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I Европа у раздобљу феудализма

1. Властелинства

ФЕУДАЛИЗАМ Током VIII века дошло је до промена у војној 
структури германских друштава: поред традиционалне пешадије 
појавила се тешка коњица, која је била наоружана у знатно већој 
мери него раније – оружјем од метала. Новитети при јахању – 
узенгије, седло и потковица – придонели су развоју коњичког ра-
товања. Новост се огледала у томе што су само људи отменог рода 
могли приуштити себи метални шлем, панцир кошуљу итд. Таква 
ритерска опрема је била веома скупа. Зато је војна помоћ витезо-
ва морала бити материјало награђена.
 Постала је општа пракса да они који се прихватe војничког за-
ната – уживају господареву заштиту – и добију земљишни посед, 
од чијег прихода могу издржавати скупог коња и купити одгова-
рајућу опрему. Тај земљишни посед се на латинском зове феуд 
(feudum). Зато и називамо друштвени поредак задапне Европе од 
VIII до XIII века: феудализам.

� Феудализам је настао у северозападној Европи у VIII веку. Потом се ра-
ширио од Лоаре до Рајне. Ритери Карла Великог су га одомаћили у северној 
и средњој Италији, а окo 1000. године Нормани у Енглеској и на Сицилији. 
У јужној Француској тај процес је текао спорије. Феудализација немачких 
војводстава је трајала два века (X–XI столеће). Источно од немачких земаља 
феудализам се јављао само понегде. Тако нпр. у Угарској (Мађарској) нала-
зимо га само у измењеном облику.
 
ОМАЖ Настао је крајем VIII века. Поданик, будући вазал који је 
прихватио војну службу пре добијања феудалног поседа клекао 
је пред господара, будућег сениора, и склопљених руку тражио 
поштовање. (Западни хришћани се сличним покретом моле Богу. 
Ипак постоји разлика између те две радње. Тако сениор у своје 
руке прима склопљене руке вазала.) Поданик није приклонио гла-
ву, јер је вазални однос узајамна веза. Дужност, обавезу треба 
да поштују обе стране. Вазал, извршавајући дужност, од свог се-
ниора добија заштиту. Овај обред прати омаж, симболичан чин да-
вања вазалне заклетве сениору. Поданик тако од господара прима 
феудални посед и постаје вазал свог сениора.

ПЛЕМСТВО Вазалитет је регулисао односе феудалаца. (Своји-
на је готово непознат појам човеку средњег века, било да је сељак 
или витез.) Везе између човека и човека показале су се необично 
јаке, образујући тако пирамиду власти. Племићем је сматран онај 
који је могао себи приуштити витешки начин живота.

ВЛАСТЕЛИНСТВА Пораст власти појединих феудалних госпо-
дара у неким областима у периоду када централна краљевска 

Тврђава Лоар (Loarre) у Пиринејима, изграђе-
на у X веку. Од VIII столећа мења се изглед За-
падне Европе. Граде се многа утврђења / зам-
кови. Јачање локалних центара моћи доказ је 

ширења феудализације

„Господине, примајући овај посед, постајем Ваш 
поданик – и то треба рећи за који посед пола-
же вазал сениору заклетву – и обећавам, да ћу 
Вас бранити од свих живих бића.”
 А господар треба да каже следеће: 
 „Ја Вас примам на веру Господњу и на своју 
верност, при очувању свих својих права.” 
Жан Иблен (Jean Ibelin, 1200–1266), сениор и 
правник са Кипра. Текст вазалне заклетве 
узет је из његове књиге

Приказ витеза на рељефу од слоноваче (Бар-
селона, XI век)

?  Посматрај витезово наоружање. Какав ок-
лоп га штити? Које „новитете” препознајеш код 
коњске опреме?
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моћ слаби или нестаје, не мора да буде негативна појава. Око пле-
мићких замкова, који су представљали средиште локалне вла-
сти, поновно се у унутрашњости организовао живот. Господари 
утврђених места покушали су наметнути своју вољу и другима.
 Дуг процес води до тога да потомци пастира касноантичког раз-
добља– робови, германски ратници без иметка, постају поданици 
властелинстава. Уједначавањем обавеза и права стопили су се ти 
друштвени слојеви у кметове. (На мађарском: jobbágy; на латин-
ском: iobagio – та је реч у почетку иначе означавала особу племени-
тог рода, која врши оружану службу.) Кмет није могао да се жени 
без господареве дозволе. И само у том случају могао је наслеђивати 
ако је исплатио – опет господару – таксу наслеђа. Кмет је потчиње-
ност признавао и путем дажбина: у натури, у раду и новцу. Гос-
подар је имао право суђења над зависним сељацима свог власте-
линства.
 Цело земљиште властелинства (феудални посед) припадало је 
властелину. Од тога је у свом власништву задржао само један 
део. Ово називамо: мајур (majorság) или алодиј (allodium). Већи 
део свог поседа дао је кметовима. Земљишни посед који су кме-
тови добили на обрађивање, a који је временом постао наследан 
зове се: сесија. Део кметовског поседа налази се у селу, и обухвата 
кућиште са кућом и економским двориштем (belső telek: házhely + 
gazdasági udvar). Други део кметовског поседа налази се у сеоском 
атару–то је ораница (külső telek: szántó). Пашњаке, ливаде, шуме 
сељаци су користили заједно. 

� ЦРКВА КАО ВЕЛЕПОСЕДНИК И црквени великодостојници су временом 
„заокружили” своја властелинства. Северном и средњом Италијом домини-
рали су феудални поседи цркве. Црквени поседи су се одликовали изузет-
ном организованошћу. На њима су се прво одомаћили савременији видови 
пољопривредне производње и примене нових техничких достигнућа.
 
МИРСКО СВЕШТЕНСТВО И МОНАШТВО Мирским свештен-
ством називамо свештенике који „душебрижнички посао” (слу-
жење мисе, крштење, венчање, сахрањивање) врше међу световња-
цима. Монаси (редовници, калуђери) живели су строжим животом 
него мирско свештенство. Добровољно су се одрекли имовине, 
прихватили сиромаштво, покорност и самопрегоран живот. Калуђе-
ри су живели у манастирима (самостанима), у монашким оби-
тељима. Дневни распоред се састојао од молитве и рада (нпр. на 
ораници, у винограду). Надарени монаси су преписивали књиге. 

� Теоретски сви житељи су могли постати чланови монашких обитељи 
(дуго је то за кметове био једини пут друштвеног уздизања). Али у самоста-
нима су радо виђени и синови имућнијих породица. Прво је кандидат морао 
извесно време боравити у манастиру као искушеник (novicius) и још је сло-
бодно могао напустити заједницу ако му монашки начин живота није одго-
варао. Братија, тј. фратри, могли су га послати ако би се испоставило да је 
недостојан монаштва. 
 Редовнике је везала заклетва да ће се придржавати сиромаштва, чисто-
те (девичанства) и послушности према опату (игуману). Чланови разних ка-
луђерских редова поред основне заклетве још су се заклињали нпр. на не-
говање болесника, за наставу итд.

 Од IX века и мирски свештеници су образовали заједнице – са 
самосталним привређивањем и самоуправом – каптоле (káptalan).
Те заједнице су настале првенствено у седиштима бискупија. Чла-
нови су каноници, а њихов вођа препошт.

„Налажемо да села, која смо дали на службу, 
само нама служе и никоме другоме.” 
 Налог управитељу краљевског имања (По-
четак IX века, каролиншко доба)

?  И у старом веку постојала је лична завис-
ност људи. Која?

?  Стара Грчка и Рим биле су урбане цивили-
зације. Зашто у раном средњем веку није било 
тако?

Сељак. Антеламијев (Antelami, 1150-1225) кип, 
крстионица у Парми
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ЦРКВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА До IX столећа изграђена је цркве-
на организација западног хришћанства. Државе су подељене на 
епархије. Главном епархијом је управљао надбискуп (архие-
пископ). Под његову јурисдикцију су потпадале и остале епархије, 
којима су руководили бискупи. Према црквеним правилима бис-
купа је бирао каптол катедралног храма.
 Тада се усталио обичај да кметови цркви дају десетину (од ла-
тинске речи: decima, на мађарском: dézsma), тј. десету десетину 
пољопривредних производа. 

ЛЕГЕНДЕ, МОШТИ, ХОДОЧАШЋА Крајем старог века настао 
је обичај према коме је хришћанска црква преминуле заслужне вер-
нике прогласила светитељима. У почетку су канонизовани муче-
ници, тј. хришћани који су жртвовали своје животе за веру. Ши-
рењем хришћанства број светаца је попуњен и верницима који су 
се истицали хришћанским животом. Црква је светитеље ставља-
ла пред обичну паству као пример, јер су они оличавали хришћан-
ске врлине. 

� Житија нам говоре да су светитељи за живота чинили чуда, што је до-
каз да су ти људи поседовали божанску силу. Таква дела називамо легенда-
ма. Моштима, тј. земним остацима светитеља, њиховим личним предмети-
ма приписивала се чудотворна моћ. Хришћанска светилишта–храмови зато 
су настојали да сакупе што већи број моштију. С тим је почело ходочашће, 
тј. поклоничко путовање на света места. 

1. Какву економску, друштвену и политичку улогу имају властелинства?
2. Какве задатке су имали црква и монаси?

?  Како се из ранохришћанских заједница фор-
мирала црквена оганизација? Шта је био прво-
битни задатак бискупа (епископ)? Да ли је у ста-
ром веку већ било хришћанских монаха?

Цртеж бенедиктинског манастира Санкт Галена 
(Sankt Gallen), који је подигнут око 820. године

?  Какву је улогу одиграо бенедиктински мо-
нашки ред у раном средњем веку? Наведи неко-
лико европских бенедиктинских самостана.

Калуђерски редови и монашки покрет 

(Штиво)

ПРВА ФАЗА МОНАШКОГ ПОКРЕТА: БЕНЕДИК-
ТИНЦИ Монашке заједнице (западног хришћанства) 
могу се груписати на више начина (дневни распоред 
монаха, „профил” реда коме припадају итд.) Заједнич-
ко им је да су калуђерске заједнице настале протес-
том против неодговарајућег начина живота мирског 
становништва. Монашка заклетва је важила за цео 
живот. При томе је сваки ред себе сматрао саврше-
нијим од осталих.
 До XII века бенедиктинци су имали водећу улогу 
у верском животу Запада. Правило (типик, regula) св. 
Бенедикта из Нурсије, настало још у VI веку, сасвим 
је одговарало изазовима времена. У смутним времени-
ма распада Западноримског царства сви који су при-

жељкивали ред и мир нашли су га у бенедиктинском 
манастиру. (Први је основан 529. године у средњој 
Италији у Монте Касину. Оснивач је манастирску 
заједницу (општежиће) замислио као својеврсну ин-
ституцију у којој ће хришћани водити непорочан жи-
вот, посвећен Богу.)
 Најважнији захтев бенедиктинаца био је пошто-
вање Правиле (Regula) и покоравање опату. Дисцип-
лина ипак није била војнички крута. Опат (игуман 
или старешина манастира) са великим разумевањем 
је примао људске слабости своје сабраће. 
 Бенедиктинци су играли важну улогу у друштву 
раног средњег века. Редовито учествујући на колек-
тивним богослужењима, молитвом су се „борили” за 
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опстанак државе. (Још траје доба велике 
сеобе народа.) 
 Монашки ред је преузео део друштве-
них обавеза. Грешници су морали окаја- 
ти своје грахе, што је најчешће чињено 
строгим постом (хлеб, со, вода) – како су 
налагали бискупи. Дешавало се да је ве-
лик број људи морао испаштати грехе. 
(Тако је нпр. након битке код Хестинг-
са нормански бискуп свим војницима 
који су учествовали у походу – заправо 
покољу–одредио да се покају.) Ту се ја-
вља улога редовника. Да су црквене казне 
тако масовно (колективно) поштоване, то 
би довело до колективног физичког сла-
бљења великог броја становништва. Мо-
наси су преузели, уместо мирјана, на себи 
обавезу покоре / испаштања. Световна 
господа је богато даривала бенедиктин-
ске манастире, јер је и у гресима „обило-
вала”. 
 Установа монаштва је помагала и у 
решавању породичних проблема. Код пле-
мићких породица само је најстарији син 

Ст. Бенедикт, оснивач западног монаштва
 (фреска из једне римске цркве, 

настале крајем IX века)

Препис „Псалтира из Утрехта”, илуминатор је украсио ликом једног од је-
ванђелиста. Псалтир је настао 1147. у Кентерберију (Canterbury). У лику је-

ванђелисте монах је можда овековечио себе

наслеђивао феудални посед, млађи синови су, силом прилика, по-
стали витезови или монаси. Тако се усталио обичај да једно дете 
мора у манастир. Дати своје дете Богу на службу, значило је да по-
родица долази у додир са најцењенијим друштвеним слојем.
 Опадање угледа бенедиктинског реда може се свести на три уз-
рока. Прво: те заједнице су настале првенствено у седиштима бис-
купија. Чланови су каноници, а њихов вођа препошт. Духовници 
су – решавајући друштвене проблеме, запоставили своје духовне 
обавезе. Друго: током времена – добивши на поклон знатне поседе, 
манастири су се обогатили. Како поседи нису стварали компакну 
целину него раштркана и удаљена газдинства – ослабила је дисци-
плина редовника. Треће: у великим манастирима, захваљујући ма-
теријалном богатству – вођен је раскошан живот и те како удаљен 
од првобитног начела: моли се и ради (ora et labora).
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НОВИ ЗАХТЕВИ, НОВИ МОНАШКИ РЕДОВИ: ПРЕМОН-
ТРАТИ У периоду од 1075. до 1125. настали су нови калуђерски 
редови. Међу њима су били и августинци, чији ред је основан 
крајем XI века. Припадници овог реда били су у ствари свештени-
ци који су живели у заједницама према прописима усклађеним са 
учењем св. Августина, јерарха ранохрушћанске цркве. Њихов на-
чин живота умногоме се поклапао са животом обичних редовни-
ка. Прописи су били довољно еластични да им омогуће обављање 
различитих послова, нпр. бринули су о сахранама, о школству, о 
нези болесника итд. Припадници каноничког реда још се називају 
и премонтрати – по њиховом првом манастиру основаном у Фран-
цуској, у Премонтру.
 Ситно племство – као и крупно – хтело је имати манастире где 
ће се и за њих молити, исто као за ктиторе великих задужбина. 
Премонтрати су радо оснивали своје манастире у близини власте-
линских замкова или градова. Излазећи у сусрет новим друштве-
ним захтевима, њихов успех се огледа у томе што су пружили ал-
тернативу бенедиктинцима.

ЦИСТЕРЦИТИ Други калуђерски ред који је стекао велику по-
пуларност био је цистерцитски. Име дугују свом првом манасти-
ру, насталом такође у Француској, у Ситоу. Цистерцити су се зала-
гали за истинско поштовање Регуле св. Бенедикта, ког се према 
њима, бенедиктинци већ одавно не придржавају. Правило – тако 
су барем тврдили – стварно је одражавало јеванђелско учење: пут 
ка Христу може се постићи животом у сиромаштву. 
 Цистерцити нису превише водили рачуна о моштима све-
титеља. Њихови храмови и богослужења били су једноставни. 
Цистерцитски редовници су чак трвдили, да уметност не слу-
жи величању Бога. Њихово правило много дугује Св. Бернару од 
Клервоа (clairvaux-i Szt. Bernát). Он је познат и по томе што се 
лично залагао за покретање Другог крсташког рата. Иначе важи за 
једног од највећих средњовековник духовних и теолошких вођа. 
 Цистерцитски начин живота је носио у себи војничку крутост. 
Радо су оснивали манастире на источној периферији католичке 
Европе. И нису зависили ни од црквених ни од световних власти. 
Надгледао их је само концил цистерцитских опата, који је заседао 
сваке треће године. Цистерцити су бежали од световне вреве; нису 
сакупљали ни десетину, ни остале дажбине. Из њиховог начина 
живота произилази да су се веома успешно бавили пољопривредом.

?  Потражите у регулама неких калуђерским 
монашких редова какво место је заузимао фи-
зички рад.

?  Каква веза постоји између промена мирског 
друштва и промена у монашким срединама?

Цистерцитски редовник сече стабло дрвета. 
Илустрација Светог писма, 

насталог 1109. у Ситоу
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2. Крсташки ратови

ЦРКВА И ВИТЕЗОВИ Крајем X века 
била је свакодневна појава сукоб витезова 
и ојачале цркве. Слаба краљевска власт – 
која је теоретски била задужена да заш-
тити правичности и мир – често није мо-
гла обуздати напрасите витезове. Ритери 
су пљачкали оставе за храну, пустошили 
црквене поседе. Они су били ти племићки 
синови који ништа нису наследили. Њи-
хов број се стално повећавао, јер се у то 
време усталио принцип примогенитуре, 
тј. да само најстарији син наслеђује оче-
ву имовину. 

� Бискупи и опати су настојали да анулирају 
делатност лутајућих витезова. Зато су смисли-
ли принцип Божјег примирја (Pax Dei). Ритери 
су полагали свечане заклетве пред црквеним 
прелатима да се неће борити уговорених дана 
у седмици, обично то је било од среде увече до 
понедељка ујутро и празничним данима (Treuga 
Dei). Покрет који је настао у Француској проши-
рио се и на остале делове западне Европе.
 
 Разуларене витезове – увек спремне за 
борбу-папа и прелати су успели стави-
ти под контролу, тј. у службу Бога. Прво 
је постављен циљ: ослобађање Пири-
нејског полуострва од Мавара, а потом 
ословађање Свете земље (Палестине) од 
исламских неверника. 

� Створен је идеалан лик латинског витеза. 
Витез је добио морална и религиозна обележја. 
Тај идеал је био отеловљен у ликовима: Ролан-
да и Сида. И један и други су биле историјске 
личности. Роланд (Roland) био је рођак Карла 
Великог и погинуо је при мучком нападу Ара-
бљана (по неким изворима Баска) у Пиринеји-
ма. Његово јунаштво велича спев, чувена Песма 
о Роланду – настала у другој половини XI века.
 Сид (Cid, умро 1099; право име: Rodrigo Diaz; 
надимак потиче од арапске речи: сиди, тј. гос-
подар) живео је у XI веку. Он је легендарни ви-
тез маварско–хришћанских сукоба. 
 
Ослобађање Пиринејског острва од Мава-
ра трајало је седам векова. Ова дуга борба 
се назива реконквиста (reconquista). Ре-
зултат тих борби ће бити стварење шпан-
ске краљевине (Кастиља, Леон, Арагон). 
У XII веку ће настати држава Португалија.    

КРСТАШИ НА СВЕТОЈ ЗЕМЉИ На 
источној обали Средоземља налази се 
Света земља (Szentföld) и град Јерусалим, 
који све три монотеистичке религије сма-

Путеви прва четири крсташка рата

?  Које су важније градове дотакли војни походи? Погледај копненe и по-
морскe путеве крсташких похода?
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трају светим градом. За Јевреје Јерусалим је престоница Давидо-
вог и Соломоновог краљевства, место у ком је Соломон саградио 
храм да у њему похрани ковчег завета, у којем су се чувале табли-
це са Мојсијевим законима (Десет Божијих заповести). Зид плача 
је последњи остатак некадашњег храма, који је 70. год. н. е. сру-
шио римски цар у Јудејском рату. 
 За хришћане Јерусалим је град у којем је Исус Христос за-
робљен, осуђен и разапет на крсту, а потом васкрсао. Цркву Све-
тог гроба подигао је цар Константин Велики на месту Христовог 
гроба око 326. године (После крсташког освајања јерусалимски 
краљеви су реконструисали храм.) 
 Муслиманима поред Меке и Медине Јерусалим представља 
треће свето место њихо ве вере. Према традицији Мухамед је ту 
срео старе пророке и одатле се винуо на небо. Купола на стени је 
један од најстаријих муслиманских споменика, који је остао сачу-
ван у изворном облику. 
 Након победа над Византинцима 1071. године у бици код Ман-
зикерта (Manzikert) Турци Селџуци су освојили знатан део Мале 
Азије и били су актуелни господари Свете земље и града Јеруса-
лима. Папа Урбан II (II. Оrbán, 1088–1099) на сабору у Клермо-
ну (Clermont), граду у jужној Француској, 1095. године прогла-
сио је свети рат против неверника.

� „Помоћ” пружена источним хришћанима подразумавала је ослобађање 
Палестине, која је већ од VII века била под надлежношћу муслиманских др-
жава. Папа је обећавао: „Јерусалим сада држе непријатељи Христови. Он 
жуди за ослобођењем и не престаје да вас преклиње како бисте му прите-
кли у помоћ. (...) Стога с ревношћу предузмите ово путовање да бисте се ос-
лободили својих грехова, са извесношћу награде – непролазне славе у цар-
ству небескоме.”
 
 Папски позив је нашао одзива у кругу племства. Петар Амијен-
ски, звани Пустињак (Pierre d’Amiens), један од најзначајнијих лу-
тајућих проповедника успео је да заинтересује и за крсташки поход 
сељаке и градску сиротињу. (То је био народни крсташки поход, 
који је завршио неславно.) Сиротиња је првенствено бежала од гла-
ди и епидемија. Италијански трговци – бавећи се наоружавањем и 
превожењем крсташа преко мора, надали су се великој заради. На 
чело Првог крсташког рата, који је почео у лето 1096, ставио се 
војвода јужне Лотарингије Готфрид Бујонски (Bouillon Gottfried). 
Након крвавих борби крсташи су 1099. успели освојити Јерусалим.
 
� У крсташким државама настали су витешки редови. (Њихови тајанствени 
обреди и огромна богатства и данас покрећу машту.) Њихови чланови су се 
заветовали да ће лечити болеснике, штитити ходочаснике, обављати свеш-
теничке дужности и борити се против неверника. Они су били витезови који 
су положили монашку заклетву.
 Ред Соломоновог храма, познатији као витезови храмовници (темпла-
ри), основан је 1118. Носили су црвени крст на белој основи. Ред болнице 
светог Јована, познатији као витезови јовановци (хоспиталци), основан је 
1120. (Потиче од болнице основане у Јерусалиму 1070 године). Носили су 
бели крст на црној основи. Војнички ред тевтонских витезова основали су 
немачки ритери 1198. Носили су бели хаљетак са црним крстом.

 Власт крсташа на Блиском Истоку показала се нестабилном. 
Зато су поново вођени крсташки походи. Стални пратилац тих ра-
това била је недисциплина и гложење око власти. 

КРСТАШИ У ВИЗАНТИЈИ Енглески краљ Ричард I Лављег срца 
(Oroszlánszívű Richárd, 1189–1199) дуги низ година храбро се бо

„Ако неће бити обустављени стални нереди у 
епархији, онда не преостаје ништа друго него 
да буду прекинута богослужења у бискупија-
ма ...”
Писмо бискупа Фулбера (Fulbert) француском 
краљу о испадима неког витеза (Eudes), по-
четак XI века

„Потом су по дијецезама у Арлу, Лиону, по це-
лој Бургундији у свим бискупијама прогласили 
да црквени великодостојници сазову саборе за 
обнову мира и свете вере.”
„Хроника” Раула Глабера (Raoul Glaber) из X 
века o покрету Pax Dei

„Жеђ их је натерала да траже воду, коју су по-
том у мешинама преносили са удаљености од 
четири–пет миља на место опсаде града.”
„Освајањe Јерусалима” француског хрони-
чара Фушеа де Шартра (Foucher de Chartes: 
Jeruzsálem ostroma)

Борба западних витезова на Светој земљи у Пр-
вом крсташком рату. (Обојени цртеж. Настао 

крајем XIII века)
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рио против Саладина (Szaladdin), египатског султана (1171–1193) 
– човека чврсте воље. (Саладин је био курдског порекла.) 

� Односи Ричарда и Саладина, два непријатељска владара, развијали су се 
у најбољим ритерским традицијама узајамног поштовања. Краљ Ричард није 
успео да освоји Јерусалим, али примирје које је скопио са султаном Саладином 
јамчило је хришћанским ходочасницима несметано посећивање светог града.

� Цар Светог римског царства Фридрих I Барбароса (I. Barbarossa / 
Rőtszakállú, 1152–1190) кренуо је у седмој деценији свог живота, 1189, у крст-
ашки поход. (Надимак Риђобради-„barba rossa”–добио је ратујући по Ита-
лији.) Из Немачке је пошао великом војском и путовао копненим путем. По-
сле преласка Балкана његове војнике су у Малој Азији изморили глад и жеђ 
исто колико и напади турских коњаника. Умро је од шока после пада у неки 
студени планински поток. Вођство царске војске преузео је његов син, који 
ће ускоро погинути током опсаде једног града.

 Како је Саладин 1187. године трајно освојио за муслимане Јеруса-
лим, Четврти крсташки рат је поведен на Цариград. Војни поход 
– који је изазвао шок у православном свету, највише користи је донео 
Венецијанцима, који су још више учврстили своје трговачке пози-
ције на Леванту. Након пада Цариграда, престонице Византијског 
царства, основано је краткотрајно Латинско царство (1204–1261).  

� Крсташи су 12. априла 1204. године освојили Цариград, чије је пљачкање 
трајало три дана. Чувена четири бронзана коња пренесена су са хиподрома у 
Венецију, и данас се чувају у цркви Св. Марка. На чело Романије, како су назива-
ли (и) Латинско царство, постављен је гроф из Фландрије Балдуин I (I. Balduin).
 
� Верски фанатизам је 1212. довео до трагичног догађаја: Дечјег крсташ-
ког похода. Постојало је веровање да невина деца могу остварити оно што 
Бог није омогућио одраслима због њихове грешности. Скупина деце (око 
1000, по неким записима њих више хиљада) кренула је из Француске и Не-
мачке да „поново заузме Јерусалим”. Многи су страдали од глади и болести, 
неке су продали као робље.

� КРСТАШКИ ПОХОДИ И УГАРСКА Државу Мађара је 1096. у више навра-
та запљуснуо талас крсташких војски. Угарски краљ Калман Кењвеш (1095–
1116) поступио је разборито: дисциплиноване трупе је примио предусрет-
љиво, снабдео их храном; злогласнима није дозвољавао пролазак или су 
их нападали и потулки угарски војници. 
 У Другом крсташком рату, 1147, за време владавине краља Гезе II (1141–
1162), без већих потешкоћа прошлa је војска кроз Угарску. Године 1189. за 
време Трећег крсташког похода краљ Бела III (1172–1196) лепо je примио и 
угостио цара Фридриха Барбаросу у Острогону, односно дозволио пролазак 
царске војске кроз своју краљевину. Владар Угарске Андраш II (1205–1235) 
лично је учествовао у Петом крсташком рату. Доспео је до Акона. Поред бор-
би угарски краљ је током тог похода прикупљао мошти.

 Крсташки походи су доживели неуспех. У осам ратова током 
два столећа није постигнут првобитни циљ, ослобађање Свете 
земље од неверника. Западњаци се нису могли трајно одржати 
на Блиском истоку, али су упознали муслимански свет. Обновље-
на је трговина са Левантом. Дошло је до промене у начину живота 
на Западу. Крсташи су донели Европљанима пиринач, бадем, муш-
катни орашчић, брескве, лубенице, лимун. 

1. Како је црква успела обуздати витезове? Какав је племенити циљ поставила пред њих?
2. Које је све проблеме требало да реше крсташки походи? 
3. Које су додирне тачке историје Угарске и крсташких ратова?

?  Потражи како је венецијански дужд успео 
„наговорити” крсташе да опседну Цариград.

„Царство Ромеја поново ће бити враћено – тамо 
одакле се некада отцепило, под власт Рима (...) 
уделићемо вам 200.000 сребрних марака (...)”.
Порука немачког краља, Филипа Швапског 
(Sváb Fülöp) „сиромашним” Венецијанци-
ма током Четвртог крсташког рата. Пре-
ма делу историографа Жофроа од Виларду-
ена (Geoffroi de Villehardouin: Konstantinápoly 
elfoglalása) „Освајање Цариграда”

Град Јерусалим на представи из XV века
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СТАНОВНИШТВО ЕВРОПЕ У IX–XIII ВЕКУ У X веку је завр-
шена велика сеоба народа, престале су и епидемије, које су након 
пада Рима често десетковале становништво. Хришћанска црква је 
увела обавезу склапања брака, и тиме поспешивала рађање деце. 
Оснивањем властелинстава брзо се повећавао број становништва 
у унутрашњости. У IX веку на територији негдашњег Каролинш-
ког царства густина насељености била је 10 становника по квадрат-
ном километру. Након три столећа на истој теритолији број је по-
већан – на истом подручју, на 30–40 становника. Становништво 
Европе је у X веку износило 38 милиона, а почетком XIV века 
повећано је на 75 милиона. 

РАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ Европска привреда се почетком X века 
ослањала на потенцијал шума (жирење, лов, сакупљање плодова). 
Гајење житарица је потистуто у други план. Природа је била мал-
тене нетакнута, крајолик је само у малој мери измењен пољопри-
вредном делатношћу, и села су била малобројна. 
 Релативан пораст становништва, потражња прехрамбених про-
извода навео је људе да почну обрађивати и шумовите пределе. 
Тражила се ефикаснија метода, повећано је крчење шума. Нове 
зоне, нпр. северне шуме, мочваре поред Атлантика – су постале 
обрадиве. 
 
РАЗВОЈ ТЕХНИКЕ, НОВИ ПОСТУПЦИ Оновремени људи су 
били сигурни у успех јер су се ослањали на вишевековно искуство. 
Нове обрадиве површине нису нарушиле традиционални склад. 
 Медитерански начин – двопољно обрађивање земљишта – ни 
у средњем веку није напуштено. То је подразумевало следеће: једне 
године је обрађена једна половина, а следеће године друга поло-
вина земљишта; необрађена површина, тј. угар „одмарао се”. Гер-
мани, који су се првенствено бавили узгајањем говеда, двопољну 
земљорадњу су преузели од Римљана. Међутим, ускоро су иску-
сили да се у северозападној Европи та техника, због везаног тла 
– не може са пуним успехом примењивати. Лаки римски плуго-
ви (заправо гвожђем оковани дрвени плуг) нису успевали довољ-
но узорати тло германских равница и котлина. Тешким плугом је 
омогућена обрада глинастог и лесовитог тла. (Историчари се 
споре око тога да ли је тешки плуг франачки изум.) 
 
� Развој земљорадње су помогли нови саставни делови плуга: лемеш, цр-
тало, даска, точкови – постигнуто је дубље орање и тиме ефикасније об-
рађивање тла. 

 Боља тла орана тешким плугом дуже су могла „издржати без 
хранљивих састојака”. На северу је с успехом примењиван нови 
начин пољопривреде: тропољни систем обрађивања земљишта. 
Прво су засејани пролећни усеви (зоб / овас или јечам), чија је же-
тва била истог лета. У јесен су такође сејане житарице (пшеница 
или раж), но жетва је била следећег лета. Али сваке друге године, у 
циљу одржавaња плодности – тло се годину дана одмарало. Велика 

3. Пораст становништва
 и нови полет пољопривреде

 у IX–XIII веку

Жетва. Жетелац користи срп. Скулптура са ка-
тедрале у Шартру (Chartres, XII век)

?  Како се развијао број становништва у оста-
лим цивилизацијама (нпр. Кина, Индија, арап-
ски свет) у периоду IX–XIV века?
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предност тропољног система је била у томе што је повећан урод, 
а са земљишта се могло добити с једном трећином више хране.

УЗГОЈ КОЊА И НОВИ НАЧИН ЗАПРЕГЕ Биљка овас / зоб до-
бро се прилагодила прохладној, кишовитој клими Севера. То је до-
вело до развоја узгоја коња. Повећан број коњских грла олакшао 
је транспорт (нпр. превоз руде железа). У пољопривредним радо-
вима коњска вуча је такође много помагала људима. 
 Иако су те животиње биле добро храњене, ипак су трпиле од 
напорног тегљења. Вучу тешког плуга још су некако и подносили 
коњи (мада су на том послу ускоро замењени воловима). Али при 
транспорту руде железа стари начин коришћења хамова показао 
се недовољним. Недостаци хамова су се показали, и код изградње 
катедрала, при превозу великих камених блокова. (Не смемо забо-
равити да су у средњем веку путеви били у веома лошем стању.) 
Ако би хам и надаље био стављан на коњска рамена, животиња би 
се угушила под тешким теретом. Зато је од сада хам стављан на 
коњске груди; тaко су дисајни органи животиње могли несмета-
но да функционишу. 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ НЕКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛ-
ТУРА Повећавање приноса је праћено ширењем и диференци-
рањем нових пољопривредних култура. Тај процес је започет у 
долини Лоаре повећаним гајењем винове лозе. Виноградарство је 
одомаћено на Британским острвима и у Рајнској области. Вино је 
пратила пшеница, тј. повећано је гајење житарица.
 Промене крајолика су праћене великом сеобом сељака. У сла-
бије настањене крајеве стизали су хоспеси (сељаци гости), који 
су од својих нових господара добили повластице. Главни пра-
вац тих сеоба водио је са запада на исток. Кметови који су се 
преселили источно од Лабе у почетку су имали мање дажбина него 
зависни сељаци у западној Европи. 

� СТОЧАРСТВО И РАТАРСТВО У разним деловима Европе, због друга-
чијих природних услова, разликовала се и пољопривреда. Из тог произила-
зи да у средњем веку не можемо говорити о јединственом сељаштву. Произ-
вођаче можемо поделити у велике групе: на сточаре номаде, тј. на пастире 
и на кметове, земљораднике. Ови први су живели у планинским области-
ма, у шумовитим пределима, а ови други углавном на равницама, где су об-
рађивали земљу. 
 Пастири су од пролећа до јесени боравили на планинским пашњацима. А 
хладни годишњи период су презимили, са својим стадима, у нижим, топлијим 
крајевима. Живот тих сточара је испуњен бављењем око оваца и јагањаца, 
справљањем сира и меда. У средњем веку су, поред трговаца, ходочасника, 
пастири били ти који су добро познавали реке и путеве. Сточари су дажби-
не према властелину намиривали живом стоком, млечним и медним про-
изводима.
 
ЖИВОТ СЕЉАКА Сељаци земљорадници су остављали вели-
ке површине за пашњаке, где су могли напасати домаће живо-
тиње: говеда, овце, свиње, козе. Код гајења житарица неки посло-
ви (сетва, жетва, млаћење) рађени су ручно, при орању, међутим, 
коњи или волови су били од велике помоћи. Код млевења жита 
рад сељака су олакшавале воденице. (У Енглеској су 1086. године 
пописане 5.624 воденице.) У виноградарству тада још ништа није 
било „механизовано”. (Грожђе се још није млело, него се газило.) 
Слатка вина, која су у средњем веку била популарна, произвођена 
су на југу Француске и Италије.

?  На цртежу препознај делове тешког плуга.

Берба грожђа. Антеламијев кип из Фераре 
(Ferrara)

„На нашим поседима добро припремите пресе 
за грожђе, и водите рачуна о томе да грожђе 
нико босоног не муља, него све радите чисто и 
на поштен начин.”
Одломак из упутства датoг управитељима 
краљевских поседа (Каролиншко доба, поче-
так IX века)
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 Просечну сеоску породицу су сачињавали родитељи са двоје–
троје деце. Због раног умирања ретко која породица је имала деду 
и баку. Сељанке су се бавиле плетењем и ткањем, а производи до-
маће радиности су „уновчени” на месним пијацама. Девојчице су 
обављале кућне послове. Дечаци су помагали око стада, односно 
полако су усвајали елементе паорског и занатлијској посла. Моно-
тонију свакодневног живота су улепшавали породични и верски 
празници, крштење, свадба, Божић итд.

� Села зависних сељака су настала у ближој и даљој околини властелин-
ских кућа. По тим селима је просечно живело 25–30 кметовских породица, 
што је значило око 150–200 људи. 
 Кметовска породица је становала у малим кућама, зими често заједно са 
домаћим животињама: свињама, овцама и живином. Када би градио кућу, 
кмет је од властелина добио дозволу да исече 5 дрвета. Од тога је могао да 
подигне само „костур” једнособнoг, примитивног кућерка. Кметовска села су 
била омеђења оградом од прућа, али црква – која је подигнута у центру на-
сеља – била је опасана јаким каменим зидом. 
 Кметови су недељом одлазили у месни храм на богослужење. Црква је 
била место где су се венчавали, крштавали децу, а своје рођаке сахрањи-
вали у порти. На велике црквене празнике такође су се искупили у храму да 
би након мисе у црквишту били угошћени месом и вином. Частио их је, пу-
тем својих слугу – властелин. 

УЛОГА КАЛУЂЕРА У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ Калуђери 
су умногоме допринели развоју пољопривреде. Они су из верских 
разлога били вегетаријанци. Зато је на великим манастирским до-
брима занемарено сточарство и пажња је усредсређена на земљо-
радњу. Тако је аграр захваљујући монасима и кметовима с ус-
пехом превазишао античке оквире. 

1. Шта је условљавало развој пољопривреде у средњем веку?
2. Наведи техничке иновације и нове методе рада коришћене у пољопривреди?
3. Какви су били животни услови кметова?

Пастири. Скулптура са катедрале у Шартру 
(XII век)

„Стално да се пријављује колико је вукова 
убијено, а крзно треба пoказати.”
Одломак из упутства датoг управитељима 
краљевских поседа (Каролиншко доба, поче-
так IX века)
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4. Процват трговине
 у IX–XIII веку

ПРОЦВАТ ПОМОРСКЕ ТРГОВИНЕ ИЗМЕЂУ ЈУЖНОИТА-
ЛИЈАНСКИХ ГРАДОВА И ВИЗАНТИЈЕ Последица арапских 
освајања бeше и то да је трговачки промет у већини лука на Меди-
терану замро. „Хришћани више ни једну даску неће моћи сплавари-
ти тим морем” – писао је неки арапски аутор у VIII веку. Будућност 
Европе је зависила од тога може ли се ослободити арапске блокаде. 
Византијска ратна флота је успела сломити арапску пре власт 
на Јадранском и Егејском мору, и тиме успела обезбе дити не-
сметану трговину са (својим) јужноиталијанским градовима.  
Престоницу Византијског царства – Константинопољ, где је жи-
вело више од милион становника, требало је снабдети пољопри-
вредним производима који су стизали (и) из јужне Италије, а зауз-
врат су извожени зачини и тканине од свиле.

УСПОН ВЕНЕЦИЈЕ Јужноиталијански византијски трговачки 
центри су у периоду од 1042. до 1091. пали у руке Нормана. Вене-
ција (Velence) је постала нови трговачки центар. Град на лагу-
нама је и надаље остао под лабавом надлежношћу византијског 
цара. Млеци и други североиталијански градови – Ђенова (Genova), 
Пиза (Pisa), Лука (Lucca) – постали су места окупљања предузи-
мљивих људи, који су проширили трговачку делатност. Тако се из 
Египта у Сирију превозило грађевинско дрво и гвожђе. 

� На челу Млетачке републике (Velencei Köztársaság) стајао је дужд, који 
је изабран за доживотног репрезентативног „владара”. Власт му је ограни-
чавало Велико веће, које се састојало од представника богатих породица 
(број чланова је био нешто више од 500 особа). Временом је формиран и је-
дан мањи политички орган: Сенат, чије чланство се састојало од стареши-
на најбогатијих породица. 
 Млетачка република је обједињавала елементе сва три начина упра-
вљања државом. Дужд је представљао монархију, сенат аристократску ре-
публику, а Велико веће демократију. У пракси је монархистички елеменат био 
слаб. Дужд – чији лик је украшавао цекине – иако је био поштован, није по-
седовао стварну власт. 

ТРГОВИНА СА ЛЕВАНТОМ Борба за контролу над трговачким 
путевима временом је уродила плодом. Трговина са Левантом, 
тј. са Блиским истоком, за трговце са Запада, оживела је тек 
током крсташких ратова. (Левант на италијанском означава ис-
точно приобаље Средоземног мора, Малу Азију и јужне области 
Балканског полуострва.) Трговина са Левантом је повезивала 
Западну Европу са Индијом и Далеким истоком. Свила је сти-
зала из Кине и Ирана, памук из Индије, а зачини са индонежан-
ских острва. (Ову робу су арапски трговци преносили караванима 
или поморским путем у блискоисточне, односно црноморске луке.) 
Највише користи су извукли препродавци, тј. Венецијанци, 
Ђеновљани и трговци из Пизе. 

ПОЧЕТАК РОБНОНОВЧАНЕ ПРИВРЕДЕ Падом Западног 
римског царства употреба новца је малтене заборављена. У нату-
ралној привреди су добра размењивана трампом. Кметови су даж-
бине намиривали у натури. Али трговина, која је поново „васкр-
савала” на приморјима (Запада), довела је до употребе новца. 

Византијски цар Константин VII (VII. Konstantinus) 
са супругом на аверсу оновременог златника

? Који народи су били најчувенији трговци у 
старом веку?

? Какву корист је Венеција имала од лабаве 
византијске надлежности?

„Нека корист и слава буду циљеви наших 
тежњи, с пуном вером, без химбености.”
Заклетва млетачког дужда Ђакома Тјепола 
(Giacomo Tiepolo) из 1229.

? Наведи неколико артикала који су у Хелади 
и Риму играли важну улогу, а у средњовековној 
трговини више нису. У чему видиш разлог про-
мене?

„Савремени речници и сада су пуни речи арап-
ског порекла, које су до нас стигле посредством 
трговине са Левантом. И које нас подсећају на 
интензитет и разноврсност те тровине. Ево не-
колико примера из француског језика divan 
(divány / кауч), douane (vám / царина), basane 
(kikészített birkabőr / штављена овчија кожа), 
épinard (spenót / спанаћ), estragon (tárkony), 
orange (narancs / наранџа), arsenal (fegyvertár 
/ арсенал), matelas (matrac / мадрац), gabelle 
(sóraktár / складиште соли), gourdon (kátrány / 
катран), jupe (szoknya / сукња), magasin (bolt / 
продавница), sirop (szörp / сок), tarif (tarifa / та-
рифа). А ту су још и остале позајмљенице из 
арапског, које су се посредством италијанског 
одомаћиле у француском језику.” (И језик може 
да послужи као историјски извор.)
Одломак из књиге Анрија Пирена „Историја 
средњовековне економије и друштва” 
(Henri Pirenne: A középkori gazdaság és társa da-
lom története).
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Значај новца су препознали Каролинзи. Карло Велики је ковао 
сребрењаке. Но како та монета није имала велику вредност, за њу 
се могло добити само робе на мало.
 Привилегија ковања новца прво је припадала цару. Након распа-
да Франачког царства ту привилегију су приграбили краљеви, 
војводе, прелати, па су и они почели ковати новац.

ТРГОВИНА НА СЕВЕРНОМ И БАЛТИЧКОМ МОРУ И на оба-
лама Северног и Балтичког мора развила се жива трговачка делат-
ност. Пирати и ратници Скандинавије, преставши са пљачком, 
посветили су се трговини. Освајање Западног франачког краљев-
ства, Енглеске, Шкотске и Ирске, путем трговачке делатности, од 
Данаца и Норвежана почело је крајем IX века. Они су трговали 
сољу, вином и пшеницом. Швеђани су у Русији, долином Дњепра, 
основали војна утврђења и трговачке насеобине. Они су своју тр-
говачку делатност усмерили према Византији, тргујући медом, 
воском, крзном и робовима. 
 Скандинавци су били малобројни да би могли самостално по-
словати тим огромним пространствима. Ускоро су препустили 
своје место народима који су поседовали јаче бродовље. Тргови-
на северних мора је обогатила трговце севернонемачких гра-
дова. Њихови обли бродови, коге (kogge), са сигурношћу су ма-

нервисали, могла се у њих похранити велика количина робе. 
Либек (Lübeck), Хамбург (Hamburg) и још неки северноне-
мачки градови 1161. склопили су савез који је добио име–
Савез ханзеатских градова (немачка Ханза).

СНАГЕ КОЈЕ СУ ПОКРЕТАЛЕ КОПНЕНУ ТРГОВИНУ У 
СЕВЕРНОЈ ЕВРОПИ Копнена трговина на северу имала је 
своје исходиште у Фландрији (Flandria). Влажна клима на оба-
лама Северног мора, бујни пашњаци, захваљујући повољним 
природним околностим, та област је од римских времена била 
једна од центара европског овчарства. Тако добивена вуна 
служила је за основу сукнарства. Сукно или чоха јесте квали-
тетно вунено платно које је прављено тако што је ударано др-
веним чекићима (маљеви). Становници Фландрије, Фламанци, 
иначе су германског порекла. Они су негде око IX века усавр-

Појавом међународне трговине јача робнонов-
чана привреда. На слици је приказан новац на-
следника Карла Великог, Лудвига Побожног 

(Jámbor Lajos, 814–840)

„Ако је неко на тргу купио украдену робу (коња, 
одећу, говедо), нека узме за сведока два сло-
бодна човека или цариника; ако не зна од кога 
је купио (украдено), у том случају нека се ти 
сведоци закуну њему у корист (...)”
Руска Правда (Ruszkaja Pravda), први руски 
правни кодекс, настао је у XII веку. Наведени 
члан је пример за покушај спречавања продаје 
украдене робе

Нормански једрењак (викиншки брод) грађен 
око 800 године. На оваквим бродовима се 
одвијала поморска трговина на северу. Од ви-
киншког бродовља најдужи износи 36 метара, 
и може да прими 100 веслача ратника 

„Прво ... очистити море од пирата и осталих 
зликоваца, да поморски трговци могу свој по-
сао несметано обављати.”
Из декрета Ханзеатске лиге
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шили технику израде сукна. Њихово сукно, чија техника израде 
сеже до римских времена, постало је чувено по целој Европи. Цен-
три сукнарства су постали Бриж (Brügge) и Ган (Gent).
 Међународна копнена трговина свој настанак дугује 
трговачким градовима Медитерана и Фландрије. Најважније 
тачке на том путу биле су италијански градови Милано и Фирен-
ца, односно низоземски градови Бриж и Ган.

� ПУТЕВИ КОПНЕНЕ ТРГОВИНЕ У унутрашњим деловима копна у по-
четку је речни саобраћај значио једини вид међународне трговине. Ка-
рактеристично је да су велики трговачки центри настали у речним лука-
ма, нпр. Париз, Орлеан.
 У средњем веку није било одговарајућих копнених путева. Римске пу-
теве – којима су некоћ марширале легије, каравани превозили робу, а ко-
чије цивилно становништво, пошто нису одржавани, нагризао је зуб вре-
мена. Касније су и утабане стазе постале реткост. Једно од решења – за 
међународну трговину, је престављало и употреба ходочасничких путе-
ва. Један од таквих путева – настао иначе у VIII веку – водио је из Фран-
цуске у Рим. (Полазио је из шампањских градова, а важније станице су 
му биле: Лион, Павија, Лука (Lucca). Другим таквим путем ходочасници 
су могли стићи до Сантјаго да Компостеле (Santiago de Compostela), да се 
поклоне гробу и моштима светог апостола Јакова. Главна „магистрала”, 
која је водила из јужне Француске на Пиринејско полуострво, прихвата-
ла је четири прилазна пута. Два из области Лоаре, један из Бургоње, од-
носно из Арла. 

САЈМОВИ У ШАМПАЊИ У раном средњем веку можемо говори-
ти само о краћим периодима трговине на копну. Продају на велико 
иницирали су међународни сајмови. Ти сајмови су били састаја-
лишта трговаца и центри где је вршена размена на велико. 

� У раним столећима средњег века првенствено су Јевреји били ти који 
су се бавили трговином. Њих су у већини места оградили од осталих за-
нимања, нису смели поседовати ни земљиште. Касније су се тим послом 
почели бавити и људи предузимљивог духа, пустолови и расељеници. 
Зато је трговачка делатност у средњовековном друштву била потцењена, 
односно праћена са подозрењем.

У средњем веку су постојали сајмови на државном нивоу и месни 
вашари. Њихов датум је у почетку одређивао властелин, на чијем 

? Којој држави су у XI веку припадали фла-
мански градови? 

Међународни трговачки путеви у XII века

? На који начин су били повезани трговачки 
путеви Северне Европе са Левантом? Помоћу 
карте реците који су најважнији трговачки гра-
дови.

Западни портал, чувеног ходочасног места, црк-
ве Св. Јакова у Сантјагу да Компостели

 (1168–1188)
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добру су одржавани. Међународни трговачки путеви на копну 
водили су у правцу север југ и са југа на север, а укрштали су  
се у Шампањској грофовији. Сигурност тих сајмова је јамчио  
гроф од Шампање. Ту у срцу Европе су најдуже – чак 48 дана – 
издаване дозволе за трговце.
 Друго што је привлачило људе на шампањске „тргове” биле су 
тезге за мењане новца (мењачнице). Заправо те институције су 
биле претече банака. Сајмови у Шампањи постали су центри 
европског „монетарног живота”. Након XII века Шампања је ум-
ногоме допринела развоју модерног кредитног система. Сајмови 
су свој процват доживели у XII–XIII столећу. 

1. Који су били разлози развоја европске трговине?
2. Наведи карактеристике двају најважнијих европских поморских трговачких путева?
3. Како је развој трговине деловао на привреду, друштво и политику?

5. Средњовековни град

� ОСТАЦИ АНТИЧКИХ ГРАДОВА Градови Западногримског царства пр-
венствено су били станишта патриција. Њихови форуми, терме, арене и по-
зоришта служили су јавном животу аристократије. Након пропасти Царства 
елита новонасталог друштва те јавне зграде више није знала да корис-
ти. Нису дорасли антиквитету ни у духовном ни у техничком смислу, њихо-
во друштво је имало друге задатке. Они су наставили да живе с тим руи-
нама или су их преобличили у фортификације својих градова. Највећи број 
античких градова претворен је у збегове. 

„Земљиште ... предајем тим истим грађанима, 
да се ту баве трговином ... страни трговци ни-
где другде немају пословати, само у тој кући и 
на том тргу.”
Повеља фландријског грофа Теодорикуса 
(Theodorikus) из 1151. године грађанима Сен 
Омра (Saint-Omer)

? Које су опште одлике новца? Зашто су мо-
нете коване од племенитих метала?

? Који су били највећи градови Римског цар-
ства? Колико су отприлике становника имали? 
Који су од њих у средњем веку постали верски 
центри?

Једно од утврђења на путу ка гробу апосто-
ла св. Јакова. На том и сличним местима хо-
дочасници и трговачки каравани нашли су уто-
чишта. Временом из њих ничу средњовековни 
градови
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ГДЕ СУ НАСТАЈАЛИ СРЕДЊОВЕКОВНИ ГРАДОВИ? 
Средњовековни градови су настали на утврђеним местима, 
по ред међународних трговачких путева. Трговцима је ради влас-
тите безбедности требало уточиште, тј. јарком ограђено или зиди-
нама опасано место где ће моћи склонити робу, којом ће после тр-
говати.

 У утврђена места се убрајају и бискупска седишта. Бискупије 
су административни центри епархија. Катедрале су чувале по коју 
реликвију, која је привлачила ходочаснике, а с њима и трговце.

 Трговци прижељкујући сигурност посећивали су замкове феу-
далних господара. Када је простор унутар старих зидина постао 
скучен, трговци су се селили изван градских зидина, и тако су нас-
тала подграђа, која су временом исто опасана градским бедемима. 
 Понекад трговци нису нашли у близини ни бискупију ни власте-
лински замак. Тада су, а то се често дешавало, градили трговачке 
насеобине, на раскрсницама, у лукама, при „сусрету” различитих 
географских одласти, поред река, заправо на прометним, тран-
зитним местима.

СРЕДЊОВЕКОВНИ ГРАДOВИ И ЊИХОВИ ЖИТЕЉИ У по-
четку су трговци користили утврђена места као привремена ста-
ништа. Масовно су пристизали они који су тражили место стал-
ног боравка и сигурну егзистенцију унутар зидина. У градове су 
се склањали беземљаши бежећи од глади, или избеглице са ратом 
захваћеног подручја. Углавном се нису разочарали: издржавали 
су се запосливши се код трговаца као продавци или магационе-
ри. Овај начин живота је мање коштао и био је лакши од земљо-
радње, а ускоро ће и кметове довести у искушење. Све више их 
је бежало са села у градове. Наравно, и сеоске занатлије такође 
су се селиле на места, где су моглу уновчити своје производе, или 
тамо где су могли доћи до материјала, који им је био потребан за 
упражњавање заната. Многи од њих су се трајно настанили у гра-
довима. Са њима су се у трговачке центре преселили и неки зана-
ти, као што је сукнарство. Замак, трг и подграђе су се током вре-
мене стопили. 

? У Паундсовој књизи „Историјска географија 
Европе” (Norman J. G. Pounds: Európa történeti 
földrajza. Bp., 1997) могу се прочитати многе за-
нимљиве појединости о средњовековним гра-
довима. Припремите реферат на основу сле-
дећих страница 118–122 и 146–154. 

Регензбург (Regensburg) пример је за град који 
свој настанак може захвалити томе што је био 
средиште бискупије. (Дотична бискупија је ос-
нована још године 739. Истовремено је раз-
воју града погодовало и то што лежи на оба-
ли Дунава, тј. велике водене саобраћајнице.)

? У чему су разликују антички и средњовеков-
ни градови? (Састав становништва, занимања, 
повезаност са околином.)

„Град Фиренца је многољудан и због доброг ваз-
духа је плодан; грађани су поштени, жене пре-
лепе, куће дивне. У односу на остале италијан-
ске градове (Фиренца) има много радионица са 
корисним занатима. Зато да би га видели мно-
ги долазе из удаљених крајева, ради заната и 
уметности, односно ради лепоте и украса града.”
Стари Грци су хроничаре полиса називали ло-
гографима (logographos). У средњем веку у 
Италији је такође популаран тај жанр. Дино 
Кoмпањи (Dino Compagni, 1260–1324) био је 
хроничар Фиренце
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ПОКРЕТ ГРАДСКИХ КОМУНА Трговачки и занатлијски центри 
у раном средњем веку су обично били под покровитељством не-
ког властелина. Комуне означавају самоуправне, слободне гра-
дове. (Комуна долази од латинске речи communitas: заједница – 
заједница трговаца и занатлија, која је тежила да се ослободи 
господареве власти.)
 Борба је започета позивајући се на традиционалну слободу 
и самоуправу трговаца.
 Једно од сталних делатности градског живља било је појачавање 
градских зидина, које су пружале сигурност. Требало је доћи до новца 
да би се могли плаћати „хандлангери”, дрводеље, грађевинске посло-
вође; а радове је требало и организовати. Градско становништво, тј. 
грађани зато су између себе, бирали веће службеника, које је поред 
надгледања изградње градских бедема, обављао и остале админи-
стративне послове. На челу градског већа стајао је градоначелник.  
 Издаци око подизања градских бедема и осталих јавних згра-
да, градске већнице, цркве, складишта, тржница, финансирани су 
из пореза, који је на основу имовинског ценза убиран од станов-
ништва. Градски порез је представљао новину у односу на по-
рез, који се плаћао властелину.
 Не једном вођене су жестоке борбе између грађана и бискупа 
или властелина за признавање самосталности градског већа. По-
буне су се прво јавиле у Италији, да би се прошириле на области 
Рајне, а потом стигле и до Француске. Успеси су допринели да су 
израђени градски статути. У градским правилницима је написа-
но да град јемчи својим грађанима слободан положај у односу 
на властелина, закони су регулисали живот становништва. Тако је 
град постао повлашћена територија, и зато се разликовао од кон-
тада (околина града). Градски бедеми су, поред својих сигурносних 
функција, наглашавали и одвајање од класичног феудалног света. 
 
ТИПОВИ ГРАДОВА Урбанизација на Западу изнедрила је три 
типа града. Паланке (аграрни градови), су градови чије станов-
ништво се бавило пољопривредом. Већина тих градова остала је 
под властелиновим надлештвом, уживајући само судску самоуправу. 
 Индустријски (нпр. рударски градови) и трговачки градови 
своје су производе продавали у контаду. Ти градови су се избо-
рили за потпуну самоуправу, и само су владару плаћали порез. 
 Највећи градови су били они који су живели од међународ-
не трговине, и они су такође били под надлежношћу владара. 
 Код ова два последња типа града приходи, који су пристизали са 
стране, довели су до јаког раслојавања у редовима становништва. 

ЦЕХОВИ У новонасталим средњовековним градовима пракса је 
била да градске занатлије своје производе мењају (касније про-
дају) за пољопривредне производе – углавном намирнице – кон-
тада. (Контадо је непосредна област града где живе сељаци који 
се баве пољопривредом.) Градска привреда је у почетку своје про-
изводе пласирала само на трг матичног града, тј. ти артикли су 
се првенствено појављивали на седмичним пијацама. Занатлије 
појединих индустријских грана покушале су од XII века моно-
полисати свој положај. Основали су цехове (еснафе), који су слу-
жили да потисну са тржишта стране конкуренте, односно да 
воде рачуна о квалитету. Привилегије цехова је признало и град-
ско веће. Еснафи су постигли да њихови производи буду прода-
вани, док артикли оних занатлија који нису припадали чланству 
нису продавани. 

Унутрашњост градске куће: старица се греје уз 
камин. Статуа са катедрале у Ремсу (XIII век)

„О сваком брзоплетом чину или речи (...) треба 
платити деканима (изабраним вођама трговач-
ке гилде), а не пред неким другим судом ...”
Из статута трговачке гилде Сен Омра (Saint-
Omer), XII век

„Као други градови и Стразбур (Strassburg) је 
добио привилегије. У њему сваки човек, био 
странац или житељ овог града, у сва времена 
од свих ће уживати мир. ”
Из првог градског статута Стразбура, XII век

? У чему је суштина тог статута?

„Ако у једном добром граду између грађана из-
бије раздор или због мржње дође до сукоба, 
њихов господар нека то не трпи. Нека учини 
све да смири завађене стране. Ако не успе у 
томе, дужан је да стране, које чине раздор, по-
хапси.”
Филип де Боманоа (Philippe de Beaumanoir,
(1246–1296), чувени правник и краљевски судија

? Која краљевска настојања подржава текст?
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„3. Сваки париски ткач може да има у кући два широка и један уски разбој, 
али сем куће ниједан (...)

 8. Сваки мајстор у кући може да има само једног ученика, и тога само 4 го-
дине, за 4 париска ливра (livre), или у петогодишњој служби за 20 париских 
суа (sou), или у седмогодишњој служби без плате.

 9. Мајстор може на дуже време да држи ученика за више новца, али за 
мање не (...)

17. Главни мајстор (цех мајстор) са два, три или четири поротника дужан је 
проверити да ли мајстор поседује довољно иметка и знања да би могао др-
жати ученика. (...)

23. У Паризу ниједан мајстор не сме да тка (на други начин) само тако да у 
ширини комада сукна буде 1.600 влакана (...)

31. При изради сукна нико не сме мешати праву вуну са овчијом вуном. Ако 
то неко ипак уради, плаћа 10 суа казне по сваком чвору: од тога половина 
припада краљу, а друга половина главном мајстору и поротницима за њи-
хов труд. 

32. Свако сукно треба да је ткано од чисте вуне и да квалитет буде уједна-
чен. Ако не буде тако, онда произвођач плаћа казну од 5 суа по комаду. По-
ловина припада краљу, а друга половина главном мајстору и поротницима 
за њихов труд.

47. У ткачком цеху нику не може да почне рад пре излазка сунца, у супро-
тном мајстор плаћа казну од 12, а помагач од 6 суа, осим ако је платно тре-
бало довршити. У том случају помагач може да уђе раније у радионицу, али 
само тог дана. 

51. Помагачи да престану с радом када звоно зове на вечерње у било којој 
жупи радили, и након звона да заврше са радом.”
Из статута париских ткача (XIII век)

? Анализирајмо статут. Који чланови ограничавају такмичење међу мајсто-
рима? Које тачке поспешују квалитет производње?

� Уједињење занатлија, који су радили у истој струци, поспешило је и 
верске обавезе. Представници истих заната су у градској цркви имали зајед-
нички олтар (заједничку капелу), коју су заједнички одржавали, још пре зва-
ничног формирања цеха. 
 Од XIII века је у еснафским удружењима почело раслојавање. Из члан-
ства је – на одређено време – изабран цех-мајстор, чије право је било да 
суди у парницама чланства. Он је надгледао заједничку имовину и руководио 
архивом. Шегртовање је постало обавезно, и трајало је 6–11година. Шегрт, 
који је код мајстора добио смештај и исхрану, за то време је заправо био слу-
га дотичног еснафа. Након тих година шегрт је ослобођен, поставши чла-
ном калфи. Калфе су радиле за навац, али нису могли још самостално да 
раде. У XIII веку није било тешко дођи до звања цех-мајстора: калфа је на-
кон исплаћивања одређене таксе имао право да отвори радионицу, и тако је 
постао мајстор. После су порасли захтеви: калфа је морао усавршити сте-
чено знање. И био је обавезан да би стекао звање мајстора да изради ре-
мек-дело. 
 Начин живота, обавезе, морал занатлијских дружина регулисани су у еснаф-
ским декретима. Из тих докумената се види функционисање цехова, њихов по-
ложај унутар градова. Еснафи су игралу важну улогу у одбрани града. Њихови 
чланови су организовали оружану стражу и тако чували спокојство свог града.        

Дрводеља и шегрт. Кип са храма у Рампијону 
(Rampillon, XIII век)

„Длето (véső). Длета правимо за издубљивање. 
Ову алатку правимо од чистог метала, дугачко 
као средњи прст и танко као сламка, али на 
средини дебље, и све нека буде четвороуглас-
то. Један крај да се може натаћи на дршку, а 
на другом крају турпијајмо једнo ребро одозго 
према доле, које је при крају дуже, и завршава 
се у фино обрађеном шиљку. Длето калимо у 
врелој води.”
Опис из XII века немачког калуђера Теофила 
Презбитера (Theophilus Presbyter). На основу 
цитата се види да су места индустријске про-
изводње, поред еснафских радионица, биле и 
економије самостана 

„13. Ако неко ван града да ткати сукно и доз-
на се да је са рубом, то сукно треба одузети, а 
мајстора годину дана лишити права на рад. На-
кон истека рока може тражити обуставу забра-
не од осталих мајстора, али је дужан платити 
казну од 5 марака.”
Одломак из правилника франкфуртских сук-
нара из године 1345. Квалитет се прегледао 
и на ивицама сукна
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