са примитивним, али снажним дошљацима
којима се на бојном пољу није могло одолети.
Пропадање римских градова још је више усмерило потомке старих аристократских породица
да приђу дворовима варварских вођа. Најбољи
пример стапања водећих слојева два друштва,
која су бар у почетку међусобно била веома удаљена, срећемо у Италији. тамо су се, крајем V
и почетком VI века, представници римске аристократије повезали са племенском врхушком
острогота. Процесу опадања градова је поред
варварских најезди допринела и епидемија куге
која је у VI веку погодила Европу. ова пошаст се
обнављала током VII столећа и нанела је нови
ударац градовима који су били последња упоришта античких традиција.
тада постепено долази до прожимања варварске културе, чији су домети у почетку били
врло скромни, и остатака велике римске цивилизације. У прихватању хришћанства и превладавању латинског као књижевног језика родиће се средњовековна Западна Европа. тешњи
Непознате речи

Јерес – верско мишљење које је у супротности са званич
ним учењем неке верске заједнице.
Аријанство – учење које је проповедао Арије, свештеник
у Александрији, а које је Бога као творца разликовало од
Христа као божјег створења, што се косило са правовер
ним учењем о светој Тројици. Христ по аријанству није
обичан човек, већ прво и најсавршеније створење Божије.
Епископ – надзорник, владика, бискуп, старатељ, управ
ник, пастир, у хришћанској цркви највиши степен јерар
хије, непосредни наследник апостола, који сведочи о кон
тинуитету Цркве са апостолима и коме припада највиша
свештеничка, учитељска и пастирска власт у управљању
извесним делом аутокефалне цркве.

Германски ратник у служби Рима

односи и сарадња са Римским царством довели
су поједина варварска племена у додир са хришћанством. Хришћанство је у IV веку најпре
постала допуштена, 313. године, а затим, око
380. године, и државна религија римске империје. Прихватање хришћанства за нове народе
је у оновременим условима значило ула зак у
хришћанску васељену и приступање цивилизованом све ту. Међу германским племенима
хришћанство су најпре примили Готи почетком
друге половине IV века. Улфила је превео свето
писмо на готски језик и рукоположен је за епископа. Међутим, Готи су хришћанство примили
у аријанском облику. Према овом учењу, Исус
Христос као божији син није једнак оцу, па није
Бог. аријанство је касније осуђено као јерес, али
су његови трагови дуго остали међу германским
племенима.
Велика сео ба народа је трајала неколико
столећа. Насељавање народа и племена се одигравало у етапама. После првог таласа сео ба
уследио је други, у коме су се појавили нови народи, међу њима и словени. Епоха великих сеоба завршила се око 700. године. она је окончана
стварањем држава нових народа на тлу Европе.
Како је проницљиво закљу чено: у до ба сео бе
народа углавном су азијска племена долазила
у Европу. На другој страни, ниједан европски
народ се тада није населио у азији.
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Из историјских извора

Хунски новац с краја V века

ПРИСК, византијски изасланик који је 448. године посетио
Атилин двор у Панонији, записује следеће: „Кад смо сти
гли до Ниша, нађосмо град сасвим опустео пошто је до
темеља био порушен од непријатеља (Хуна). У рушевина
ма храмова били су неки људи који су се ту задржали због
болести. Преноћисмо на чистини, мало подаље од реке,
пошто је сав обалски простор био покривен костима
оних што су у борби погинули [...] кренувши од нишке гра
нице према реци Дунаву, западосмо у неки пошумљен и
сеновит крај са много завоја, кривина и окука [...]. Из овог
тешко проходног краја спустисмо се у равницу, и то са
свим пошумљену. Одавде нас преузму варвари скелеџи
је на чамце моноксиле, које они праве од посеченог и
издубљеног стабла, и превезоше нас преко реке.”

КљУчНи ПОјМОВи:
Велика сеоба народа, Хуни, Франци, Атила,
ратничке дру жине

ЗАПАМТИТЕ
– Велика сеоба народа је започела 375. године,
ка да су Ху ни кроз Врата народа кре нули ка
Европи.
– Најзначајнији народи који су учествовали у се
оби били су Готи, Вандали, Лангобарди, Бургун
ди и Франци.
– Номадске германске народе у сеоби су предво
ди ле ратничке дру жине које су чини ли вођа
(краљ) и његови ратници.
– Сеоба народа је за последицу имала пропадање
римских градова и нестанак Западног римског
царства.
– Временом германска племена прихватају хри
шћанство, почињу да се баве земљорадњом и
стварају нове државе.

СВЕ ТИ ЈЕРОНИМ, знаменити богослов и преводилац
Светог писма са хебрејског и грчког на латински језик,
када је у својој ћелији у Витлејему примио вест да су Ви
зиготи заузели Рим 410. године, плакао је и оставио ово
сведочанство: „Изненада ми је дошла вест да су неки на
ши пријатељи настрадали за време опсаде Рима, да су и
многи други од наше браће и сестара помрли [...]. Али
када се најсјајнија буктиња на земљи угасила, када је Рим
ско царство рањено у самој својој престоници, када је,
тачније говорећи, цела земља задобила смртоносни уда
рац са овим градом, занемео сам, био сам потпуно уни
штен, недостајале су ми речи; моје срце је у мени било
сатрвено [...]извор мојих суза је пресушио, од ударца сам
изгубио сећање на све, чак и на своје име.”

1. Набројте најважније узроке који су изазвали Велику сеобу народа.
2. Која племена и народи су учествовали у сеоби?
3. Када је почела Велика сеоба народа, а када се завршила? Да ли се могу навести прецизне године
ових догађаја?
4. Како се звао оснивач града Рима, а како последњи цар Западног римског царства?
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ШЋАНСКА ЦРКВА ДО РАСКОЛА
2 ХРИ
1054. ГОДИНЕ

Хришћанство је у IV столећу прешло дугачак пут од забрањене и прогоњене религије (303–311),
преко дозвољене, почев од 313. године, до државне религије Римског царства крајем тог века. У
измењеним историјским приликама, када су разна племена крстарила европским простором,
нова религија имала је великог удела у чувању оног што је преостало од римске културе. Паган
ство је лагано узмицало, али су неки његови остаци потрајали још доста дуго.

ПРОМЕНЕ

о

сим што је хришћанство прогласио за
државну религију Римског царства, Теодосије I Велики је још неким мерама
показао колику је предност давао верујућима у
Христа, а на штету паганства. Законом је укинуо
све крвне жртве и забранио паганске култове.
сада је паганство пролазило кроз невоље које
су некада притискале хришћане. Цареве мере
нису прошле без протеста, али су посреди били
очајнички изливи противљења који више ништа
нису могли да промене. теодосије I је затворио
древно пророчиште у Делфима, један од особених симбола античког света, и из истог разлога
је 394. године укинуо олимпијске игре. Проћи
ће пуних хиљаду пет стотина година док у атини 1896. не буду организоване прве олимпијске
игре модерног доба.
Који је римски владар и када хришћанство про
гласио дозвољеном вером?

Почев од Константина Великог, кроз читав
средњи век, у хришћанским државама широм
Европе може се приметити сарадња цркве и световне власти. Прва идеолошки подупире положај и моћ владара, а друга узвраћа даривањем
имовине и бројних повластица. Хришћанство је
спорије пуштало корена на Западу него на Истоку. Поједини богослови су били свесни да је
међу онима који ступају у редове хришћана био
и не мали број оних који су то радили из користољубивих разлога. Хришћани су са опрезом
прихватали културу својих многобожачких савременика. античко паганско наслеђе делили су
на оно које се коси са хришћанском догмом, па

Теодосије I Велики, златник

су га одбацивали, и на оно које не противречи
светом писму, те су га прихватали. сматра се да
су се просвећени пагани и образовани хришћани лако навикавали на заједнички живот.
Важна одлика хришћанства IV и V века била је прихватање. оно се најпре прилагођавало
друштвеном и политичком устројству римске
империје које је настало после дугог развоја.
Истовремено, хришћанство је било приморано
да се навикне на културу у чијем стварању није учествовало и, најзад, наследило је већ успостављене римске институције. Један занимљив
пример то врло сликовито показује: хришћанска
литургијска одећа прављена је по угледу на римску конзулску ношњу.
Римска аристократија спремно је прихватила хришћанство. Заједно са својим епископом,
она је настојала да оствари препород Рима који
13
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је у међувремену знатно изгубио на своме значају. сада је стара престоница на тибру требало
да постане град који ужива заштиту својих покровитеља Петра и Павла, односно хришћанска
верзија своје раније славе. Градске елите су највећим делом прихватиле хришћанство до 430.
године док је народ то учинио раније. средином
V века у градовима Римског царства остао је сасвим мали број пагана.

Рим, макета

Остаци паганства: У историји је добро позната чи
њеница да остаци старог система још дуго живе у
новом поретку. Паганство је полако одумирало, али
су неки његови елементи опстајали и жилаво и упор
но су још дуго одолевали хришћанству. Тако су веома
дуго напоредо постојали хришћански празници и
древне паганске светковине. На пример, не сматра
јући да чине било шта погрешно, хришћани су око
490. године, учествовали у празновању античке све
чаности Луперкалија. Тим гестом су заслужили пре
кор римског папе који их је ставио пред једноставну
дилему: „Одлучите се”, захтевао је римски првосве
штеник, „или је празнујте у свему онако како су то
чинили ваши пагански преци, или прихватите да
представља празноверје и бесмисао и да је очигле
дно неспојива са исповедањем хришћанства”. Папа
је од својих верника који се нису осећали ни хришћа
нима ни паганима зах тевао да се определе. Бити и
једно и друго, по његовом мишљењу, једноставно
није било могуће.
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о

но што је хришћане одувек разликовало
од пагана били су готово беспрекорна
организација и међусобна повезаност.
следећи административну поделу Цар ства,
Христови следбеници су читаву империју премрежили својим епископијама и преписком су
одржавали међусобне везе. Хришћане су одликовале скромност и штедљивост тако да су чланови њихових општина често били врло имућни људи. У сатиричним текстовима паганских
аутора хришћанин је обично био представљан
као врло богат, али и веома наиван човек кога је
лако преварити. Управо су се смислу хришћана
за заједништво и спремности да се другоме несебично помогне у невољи или тешкој болести
дивили и пагани. током средњег века Црква је
истрајавала на милосрдним делима и често је
оснивала и потпомагала установе које су бринуле о деци без родитеља, о старим, немоћним
и болесним људима.
У раном средњем веку постојала је тзв. петоглава црква, односно црква коју је чинило
пет патријаршија. На Западу је то био Рим, а
на Истоку су постојале четири: Цариград, александрија, антиохија и Јерусалим. Римски првосвештеник је себе називао папа, што долази од
грчке речи папас која означава оца.
Временом је хришћанство на Западу све више јачало, а тај процес се огледао и у упадљивој
порасти моћи коју су имали епископи. На неки
начин они су све више преузимали надлежност
некадашњих локалних намесника. Речито сведочанство таквог стања је и веродостојан историјски податак да крајем VI века један франачки
краљ јадикује како се све богатство слива у руке епископа, а на штету краљевске благајне. И,
заиста, епископи су располагали средствима и
налазили су се на положају да обављају послове
који су раније спадали у надлежност локалног
племства: градња нових речних корита, брига
око снабдевања водом, одржавање утврђења,
али и организација добротворних делатности
које су подразумевале обезбеђивање хране за
сиромашне, смештаја за избеглице и откупљивања заробљених.

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

МиСијЕ

с

матра се да је напад на нехришћанска
веровања започео управо око 400. године. Христова реч ће се на про стору
Европе у току следећих неколико векова ширити како мирним мисијама, тако и огњем и
мачем. Варварске најезде нису све избрисале и
хришћанство се лагано и поступно проширило
континенталним делом западне Европе. тако
је после 600. године „доба варварских најезди”
уступило месту „добу мисионара”, када су ревносни и упорни Исусови следбеници са огромним ентузијазмом ширили Христову реч. тако
је временом хришћанство изнова остварило јединство Европе на духовном нивоу, нешто што
је наликовало на јединство Римског царства које
је нестало у V веку.

Карло Велики, коме је пошло за руком да покори и
хришћанству приведе сурове и ратоборне Саксонце,
785. године је издао посебан декрет којим се наре
ђује да ако неки заробљени Саксонац одбије да се
покрсти или вређа хришћане једући месо за време
Часног поста, буде погубљен.

Црква је почела да наступа агресивније и њени људи су обилазили сеоска подручја у којима
хришћанске установе уопште нису биле познате.

Патријаршија
Цариград

Патријаршија
александрија

Патријаршија
антиохија

епископија
парохијално свештенство

Хришћанство се на Западу највише ширило захваљујући активностима великог броја светих
људи, монаха, испосника, путујућих проповедника, чудотвораца. Ширење хришћанства својски је подржавала држава. Крштење је постепено постајало општеприхваћено, а црква је и у
политици бивала све значајнији чинилац. Међутим, све до VI века нема никаквих података да
су римски епископи слали мисије ван граница
Царства. На неки начин је Царство било природни дом хришћанства – све ван њега било је
варварство, то јест није припадало Риму и било
је нецивилизовано.
Ипак, процес христијанизације, који је текао споро и углавном почињао покрштавањем
владара и племства, представља један од најважнијих догађаја тог времена. Важно је нагласити и чињеницу да су са хришћанством и друга
достигнућа римске цивилизације постала својина варвара који су се населили у границама
некадашњег „светског” Царства или, чак, остала
ван њих. Реч је о идејама о владавини закона,
уметности писања, као и богатству латинског и
хришћанског учења и књижевности. Необична
је, али и тачна, чињеница да је процес романизације у западној Европи свој врхунац досегао
после рушења Римског царства.
Хришћанство на Западу између 400. и 1000.
године није било један мрачан период, нити раздобље које није дало велика богословска дела.
Уколико се само мало боље загледамо у ту епоху
нећемо угледати таму него свет који полако, али
сигурно постаје све сличнији нашем. Не смемо
заборавити, на пример, да је изглед књиге који
данас познајемо настао управо у хришћанској
Европи раног средњег века.

Патријаршија
Јерусалим

Патријаршија
Рим

епископија
монаси

парохијално свештенство

Непознате речи

Монах – монах (монахóс) и монаштво (монахисмóс) су грч
ке речи које стоје у тесној вези са глаголом монáзин, што
значи живети у самоћи, живети сам.
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МОНАштВО и МАНАСтиРи

Р

азочарани приливом нових и недовољно
припремљених присташа Христове вере,
али и да би се приближили Богу, најревноснији међу хришћанима су одлазили на пуста
места. Надахнути библијском поруком „Ко изгуби живот свој мене ради, наћи ће га!”, они су
се одвајали од брига и обавеза, али и угодности
свакодневице, и у посту и молитви предавали
непосредном општењу са Богом. то је била још
једна манифестација распростирања хришћанства по ондашњем свету.
Родоначелник монашког живота, односно
први монах, био је Свети Антоније који се осамио око 270. године. Колевка монаштва био је
Египат, односно египатске пустиње, а одатле се
монаштво преко синајског полуострва, сирије,
Палестине и Мале азије раширило по читавој
Европи. средином IV века монаси су почели да
се удружују у заједнице – манастире. сматра
се да је број монаха у IV веку досегао бројку од
педесет хиљада. Црквени оци Василије Велики и
Пахомије Велики прописали су правила под којим су монаси живели у манастирима. Захваљујући многобројним поклонима и завештањима,
временом су манастири задобили велику економску моћ.
Монашке активности свуда су имале кључну улогу у ширењу Христове речи, а нарочито
у областима с мало градова, као што су били
неки делови Галије, Енглеске и Ирске. У западној Европи су монаси обра зовали поједине
монашке редове који су одиграли важну улогу
у историји средњовековне Европе. тако је Бенедикт из Нурсије 529. године основао манастир
у Монте Касину чији су монаси (бенедиктинци)
пропагирали папску политику. Уз физички рад,
они су се бавили и културним радом. Утемељили
су школе, преписивали старе рукописе, уз филозофију и теологију неговали различите научне
дисциплине, уводили разне агротехничке мере.
осим бенедиктинаца, касније су основани још
зАДАтАК

Текст о манастиру Монте Касино прочитајте на
страни 55.
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неки редови као што су јовановци, фрањевци,
доминиканци, тевтонци. У раном средњем веку
управо је монаштво било и духовно и културно
најјача снага Европе.

ВАСЕ љЕНСКи САбОРи

Б

удући да хришћанска догма није била једном дата и скамењена, она се обликовала кроз расправе богослова. Понекад
је долазило до великих и острашћених сукоба
о чему сведочи и читав низ учења које је Црква
прогласила за јереси. Највиша инстанца у хришћанској заједници били су васељенски сабори. то су били скупови епископа или њихових
представника из читавог хришћанског света на
којима су доношене одлуке везане за веру, учење, поредак, богослужење и дисциплину. они
су неприкосновени ауторитет по питању учења Цркве и јединствени орган црквеног законодавства, њеног поретка и устројства. отуда
су саборске одлуке обавезне за целу Цркву не
само што се тиче географског простора него и
времена кроз целокупну историју.

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Православна црква признаје само првих седам васељенских сабора, одржаних од IV до VIII
века, и ниједан више. Римокатоличка црква
осим првих седам признаје као васељенске још
четрнаест својих сабора који су одржани у периоду од IX до XX столећа. На другој страни,
православна црква те саборе не признаје као
васељенске.

Седам васељенских сабора: Први 325. (Никеја),
Други 381. (Цариград), Трећи 431. (Ефес), Четврти 451.
(Халкедон), Пети 553. (Цариград), Шести 680/681. (Ца
риград) и Седми 787. (Никеја).

Д

ВЕ лиКи РАСКОл цРКАВА

о великог раскола или велике шизме,
највећег расцепа који се догодио у историји хришћанства, дошло је из неколико
разлога од којих су најважнија три основна: етнографски – разлике у карактеру Византинаца
(Грка) и Латина; политички – дуготрајно супарништво двају највећих хришћанских центара
Рима и Цариграда и, најважнији, црквено-догматске разлике. И у ранијим временима било је
великих размимоилажења хришћанског Истока
и хришћанског Запада, од којих су неки трајали деценијама, али раскол из 1054. траје скоро
хиљаду година и за сада нема добрих изгледа да
буде превазиђен.
Затегнути односи између Рима и Цариграда достигли су свој врхунац средином XI века.
Папство је било оснажено реформама тзв. клинијеваца и истицало је своје универзалистичке
претензије. Византијска страна је истрајавала у
неприкосновености у својој интересној сфери
и указивала је на нека скретања западне цркве.
У неке области јужне Италије, које су освојили Нормани, а које су биле у надлежности цариградске патријаршије, папа је увео латинску
Непознате речи

Инстанца – надлежни орган власти, суд.

Исус Христ, византијски мозаик из XI века

богослужбену праксу. Као нека врста одговора,
у Цариграду су затворени сви латински манастири и цркве.
Размењено је неколико оштро интонираних
писама у којима су до изражаја дошле међусобне разлике. Цариградска патријаршија се противила уношењу измене у Символ вере утврђен
још на Другом васељенском сабору (381) у коме је стајало да свети дух происходи из Бога
оца. У латинском хришћанству је убачена реч
filioque („и од сина”) што је значило да свети дух проис тиче и од сина (Исуса Христа).

Клинијевци – монаси манастира Клини (Cluny) који
је 910. године у источној Бургундији основао акви
тански војвода Виљем. У живот и деловање ове мо
нашке породице били су уведени веома строги про
писи који су подразумевали гвоздену дисциплину,
беспоговорну потчињеност монаха у односу на опа
та (старешину), обавезну писменост калуђера, чита
ње светих књига, физички рад, ограничења у исхра
ни и одећи, укидање сваке раскоши. Клинијевци су
устали против негативних појава на хришћанском
Западу и одиграли велику улогу у учвршћивању цр
квене дисциплине. Залагали су се за папски универ
зализам.
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осим тога, на Западу, за разлику од Ис тока,
свештеници се нису женили (целибат) и нису
носили браде. Литургија је на Истоку обављана
уз коришћење квасног, а на западу бесквасног
хлеба. На Западу се усталио пост суботом који
није постојао на Истоку. Непремостиво размимоилажење представљало је и учење о папском
примату и Риму као „мајци свих цркава” које византијска страна није прихватала.
У јулу 1054. године дошло је до раскола. Папини изасланици су на олтар цркве свете софије положили булу којом се баца анатема на

КљУчНи ПОјМОВи:
хришћанство, патријаршија, епископија,
монаштво, велика шизма

ЗАПАМТИТЕ
– Теодосије I је прогласио хришћанство државном
религијом.
– Хришћанска црква је имала пет патријаршија у
Цариграду, Јерусалиму, Александрији, Антиохи
ји и Риму.
– После Велике сеобе народа досељена племена
поступно примају хришћанство, а прво се покр
штавају владари и племство.
– Монаси од средине IV века почињу да се удру
жују у заједнице – манастире.
– Манастири су постали верски, привредни и кул
турни центри.
– Најзначајнији монашки редови у западној Евро
пи су били: бенедик тинци, клинијевци, јованов
ци, фрањевци, доминиканци.
– На васељенским саборима су епископи доноси
ли одлуке везане за веру, учење, богослу жење
и дисциплину.
– Раскол у хришћанској цркви 1054. године поде
лио је хришћански свет до данас.

цариградског патријарха и његове истомишљенике. Неколико дана касније, византијска страна је спалила овај документ и узвратила истом
мером – бацањем анатеме. односи између Рима
и Цариграда били су сасвим прекинути. савременици нису били свесни да је реч о догађају од
светскоисторијског значаја јер су два хришћанска средишта и раније имала слична неслагања
и сукобе. Међутим, упркос неким покушајима,
овај сукоб између хришћанског Истока и хришћанског Запада никада није био превазиђен.
он и данас оптерећује хришћанство.

Из историјских извора
Папа ГРИГОРИ ЈЕ ВЕ ЛИКИ (590–604) је на једној пи
јаци у Риму видео неколико енглеских заробљеника
изложених на продају. Био је изненађен њиховом бе
лом кожом, наочитим изгледом и косом изузетне ле
поте. Посматрајући их неко време, он је, како кажу,
питао из ког краја или земље су они доведени. Одго
ворено му је да су из Британије, где становници тако
изгледају. Затим упита да ли су људи у тој земљи хри
шћани... и одговор је био да су они пагани. Онда тај
добри човек рече: „Авај, жалостан је случај да творац
таме поседује тако бистре лепе људе, и да људи тако
племенитог спољног сјаја имају душу лишену уну тра
шње лепоте”. И опет он упита како се зове тај народ.
Одговорише му да се зову Англима. На то он рече:
„Правилно их зову, јер имају анђеоско лице, и таквим
људима доликује да буду наследници са анђелима на
небу”.
Непознате речи

Анатема – проклетство, црквено прогонство или проклет
ство неког човека или ствари. У црквеном праву назив за
најстрожу црквену казну одлучења из Цркве, односно ка
зну коначног искључења из хришћанске заједнице.
Була – званична папина повеља о неком важном питању.

1. Присетите се када је хришћанство постало државна религија у Римском царству.
2. Због чега су вође варварских народа током сеобе почеле да прихватају хришћанство?
3. Зашто су манастири постали важни културни центри?
4. Који су узроци, а које последице раскола хришћанске цркве?
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НАЧКА ДРЖАВА
3 ФРА
И УЈЕДИЊЕЊЕ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ
ПОД КАРЛОМ ВЕЛИКИМ

Најзначајнија варварска држава која је настале на рушевинама Западног римског царства била
је Франачка. Она је створена крајем V века на подручју Галије. У време Карла Великог постаје
најмоћнија држава Западне Европе. Овај успон праћен је и културним процватом познатим под
именом „каролиншка ренесанса”.

НЕ јАСНО ПОРЕКлО

Ф

ранци су племе које се у историји појављује знатно касније од осталих германских народа. Његово име и порекло
су прилично нејасни и обавијени су читавим низом легенди. сматра се да су Франци образовани од неколико различитих племена на обалама
доње Рајне. они су већ у III веку упадали у Галију и ратовали против Рима. Делили су се на салијске Франке који су живели на доњој Рајни и
Рипуарске Франке настањене на средњој Рајни.
Почев од краја III века почела је сарадња Франака са Римским царством, па су се неки од њихових вођа пробили на високе положаје и одано
служили Риму. они су са дивљењем и уважавањем гледали на римски свет и цивилизацију.
Као римски савезници Франци су се истакли у
чувеној бици на Каталаунским пољима 451. године када су заустављени Хуни. Хилдерик, један
од њихових вођа, који је потицао из рода Меровинга, постао је савезник римског намесника.

Док латински писац Сидоније Аполинар наглашава
да „страствено воле рат, боре се до последње капи
крви, у победи су окрутни”, византијски историчар
Агатија за Франке тврди да су „најцивилизованији и
најнапреднији од свих варварских народа”.

Печатни прстен краља Хилдерика

Као по правилу, Франци су сахрањивани без сандука,
са главом оријентисаном према западу и увијени у
свој огртач са кога су се у гробу сачувале само ме
талне копче. Уз ратнике је сахрањивано и њихово
мајсторски израђено метално оружје.

Постепено насељавајући Галију и долазећи
у додир са тамошњим галоримским становништвом, Франци су рано усвојили земљорадњу
и упутили се у новчану привреду. У односу на
раније време, дошло је до сиромашења тих подручја, као и слабљења утицаја римске цивилизације. У раној франачкој историји краљевска
власт била је изборна, али су је временом приграбиле поједине породице. Велико богатство
које су стекли омогућило је франачким краљевима да власт постепено претворе у наследну
власт, а државу у наследну монархију. Као носилац врховне власти, краљ је доносио законе,
држао војну команду, проглашавао рат и мир,
био врховни судија и именовао државне функционере.
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МЕРОВиНзи

К

рајем V века франачка војска је као најбољег и најхрабријег ратника за свог
краља изабрала Хилдериковог сина Хлодовеха (481–511). он је победио остатке римских трупа, потиснуо друга германска племена
и франачку власт проширио на читаву Галију.
Лукавством и насиљем, Хлодовех је постепено
потчинио остале салијске вође, иначе своје рођаке. Из Галије је 507. године протерао Визиготе
који су се преселили на Пиринејско полуострво.
Управо са њим почиње права историја династије Меровинга која је владала Францима од V до
VIII века.
Пошто се учврстио на власти, Хлодовех се са
три хиљаде својих војника покрстио, сва је прилика 496. године. Хлодовех је ступио у чврст савез са црквом, а сарадња је била корисна за обе
стране. Краљ је штитио имовину и повластице
цркве, а црква је узвратила тако што је припремила духовну основу новој власти. створена је
династија „светих”, „дугокосих” краљева из рода
Меровинга. они су сматрани непосредним потомцима божанске лозе германског пантеона и
из тог порекла су уздизали свој положај. Утемељено је занимљиво веровање да снага владара
потиче из његове косе, па он ни по коју цену није смео да је сече. тако је успостављена снажна
и трајна држава која је дуго вршила неупоредив
утицај на историју Западне Европе.
Хлодовех је 511. објавио Салијски закон,
а исте године је и преминуо и био сахрањен у
Паризу у којем је прет ходно успоставио краљевску резиденцију. Избор Париза за државни
центар био је веома подесан јер је овај град био
природно средиште Галије и значајно трговачко
раскршће.
Хлодовехови синови су наставили очеву политику и још више су проширили Франачку.
освајање Бургундије била је њихова највећа тековина. Када су остроготи, које је на апенинском полуострву угрозила Византија, 537. године Францима уступили Провансу, франачко
краљевство коначно је избило на средоземље.
Међутим, због обичаја да се држава дели дошло
је до њеног цепања и честих међусобних сукоба
Хлодовехових наследника. Франци су се ширили и на области преко Рајне. Франачка освајања
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Крштење Хлодовеха, средњовековна минијатура

била су завршена око 560. године, а у VII веку
наступила је стагнација. остаје чињеница да је
један релативно мали народ у само три генерације успео да постане господар земаља од Пиринеја до Дунава. Уз то, Франачка се показала
и као најтрајнија варварска држава на Западу.
зАДАтАК

Покушајте да на основу текста и уз помоћ настав
ника одредите на карти границе Франачке држа
ве из доба Меровинга.

КАРОлиНзи

П

осле смрти Дагоберта (629–639), који је
привремено поново ујединио Франачку
и био последњи значајан владар меровиншке династије, уследио је период такозваних
„лењих” краљева. Према прорачуну савремених
историчара, франачки краљеви од 639. до 711.
просечно су живели 27 година, а само је један
доживео педесету годину, али је и он био протеран. При том, ниједан од њих није страдао у
рату, него за столом или у постељи, што говори
о декаденцији владарског рода. то је било време
када су франачку историју испуњавали анархија, грађански ратови, насиље, епидемије, глад,
пљачкање цркава и друмско разбојништво. тада
су стварну власт у франачкој држави имали способни мајордоми, управитељи двора.
Међу њима је нарочито значајан био Карло из породице Каролинга који је по бедио

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

арабљане и зауставио најезду исламских ратника у бици код Поатјеа 732. године. том приликом је добио надимак Мартел (чекић). Један
каснији писац је забележио да се код Паотјеа
арапска коњица разбила о Франке као од леденог зида. Успон Каролинга наставио се и у време
Карловог сина Пипина Малог. овај способни и
упорни државник реформисао је цркву и ојачао
дисциплину у њеним редовима, а припремио је
и своје уздизање за краља. Уз подршку папе стефана Пипин Мали се крајем 751. године попео
на краљевски престо. Дотадашњи краљ из династије Меровинга и његов син били су приморани да се замонаше.

Преко посланства које је упу тио у Рим питао је папу
да ли је добро што у франачкој држави краљеви не
мају краљевску власт. Римски првосвештеник је од
говорио: „Боље је да се краљем назива онај ко има
власт него онај ко је без краљеве власти”.

Пипин Мали, коме с разлогом припада веома
значајно место у историји западне Европе, потом је богато обдарио цркву. Рим је био приморан да тражи помоћ од Франака јер су га после
заузећа Равене (751) опасно угрожавали Лангобарди из северне Италије. Византијски цар,
дотадашњи заштитник Рима, више није могао
да успешно помогне угроженом папству. Пипин
Мали је ослободио Рим опасности од Лангобарда, а римској цркви дао на управу велики део Равенског егзархатата. то је територија на којој је
настала посебна папска држава. Папа стефан II
који је затим прешао алпе и стигао 754. године
у Франачку где је у сен Денију крунисао Пипина за краља.

КАРлО ВЕ лиКи

П

ипина Малог наследио је син Карло
Велики (768–814), најзначајнији владар раног средњег века на Западу. Знатан део своје дуге владавине Карло Велики је
провео у ратовању и освајању нових територија.

Европа у време Карла Великог
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Карло Велики

он је најпре 774. године покорио државу Лангобарда у Италији, што претходно ни Византији,
а ни његовом оцу Пипину Малом није пошло за
руком. Потом је завладао Баварском 788. године, а после више похода и тешких борби коначно је успео да сломи отпор саксонаца (792), да
их покрсти и присаједини својој држави. Проширио се и на рачун словена на истоку, срушио
државу авара у Панонији крајем VIII века. Другим речима, Карлова држава је осим данашње
Француске, обухватала данашњу Немачку, Белгију, Холандију, делове Италије, Паноније и Балканског полуострва. тако је створена огромна
империја која се простирала од источне Шпаније до реке тисе. На размеђу VIII и IX века Франачка је била најјача држава у троуглу ондашњих
светских сила: Франачка – арабљански калифат
– Византија. Забележено је и то да је чувени багдадски калиф Харун ал Рашид (786–809) тежио
да са Францима склопи савез и да је Карлу међу
даровима послао и једног слона.
На Божић, 25. децембра 800. године, у цркви
светог Петра у Риму, папа Лав III крунисао је
Карла Великог за цара. Било је то први пут да
су у хришћанској васељени постојала два цара.
У Византији се тада на престолу налазила Ирина (797–802), прва жена цар. свој поступак папа
и Карло су правдали и тиме да Византија није имала цара. Њихова намера била је да стару
Византију некако замене новим полетним франачким царством. Попут свих средњовековних
људи, и Лав III и Карло Велики сматрали су да
може постојати само један цар. Библија је поруком „Бога се бој, цара поштуј!” поучавала да је
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један Бог на небу и један цар на Земљи. Пошто
су у Цариграду избегавали да признају његово уздизање за цара, Карло је морао да изврши притисак. Његови синови су преотели неке
византијске поседе у северном Јадрану. Иначе,
односе двеју великих и супарничких држава одликовали су неповерење и подозривост. У животопису Карла Великог забележено је како су
Византинци имали пословицу: „Франак нека ти
је пријатељ, али сусед не!”
Византија је миром у Ахену 812. године Карлу Великом признала царску титулу, али са ограничењем на франачке земље. отада је византијски цар у потписима наглашавао да је он цар
Ромеја (Римљана), што ниједном другом владару
Византинци нису могли да признају. столеће касније признали су бугарском владару симеону
да је цар Бугара.

Крунисање Карла Великог

огромна држава Карла Великог није дуго поживела. Његов син Лудвиг Побожни (814–840)
био је последњи владар ове простране империје. После његове смрти у Франачкој је избио
грађански рат између тројице његових синова,
унука Карла Великог. Верденским уговором
из 843. године држава је подељена на три дела: подручје западно од Рајне припало је Карлу Ћелавом, области источно од Рајне Лудвигу,
а Италија и територија од ушћа Рајне до ушћа

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Роне најстаријем брату Лотару, који је задржао
титулу цара, али не и стварну власт над некадашњим царством. Управо у тим деловима почињу историје три важне западноевропске државе
Француске, Немачке и Италије.
Једна од најважнијих тежњи Карла Великог
била је да у својој пространој држави оживи
Ајнхард, један од најважнијих де
латника такозване „каролиншке ре
несансе”, рођен је око 770. а преми
нуо је 840. године. Потицао је из
великашке породице, а образовање
је стекао у чувеном манастиру Фул
ди. Одатле је прешао у Ахен, на двор
Карла Великог, у чијој служби је остао до цареве смр
ти. Био је један од најобразованијих интелектуалаца
франачке државе. Живот је завршио у манастиру. На
писао је дело „Живот Карла Великог (Vita Caroli Magni)” које је било веома популарно у средњем веку и
сачувано је у великом броју преписа.

КљУчНи ПОјМОВи:
Франци, Хлодовех, Салијски закон, Каролинзи,
Карло Велики

ЗАПАМТИТЕ
– Франци су са обала доње Рајне постепено насе
љавали Галију као савезници Рима.
– Хлодовех из рода Меровинга је примио хри
шћанство и донео Салијски закон.
– Мајордоми из породице Каролинга преузимају
власт, први крунисани краљ је Пипин Мали.
– Карло Мартел је зауставио Арабљане код Поа
тјеа 732. године.
– Франачка држава постиже свој врхунац у време
Карла Великог који је крунисан за цара 800. го
дине.
– Верденским уговором држава је 843. подељена
на три дела.

ученост. И у томе се видела његова жеља да обнови некадашње Римско царство. После успостављања мира, као и након реорганизације цркве,
стекли су се повољни услови за интелектуални
и уметнички процват. овај класични препород,
који називамо „каролиншка ренесанса”, настао
је на самом двору. (видети стр. 56-57.)

Из историјских извора
Салијски закон (Lex Sallica) споменик је обичајног права
салијских Франака и један од најранијих варварских за
конских аката. Састављен је на вулгарном латинском
језику почетком VI века по наређењу краља Хлодовеха
(481–511). За владавине његових наследника овај законик
је подвргнут извесним допунама и прерадама. Следи не
колико одломака из овог закона:
„Ако неко по прописима краљевских закона буде по
зван на суд, па не дође, пресудиће се да плати 15
солида (златника). [...]
Ако неко украде сисанче (свиње), и то буде доказано,
пресудиће се да плати 3 солида. [...]
Ако неко украде роба или коња или говече, пресу
диће се да плати 30 солида. [...]
Ако слободна девојка по својој вољи пође са робом,
губи своју слободу.
Треба да се слично поступи и са слободним човеком
који се ожени туђом робињом. [...]
Ако Франак опљачка Римљанина, пресудиће се да
плати 35 солида. [...]
Ако неко нападне туђе имање, сви они за које се до
каже да су се налазили у разбојничкој банди, пресу
диће се да плате 62,5 солида.”
За које дело је предвиђена највећа, а за које нај
мања казна? Да ли је гу битак слободе могуће
проценити у новчаном износу?

1. Како су и уз чију помоћ Франци успели да створе велику државу?
2. Која су најзначајнија дела Хлодовеха?
3. У чему је значај каролиншке династије и који су најзначајнији владари?
4. Које су последице склапања Верденског уговора? Потражите на карти новостворене територије.
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4 АРАБЉАНИ ОД VI ДО XII ВЕКА

Отац историје Херодот је Арабију називао земљом мириса. Реч је о највећем полуострву на
свету које има површину једнаку четвртини површине Европе. Највећим делом Арабију чине
безводни пустињски предели са уским појасом плодне земље на њи ховим рубовима. Она је једна
од најсувљих и најтоплијих земаља.

АРАбијСКО ПОлУОСтРВО

а

рабијско полуострво су насељавали арабљани који су се углавном бавили сточарством. Живели су у родовско-племенским заједницама које су врло често биле
међусобно завађене и у рату. Будући разједињени, у односу на своје суседе они нису представљали неки значајан политички чинилац.
Веровали су да потичу од једног пре тка – Сема, најстаријег Нојевог сина. арабија је била
укљештена између две велике светске државе,
Византијског царства и Персије.
арабљанско друштво је временом почело да
се раслојава, па се племенске вође издвајају по
богатству. Богаћењу племенско-родовске аристократије доприносио је и рад робова, неке су
доводили из африке, а постојало је и дужничко
ропство. У VI веку арабљани су запали у економску и друштвену кризу која је припремила
терен за појаву нове религије – ислама.

МУ ХАМЕД и НОВА ВЕРА – иСлАМ

Н

ајистакнутија личност у арапској историји је Мухамед (570–632). Потицао је
из сиромашне породице и већ у шестој
години остао је без оца, па су о њему бринули
најпре његов деда, а затим и стриц. У двадесет
петој години постао је вођа каравана код богате удовице Хатиџе с којом се касније оженио и
имао неколико ћерки. Као четрдесетогодишњак
почео је да иступа као „божији изасланик” и
проповеда нову веру у једног бога (алаха) –
ислам. После јудаизма и хришћанства, била је
то трећа и најмлађа монотеистичка религија
у свету. У почетку је имао мало присталица, а
24

Мотив из арапског рукописа, XIII век

супротстављали су му се и трговци из Меке.
онда је 622. године, на позив становника Јатриба (доцније Медина), дошао у овај град. Мухамедово пресељење (хиџра – исељавање) означило
је почетак новог поглавља у његовом животу, а
доцније је та година проглашена за почетак муслиманске ере.
Подсетите се које још начине рачунања времена
знате. По којој ери данас рачунамо време?

Вештом и далековидом политиком за нову веру придо био је већину житеља Медине

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

(„Пророковог града”). По сле вишегодишњег
рата, који је вођен са променљивом ратном срећом, освојио је Меку 630. године. сва племена
која нису прихватила ислам избацио је из Кабе
(Ћабе), чувеног арабљанског светилишта, грађевине коцкастог облика, на чијем се источном
углу налази црни камен, заправо део метеорита
који је пао с неба. ту су се претходно, приликом
сајмова или ходочашћа, док траје свето примирје, окупљала зараћена племена.
Мухамедово учење се налази у светој исламској књизи – Курану. он представља говор самог Бога (алаха), а садржи догме и обреде, али и
разне правне прописе. садржи 114 глава (сура)
које нису поређане хронолошки. Нови верници
су се називали муслимани и сматрали су да се
до спасења на оном свету може стићи једино
исказивањем оданости једном Богу и уважавањем његових закона. Њихова дужност је била
да се дневно пет пута моле алаху и да посте уочи празника Бајрама. Налагано им је да пружају
милостињу и одлазе у хаџилук, односно у посету
светом месту Каби. Ислам их је такође научио
да су припадници других вера неверници против којих се води свети рат – џихад.

догодио се у осмој деценији VII века. арабљани су допловили на стотинама бродова и у току
пет ратних сезона (674–678), од раног пролећа
до касне јесени, опседали византијску престоницу. Међутим, у овој критичној ситуацији Византинци су успели да се одбране. Пресудила
је фамозна „грчка ватра”, чудо средњовековне
технике, којом су браниоци потпуно уништили
арабљанску флоту. Цариград је одолео и другој
арабљанској опсади Цариграда која је трајала годину дана (717–718), а после византијске победе
код акроинона (740), дошло је до успостављања
равнотеже између две велике силе.
Почетком VIII века арабљани почињу да
се окрећу ка Западу. Прешли су преко северне
африке и озбиљно запретили Европи. Године
711, после само једне битке, уништили су краљевство западних Гота. Њихов продор у Галију
осујетио је 732. године код Поатјеа франачки
војсковођа Карло Мартел.

ОСВА јАЊА

с

разлогом се каже да са појавом Мухамеда
арабљани улазе у светску историју. он је
том многољудном народу створио државу и религију и покренуо га на велика освајања
која почињу његови наследници – калифе. На
удару су најпре Византија и Персија тек изашле
из дугогодишњег међусобног рата. Док је Византија уз велике напоре успела да одоли и опстане,
арабљани су 641. године срушили Персију.
Први упад арабљана на византијске територије десио се 634. и од тада до 678, дакле пуних
че трдесет година у суко бима Византија није
остварила ниједну победу. Једна за другом падале су најбогатије византијске провинције на
истоку: сирија (636), Палестина након пада Јерусалима (638) и Египат (646). Потом су на ред
дошла острва Кипар, Родос и Кос, чиме је јасно
наговештено да је главни циљ арабљана – Цариград. Догађај од светскоисторијског значаја,
који је оставио снажан утисак на савременике,

Грчка ватра

Грчка ватра: Моћно оружје, налик на бацач пламена,
које је наводно изумео архитек та Калиник из града
Хелипоља у Сирији и донео у Цариград 673/674. го
дине ставивши га на располагање браниоцима ви
зантијске престонице. Никада се није утврдио тачан
хемијски састав ове запаљиве смесе јер је то податак
који се чувао у тајности. Неки научници сматрају да
је основни састојак „грчке ватре” била шалитра (ка
лијумнитрат), док други верују да је она била меша
вина сирове нафте, смоле и сумпора. У сваком слу
чају, ова запаљива смеса, лепљива попут меда, под
притиском се избацивала на непријатељске бродове
и на њима изазивала пожаре које је било тешко уга
сити. Неку врсту одбране чиниле су тканине пото
пљене у сирће или волујске коже којима су облагани
бродови.
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Продор Арапа

АРАПи УзМичУ

У

раздобљу од једног столећа арабљани су
постали господари државе која се распростирала на три континента – Европи,
азији и африци. она се простирала од обале
атлантског океана до граница Кине и била је већа него Римско царство на своме врхунцу. Ипак,
ова огромна, али и разнородна држава показивала је и знаке слабости. Била је састављена од
земаља које су имале различит економски, друштвени и културни развој. Из тог разлога и није
могла дуго да се одржи као јединствена целина.
Деоба огромне државе почела је већ у VIII веку.
Најпре је династију Омејада (661–750) сменила династија Абасида (750–1258), а центар
калифата пренет је из Дамаска у Багдад који је
основан на реци тигар 762. године. По овоме
граду је и држава абасида добила на зив Багдадски калифат. арапи су се још почетком VIII
26

века учвр стили на Пиринејском полуо стрву,
где су 756. године, утемељили независну државу са средиштем у Кордови, али тиме њихове
амбиције нису биле исцрпене. Под удар су дошла острва у западном средоземљу, сицилија,
сардинија и Корзика, а онда су се исламски ратници обрели и у појединим деловима Италије.
Чак су опседали и Дубровник на источној обали

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Јадранског мора. У тим нападима могао се видети и судар двеју цивилизација, хришћанске и
муслиманске.
Кордовски калифат је свој врхунац доживео
у X веку, али се већ у следећем XI столећу распао на читав низ међусобно завађених поседа
и градова. У северној африци су се 909. године
учврстили владари династије Фатимида који
су се сматрали потомцима Фатиме, Мухамедове ћерке. они су 969. освојили Египат, који ће
постати језгро њихове државе, и исте године
основали су град Каиро. то је значило да су, напослетку, од једне образовали три исламске државе, са престоницама у Багдаду (азија), Каиру
(Египат) и Кордови (Шпанија). селџуци су 1055.
године заузели Багдад, а тамошњем калифи је
остала само улога верског вође. На другој страни, Каирски калифат се временом проширио на
сирију и Палестину, али је изгубио неке територије у северној африци. Династију Фатимида у
Египту 1171. године срушио је саладин и основао династију Ејубида.

КУлтУРА

а

рапска цивили зација је једна од најзначајнијих цивилизација средњег века. Зау зимајући некадашње византијске области арабљани су дошли у додир са
мноштвом дела из класичног и хеленистичког
раздобља. они су ова дела преписивали, проучавали и на њих писали коментаре. арапски
учењаци су превели и коментарисали аристотелова дела како би их довели у склад са муслиманском културом. осим тога, они су превели
Еуклидову геометрију, Птолемејеву астрономију
и Галенову медицину. Међутим, арапски научници се нису задржавали само на преписивању
тих дела него су их проширили и разрадили.
зАДАтАК

Подсетите се који се период античке историје на
зива класичним, а који хеленистичким.

Саладин

Династија

Држава

Главни град

Омејади

Омeјадски калифат
Кордобски калифат

Медина, Дамаск
Кордоба

Абасиди

Багдадски калифат

Багдад

Фатимиди

Фатимидски калифат

Каиро

Ејубиди

Ејубидско царство

Каиро
Медина

Почев од XI века дошло је до својеврсне противофанзиве земаља латинског света Западне
Европе. Читава Шпанија, осим Гранаде, Балеарска острва, Корзика, сардинија и сицилија
преотете су од неверника. Још у средњем веку,
дакле, успостављено је стање које важи и у наше време: јужне обале средоземља припале су
муслиманима, а северне су остале у рукама хришћана.

Сматра се да су бројеви које данас употребљавамо
и називамо арапским најпре били употребљавани у
Индији. Онда су их Арабљани усвојили и додали им
нулу.
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Западна Европа је нека важна дела античке
цивилизације написана на грчком добила посредством арапских превода на латински језик.
Захваљујући постојању калифата на тлу Шпаније арапска ученост је западној Европи била
далеко приступачнија него византијска. тако
су филозофија и наука хеленистичког света, са
допунама које су написали арапи, чиниле основ западноевропске учености XII и XIII века.
Другим речима, Византија је посредно, преко
арабљана, утицала на западноевропску културу.
На пољу арапске књижевности у средњем веку најпознатија је била збирка Хиљаду и једна
ноћ. У архитектури су саздали арапски стил са
арабескама и другим особеностима. Посебно
место заузимали су дворци и џамије, богомоље
с високим и копљастим минаретима. арабљани су за барут и хартију знали пре Европљана,
КљУчНи ПОјМОВи:
Арабијско полуострво, ислам, Мухамед, хиџра,
калифе

а преко њих су европски народи упознали нове
пољопривредне културе – пиринач, шећерну трску, дуд, конопљу. Врхунац арабљанске културе
везује се за калифу Харун ел Рашида (786–809)
и његове синове и наследнике.
Ибн Халдун, арапски историчар (1332–1406), износи
једну изванредну мисао о универзалности науке:
„Интелек туалне науке човеку су урођене, јер је он
мислеће биће. Оне нису ограничене ни на једну од
ређену верску групацију. Њима се баве људи из свих
религијских заједница, који су сви под једнако спо
собни да их спознају и ис тражују. Оне постоје и за
њих људска врста зна од настанка цивилизације у
свету.”
У VII веку у Арабији се појавио шах (шатранџ) који је
дошао са Истока. Током следећа два столећа постао
је веома популаран у арапским земљама. Одржавана
су и такмичења најбољих шахиста. Калиф Харун ал
Рашид послао је крајем VIII века Карлу Великом на
поклон шах од слонове кости. Арапи су у IX веку пре
не ли шах у Шпанију одакле се ширио по читавој
Европи.

ЗАПАМТИТЕ
– Арабијско полуострво су насељавале родовско
племенске заједница сточара.
– Друштвене промене и економска криза су до
принели да се појави нова религија – ислам.
– Хиџра – пресељење Мухамеда из Меке у Меди
ну 622. године је почетак муслиманске ере.
– Наследници Мухамеда, калифе, започињу вели
ка освајања.
– Династија Абасида је створила Багдадски кали
фат.
– У Египту ће своју државу основати Фатимиди.
– Арапи су у Европи створили Кордовски калифат.
– Западноевропска култура је нека важна дела
античке цивилизације упозна ла захва љујући
арапским преводима.

Занимљивости
Арапски коњ је у средњем веку, али и касније, био чувен
по својој физичкој лепоти, издржљивости, интелигенци
ји и оданости према свом господару. Истовремено, у
западној Европи постао је идеал према којем су одређи
вана мерила о доброј раси коња. У VIII веку Арапи су га
пренели у Европу. У Арабији коњ је био луксузна живо
тиња, па су га имали само богати људи, а временом је
постао славан и у исламској књижевности.
АВИЦЕНА (арапски Ибн Сина, 980–1037) био је арапски
лекар и филозоф. Следио је Аристотела, а његово дело
Канон на европским факултетима служило је као уџбе
ник медицине. Спис Књига лечења представљао је своје
врсну енциклопедију више наука: логике, физике, мате
матике, медицине и метафизике. Авиценини списи су
спаљени 1160. године.

1. Подсетите се од које године муслимани рачунају време. Који догађај се тада збио?
2. Уз помоћ карте одредите границе арабљанске државе у VIII веку.
3. Који су најзначајнији домети арапске културе?
4. Ако арапски бројеви нису арапски, да ли знате где су настали?
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5 НАСТАНАК ФЕУДАЛНОГ ДРУШТВА

Свет антике који је одувек био свет градова, у хеленистичко, а нарочито у римско доба, дожи
вео је свој врхунац. Будући да више није био у стању да се прилагоди променама на огромном
простору Европе и да одговори на нове историјске изазове, почео је полако да се урушава.

КРАј АНтичКиХ гРАДОВА

а

нтичке државе и њихове традиције нису
нестале одједном и истовремено на читавом географском простору које су покривале. оне су одумирале полако и у складу са
успостављањем нових држава које се у историографији обично називају варварским краљевинама. Нестајање антике, које се у разним деловима
цивилизованог света одвијало различитом брзином, трајало је од почетка V до почетка VII века,
што значи преко две стотине година. Нису све
појаве које су довеле до рушења античког света
биле назадне и нису значиле само негирање старог. тако су се закони које су доносили варварски
краљеви у великој мери ослањали на римско право, а администрација, премда донекле преиначена, у суштини је остала иста – римска. Посебно
је важно да су неке од тих нових појава носиле
клицу која ће у наредним столећима омогућити
полет западноевропских краљевина.
У основна обележја краја антике могу се
убројати следећа: гашење великих градова као
економских средишта, нестанак великих војних
контингената стајаће војске, ишчезавање претходног привредног система који је био заснован на великом поседу, опадање техничког знања, нестанак монопола у одређеној привредној
области, замирање новчане привреде, нестанак
старих градских магистрата. све је то утицало
да се градови који су у позној антици пре свега
били привредни центри, претворе у раном средњем веку махом у војна упоришта и црквена средишта.
Подсетите се како је изгледао антички град. Да
ли знате у чему су се разликовали грчки и римски
антички градови?

Пољски радови у средњем веку

гРАДОВи У СЕНци СЕ лА

В

елика криза III века и германски напади
довели су до опадања градова у Западном
римском царству. то је у великој мери одредило начин живота у новооснованим варварским државама које су настале на његовим територијама. Дошло је до рурализације, односно
превладавања сеоског над градским животом.
овај процес био је праћен пропадањем дотадашњих саобраћајница – друмова и мостова. На
основу података које пружа археологија, сматра
се да се веома крхко римско јединство Запада
урушило већ после 400. године, а да је већи део
Западне Европе до 600. године био у стању потпуног привредног назадовања. Дошло је и до
замирања трговине.
стање се још погоршало када су арабљани
загосподарили водама западног средоземља.
тада су знатно ослабиле ве зе Западне Европе
са Истоком, што је као последицу имало смањење новчане размене и прелазак на натуралну
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размену. Премда није било раздобља у којем
новац није био у употреби, он је ипак имао безначајну улогу. Западна Европа није обиловала
златом, а сребро уопште није било ископавано.
Рано средњовековно друштво било је готово у
потпуности сеоско и пољопривредно.
обрада земље на селима била је примитивна,
па су и приноси били веома ниски. Просечна
породица углавном се издржавала од производа
из сопствене баште која се налазила око куће.
свако домаћинство имало је удео у заједничким
сеоским имањима, а заједнички су се користиле
ливаде за испашу и шуме.
Временом се стање поправљало тако што је
крчењем шума или исушивањем мочвара увећавана површина обрадивог земљишта. Демографски развој дао је важан подстицај аграрној
привреди: сматра се да се од VII до X столећа
становништво Европе повећало са око 18 на око
38 милиона. током XI и XII века сељаштво западне Европе умногоме је повећало производњу,

Непознате речи

Демографија – друштвена наука о становништву.
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а она је касније утицала и на нови пораст становништва. Истовремено, градови западног
средоземља и, уопште, западне Европе почев
од XI столећа доживљавали су све бржи успон.
На тај начин су били постављени темељи на којима је у каснијем раздобљу почивала политичка
и привредна надмоћ западне Европе у односу на
остале делове ондашњег света.

зАДАтАК

Погледајте текст о броју становника у Византији
и графички приказ кретања броја становника у
западној и средњој Европи у радном делу на стра
ни 64.

Средњовековно село

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

УСПОСтАВљАЊЕ НОВиХ
ДРУштВЕНиХ ОДНОСА

З

а разлику од старог века и робовласничког друштва, у средњем веку су успостављени нови друштвени односи. Почев од
доба династије Каролинга, у Франачкој држави
се усталио систем веза зависности човека од
човека. он се временом раширио по читавој
западној Европи и чинио је оквире друштвене
организације коју означавамо као феудализам.
Истовремено, у новом друштву, у којем се постепено гасе неке од тековина античке цивилизације, лагано се стварала и нова култура.
Франачка држава из времена Каролинга почивала је на вазалним односима између суверена (господара) и његових поданика. У оновременим условима основно богатство била је
земља и зато је владар своје племиће награђивао
земљопоседима који су се звали бенефицијуми.
Даровани су обично доживотно, до смрти даваоца или уживаоца. онда је у оба случаја било
неопходно обнављање бенефицијума. У слу чају када нису испуњавани предвиђени услови,
он се могао одузети. Како је време пролазило,
бенефицијум се из доживотног постепено претварао у наследни, а како је све више добијао
војни карактер током IX века се преобразио у
лено или феуд. сматра се да је феуд земља која
је некоме дата на уживање уз обавезу вршења
војне службе.

Карло Велики са папама Геласијем I и Гргуром I

Бенефицијуми су често били повезивани са
ва залством. Реч је о пракси која је довела до
успостављања веза зависности утемељених на
личној оданости (fidelitas). Вазали (старолатински vassallus од келтског vassus слуга) били су
слободни људи који су ступали у личну зависност од господара, односно сениора (латински
senior старији, према senex стар) најчешће у својству чланова његове дружине. Додељивањем бенефицијума они су постајали његови вазали, а
тај однос се називао вазалитет. тако се током IX
века образује хијерархија коју су чинили вазали
и њихови господари сениори.

СЕНиОР и ВАзАл

о
Суверен и његови поданици

днос се ниора и ва зала успо ста вљан
је на по себној церемонији. Ва зал би
без оружја клекао пред сениора, своје склопљене шаке ставио би међу дланове господара и заклео се да ће бити веран и да ће
вршити своју службу. онда би сениор за руке
подигао вазала и пољубио га, да би на крају овај
други над јеванђељем и светим реликвијама положио заклетву да ће извршавати све оно што је
обећао. Посреди је, наравно, пример идеалног
ступања у вазални однос, али је сам поступак,
од земље до земље, засигурно био унеколико
различит. Ипак, његова суштина свуда је била
иста.
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Даје имовину и административну службу,
даје савете и помоћ, пружа заштиту

КРАљ
узајамна
верност

ВИСОКО ПЛЕМСТВО,
КРА ЉЕВИ ВАЗА ЛИ
(ВОЈВОДЕ, ГРОФОВИ,
БИСКУПИ ИГУМАНИ)

Даје земљу и административну
службу, пружа заштиту и уточиште

Учествују у раду судова, окупљају
већу војску и врше војну службу

узајамна верност
Позајмљује земљу, пружа
заштиту и уточиште

НИЖЕ ПЛЕМСТВО (ПОДВАЗА ЛИ)
(РИТЕРИ - ВИТЕЗОВИ, ИГУМАНИ)

ЗАВИСНИ СЕ ЉАЦИ, КМЕТОВИ

Врше административне
послове и служе војску

Дају радну и
новчану ренту

Феудални односи

Чин ступања у вазални однос се називао инвеститура (увођење кога у посед, додела права
на земљиште; свечано постављање на високи
положај, устоличење). Често је сениор вазалу
давао грумен земље као симбол даривања феуда. Уз извршавање војне службе, важна обавеза
вазала била је да се појави на сениоровом двору
кад год га овај позове. Вазали окупљени на сениоровом двору попут суда решавали су спорове
између сениора и вазала или двојице вазала. Вазал је у случајевима који су били прецизно утврђени пружао новчану помоћ своме господару.

Сматра се да је стара англосаксонска реч fehod у зна
чењу награда основа из које се развила реч феуд. Дру
га етимологија полази од тевтонског feo, feh, што би
означавало плату, а трећа од француског feoﬀ или
ﬁef у значењу имања оног који ужива бенефицијум.

утврђења. Постојала је још једна значајна установа феудализма – имунитет. Нико, осим краља, није могао да суди феудалцу или да му се
меша у послове на његовом феуду. то је значило
да је феудалац уједно и краљев чиновник и уживалац феуда. Војводе, кнежеви, епископи и архиепископи – све су то били крупни феудалци,
а у исто време и државни чиновници. Из тога је
проистицала чињеница да су феуд и политички
утицај били међусобно тесно повезани.
Нови, варвар ски свет, заснивао се на поверењу и личном односу двојице људи, владара и онога коме је владар поверавао одређену
дужност, а не на односу између државе и појединца како је то било у позној антици. Кроз
тај новоуспостављени лични однос лагано али
и одлучно уздизао се и значај хришћанске цркве
као важне средњовековне установе.

ВлАДАР
Феуд је имао шире значење и није се могао
свести само на комад земље са којег се убире
приход у виду летине. то је уједно била и територија у оквиру краљевине на којој су радили
сељаци краљевог вазала, односно феудалца. На
том подручју је краљев вазал обављао целокупну власт, што значи да је прикупљао порезе и
разне таксе, судио, подизао војску уколико је то
ситуација захтевала, одржавао путеве, мостове,
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ладар се налазио на челу државе и био је
господар целокупне земље и заповедник
војске. Узан круг краљевих оданих људи и
лична гарда, која је за њега била везана посебном заклетвом, сачињавали су владарски двор.
Двор је био нека врста путујућег административног средишта који је краља пратио од једне до друге резиденције. Владар је био на врху
средњовековног пирамидалног друштва. Испод
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економски пропали ситни сопственик био готово принуђен да властелину даје не само своју земљу него и своју слободу. За узврат властелин
би му пружао заштиту. сељаци су издржавали
свог властелина тако што су радили на његовој
земљи и плаћали му дажбине у плодовима које
су убирали. Положај кмета био је повољнији од
положаја некадашњег потпуно обесправљеног
роба. Кмет јесте био потчињен феудалном господару, али није радио само за њега него и за
своју породицу.

тРОДЕлНА ПОДЕ лА
Карло Велики

владара су се налазили његови вазали, а онда
вазали његових вазала. За разлику од византијских царева, снага западних владара почивала је
на основи за коју се не би могло рећи да је особито снажна. Њу су чинили јунаштво показано
на бојном пољу, подршка цркве и способност да
на разне начине уз себе окупе често непослушне
племиће. Када је Царство Карла Великог почело
да се распада на површину су испливале слабости система утемељеног на личној оданости.
тада су вазали стали уз најближег господара, а
не уз цара који је био веома удаљен.

с

редњовековни свет је почивао на три
своја посленика: свештенику, ратару и
војнику. Први се молио Богу за цео свет,
други је хранио првог и трећег, а трећи је оружјем бранио првог и другог. Док је ратар заправо
био зависан сељак или кмет, а свештеник божији
слуга, војник, односно витез представљао је нарочито обележје западноевропског средњег века.
Његово главно занимање и омиљена забава била
је борба. тек целина коју су чинила ова тројица
посленика образовала је складно тело друштва.
то својство које подразумева три класе феудалног друштва – оне који се моле, оне који се боре,
оне који раде (oratores, bellatores, laboratores) –
постало је класично за средњовековно раздобље.

АгРАРНи ОДНОСи

К

рупни земљишни посед, који је постао
основица феудалног друштва, постојао
је и за династије Меровинга. Међутим,
он тада није имао доминантан значај. У доба
Каролинга, нарочито у IX веку, долази до превладавања крупног над ситним земљишним
поседом. Међутим, за разлику од некадашњег
робовласничког, сада је посреди био феудални
посед. Истина, и у средњем веку је било робова,
али су они чинили знатно мањи део ондашњег
становништва.
Пораст крупних и опадање и пропаст ситних
поседа одвијали су се паралелно са претварањем
дотадашњих слободних ситних земљопоседника у зависне сељаке или кме тове. Неретко је

Жетва
зАДАтАК

Прочитајте текст Еад мера из Кентер берија на
страни 62. који говори о троделној подели сред
њовековног света.
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Из историјских извора

КљУчНи ПОјМОВи:
рурализација, натурална размена, феудализам,
лено, сениор, вазал, инвеститура

ЗАПАМТИТЕ
– Варварски краљеви су из римске традиције пре
узимали римско право и администрацију.
– Рани средњи век у западној Европи је период
нестанка великих градова, стајаће војске, зами
рања новчане привреде, опадања техничких
знања, писмености и културе.

Један обичан дан у животу витеза: Извори описују да
је у доба мира витез устајао пре зоре како би присуство
вао миси (служба божја, богослужење у католичкој цр
кви). Онда би започињао дневне послове: саветовао се
са својим сарадницима, пресуђивао парнице и старао
се о управљању феудом. У рано јутро би се окренуо оми
љеној забави – лову. Лов је био веома важан део племић
ког живота, па су они држали како чопоре ловачких па
са, тако и ве лики број обу че них со коло ва. У ра но
поподне витез би богато и обилно ручао. Обично је хлеб,
месо и пециво заливао великим количинама вина или
пива, зависно од поднебља у којем је живео. Затим се
забављао на разне начине, од којих су неки каткад могли
бити и врло сурови. Како је једино светло у ноћним ча
совима потицало од задимљених бакљи, сва је прилика
да је увече рано одлазио у постељу. Витезовима су при
писиване разне врлине као што су великодушност, ча
сност, побожност, склоност да се штите сиротиња и не
јаки, поштовање дате речи.

– Рурализација, замирање трговине и натурална
размена су карак теристике раног средњег века
у западној Европи.
– Феудализам је нова друштвена организација у
којој се ствара систем веза зависности човека
од човека – вазални односи.
– Бенефицијум је земљопосед који је племић до
бијао од владара на доживотно уживање.
– Лено или феуд је посед који је добијан за војну
слу жбу и постепено је постајао наследан.
– Посед је додељивао сениор свом вазалу, који је
као слободан човек ступао у личну зависност.
Чин увођења у вазални однос се назива инве
ститура.
– Пропадање ситних поседа довело је до претва
рања слободних људи у зависне сељаке који је
властелину давао и своју земљу и слободу, а за
узврат га је властелин штитио.

Призор из лова

Велике количине вина и пива које су се испијале како у
домовима витезова, тако и у манастирима имала је и
здравствени разлог. Загађена вода је доводила до мно
гобројних болести, у средњем веку често смртоносних.
Вино се најчешће пило врло разблажено, па је као и пи
во имало мањи постотак алкохола.

1. Да ли знате шта је то натурална размена? У ком периоду људске историје је она била доминантна?
2. Објасните појмове: бенефицијум, феуд, вазал, сениор.
3. Каква је веза између привреде и друштва у феудалном уређењу? Како земљишни посед утиче на
друштвени ранг?
4. Ко чини три стуба средњовековног света?
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6 ЖИВОТ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

У сенци ратова, религијских расправа, владарске идеологије, државне и црквене администраци
је, једном речју „велике” историје, одвијао се свакодневни живот. То се односи како на истакнуте
историјске личности, тако и на обичне људе које обухватамо изразом „ћутећа већина”. Они су
живели са својим бригама и радостима, борили се против немаштине и болести, туговали за
својим умрлим, али су у време празника умели да се веселе, збијају шале и да се забављају.

ДВОР

с

редњовековни владар ски двор био је
особена и сложена појава. Пре свега, то
је резиденција, место где владар живи и
обавља своје државничке дужности, али и дом
или место становања. Двор представља и велику и разгранату „кућу” којој је неопходно бројно особље, организовано према хијерархији и
функцијама. Код многих средњовековних народа двор је био покретан јер се владар знатан део
времена, поготово у летњим месецима, налазио
на путу и мењао боравишта. он је морао да обилази територије којима влада, да суди, преговара и ратује. Ипак, посебна наклоност Карла Великог према Ахену довела је до тога да овај град
буде нека врста престонице франачких земаља.

Базилика Свете Богородице у Ахену
Непознате речи

Фиск, фискус (лат. ﬁscus) – државна благајна, државна имо
вина.

осим звања мајордома (управитеља двора),
које је укину то 751. године, на каролиншком
двору су постојале исте службе као и за време
династије Меровинга. тако је управа фискова
поверена сенешалу, док је конетабл био одговоран за краљеву коњушницу. око капеле, која
је у почетку била приватно место за молитву,
почињу да се окупљају свештеници у слу жби
владара и његовог дома. они су били потчињени архипелану, главном краљевом саветнику и
једном од најугледнијих великодостојника.
На двору је била и канцеларија чији су нотари, задужени за слање краљевих повеља, радили под надзором канцелара (cancellarius). Због
нараслих обавеза, владар је део својих надлежности пренео на грофа палатина, световног
угледника који је председавао краљевским судом, доносио пресуде и упућивао их странкама.
Читава група људи на двору водила је рачуна о
томе да краљ и чланови његове породице уживају у разним угодностима.
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Живети на двору била је велика привилегија.
Зато су племићи настојали да своје синове као
неку врсту штићеника још у дечачком узрасту
доведу код краља који би се о њима старао. На
тај начин су васпитавани будући високи државни функционери.

Реликвијар Карла Великог

Једна од особина људи раног средњег века била је
похлепа за златом и уопште богатством које омогу
ћава раскошан живот. Велико гомилање новца и дра
гоцених уметничких дела примећује се на франачким
дворовима, па се, на пример, сматра да су меровин
шки и каролиншки ковани предмети вероватно нај
лепши у историји ове данас скоро непознате умет
ности.

РАт

Н

еиз о ставни сегмент живота у раном
средњем веку био је рат. он је делу
оновременог становништва представљао основно занимање и својеврсну привредну
грану друштва. с пропашћу Западног римског
царства нестала је и плаћена државна војска.
Уместо тога у франачкој држави је сваки слободан Франак био војник. Већ од VI века дошло
је до етничког стапања римског живља у Галији
и франачких освајача, па је краљ у рат могао да
позове сваког слободног човека.
Постојале су две врсте ратова: пљачкашки и
освајачки. У првом случају, нападачи су се ослањали на изненађење и покретљивост, а једини
делотворан одговор угрожених био је да своја
богатства сместе у сигурност утврђених и добро
36

Карлова војска у походу

чуваних места. У другом случају, нападач је морао да има довољно снажну војску која је могла
да оствари предвиђени циљ или да се организовано повуче уколико би се показало да је друга
страна јача. Циљ је увек био исти – пустошење.
Временом је хришћанска црква почела да прописима уређује рат, па су тако настали појмови
Божје примирје, мир, праведни рат.
Ратне операције извођене су углавном у летњим месецима, али су јужни крајеви, зависни од
виноградарства, воћарства или гајења маслина,
бивали изложени нападима током целе године.
ондашњим захтевима рата на најефикаснији
начин могли су да одговоре витезови који су
имали заштитни оклоп и штит, коња обученог
да носи тежину потпуно опремљеног ратника,
високо седло и узенгије које су јахачу омогућивале да брзину кретања прилагоди дужини копља. Западне војске су поткивање коња и узенгије пре у зеле од авара. Вите зови коњаници
постали су ударна снага у биткама, али су због
веома скупе опреме били малобројни. Управо
због њих је окупљање војске са априла било померено за мај како би се коњима омогућило да
се хране на озеленелим ливадама.
Главно наоружање у франачкој војсци током
VIII и у првој половини IX века био је тешки
мач, дужи од једног метра, који је морао да се
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држи обема рукама. ту су били и полумач и нож
за борбу из непосредне близине, а за одбрану
дрвени и кожом обложен штит и око два метра
дуго коњаничко копље. За заштиту тела служила
је сукнена или кожна одећа на коју су се пришивале гвоздене плочице или кована мрежица.
сматра се да је каролиншка монархија била у
стању да покрене највише десетак хиљада наоружаних коњаника.

ПОРОДицА

З

а разлику од римске породице, у коју је
ула зио читав низ различитих појединаца, хришћанска средњовековна породица
обухватала је само родитеље и децу. При том
се положај оца, којег је римско право устоличило у неприкосновеног господара свих чланова
породице (pater familias), променио у средњовековном законодавству. Проширена су права
осталих чланова, али је отац ипак остајао стуб
породице.
Занимљив је био положај жене у средњовековном друштву. она се налазила између два сасвим опречна обрасца. Један је грешна Ева, која
је била узрок човековог избацивања из раја и
његових страдања. Насупрот њој је други образац, Марија, мајка Исуса Христа, извор живота
и оличење доброте и пожртвованости. Живот
средњовековне жене се налазио негде између
ове две крајности. На жену се гледало као на
биће које умногоме одређује њено тело и способност рађања. она је и крхка и слаба, али и
подмукла и опасна, па је зато треба непрестано надзирати. Када је реч о женама из високог
друштва, треба нагласити да су оне често биле залога државне политике. Удаје принцеза су
заустављале ратове, прекидале опсаде тврдих
градова и на једну или другу страну померале
границе међу државама. Било је ситуација када
су жене постајале регенти својим малолетним
синовима или браћи.
Противречан однос према жени лепо се огледа у јед
ној византијској пословици која каже: „Три су зла и
три су добра на свету: ватра, жена и море.”

Венчање

Брак, који је све више постајао искљу чива
надлежност цркве и био сврстан у једну од светих тајни, чинио је темељ породице. У браку је
жена требало да буде покорна мужу и да рађа
децу. Ваља нагласити чињеницу да се у свим
прединдустријским друштвима рађало много
деце јер је висок прираштај становништва обезбеђивао да та друштва опстану. остала задужења жене тицала су се образовања деце, кућних
послова и производње одеће. Наравно, то није
значило да међу супружницима није било осећања привржености и љубави. Посебан статус
и једну врсту друштвеног уважавања имале су
удовице које би после смрти мужа преузимале
све послове главе породице.
Почев од XII века у делу западне Европе
лагано се уздиже култ жене и ствара се идеал
дворске или романтичне љубави. По својој природи он је био неспојив са узорним хришћанским браком. о лепим госпама са пуно заноса
и наглашене патетике певају трубадури. Будући
да су госпође о којима они маштају удате и стога недоступне, оне остају само предмет њихове
недостижне чежње.
Када је дете у питању, сматра се да је у средњем веку дуго било лишено сопствене оригиналности и посматрано као одрасли човек. Чим
би изашла из женских одаја, у којима се њихово
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де тињасто биће није озбиљно схватало, деца
су бивала изложена напорима мушкараца – тешком сеоском раду или војној обуци. У средњовековним катастарским пописима често се наводе само радно способна деца. тек са појавом
буржоазије доћи ће до тога да дете добије своје
право место у друштву, на начин који је близак
нашем поимању.

СЕ лО и гРАД

с

а окончањем старог и ступањем у средњи
век долази до важних промена у начину
живота људи. Узбуркани живот античких
градова, где су се на трговима бучно и каткад на
ивици сукоба испољавале јавне тежње житеља,
постепено уступа место повученом и тихом породичном животу. Највећи део становништва,
чак око 90%, живео је у селима, а тек мањи у
градовима. Уместо града (urbs), као економска и
друштвена основица појављује се велики посед
(villa), а основна земљишна јединица је имање
(mansus) једва довољно да прехрани само једну
породицу. До тада развијена монетарна економија запада у кризу и у први план избија трампа,
односно размена добара, што представља знатан корак уназад.
суштинску разлику у животу села и града
изражава пословица која каже: „Град и закон
– село и обичај”. У поређењу са градовима, сеоска насеља су изгледала неупоредиво скромније. она нису имала некакав одређени план, већ
су куће биле хаотично разбацане, што је било у
оштрој супротности са њиховим једноличним
спољашњим изгледом. Ка мен је као основни
грађевински материјал замењен дрветом.
Било у селу или граду, кућа је представљала
неку врсту стожера око које се окупљала читава породица. Истовремено су се и на њој јасно
одражавале друштвене разлике. На једном крају
се налазе сељачке колибе направљене од дрвета и блата са само једном просторијом и рупом
на таваници уместо димњака. ту, једни уз друге,
обитавају људи и неке од домаћих животиња.
такве куће су на разне начине – дрвеним тарабама, оградама од трња, густом живицом или
касније, дебелим зидовима од дрвета и земље
– штитиле пову чени и присни свет породице
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од радозналих очију јавности. Убог изглед сељачке куће условљавао је и већу покретљивост
њеног домаћина. Носећи своју скромну имовину у потрази за бољим или бар подношљивијим
животом, он се лако одлучивао да промени место боравка.
На другој страни, утврђени замак је знак моћи и угледа, али и место безбедности богатих
људи. Велика дворана у оквиру замка је простор
где се одвија главни део свакодневног живота.
скупоцено посуђе и раскошне таписерије дају
посебну врсту угодности домаћину и његовим
гостима.

У УтВРђЕНОМ гРАДУ

с

редњовековни град је био мали по обиму, а број његових становника веома
ретко је прела зио бројку од неколико
хиљада. За разлику од античких градова, који
су обично били смештени у питомим удолинама, средњовековни градови су махом ску чене
тврђаве које се пењу у висине и подижу на кршевитим планинским гребенима или на саставу
двеју река. Грађени су тако да могу да одговоре
на два важна захтева: одличан преглед околине
и неприступачност. Наравно, било је и градова у
низијама који су следили чворишта старих римских трговачких саобраћајница. око њихових
бедема, као нека врста заштите, био би ископан
широк и дубок канал у који би се пуштала вода.

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Утврђени град

У утврђеном граду житељи су се осећали безбедно. Нарочит значај за одбрану града имале
су куле које су појачавале бедеме, а подизане су
испред зидина како би се нападач могао угрожавати и с бока. Из тог разлога се растојање између кула одређивало дометом стрела. Градску
капију су најчешће штитиле две куле, смештене
једна поред друге. Изнутра су куле биле подељене на спратове, а посебним степеницама било
је могуће попети се од подножја до врха куле.
Врхови градских бедема и кула завршавали су
се зупцима који су представљали добру заштиту
браниоцима.
У град се углавном улазило преко покретног
моста који се налазио уз саму градску капију и
спуштан је преко канала испуњеног водом. Ноћу
и у ванредним ситуацијама покретни мост је подизан, а градска капија закључавана. Најважније
установе у градовима су биле епископски двор
или главна црква, палата локалног намесника,
тек нешто већа од просечне зграде, складишта
хране и робе за трговину, гостионице са коначиштима. На централном тргу, где су се грађани окупљали, била је и пијаца где се трговало, а
главна улица је обично водила од једне до друге
градске капије.
Куће у градовима су углавном биле изграђене од дрвета и зато су често избијали пожари.
Забележено је да је француски град Руан у релативно кратком раздобљу, од 1200. до 1225. године, чак шест пута страдао у пламену. Унутрашњост градских кућа била је прилично тамна, а
прозори су имали дрвене капке. Није био редак
призор да улицама шетају свиње, гуске или кокошке. Будући да у градовима није било канализације, хигијена је била на ниском нивоу, што је
погодовало ширењу разних болести.

Ј

иСХРАНА, бОлЕСти

еловник средњовековних људи био је прилично скучен. треба само да се подсетимо
да они нису знали за кромпир, парадајз, кукуруз или паприку, културе које су у Европу донете после открића америке. Због велике употребе скробних биљака, које не садрже довољне
количине витамина и протеина, исхрана је била
неуравнотежена.
Главна животна на мирница био је хлеб. У
средњем веку је владала „тиранија жита”, а хијерархија у квалитету хлеба, од најбољег до најгорег, одражавала је друштвену хијерархију. Велики део становништва био је заокупљен глађу
која је била свуда присутна појава. осим хлеба,
исхрану су чинили поврће, месо, риба, млеко и
млечни производи. Месо је играло већу улогу у
исхрани становника средишњих и северних делова Европе него оних на Медитерану којима
је риба била на првом месту. Како су црквена
правила налагала, месо се није смело јести током више од 150 дана поста годишње.
Премда је храна средњовековних људи била једнолична, неретко она је била веома обилна. На основу сачуваних извора, научници су
закључили да је једна од одлика људи у раном
средњем веку била управо прождрљивост. ту од
велике помоћи нису била ни упозорења цркве
да је стомакоугађање једна од највећих људских
мана. У питању су пре свега били месо, затим
лако вино или пиво, и разна тешка и масна јела.
Франци су измислили супу, кувано месо с натопљеним хлебом које је послуживано на почетку
обеда. Код њихових сународника Галоромана
исто место заузимала је каша од сувог поврћа.
Потом се прелазило на месо у сосу и печење на
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ражњу, што значи на говедину, овчетину, свињетину или дивљач. Уз све то су ишли купус, ротква и репа којима су додати бели или црни лук
и неки од јаких зачина. Познато је да је Карло
Велики био веома огорчен на своје лекаре зато
што су му забранили да једе печење. Најважнији напици у средњем веку били су вода и вино у
медитеранској области, односно пиво, у севернијим континенталним подручјима.

ове болести су изоловали од осталог света. Медицина је на измаку средњег века достигла врло
висок ниво, успешно се борила против поменутих, али и других болести.

ПРАзНици и зАбАВЕ

о

бично смо склони да средњовековне људе замишљамо као побожно усредсређене, озбиљне и чак намргођене, што је
само једна њихова страна. они су умели и да
се радују, да смишљају духовите досетке и да се
препуштају весељима. Пра зници које су прослављали углавном су били хришћански, али,
како би били лакше прихваћени, махом сретно
помешани са некадашњим паганским пра зницима. Главни празници били су Божић и Ускрс.
Негде од XI века уобичајене постају тзв. свете
представе. то значи да се прослављање Божића
драматизује као позориште. Постепено се и долазак владара и прослављање неког војничког
успеха претварало у својеврстан празник.
Када су забаве у питању, две су у великој мери обележиле средњи век. то су витешки турнири и лов. Виши слојеви су уживали у јахању,

Куга, црна смрт

Није без разлога изречена оцена да је средњи
век био „златно доба бак терија”, што је за последицу имало појаву великог броја различитих
болести. Најстрашнија је била куга коју оновремени писци називају „јахачем апокалипсе”, новим „потопом”, „жестоким и хитрим пламеном”,
„нестрпљивом болешћу”. У раном средњем веку
највећа куга је тзв. „Јустинијанова” која се појавила у Византији 541, а много жртава однела је
на апенинском и Пиринејском полуострву, као
и у јужној Галији, где је харала до јесени 544. године. сматра се да је на простору јужно од планинског масива алпа усмртила између 20 и 25%
становништва. Уз кугу су биле распрострањене
и лепра, односно губа, а болеснике оболеле од
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пливању, а међу посебне врсте забаве биле су
пијане и распусне теревенке. Упркос забранама
цркве, коцкање је било прилично распрострањено. Ма како то данас нама звучало, од игара
које су им биле на располагању племићи су највише волели рат.
КљУчНи ПОјМОВи:
двор, Ахен, рат, породица, град, замак, исхрана,
празници

ЗАПАМТИТЕ
– Двор владара – двор, постаје центар државног
апарата који се ствара и нових државних функ
ционера.
– Уместо стајаће и плаћане државне војске из рим
ског периода, у франачкој држави сваки слобо
дан човек је био војник. Витезови коњаници су
чинили најважнији део војске.
– Хришћанство и црква су наметнули и нове по
родичне односе у којима је отац и даље остао
стуб породице.
– Око 90% становништва западне Европе је живе
ло у селима.
– Главна намирница је био хлеб, а у исхрани су се
користили поврће, месо, риба и млеко.
– Најстрашније су биле епидемије куге које су де
сетковале становништво.
– Празновали су се углавном хришћански празни
ци.

Из историјских извора
БОЕТИЈЕ (око 480–524), римски патрициј и филозоф, био
је у служби остроготског краља Теодориха Великог. Био
је лажно оптужен за заверу и погубљен, а у тамници је
написао дело „Утеха филозофије” (Consolatio philosophiae)
које је било једно од најчитанијих у средњем веку. У пр
вом од два одломка која следе наглашава се чињеница
да богатство није услов за људску срећу, а у другом се
прославља природна једноставност.
„Макар лаком богаташ, коме тече златна река, гомилао
богатство, које га неће задовољити, макар обилно китио
врат бисерјем из Црвеног мора, макар орао плодне ора
нице са стотину волова, ни за живота не напушта га бри
га, која изједа, нити га после смрти прати невредно бо
гатство.”
„Веома је срећно некадашње покољење које је било
задовољно верним ораницама и није било упропашћено
млитавом раскоши. Оно је дуг пост прекидало жиром за
који се није мучило. Тада људи још нису мешали Бахусов
дар (вино) са житким медом, ни гримизом из града Тира
бојадисали сјајно ткање (свилу) Серана (Кинеза). Здрав
сан пружала им је трава, пиће брза река, а сенку висока
оморика. То је било време када трговац још није секао
морску пучину, нити је, скупивши робу са свих страна,
видио нове обале. Тада су ћу тале немиле бојне трубе, а
ни крв, потекла од љуте мржње, није још била окрвавила
страшно оружје. А зашто би и непријатељски бес желео
да први посегне за било каквим оружјем, када су видели
само љу те ране, а никакве награде за крв? Камо среће
да се наша времена врате на старе обичаје! Али, снажна
жеља за поседовањем пламти страшније од пламена
Етне. Авај, ко је онај који је први ископао скривено тешко
злато и драго камење, иначе жељно да остане сакриве
но, ко је на сунце изнео драгоцености пуне опасности?”

1. Да ли можете да упоредите положај деце у античко време и у раном средњем веку?
2. Да ли је положај жене био бољи у античко периоду?
3. Манастирске ку хиње су припремале нека од најбољих јела и пића у средњем веку. Интересантни
рецепти се могу наћи и применити и данас. Покушајте.
4. Пажљиво прочитајте одломке из историјског извора. Размислите да ли се ради о универзалним
вредностима које важе и данас.
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7 ВИЗАНТИЈА ОД VII ДО XII ВЕКА

Велика освајања Јустинијана I постигнута су уз огромна напрезања државе. Цар је својим на
следницима оставио огромну, али прилично исцрпљену и нестабилну државу. На Истоку је
претила снажна персијска офанзива, Балкан је био изложен непрестаним упадима Словена и
Авара, али је најтежи ударац за де сио Царство на Апенинском полуострву после продора
Лангобарда, док је у Шпанији отпочела противофанзива западних Гота. Светска владавина
за којом се толико тежило је нестала заувек.

ВлАДАВиНА цАРА иРАКлијА

У

тренутку када је Ираклије (610–641) дошао на престо унутрашња напетост, која
се претворила у дугогодишњи грађански
рат, временски се подударила са великим невољама на Истоку. Персијанци су продрли у Малу азију, а на другој страни су заузели Дамаск
(613) и уз велики покољ, Јерусалим (614). За хришћане је било велико понижење што је Часни
крст, на коме је ра запет Исус Христос, однет
у Персију. Године 619. пала је и александрија,
главни град најбогатије византијске провинције
Египта, а потом и читав Египат, што је угрозило
снабдевање Цариграда житом. Чинило се да је
Персија била решена да уништи свог вековног
противника.
Прва деценија Ираклијеве владавине била је
прави ход по мукама. Цар је у очајању чак хтео
да своју резиденцију из Цариграда пребаци у
Картагину, али је одустао због протеста престоничког живља и васељенског патријарха. Да би
средио уздрмане финансије и обезбедио неопходна средства за предстојећи рат посегао је за
црквеним драгоценостима. Извршио је неке реформе у војсци, нарочито у коњици, а велика надања полагао је у пешадију коју је увежбавао за
деловање у герилском ратовању. своје војнике
је надахнуо верским заносом и може се рећи да
је на својеврстан начин Персијанцима објавио
хришћански „све ти рат”. окупиран збивањима на Истоку, Ираклије је морао је да занемари
Балканско полуострво што су користили словени и авари. Да би некако умирио ове друге,
плаћао им је веома висок данак.
После дуготрајних припрема, Ираклије је на
челу војске 624. кренуо на Исток и у Цариград
се није враћао неколико година. он је као први
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Борба византијских и персијских ратника,
мотив из рукописа

цар после теодосија I Великог лично предводио
византијске походе. За време Ираклијевог одсуства 626. године, византијска престоница је
одолела жестокој једномесечној опсади авара и
словена. Византијска офанзива на Истоку крунисана је великом победом у бици код Ниниве
у децембру 627. године. сада је Персија била
оборена на колена, а тријумфалним повратком
Часног крста у Јерусалим (630) завршен је један
од првих верских ратова у средњем веку.
Ираклије је покренуо неке реформе које ће
пун развитак доживети тек за владавине његових наследника и довести до стварања средњовековне византијске цивилизације. он је
дотадашњу царску титулу изражену сложеном
формулом imperator, caesar, augustus заменио
старом грчком речју – василевс. Једна од најбитнијих реформи односи се на убрзану милитаризацију Царства о чему сведочи однос између броја војника и видно смањене византијске
територије. Ипак, сматра се да је до образовања тематског уређења дошло у периоду после

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Ираклијеве владавине. У сваком случају, за Византију је велику прекретницу представљало
управо раздобље од 570. до 650. године.

ви зан тиј ске про вин ци је на ис то ку: сирија,
Палестина и Египат. арабљани су у току пет
ратних се зона (674–678), бродовима опседали Цариград. одбрана града била је успешна
захваљујући „грчкој ватри”, којом су браниоци
потпуно уништили арабљанску флоту. Како је
записао један византијски хроничар, „и настала
је велика безбрижност и на Истоку и на Западу”.
Цариград је одолео и другој арабљанској опсади
која је трајала годину дана (717–718), а непријатељства су окончана после византијске победе
код акроинона 740. године.

иКОНОбОРСтВО

У
Византијски војници

Тематско уређење: Реч тема је првобитно значила
војни одред, а временом је постала назив за војно
админстративну јединицу на чијем челу се налази
стратег који је имао и цивилну и војну власт. То је
новина у односу на рановизантијски период (IV–VII
века) када су ове функције биле строго одвојене. Вој
ници (стратиоти) су добијали имања, од којих су се
издржавали, уз обавезу вршења војне службе. Били
су обавезни да се на царев позив јаве на коњу и под
пуном ратном опремом. Ова новина је указивала на
промене у Византији и постепено образовање новог,
средњовековног друштва.

тек што је минула опасност од Персије, коју
је Византија поразила у дугом и тешком рату,
са Истока се за Византију појавио много опаснији непријатељ – арабљани. Први упад арабљана на византијске територије десио се 634.
и од тада до 678, дакле пуних четрдесет година
у сукобима Византија није остварила ни једну
победу. Једна за другом падале су најбогатије
Непознате речи

Идолатрија – обожавање идола, идолопоклонство.

VIII и првој половини IX века Византијско царство су потресале борбе око култа икона. Иконоборство је јерес која је
захватила цркву, а њена суштина је у одбацивању икона, али и осталих верских слика као што
су фреске и мозаици. У овом случају постојао је
и одређени утицај остале две велике монотеистичке религије, јудејске вероисповести и ислама, које су биле против представа са људским
ликовима у верским храмовима. Ипак, пресудан
је био подстицај који је потекао из саме Византије. Наиме, поједини богослови и свештеници
сматрали су да претерано обожавање икона нарушава духовност хришћанске вере и прераста у идолатрију, а то, опет, значи враћање на
паганство. Царство је по овом питању на неки
начин било подељено: малоазијске провинције
су махом биле уз иконоборце, док су европске
остале верне поштовању икона. Премда у Западној Европи иконе нису толико поштоване као
на Истоку, римске папе су увек устајали у одбрану икона. Највећи бранитељ култа икона био је
Јован Дамаскин, богослов и потоњи светитељ,
који је живео у арабљанском калифату.
осим богословске, овај спор је имао и снажну
политичку димензију јер је представљао сукоб
цара и патријарха, световне и духовне власти,
државе и цркве. За владавине Константина V
(741–775), највећег цара-иконоборца, оштрица
иконоборства је умногоме била усмерена на монаштво које је у међувремену израсло у велику
духовну и економску снагу. овај дуготрајни сукоб (726–843) окончан је победом присталица
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икона и био је важна прекретница у културној
историји Византије. од завршетка иконоборачке кризе она све више иступа као царство грчко-хришћанске културе.

УСПОН зА ВРЕМЕ
МАКЕДОНСКЕ ДиНАСтијЕ

П

осле превладавања иконоборачке кризе и доласка на престо Македонске династије, најславније византијске династије која је скоро два века владала Царством
(867–1056), дошло је до успона државе. оснивач династије био је цар Василије I (867–886).
Успон Царства се најпре огледао у економском
и војном јачању Византије и ширењу утицаја

на простране територије насељене словенима.
Дошло је до покрштавања Бугара, срба и напослетку, Руса. Упркос идеолошком сукобу са
светим римским царством због круне отона I
Великог, коме Византија није признавала титулу
римског цара, већ само „цара Франака”, византијско-немачки савез је ојачао и кроз византијски политички и културни утицај. На Истоку,
према арабљанима, иницијатива је постепено
почела да прелази на византијску страну, да би
зенит достигла у другој половини X века. Византијско царство је било на врхунцу за владавине
Василија II (976–1025), а после рушења самуилове државе. осим читаве Мале азије, обухватало је јужну Италију и територије Балканског
полуострва до Дунава и саве. тако је око 1000.
године Византија била најјача у троуглу ондашњих светских сила који су осим ње чинили
свето римско царство и арабљански калифат.

Василије I (867–886): оснивач Македонске династи
је, потицао је из једног села у теми Македонији (оту
да и назив династије), вероватно потомак јерменских
досељеника. Бежећи из немаштине, дошао је у Цари
град и захваљујући огромној физичкој снази постао
царев коњушар. Мрачним пу тевима који су подразу
мевали интриге и завере, за нешто више од једне
деценије попео се на византијски престо. Премда је
остао неписмен, показао се као велики владар и
предузео низ разборитих државничких мера међу
којима се издваја велика кодификација права. Повра
тио је византијски утицај у Италији и на ис точном
Ја драну, а у суко бима са Арабљанима покренуо
офанзиву која ће достићи врхунац у X веку.
Непознате речи

Кодификација – систематизовање закона, озакоњивање,
сређивање закона и њихово уношење у јединствено дело.
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ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Економски и политички успон био је праћен
и великим културним полетом Царства који се
означава као „македонска ренесанса” или исправније, „доба енциклопедизма” и углавном
се подудара са епохом Константина VII Порфирогенита (913–959). он је окупио групу сарадника упућених у различите науке и организовао их тако да састављају дела енциклопедијског
карактера из различитих наука. овом кружоку
интелектуалаца би се могло замерити да нису
били оригинални, али су систематизовали знања у посебне значајне књиге као што су: Спис о
церемонијама, Спис о народима, Спис о тема
ма, Геопоника (пољопривредна енциклопедија),
Хипиатрика (ветеринарска екциклопедија).
Културни успон Византијског царства се наставља и врхунац достиже средином XI века. тада је обновљен цариградски универзитет који
су чинила два факултета: филозофски на челу
са чувеним Михаилом Пселом и правни који је
водио Јован Ксифилин. На универзитету се проучавало седам слободних вештина (граматика,
реторика, дијалектика, геометрија, математика,
астрономија и музика).

веома моћни непријатељи, Турци Селџуци на
Истоку и Нормани на Западу. Битка код Манцикерта (1071), у којој су селџуци поразили византијске одреде, отворила им је долазак у Малу азију. од тог времена тежиште Царства се
из малоазијских све више пребацује у европске
провинције. Да би византијски слом био потпун,
Нормани су исте 1071. године заузели Бари, последње византијско упориште у Италији.
Ипак, млади војсковођа Алексије Комнин
је након изласка из грађанских ратова, који су
крајем седамдесетих година XI века потресали
Византију, освојио византијски престо (1081),
основао династију која ће следећих сто година (1081–1185) владати Царством и успео да
консолидује прилике у држави. он је утемељио
пронију, установу која је представљала најистакнутију институцију византијског феудализма, и реорганизовао војску која се на овај

КОМНиНи

П

осле смрти Василија II (1025), који је
успешним војним походима проширио
границе Царства, дошло је до неколико година непомућеног мира, иначе непознатог
када је византијска историја у питању. Ниједна
држава се није усуђивала да нападне Византију.
Међутим, средином XI века појављују се нови и
Непознате речи

Пронија – сама реч означава бригу, старање; у питању је
условно власништво над неким извором прихода – земљо
посед, путарина, мостарина, рудник, порез на риболов итд.
– уз обавезу вршења војне службе. Пронијар је у сразмери
са величином проније морао да се одазове на царев позив
и поведе одређени број војника. За разлику од баштине,
пронија није могла да се продаје, поклања, завештава цр
кви, даје у мираз или отуђује на неки други начин. У пракси
се најчешће догађало да пронијара који дође у године ка
да више не може да иде у рат замени син и преузме очеве
обавезе, али, такође, без права да пронију отуђује.
Баштина – очевина, очинско наслеђе, имовина на коју се
има неприкосновено право власништва.

Алексије I Комнин волео је да игра шах и био је
одличан беседник, а извори кажу да му у расуђивању
и изношењу доказа није било равног. Међу тим, имао
је потешкоћа са изговарањем слова „р”, а то је котр
љајуће, односно француско „р”. Како пише његова
кћи, Ана Комнина, тада би му језик мало запињао, док
је остала слова изговарао потпуно течно.
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начин ослањала на домаће снаге. алексију I
Комнину је пошло за руком да укроти опасне
нападе Нормана, Печенега и селџука, да уреди
односе са учесницима Првог крсташког рата, да
среди државну администрацију и ојача византијски новац.
Да ли можете да упоредите тематски систем у Ви
зантији и феудални систем? У ком периоду су на
стала ове појаве? Да ли је пронија слична бене
фицији или феуду?

Изузетно место у византијској историји заузимају три прва представника династије Комнина: алексије I, Јован II и Манојло I који су
владали од 1081. до 1180. године. За владавине
Комнина до изражаја су дошле породичне везе
царске династије и низа других аристократских
родова, међусобно повезаних браковима. Цареви су сродницима додељивали највише дворске титуле, постављали их на важне и одговорне
функције и образовали својеврсну друштвену
хијерархију над којом су имали потпун надзор.
Манојло I Комнин (1143–1180), унук алексија I, био је последњи византијски цар који је
покушао да води светску политику. Државник
неспорних квалитета и одважних и замашних
замисли, он је био надахнут идејом универзалног царства која се сукобила са сличним стремљењима немачког цара Фридриха I Барбаросе
(1152–1190).
Комнини су себи и својим интересима подредили и византијску историографију и свеукупну књижевну продукцију. Никада се у част
царева није јавно изговарало толико китњасто
срочених и удворичких говора. с друге стране,
никада се цареви нису толико смело мешали у
компетенцију свештенства, наступајући и улози
богослова и канониста, конфискујући црквене
ризнице. Најугледнији чланови династије Комнина појављују се и као оснивачи неколико цркава и манастира. ту је на првом месту знаменити манастир Пантократор у Цариграду чији
је ктитор био цар Јован II. Литерарном делатношћу међу Комнинима бавили су се алексије I
и његов старији брат Исак, али је најдаровитија ипак била принцеза ана Комнина, ћерка
алексија I чији је историјски спис Алексијада,
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посвећен очевој владавини, право ремек-дело
византијске књижевности. Веома је важна улога
појединих чланова династије као покровитеља
неких песника и уопште интелектуалаца.
У очима савременика смрт Манојла I, у септембру 1180. године, задобила је значај кобне
прекретнице. Кратка владавина династије Анђела (1185–1204), који су на цариградском трону сменили Комнине, представљала је време
непрестаног опадања Византије, али и јасних
знакова дезинтеграције некада моћне државе,
оличене у појави обласних господара на рубовима Царства који нису признавали царску власт.
Неочекивано скретање учесника Четвртог крсташког рата и њихово освајање Цариграда
(1204), што је био један од најспектакуларнијих
догађаја у средњем веку, довели су до вишедеценијског нестанка Византије, државе која је сматрала да јој припада неприкосновено право на
универзалну власт над читавом хришћанском
васељеном. Уследило је неколико деценија латинске власти док су се византијске снаге повукле на периферију и отпочеле припреме за
обнову Царства.

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Евстатије, архиепископ града Солуна у завршним
деценијама XII века, истицао је смрт цара Манојла I
Комнина као ве лику прекретницу у византијској
историји: „Чини се као да је божјом вољом решено
да заједно са царем Манојлом Комнином умре све
здраво у царству Ромеја (Византинаца) и да са зала
ском тог сунца сви ми будемо потопљени у непро
зирну таму”.

Крсташи освајају Цариград

КљУчНи ПОјМОВи:
Ираклије, тема, Арабљани, иконоборство,
Василије II, битка код Манцикерта, пронија

ЗАПАМТИТЕ
– Владавина цара Ираклије, после година кризе,
поново уздиже Византију као велику силу.
– Тематско уређење уводи војноадминистратив
не јединице на челу са стратегом. Овим систе
мом ојачана је византијска војска и пре свега,
одбрамбена моћ.
– Нападе Арабљана који су отпочели 634. и траја
ли наредних сто година, Византија је тешком
муком одбијала.
– Иконоборство је јерес која је одбацивала верске
слике, иконе, фреске и мозаике.
– Византијско царство достиже врхунац у време
владавине Василија II који је срушио Самуилову
државу.
– После битке код Манцикерта 1071. Турци Селџу
ци заузимају Малу Азију.
– Последњи византијски цар који је покушао да
води светску политику био је Манојло I Комнин.

Занимљивости
Занимљиво је упоредити просечан животни век владара
породице Комнина са неком династијом из латинског
света западне Европе. Према прорачунима, просечан
животни век царева династије Комнина (1081–1118), ако
са разлогом изузмемо младог Алексија II који је убијен
као четрнаестогодишњак, износио је 61 годину. Упадљив
је контраст у поређењу са члановима Саксонске дина
стије (919–1024) у Светом римском царству чији је про
сечан животни век био само 40,5 година, дакле две де
ценије мањи. С друге стране, вла дари из породице
Комнина су нешто дуже живели него цареви неких дру
гих византијских родова: василевси Македонске дина
стије (867–1056) просечно су живели 59, а владари по
следње византијске династије Палеолога (1259–1453), 60
година.
МАНОЈЛО I КОМНИН имао је неуобичајено тамну кожу
за једног Византинца. То су, наравно, знали Венецијанци,
па су се током једног рата са Византијом грубо нашалили
са царем. Они су у поморском окршају заробили царски
брод у коме се налазила Манојлова кабина украшена
златотканим завесама и пурпурним теписима. Онда су у
цареву одају увели неког ништавног човечуљка, црнпу
растог Етиопљанина, и украсивши га блиставим венцем,
свечано водали и поздрављали као византијског цара.
Манојло I, који је дознао за ову епизоду, никада Млеча
нима није опростио увреду коју су му том приликом на
нели.

1. Које мере је морао да предузме цар Ираклије да би спасао царство?
2. Када је на престо ступила Македонска династија и ко је њен најзначајнији представник?
3. Комнини су били успешни цареви, али и писци. Који члан ове династије је био најдаровитији
писац?
4. Прочитајте текст о животном веку владара. Шта можете да закључите из тих података?
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8 ЕВРОПА ОД VIII ДО XII ВЕКА

Велика сеоба народа се углавном завршила око 700. године, али то није значило да није било но
вих етничких премештања. Напротив, почев од краја IX и кроз читав X и XI век на хришћан
ски свет Западне Европе обруши ла су се племена из Скандинавије. Важан је био и дола зак
Угара (Мађара) у Панонију који се може посматрати као један изоловани талас миграција.
Напади ових народа довели су до значајних промена на широком простору од Енглеске на запа
ду до Русије на истоку.

ВиКиНзи

с

кандинавски народи су у последњим годинама IX века, под околностима које су
у великој мери остале затамњене, покренули последњи талас германских сеоба. они су
своје морепловце-ратнике називали Викинзима, док су житељи хришћанске Европе за њих
користили термин Нормани (северњаци). Викинзи су се у почетку бавили трговином и на
бродовима довозили крзно, кљове моржева, ћилибар и робове, а за узврат су у домовину увозили стакло, керамику и предмете од метала.
Предвођени својим вођама, временом су се све
више окретали гусарству и постајали права напаст за становнике западне Европе. Већ око 790.
године Карло Велики био је приморан да организује одбрану приобалних подручја од пљачкашких упада скандинавских ратника.

Д

КијЕВСКА РУСијА

ео Викинга, у изворима познат под именом Варјази, у VIII веку је открио да реке Западна Двина и Волга пружају могућност трговине са Истоком што их је довело у
везу са Источним словенима. Међутим, Варјаге
је тек окретање према Цариграду у IX столећу
усмерило на реку Дњепар која је протицала кроз
средиште земље Источних словена. ова промена правца се временски подудара са настанком
Кијевске државе. Једно од варјашких племена,
чији је назив био Рус, имало је насеобину у Новгороду, граду који је представљао важну тачку
на воденом путу од Балтика до Црног мора. Први помен Руса у историјским изворима потиче
из 839. године.
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Викиншки брод. Захваљујући својој нарочитој конструк
цији могли су да плове и по плитким рекама, да стигну и
до забачених насељених места.

Код Источних словена су још пре IX века сазрели услови за стварање државе коју је долазак
Варјага само убрзао. Њихове вође асколд и Дир
су до средине IX столећа завладали у Новгороду
и Кијеву. Први руски историјски записи говоре
управо о запоседању Кијева и о припремама за
напад на Цариград 860. године. На другој страни, супарнички варјашки кнез Рурик, оснивач
династије Ру риковича, преотео је Новгород,
док је 882. године његов син олег освојио Кијев и прогласио га за престоницу. тиме су били

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

постављени политички основи државе која се
означава као Кијевска Русија, док је Кијев, „мајка руских градова”, постао значајно трговачко
чвориште у којем су се укрштали путеви из Византије, арабљанског света, Немачке и скандинавских земаља.
У састав Кијевске Русије током IX и X века ушла су многа словенска племена као што су
Пољани, Кривичи, Радимири, Древљани, Вјатичи, тиверци и други. Кнезови олег и Игор ратовали су против Византије, али су са њом склапали и важне и повољне трговачке уговоре 911,
односно 944. године. Догађај од великог значаја
био је прелазак Руса у хришћанство 988. године
за владавине кнеза Владимира. Покрштавање
су обавили византијски свештеници, а једна од
његових последица био је и културни напредак
руских земаља.

Д

Крштење Кијевљана, слика К. В. Лебедева

ЕНглЕСКА

руги део Викинга окренуо се ка западу и оштрицу својих напада усмерио је
на Британију. сматра се да се античко
раздобље завршава и средњовековна историја овог острва почиње 407. године. тада је Рим
повукао највећи део својих легија, а знатан број
романизованих становника, пре свега римских
грађана, напустио је ову провинцију. три године
касније последње римске легије пребачене су са
острва на континент.
У новој ситуацији остало домаће становништво келтског порекла, Брити пре свега, било је подељено на неколико малих краљевина.
Дошло је и до знатног опадања римске културе
и латинског језика, на једној, и обнове келтске
традиције, на другој страни, па је то раздобље у
историји познато као келтски препород. Почев од средине V века уследили су напади паганских германских племена англа, саса и Јута
који су на територији Британије створили своја
краљевства. Њихов долазак довео је до опадања
хришћанства, слома већих градова и наметања
нове политичке елите. Нови полет хришћанства
почиње тек од краја VI века када је по налогу
папе у Енглеску 597. године стигао монах Августин са малом групом пратилаца и покрстио
англе и сасе.

Отпор староседелачког становништва касније је од
јекнуо у разним легендама. Једна од њих говори о
хришћанском британском краљу Артуру из VI столе
ћа, његовим витезовима Округлог стола и њиховим
јуначким подвизима.

Први забележени упад Викинга био је у лето 787. године, али су у првих пола века напади
углавном били усмерени према Ирској и Шкотској, а ређе према средишњем и јужном делу
британског острва. Нови замах у насртајима на
Британију дали су Данци који су намеравали
да се на острву трајно населе. Њима се супротставио алфред Велики, краљ Весекса, један од
најзначајнијих владара раносредњовековне Енглеске. Крајем X и у првим деценијама XI века
уследили су нови напади Данаца, што је потрајало све до норманске инвазије 1066. године.
зАДАтАК

Прочитајте текст о Алфреду Великом на страни 63.
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По следњи англо саски краљ био је Едвард
Исповедник (1042–1066). За упражњени престо појавило се неколико кандидата: Харолд,
најмоћнији ерл у Енглеској, кога су подржали
племство и црква, затим Харалд Хадарда, краљ
Норвешке, и Вилијем од Нормандије који је био
рођак Едварда Исповедника. Вилијем од Нормандије је после победе у бици код Хестингса
1066. године постао нови владар Енглеске, упамћен као Вилијем Освајач. Лондон је победнику
отворио капије, а на Божић 1066. Вилијем је у
Вестминстерској опатији био крунисан за краља
Енглеске. тиме је на британском острву започело раздобље норманске власти током кога је ова
држава ушла у доба пуног средњег века.

СЕВЕРЊАци НА јУгУ

о

сим према земљама ис точних словена и британског острва, Нормани су се
спуштали и на тло Шпаније, Француске и касније, апенинског полуострва. Године
844. напали су северне делове Пиринејског полуострва, а онда крочили на простор западног

средоземља, па ни Балеарска острва нису била
поштеђена њиховог пљачкања. Потом су уз реке
сену и Лоару продирали у дубину копна и 886.
године неуспешно опсели и сам Париз.
Ипак, у Француској су се учврстили када су
од краља Шарла III Безазленог 911. године добили као феуд покрајину канала Ла Манш са средиштем у Руану. ова област је по њима добила
назив Нормандија, а нешто више од једног столећа касније тамошњи војвода Вилијем освајач
се 1066. године искрцао на британском острву,
однео победу у бици код Хестингса и постао енглески краљ.
Нормани се у Италији први пут појављу ју
средином IX века и као одлични војници најпре постају најамници у сукобима локалних феудалаца, а онда припремају услове за заснивање
властите државе. Њихов вођа Роберт Гвискард
1059. године добио је од папе титулу војводе од
апулије и Калабрије. он је 1071. протерао арапе са сицилије и исте године освојио последње
упориште Византијског царства на тлу Италије
– град Бари. тако је од наведених области образована веома снажна норманска држава која ће
1130. године бити уздигнута у ранг краљевине.

Норманска освајања
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СВЕтО РиМСКО цАРСтВО

К

аролиншка династија у немачким земљама угасила се 911. године пошто је
преминуо њен последњи владар Лудвиг
Дете. Немачка није била јединствена ни у етничком ни у политичком погледу, већ подељена на неколико области којима су, самостално
попут краљева, владале војводе. Премда њима
није одговарала јака централна власт, интереси хри шћан ске цр кве и опасност од Мађара налагали су да
на чело Немачке дође личност
од ау торитета. тако је на престо сту пио Хајнрих I Птичар
(919–936), војвода од саксоније, способан државник и оснивач нове, Саксонске династије
која ће владати нешто више од
једног столећа (919–1024). он се
одмах ухватио у коштац са невољама, постигао одређене резултате и обезбедио предуслове сину и наследнику отону I
(936-973) да настави и оконча
очеве замисли.
отон I, често са разлогом
називан и Отон Велики, био је
једна од најистакнутијих личности средњег века. Постигао је
потпуну контролу над знатним
делом земље и пуно урадио на
претварању цркве у главни бедем монархије тако што је бунтовним световним феудалцима
су прот ста вљао све штен ство.
Победио је Мађаре у бици код
Леха (955) и окончао њихове
дотадашње упаде и пљачкања, а
покорио је и део словена. отон I
се умешао и у прилике у Италији
тако што је 951. године освојио
Ломбардију и узео титулу краља
Лангобарда. На позив папе, који
је са бунтовним баронима имао
невоље у са мом Риму, отон I

Отон Велики

Свето римско царство у XII веку
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је стигао у „вечни град” и 2. фебруара 962. године био крунисан за цара. тако је на Западу
обновљено Римско царство које је обухватало
само Немачку и део Италије и било знатно мање од царства Карла Великог. оно је пуни назив „Свето римско царство” званично добило 1254, а титула ће постојати до 1806. године.

цАРСтВО и ПАПСтВО

Н

еколико дана после свог царског уздизања, отон Велики је у фе бруару 962.
објавио тзв. Отонове привилегије којима су потврђене донације Пипина Малог и Карла Великог папству, али је цар себи обезбедио
право надзора над управом у папској држави. Уз
то, усвојио је и положај заштитника и старатеља над црквом као верском установом у целини, а имао је и право да поставља бискупе, што
је у великој мери значило подвргавање цркве
држави. ове мере су довеле до сукоба између
царске и папске власти који је назван борба за
инвеституру.
Борба царства и папства се нарочито заоштрила у другој половини XI столећа. У међувремену, захваљујући деловању монаха гласовитог манастира Клини и њиховим реформама,
папска курија је знатно ојачала. спор је достигао врхунац седамдесетих година XI века у сукобу папе Григорија VII, некадашњег клинијевског монаха, и амбициозног цара Хајнриха IV.
Борба световне и духовне власти привидно је
завршена Вормским конкордатом из 1122. године којим је било предвиђено да свештенство
бира бискупе, да их световне власти уводе у посед, а духовне у црквено достојанство. Ипак, сукоб је наставио да тиња и у каснијим епохама,
али је његова важна последица била да је црква
из овог спора изашла као монархијски уређена
установа на челу са папом чији је ауторитет веома порастао.

Непознате речи

Конкордат – споразум, уговор, споразум између римског
папе и неке државе о правима католичке цркве у тој др
жави.
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МАђАРи

З

а разлику од Викинга, Мађари су били
азијски народ. Живели су као номадски
сточари и узгајали овце и, нарочито, коње.
слично другим номадским народима, бријали
су браду и главу и пуштали бркове и три кике. У
IX веку Мађари су боравили у басену реке Дон и
већ 837. године су имали сукоб са Византијским
царством. Крајем IX века помогли су Византији
у рату против Бугара. Међутим, под притиском
турског племена Печенега, који су дошли као савезници Бугара, Мађари су потиснути на север
и 896. године, на челу са вођом Арпадом, населили су се у Панонији. одатле су предузимали
хитре пљачкашке походе и, као некада Хуни, били страх и трепет.

Долазак Мађара у Европу. Минијатура из једне
средњовековне хронике

Продоре Мађара зауставио је немачки краљ
Отон I који их је сузбио у тешкој бици код Леха
у данашњој Немачкој 955. године. После пораза,
они су се повукли, а од тог времена је оштрица њихових упада углавном била усмерена на
ју жнословенске земље и Византију. тако је у
борби против њих погинуо српски кнез Часлав
Клонимировић. Међутим, пошто су их 970. године поразили Византинци, Мађари престају са
пљачкашким походима и све више се окрећу пољопривреди. свесни да се налазе притешњени
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између великих сила – Франачке, касније Немачке, и Византије – схватају да је једини начин
да опстану јачање централне власти и прихватање хришћанства. тај дуготрајан процес започео
је Геза, арпадов праунук, а упркос снажној унутрашњој опозицији довршио је његов син Вајк

КљУчНи ПОјМОВи:

(997–1038). он је Мађаре превео у хришћанство
и 1000. године био крунисан краљевском круном коју му је папа послао из Рима. Први мађарски краљ добио је и ново име – Стефан (мађ.
Иштван) – а неколико деценија после смрти проглашен је за свеца.

Занимљивости

Нормани, Варјази, Кијевска кнежевина, битка
код Хестингса, Отон I, Вормски конкордат,
Мађари

ЗАПАМТИТЕ
– Нормани крајем IX века покрећу последњи талас
германских сеоба.
– Део Викинга, познат под именом Варјази насе
љавају територије Источних Словена, стварају
Новгород и запоседају Кијев. Руси примају хри
шћанство 988. године у време владавине кнеза
Владимира.
– Средином V века на територију Британије се до
сељавају Англи, Саси и Јути. Од 787. почињу нор
мански напади прво на Ирску и Шкотску. После
по бе де код Хе стингса 1066. године Ви лијем
Освајач постаје нови владар Енглеске.
– Током IX века Нормани нападају Француску, Пи
ринејско полуострво и Италију.
– Роберт Гвискард 1071. протерује Арапе са Сици
лије и заузима Бари, последње византијско упо
риште у Италији.
– Отон I Велики је крунисан за цара 962. године, а
обновљено „римско царство” је обухватало Не
мачку и део Италије. Назив „Свето римско цар
ство” добило је 1254.
– Вормски конкордат 1122. окончао је борбу све
товне и духовне власти.
– Продор Мађара у Европу зауставио је немачки
краљ Отон I 955. године. Први краљ Стефан је
Мађаре превео у хришћанство 1000. године.

„Ићи у Каносу”
Је дан од најпознатијих примера понижења ве ликих
историјских личности, који је ушао у све уџбенике за
средњовековну историју, десио се у замку Каноса на
северу Италије, у јануару 1077. године. То је био чувени
„сусрет” цара Хајнриха IV (1056–1106) и папе Григорија VII
(1073–1085), а у оквиру борбе за инвеституру коју су во
дили царство и папство. У једном тренутку положај не
мачког владара је био толико неповољан да му је била
потребна подршка римског првосвештеника. Због тога
је Хајнрих IV у одећи грешникапокајника и босоног, три
дана и три ноћи, по снегу и цичи зими, стајао пред зам
ком и чекао папу да се смилује и да га пусти уну тра. Гри
горије VII га је напослетку примио, а немачки цар је пред
папом понизно пао на колена. Отада постоји израз „ићи
у Каносу”, што је појам понижења и значи унизити себе
и смерно молити за помоћ неког коме си се дотле про
тивио.

1. Покушајте да уз помоћ текста и карте означите правце којима су се кретали Нормани.
2. Шта се у Европи променило досељавањем Мађара?
3. Које територије је обу хватало Свето римско царство?
4. Да ли сте и раније чули за израз „Ићи у Каносу”? Како ви тумачите овај израз?
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9 КУЛТУРА РАНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА

Цивилизација која је проистекла из великих миграција племена и народа била је цивилизација
рата и агресије. У Галији је у V веку још увек постојала образована аристократије која је била
добро упућена у књижевност и уметност. На другој страни, ново франачко племство још није
показало занимање за образовање и културу.

ДОбА ПРОПАДАЊА

Е

кономско и културно назадовање Галије,
које је започело већ у доба римске власти,
а које су новопридошли варвари само убрзали, врхунац је досегло у првој половини VIII
века. Писменост је била сасвим потиснута, па је
огромна већина ондашњег становништва била је
потпуно неписмена. Вештина читања и писања
била је ограничена на танак слој свештеника од
којих су многи и сами једва били писмени. такво
стање ће потрајати неколико векова. Поједини
Римљани, свесни да су део света који неминовно
пропада, уложили су напор да енциклопедијски
уобличе достигнућа античке цивилизације и завештају их потоњим поколењима. У VI веку био
је то сенатор Касидор који је, по угледу на Бендикта из Нурсије, основао манaстир Виваријум
и у њему преписивачки центар. Ипак, била је то
усамљена светиљка у свеопштој тами.
Назадовање је захватило франачку државу,
како аристократију, тако и редове хришћанске
цркве. Догодило се и то да црквени достојанственици не са мо да не знају латински, него
углавном не знају ни да читају ни да пишу. сведочећи о томе и сам Гргур из тура, историчар и
богослов VI века, служи се прилично неуглађеним латинским језиком. Један оновремени писац потиштено закључује: „свет је остарио, ниједан писац нашега времена не може се мерити са
писцима прошлости”. У краљевству Меровинга
није био подигнут ниједан нови град, а сви стари су непрестано опадали. опадање градова и
недостатак престонице веома су негативно утицали на науку и културу. Манастири, којих је у
VI веку било око две стотине, односно монаси
који су у њима живели постали су последњи заштитници античког наслеђа.
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Подсетите се који период у грчкој историји нази
вамо мрачним и због чега. Које је дело усмене
књижевности тада настало? Када је записано?

Монаси преписивачи

МАНАСтиРСКА КУлтУРА

К

олевка хришћанског монаштва су пустиње у Египту, а његови почеци сежу у
средину друге половине III века, у време највеће економске кризе коју познаје светска историја. Родоначелник монашког живота
био је свети антоније, а његово житије, које је
написао знаменити црквени отац атанасије Велики, постало је нека врста литерарног обрасца
за нови књижевни жанр – хагиографије (животописи светих). Из Египта монаштво се полако
распростирало по хришћанском Истоку, па су
временом образоване прве монашке заједнице
за које су правила прописали Василије Велики
и Пахомије Велики.

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Монаштво се временом раширило и у западном хришћанству, али је превладао његов
киновијски, а не пустињачки облик. овде су
манастири представљали целовит и добро организован систем грађевина у који су улазили
црква, конаци, четвороугаоно двориште окружено аркадама, економске зграде, гостионица
за ходочаснике. Био је то затворен свет који је,
у настојању да буде сам себи довољан, често постављен на пустим местима како би монаси избегавали додир са спољашњим окружењем. Манастир је био умањена реплика града, затворен
у себе, али окружен удобношћу и непомућеним
спокојем.
овако подигну ти манастири представљали су жаришта одакле су се ширили утицаји и
знања о техници, књигама, наслеђу претходних
цивилизација, идејама, религиозности. они су
били интелектуални центри, са скрипторијима у којима су монаси марљиво преписивали и
украшавали рукописе, не само списе црквених
отаца, него и античких писаца. У исто време манастири су били и уметничка средишта која су
познавала минијатуре, витраж, скулптуре. отуда се култура раног средњег века у великој мери
може сматрати манастирском, односно монашком културом. ако је то било потребно, манастири су постајали и политичка и реформска
снага у оквиру западног хришћанства, а најбољи
пример је манастир Клини.
Први манастир на Западу био је Монте Касино, смештен између Рима и Напуља, а основао га је 529. године Бенедикт из Нурсије. он
је на једноставном латинском језику прописао
правила монашког живота која су постала меродавна за хришћански Запад. У њима су били
сједињени римски смисао за организацију са
активном хришћанском побожношћу. Успостављена је равнотежа између строгости и умерености, ауторитета старешине манастира (опата)
и поштовања монаха, побожних обреда, физичког рада и интелектуалне делатности као што је
било читање и преписивање рукописа. На овим
Непознате речи

Киновија – општежиће, манастирска заједница у којој мо
наси живе као чланови једног, заједничког домаћинства.
Идиоритмија – индивидуалан, самосталан начин мона
шког живота.

начелима био је успостављен први монашки ред
тзв. бенедиктинци. Бенедиктова правила нису
била једина, али су у VIII и IX веку, захваљујући
подршци каролиншких краљева, превагнула и
постала образац западног монаштва.

Монте Касино, први манастир на хришћанском За
паду, имао је веома бурну историју. Основан 529. го
дине, у више наврата је био рушен и обнављан. Нај
пре су га Ланго барди уништи ли крајем VI века.
Обновљен је тек 720, дакле после више од једног сто
лећа, да би га Арапи опустошили 883. године. Нова
обнова уследила је око 950, а Нормани су га оштети
ли 1046. године. Опат Дезидерије је у оквиру мана
стирског комплекса саградио једну цркву, освећену
1071, „бисер Запада”, коју су украсили византијски
уметници и у којој је био један чувени скрипторијум.
Она је, после једног земљотреса, поново изграђена
1349. године, да би у XVII веку преуређена у барокном
стилу. Уништена је у Другом светском рату, 1944. го
дине, у време битке за Италију, а обновљена и поно
во освећена 1964. године.

иРСКО МОНАштВО

Б

удући да Римљани никада нису потчинили Ирску, подељену на више ситних и међусобно завађених племена, на острву се
развила келтска култура. Правоверно хришћанство у Ирску је око 430. године донео Патрик,
хришћанин келтског порекла. Ирци су први народ на Западу који је примио хришћанство, а да
није припадао Римском царству.
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између Шкотске и Ирске. У периоду од VI до
IX века ирски монаси су одлазили на удаљена
острва у Ирском мору, затим у Енглеску и Галију, а стизали су и до Италије и Палестине. Најпознатији међу њима био је свети Колумбан који
је деловао у VI веку. он је у Франачкој основао
манастир Ликсеј, значајно средиште писмености, а затим је боравио у Италији и утемељио
манастир Бобио. Ирско монаштво је у великој
мери заслужно за оживљавање хришћанства у
оновременој Западној Европи.
Свети Патрик, витраж

У деценијама после Патрикове смрти, који
је постао национални светитељ, хришћанство
се прилагодило животу у племенском друштву,
па је манастир заменио дијецезу као главну хришћанску установу. сваки манастир је био блиско повезан са племеном и опат је углавном био
рођак племенског старешине. Ирски епископи
су живели по манастирима и били су на располагању опату, нарочито приликом рукоположења другог свештенства. Међутим, у поређењу са
епископима са континента, они су имали много
мању моћ и значај. У Ирској је опат био водећа
верска личност у друштву, а тамошња црква се
разликовала у односу на цркву на континенту.
Пошто у Ир ској, за разлику од европског
континента, латински није био у употреби већ
су говорили келтским, људи цркве су морали да
га уче. Међутим, тај недостатак имао је и предност: учили су из књига и тако научили граматички правилан латински, другачији од већ
унеколико исквареног говорног језика. Ирски
манастири су стога представљали особене школе у којима се до каролиншке ренесансе најбоље
одржао исправни класични латински језик. Уз
то, дисциплина у тамошњим манастирима била
је веома строга, донекле налик на самопрегор
ис точног хришћанства, а свакако захтевнија
него што је била у манастирима хришћанског
Запада. Један од најпознатијих монашких средишта био је манастир Јона смештен на острву

Ј

КАРОлиНшКА РЕНЕСАНСА

една од најважнијих тежњи Карла Великог
била је да у својој пространој држави оживи
запостављену ученост. ова тежња је проистицала како из његове наклоности према науци
и култури, тако и из практичних потреба да се
створи делотворна управа која је подразумевала писмене чиновнике. На неки начин и у томе
се видела Карлова жеља да обнови некадашње
Римско царство. У настојању да унапреди образовање свог свештенства, Карло у манастирима тражи неопходне учитеље. Управо је црква
преузела задатке о којима су се некада старали
световњаци.
Којим чином је Карло Велики још показао своју
жељу да обнови некадашње Римско царство?

Непознате речи

Дијецеза – у Римском царству од краја III века назив за
управну јединицу; у црквеној организацији подручје под
управом епископа, епископија, епархија.
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Каролиншка минијатура

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

У Карловој држави било је све више образованих духовника који су помно проучавали латински језик и класичну латинску књижевност.
Међу њима је било више научника, песника,
историчара, теолога и филозофа чији су интелектуални домети били упоредиви са делима
касноантичких аутора. овај класични препород,
који називамо „каролиншка ренесанса”, настао је
на самом двору. Носиоци обнове били су углавном странци: Петар из Пизе и Павле Ђакон из
Италије, теодулф, епископ орлеана, пореклом
из Шпаније, Јосиф из Ирске, алкуин, саксонац
који се школовао у Јорку, и ајнхард који је био
Франак. Нарочито се радило на неговању и усавршавању латинског – језика божје службе и државне управе.
Вероватно је највреднији напор учених људи
који су носили овај цивилизацијски полет било планско преписивање старијих дела. тако се
алкуин после одласка са двора повукао у манастир св. Мартина у туру где је основао преписивачку радионицу – скрипторијум. Марљива
преписивачка делатност од 750. до 850. године
омогућила је да стари списи преживе пустошења следећих векова. Наравно, пошто су писане
руком и на скупоценом пергаменту, књиге су
биле ретке и веома скупе. Њихову цену додатно
је повисило украшавање рукописа које је прерасло у праву уметност. Ремек-дела каролиншке
епохе представљају поједини Јеванђелистари и
Псалтири. Преписивана су и дела античких паганских писаца, али је на један такав препис долазило десетак преписа списа црквених отаца и
вероватно стотине преписа библијских и литургијских књига. Важна је била тзв. каролиншка
минускула, писмо јасно и лако за читање, препознатљиво по правим, правилним, заобљеним
и одвојеним словима. Први такав рукопис, са
словима стабилног и савршеног облика, појавио
се 782. године.
Попут школства и литературе, и све уметности, које су за владавине Меровинга опадале, доживеле су значајан успон за време Карла Великог. томе је у великој мери допринело
присаједињење Италије из које су дошли важни
уметнички подстицаји. тако је Карлова опчињеност римском културом нашла свој израз и
у дворској капели коју је саградио по узору на
византијску царску цркву сан Витале у Равени.

Мозаик у базилици Свете Богородице у Ахену

Под „каролиншком ренесансом”, која је ипак
остала ограничена на релативно мали број људи, подразумева се културни процес који је био
дужи од једног столећа. Прва генерација њених
посленика је утемељила ренесансу, отворила
многобројне школе и дала наставне програме,
истрајавала на побољшању латинског језика и
писма, подржавала прикупљање и преписивање
књига, извршила ревизију превода Библије и,
што је можда најважније, почела да припрема
и школује кадрове за ширење и унапређивање
покрета чији је процват био тек на видику.

ОДНОС ПРЕМА бОгУ

с

редњи век је био доба вере. Због религијских уверења су оновремени људи били спремни да се одрекну много чега, да
издрже натчовечанске напоре, а у нади за вечним спасењем положе и властити живот. тада је
постојала огромна разлика између високог богословља и распрострањене верзије хришћанства коју су припадници ни жег свештенства
подастирали својој пастви. Учени теолошки
трактати, у којима су водећи духовници међусобно расправљали, као и њихови апстрактни
аргументи, били су ван поимања не само обичног света, него и знатног дела нижег клира и
монаштва. Успех проповеди је у великој мери
зависио од тога да ли ће свештеници у обраћању верницима успети да савладају тај велики јаз.
Утицај живе речи на простодушан и неук свет,
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односно једноставне библијске приче са јасним
порукама, био је веома снажан, а ништа мање
делотворне нису били ни ликовне представе у
црквама, својеврсна „библија неписмених”.
У вери средњовековних људи важно место
зауизимао је „страх од Бога” јер се сматрало да је
Господ, творац неба и земље, заправо господар
наших живота. Реч је о веома сложеном осећању
које не подразумева само страхопоштовање, него и свест о томе да Бог може да казни, али и да
покровитељски заштити и награди милосрђем
и обаспе љубављу.
Приврженост хришћанској вери испољавала се и
уважавањем реликвија, па се тако развио и култ мо
штију. Без обзира на то да ли су биле праве или лажне
реликвије постају предмет веома живе размене и
великог поштовања. У складу са својим религијским
уверењима, средњовековни људи су и поједине фи
зичке појаве, као што су помрачења Сунца или Ме
сеца, наилазак комета, земљотресe, поплаве или
најезде скакаваца, схватали као знак божијег гнева
којим он упозорава или кажњава људе због њихових
грехова.

Један од видова побожности била су и ходочашћа. она су представљала врхунац религиозног живота верника. Најпре су ту била локална
или регионална ходочашћа, а затим и она велика. Хиљаде хришћана, обично о Ускрсу, ради
поклоњења гробу Исуса Христа, путовало је у
Јерусалим или, о Божићу, у Витлејем, место његовог рођења. Важна одредишта били су и Рим
и сантијаго де Компостела. У средњовековној
хришћанској Европи ходочашће је било најраспрострањенији вид приватног путовања, а
тај напор за циљ је имао духовно прочишћење,
опроштај грехова, исцељење тела или изналажење спаса од мука које су их задесиле на овом
или које би их могле задесити на оном свету.
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РОМАНичКА УМЕтНОСт

П

осле полета уметности најпре у време
Карла Великог, а затим и у доба отона I, до новог процвата долази у другој
четвртини XI века. он је повезан са снажењем
папства и општим успоном Западне Европе, а
допринео му је и престанак викиншких и мађарских пљачкашких похода. ова уметност је у
великој мери манастирска и монашка, а водећу
улогу у обнови имао је клинијевски покрет. Романичка уметност је разнолика, јер је као сјајан
узор рађала различите регионалне школе. Ходочашћа, разне врсте комуникација, трговинске размене и крсташки ратови омогућили су
ширење разних уметничких утицаја и „новој”
уметности дали снажно јединство. Како је један
хроничар записао, тада се хришћанство оденуло
у белу одору нових цркава.
Естетски гледано, романичка уметност означава враћање на обрасце римске антике и у њој
архитектура заузима прво место, док су јој све
остале врсте уметности подређене. Демографски успон захтевао је све веће богомоље, а том
захтеву су одговориле монументалне базилике

Романичка архитектурa у Француској, (1000–1200)

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

које су за основу имале издужени крст. одликовали су их де бели зидови и уски прозори,
док су сводови и лукови изнад врата и прозора
били заобљени. Због малих прозора осветљење унутар цркве било је оскудно што је давало
утисак уздржане присности и тешко докучиве
тајанствености. Унутрашњост базилика била је
раскошна и осмишљена тако да остави снажан

КљУчНи ПОјМОВи:
скрипториј, Монте Касино, ирско монаштво,
Каролиншка ренесанса, каролиншка минускула,
ходочашће, романичка уметност

ЗАПАМТИТЕ
– Последица сеоба народа била је културна стаг
нација која је врхунац достигла у првој полови
ни VIII века. Већина становништва, као и добар
део племства и свештенства били су неписмени.
– Манастири постају нови интелек туални центри
са скрипторијима, радионицама у којима су се
преписивали и украшавали рукописи.
– Монте Касино је први манастир у западној Европи.
– Ирски монаси ће бити предводници у културној
обнови и оживљавању хришћанства.
– Каролиншка ренесанса је означила тежњу Карла
Великог да обнови писменост и културу проу
чавањем латинског језика и класичне латинске
књижевности.
– У другој половини VIII века појавила се каролин
шка минускула, писмо које је било јасно и лако
за читање.
– Ходочашћа су била израз религиозности верни
ка, а најзначајнији је био пут у Јерусалим у време
Ускрса или у Витлејем у време Божића.
– До новог процвата уметности долази у другој
четвртини XI века када се јавља романичка умет
ност.

утисак на вернике. Још је папа Григорије Велики почетком VII века наглашавао да се оно што
за писмене значи текст, неукима може пренети
слика. Романичка уметност, која је обухватила
Француску, Шпанију, Италију, Немачку и Енглеску, пре свега обележила је XI и XII век, али ће
у појединим земљама бити присутна и у XIII и
XIV столећу.

Из историјских извора
ИСИДОР ИЗ СЕВИЉЕ (око 560–636) припадао је угледној
хиспанороманској породици чији су чланови заузимали
висока чиновничка места у римској администрацији. Од
600. године био је архиепископ Севиље. Постао је први
шпански и хришћански енциклопедиста, а његово главно
дело „Хроника” је прворазредан извор за историју Визи
гота који су имали државу на Пиринејском полуострву.
Његово дело „Етимологије” је било обавезно у свим ва
жнијим европским библиотекама. За светитеља је про
глашен 1598. године. О историји је написао следеће:
„Историја је прича о прошлим догађајима која се разли
кује од обичне приче по томе што описује стварне дога
ђаје из прошлости. Реч историја потиче од грчких речи
APO TOU ISTOREIN, што значи видети, па сазнати. Наиме,
код древних народа онај ко није учествовао у догађаји
ма није писао историју. Јер, боље памтимо оно што ви
димо него оно што чујемо. Оно што је виђено се верно
преноси. Ова наука је у вези са граматиком јер се све
што је вредно памћења мора забележити словима. За
историју кажу да је споменик јер чува сећања на важне
догађаје. Непрекидно преношење речи је као низ цве
това узајамно повезаних у гирланду (венац од лишћа и
цвећа) [...]. Историје незнабожаца не лишавају читаоце
онога што многи називају корисним. Наиме, многи му
драци су прошла дела људи више ценили од поука са
временика, као што кроз историју разумеју суштину ра
чунањем времена и година уназад и темељно истражују
многе неопходне ствари по смени конзула и краљева [...].
Још се разликују историје, приче и митови. Историју чи
не догађаји који су се заиста одиграли, приче су оно што
се није стварно догодило, али је могло да се догоди. Ми
тови су, пак, оно што се није догодило, нити је могло да
се догоди, нешто што је против природе.”

1. Зашто је настанак скрипторијума у средњем веку значајан за данашњу европску цивилизацију?
2. У чему је значај „каролиншке ренесансе”?
3. Колико је однос према религији и богу утицао на културу средњег века?
4. Прочитајте текст Исидора из Севиље о историји. Да ли његови ставови важе и данас?
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Радни део

МАПЕ (МРЕ ЖЕ) ПОЈМОВА
Мреже појмова или мапе ума, како се још називају су техника која нам
помаже у развијању и организовању појмова који су приказани графом.
На овај начин се врши систематизација прет ходно наученог градива и
побољшава усвајање нових појмова. Свака шема се састоји из главног
упоришта (чвора), појмова и линија које одржавају везу међу појмовима.
Те везе не морају увек бити директне и линеарне. Овакве мапе промо
вишу смислено учење, а могу се користити и као врста резимеа пређе
ног градива.
Овде је предложена једна од мрежа појмова, а задатак је да ученици
сами допишу везе између датих појмова који су битни за Велику сеобу
народа. У предложеној мрежи појмова означени су појмови и само неке
од веза, а ученици сами треба да открију остале.

Хуни
Западно
римско
царство

остроготи

Визиготи

Источно
римско
царство

ВЕЛИКа сЕоБа НаРоДа

антички
градови

Лангобарди

авари

Хришћанство
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МАРЦЕ ЛИН КОМЕС, који је живео у VI веку, на латин
ском је написао Хронику која обухвата период од 379. до
518, односно 534. године.

ХИПАТИЈА (355/360415), последњи велики александриј
ски математичар и филозоф и једна од најумнијих жена
у историји, живела је у времену када се засењујућа ан
тичка цивилизација, која је већ давно прошла свој зенит,
повлачила пред налетима продорне и полетне хришћан
ске цивилизације. Она је била један од узорних пред
ставника префињене и надмоћне паганске културе и
науке античког раздобља. Осим филозофских претреса
ла је и питања из физике и других наука као што су астро
номија, геометрија или механика. Група острашћених
хришћана сурово ју је убила 415. године. Сократ Схола
стик, црквени историчар прве половине V века у свом
делу Црквена историја о страдању Хипатије написао је
следеће: „У Александрији је живела једна жена по имену
Хипатија, кћи филозофа Теона. Она је својом ученошћу
надмашивала све савремене филозофе, а држала се Пла
тона. Онима који су желели да је слушају предавала је
све филозофске науке. И, заиста, са свих страна долази
ли су к њој да их поучава филозофији. То је била једна од
оних жена о којима треба говорити са поштовањем. Ми
мо тога, она је била смерна и излазила пред особе које
су биле на власти и није показивала стид што долази
међу мушкарце. Међутим, на ову жену се подигнула људ
ска завист. Како је она често била са Орестом (намесни
ком Египта), разговарајући с њим, људи је почеше опту
живати да она наговара префек та да се не помири са
Кирилом (александријским првосвештеником). За људе
са усијаном главом, није било тешко да почине зло тој
жени. И тако је њих неколико, са неким Петром на челу,
одлучило да казне Хипатију. Када се она једном враћала
кући, они је ухвате, те је одвуку у цркву која се звала Ке
сарион, ту је свуку до гола и испребијају до смрти, а ње
но тело донесу до места Кинарона и тамо га запале. Због
овога би веома жао епископу Кирилу и свим хришћани
ма у Александрији. То се десило четврте године Кири
ловог епископства, у време десетог конзулства Хонори
ја и шестог конзулства Теодосија, у марту (415. године)
током Великог поста.”
Пажљиво прочитајте текст и покушајте да се сетите
још неке жене из античког доба која је остала упамћена као књижевница, научница, филозоф, владар.
Упоредите положај жена у античком добу и раном
средњем веку. О Хипатији је снимљен играни филм
Агора који можете да погледате.

„389. година – Уместо кише два дана је непрекидно па
дао и праскао град, пропаст за стоку и дрвеће.
408. година – У Риму је на Тргу Мира земља тутњала
седам дана
417. године – Настала је тама у току дана.
418. година – Појавила се звезда која је седам месеци
излазила и пламтела на Истоку.
420. година – У Персији се размахао прогон хришћана.
422. година – Цар Теодосије (II) добио кћи Евдоксију.
Хуни опустошили Тракију.
447. година – Краљ Атила као непријатељ дошао је све
до Термопила.
448. година – Покрајина Индија послала владару Тео
досију (II) укроћеног тигра.
452. година – У ово време су три велика камена пала с
неба у Тракији. Хунски краљ Атила уништио је град Акви
леју.
456. година – Небројени ројеви скакаваца уништили
род у Фригији.
469. година – У Цариград донета глава хунског краља
Дензика, Атилиног сина.
472. година – Ужарена планина Везув у Кампанији, набу
јала од унутрашњег огња, избљувала је спаљену утробу
и читаво лице Европе прекрила ситним прахом, а ноћна
тмина завладала је у току дана. Спомен на тај застрашују
ћи дан Византинци сваке године обележавају осмог дана
пре новембарских Ида (6. невембра).
494. година – Истовремено су једним земљотресом
срушени Лаодикеја, Хијераполис, Триполис и Агатик.
496. година – Индија је (византијском цару) Анастасију
на поклон послала слона (којег наш песник Плаут нази
ва луканском кравом) и две жирафе.
497. година – Дошло је до помрачења Сунца.
500. година – Симах је постао четрдесет девети епископ
римске Цркве. Живео је (као римски првосвештеник)
петнаест година.
524. година – Несташица уља довела је до велике оску
дице у народу.”

Прочитајте текст и препознајте у њему природне
појаве и историјске догађаје о којима сте већ учили.
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КЛИМАТСКИ ПОРЕМЕ ЋА ЈИ – КАД СУНЦЕ
ПРЕСТАНЕ ДА СИЈА

Један од најстаријих страхова у човеку је страх од по
мрачења Сунца, односно ужас да ће доћи трену так када
ће се видети како сунчева лопта заувек ишчезава на хо
ризонту и како људи остају у вечном мраку. Један такав
необичан феномен забележен је 535/536. године и у ве
ликој мери узнемирио оновремене људе.
Прокопије из Цезареје, највећи византијски историчар
и сведок и очевидац епохе Јустинијана I Великог, у својој
„Историји ратова” забележио је следеће: „Сунчевим зра
цима недостајао је било какав сјај и током читаве године
сунце је сијало као месец, као да је помрачено. С време
на на време људи су доживљавали рат, кугу и све друго
што је предсказивало смрт”.
Јован Ефески, сиријски писац који је живео у VI веку, ау
тор је једне врло значајне црквене историје, о „затамњи
вању” Сунца пише: „Сунце је давало такав знак који никада
пре није био виђен ни записан. Оно је постало мрачно и
његова затамњеност је потрајала осамнаест месеци. Сва
ки дан је сијало око четири сата, па ипак, светлост није
била ништа више од слабе сенке. Сви су говорили да сун
це никада више неће повратити потпуну светлост.”
Касиодор Сенатор, који је живео на Апенинском полу
острву у VI веку, записао је: „Ваздух, који је из снега на
купио прекомерну студен, није био загрејан врелином
сунца. Ваздух пак задржава стечену густину, спречава
сунчеву топлоту и поиграва се гледајући људску крхкост.
Јер небеска тела владају нашим обзорјем и кроз њих је
дино у ретким приликама можемо видети када то њихо
ва материја допусти”.
Захарија Ретор или Захарија Схоластик, епископ града
Митилене који је живео у завршним деценијама V и првој
половини VI века, оставио је запис: „Сунце је почело да
бива затамњено дању, а месец ноћу, од 24. марта 535. до
24. јуна 536. године.”
Изразито слаб „сјај” Сунца, односно ова велика еле
ментарна непогода, која је задесила скоро читав свет,
имала је за последицу најпре неродну годину, а онда је
довела до страшне глади са многобројним људским жр
твама. Модерни истраживачи сматрају да је тада горњи
слој земљине атмосфере после велике вулканске еруп
ције био загађен облаком прашине који се испречио
између Сунца и планете Земље.
Како су писци који су живели на различитим местима описали исту појаву? На сличан начин су средњовековни људи реаговали и на астрономску појаву
помрачења Сунца. Како данас објашњавамо помрачење Сунца? Да ли још увек има оних који реагују на
ову природну појаву на другачији начин?
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ЕАДМЕР ИЗ КЕНТЕРБЕРИЈА, почетком XI века, тумаче
ћи учење Анселма Кентерберијског, енглеског филозофа
и теолога, доноси једну врсту симболичне басне којом
се објашњава троделна подела средњовековног дру
штва на свештенике, ратаре и војнике.
„Пример оваца, волова и паса. Разлог постојања оваца
је да дају млеко и вуну; волова да раде земљу; паса да
бране овце и волове од вукова. Ако свака од ових врста
животиња врши своју дужност, Бог их штити [...]. Тако је
и с редовима које је он установио с обзиром на разне
дужности које треба вршити на овом свету. Поставио је
једне – клерике и калуђере – да се моле за друге и да их,
пуни благости, као овце, напајају млеком проповеди и
вуном доброг примера удахњују жарку љубав према Бо
гу. Он је створио сељаке да би од њих живели – као во
лови од свог рада – и они сами и други. Друге, најзад –
ратнике – створио је да би, колико зах тева потреба,
показали снагу и да би оне који се моле и оне који обра
ђују земљу бранили од вукова.”
Шта сте запамтили о средњовековном друштву? Да
ли вам је овај текст помогао да схватите како је оно
функционисало? Који се друштвени слојеви помињу?

ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

АЛФРЕД ВЕ ЛИКИ, краљ Весекса (871–899), током борби
са Данцима подигао је велики број утврђења и утемељио
моћну флоту у чијој је изградњи зналачким саветима и сам
учествовао. Ради лакшег управљања државом и убирања
пореза земљу је административно поделио у више једи
ница. Старао се да се поштује законитост и уредио је пра
восуђе. Будући и сам веома образован – превео је више
књига са латинског језика који је научио у зрелим година
ма – организовао је делотворан систем школства, али не
и Универзитет у Оксфорду што му се понекад приписује.
За Енглеску је био оно што је Карло Велики значио за Фра
начку, али, наравно, у мањим размерама. Британски ђаци
ма је познат и по занимљивој причи о краљу који се после
изненадног напада Данаца сакрио у кући једне сељанке.
Она га је замолила да припази да јој не изгори колач. Ме
ђутим, прерушени владар је толико бринуо о томе шта ће
бити са његовим краљевством да је заборавио на молбу
домаћице. Када је видела да је колач изгорео, сељанка је
прописно изгрдила госта, не слутећи да је он краљ. Исто
ричари верују да ова прича илуструје скромност великог
монарха. Како је у лето 2013. године пренео лондонски
„Телеграф”, енглески археолози верују да се у једном нео
бележеном гробу на црквеном имању у Винчестеру нала
зе земни остаци знаменитог краља. Уколико се покаже да
су у праву, било би то велико откриће.

Алфред Велики, споменик

БЕ ДА ВЕНЕРАБИЛИС (Пречасни) (око 673–735), енгле
ски богослов и учењак упућен у многе науке, скоро цео
живот провео у манастиру као монах; међу његовим мно
гобројним делима издваја се енглеска црквена историја
која допире до 731. године. О музици је записао следеће:
„Доказано је да је међу свим вештинама музика најдо
стојнија хвале, најуглађенија, најпријатнија, најведрија,
најпривлачнија; јер она чини човека слободним, пријат
ним, углађеним, веселим, привлачним; она покреће осе
ћања људи, подстиче их на разне подухвате, као у битка
ма [...]. Да ли је потребно још речи? Музика бодри људе
да подносе напоре и преливањем гласа блажи умор од
сваког посла. Музика даје снагу неспокојним душама,
уклања главобољу и жалосно расположење, изгони не
чисте мисли, рђава расположења и малодушност [...]. Чак
и гмизавце, водене животиње, па и птице, музика својом
слашћу умирује [...]”
Данас је музика и даље важан део живота готово
сваког човека. Како она утиче на вас? Да ли је писац
текста у праву? Колико векова вас дели од ау тора
овог текста?
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ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ
Византијска војска око 565, у време смрти цара Јустини
јана бројала је око 150.000 војника; византијска војска
641, што је година Ираклијеве смрти, броји 109.000 вој
ника, али сада већ на територији која чини само једну
половину простора из Јустинијановог времена. Ово се
наставило и даље: око 773. године Византија има 80.000
војника али само на трећини некадашње Јустинијанове
територије. Подсетимо се да је број становника Визан
тијског царства у време Јустинијана I износио око 30
милиона. Поређења ради, Римско царство је у I столећу
бројало 70 милиона, а у IV веку 50 милиона (и то 26 ми
лиона у Источном римском царству, а 24 милиона Запад
ног римског царства). Када је Византијско царство у пи
тању, процене су да је у периоду од око једног столећа,
између 542. и смрти цара Ираклија 641. године, дошло до
смањења становништва за око 20 до 50 процената.

Цар Јустинијан, мозаик

Број становника у милионима

Покушајте да приказане податке претворите у
табелу или графикон. Шта можете да закључите
о демографским променама?
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Шпанија

Италија

Становништво у западној и средњој Европи

Француска

Велика
Британија

око 500. године

око 1000. године

око 650. године

око 1340. године
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Немачка

око 1450. године

